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1. Prognostická a prediktívna hodnota E-kadherínu a Ki-67 v porovnaní so 
štandardným histopatologickým vyšetrením pri povrchových nádoroch 
močového mechúra 

 
MUDr. Štefan Harsányi1 

(patologická anatómia a súdne lekárstvo) 
 

Spoluautori: Stanislav Žiaran2, Zuzana Varchulová Nováková1, Katarína Bevízová3 
Školiteľ: doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.1 

1 Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN v Bratislave, Slovensko 
2 Urologická klinika LF UK, SZU a UN v Bratislave, Slovensko 

3 Anatomický ústav LF UK v Bratislave, Slovensko 
 
Úvod 
Rakovina močového mechúra je deviate najčastejšie zhubné ochorenie na svete. Odhadovaný výskyt 
v roku 2018 v Európskej únii bol 197 105 prípadov a úmrtnosť dosiahla 64 996 prípadov. Incidencia 
má stúpajúcu tendenciu (1). Vyskytuje sa u oboch pohlaví, ale muži bývajú postihnutí častejšie v 
pomere 3,2 ku 0,9. Vysoká prevalencia s tendenciou k recidívam a progresii napriek lokálnej terapii 
vedie k značnému ekonomickému zaťaženiu. Leal et al. odhadujú túto čiastku až na 4,9 miliardy EUR 
ročne (2). Väčšina diagnostikovaných prípadov predstavujú povrchové (svalovo neinvazívne) nádory 
močového mechúra (NMIBC – non-muscle invasive bladder cancer) v štádiách Ta alebo T1. Aj 
neinvazívne tumory môžu časom progredovať do svalovo invazívnych typov s rýchlym vývojom 
metastáz a extrémne zlou prognózou (3).  Prognóza je komplikovaná významnou interpersonálnou 
variabilitou choroby, preto sú potrebné biomarkery ako E-kadherín a Ki-67, ktoré slúžia na presnejšiu 
diagnostiku a prognózu pri nádorových ochoreniach. 
E-kadherín je transmembránový glykoproteín, ktorý má zásadnú úlohu pri udržiavaní integrity a 
homeostázy urotelového tkaniva. Strata expresie E-kadherínu je spojená s vysokým stupňom a 
pokročilým štádiom NMIBC a predpovedá zlú prognózu (4). Ki-67 je jadrový proteín spojený s 
ribozomálnou RNA transkripciou a proliferáciou buniek. Hladina expresie Ki-67 významne koreluje s 
mierou recidívy a histopatologickou diferenciáciou nádoru (5, 6). 
Hlavným cieľom tejto štúdie bolo analyzovať prognostickú hodnotu imunohistochemickej expresie E-
kadherínu a Ki-67 u pacientov s NMIBC a korelovať ich hladiny expresie s inými klinicko-patologickými 
premennými (stage, grade, recidíva). 
 
Materiál a metódy 
Študovanú skupinu tvorilo 342 pacientov s diagnózou NMIBC v štádiu Ta a T1. Stredný vek bol 68 
rokov (rozmedzie 34 až 98 rokov). Medián času sledovania bol 84,5 mesiaca (rozsah 1 - 179 
mesiacov). Pacienti podstúpili transuretrálnu resekciu nádoru močového mechúra (TURBT) na 
Urologickej klinike LF UK v rokoch 2005 až 2019. Po resekcii boli sekcie nádorov histopatologicky 
analyzované na Ústave súdneho lekárstva LF UK. Túto štúdiu schválila miestna etická komisia. Všetky 
vzorky boli odobraté  v súlade s Helsinskou deklaráciou. 
Imunohistochemická analýza: Nádorové tkanivo bolo klasifikované podľa klasifikácie WHO z roku 
1998 a hodnotenie klinického štádia bolo založené na šiestom vydaní klasifikácie TNM. 
Tkanivové mikročipy boli pripravené z formalínom fixovaných parafínových bločkov tkaniva, ktorých 
reprezentatívnosť bola dokázaná histopatologickým porovnaním s pôvodnými rezmi celého nádoru. 
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Rezy veľkosti 4 μm boli pripravené mikrotómom a následne umiestnené na sklíčka potiahnuté poly L-
lyzínom. Imunohistochemická analýza bola vykonaná na pripravených vzorkách tkanív použitím 
imunostainera Leica ST 5050 podľa pokynov výrobcu. 
Mikroskopické hodnotenie imunohistochemického farbenia E-kadherínu a Ki-67 bolo uskutočnené 
pomocou primárnych protilátok (E-kadherín: klon NCH38: DAKO, Glostrup, Dánsko; 1: 100 a Ki-67: 
myšia monoklonálna látka MIB-1, DAKO, Hamburg, Nemecko) s riedením uskutočneným pomocou 
štandardných postupov farbenia. 
Hladiny expresie reprezentované úrovňami zafarbenia sa hodnotili semikvantitatívne po 5% krokoch s 
použitím modifikovanej verzie v minulosti použitého skórovacieho systému (7). Výsledky vyšetrenia 
E-kadherínu boli rozdelené na tri intervaly: "nízky", keď jadrové farbenie nádorových buniek bolo 
≤50%; „Stredné alebo heterogénne“, keď jadrové zafarbenie nádorových buniek bolo vyššie ako 50% 
a nižšie ako 75% a „vysoké“, nad 75%. Výsledky vyšetrení Ki-67 boli rozdelené na dva intervaly: 
„nízke“, keď jadrové farbenie nádorových buniek bolo ≤ 15% a „vysoké“, ak zafarbenie presiahlo 15%. 
Štatistická analýza: Štatistická analýza sa uskutočňovala pomocou SPSS v.25.0 (IBM Corp. Armonk, 
NY). Pearsonov chí-kvadrát test (χ2) bol použitý na analýzu vzťahu medzi distribúciou frekvencií 
úrovní zafarbenia a stagingom, gradingom a recidívou nádorov. Prežívanie bolo analyzované 
pomocou Kaplan-Meierovej analýzy prežívania s použitím času sledovania počítaného v mesiacoch 
od počiatočného histopatologického vyšetrenia alebo začiatku liečby, po smrť pacienta alebo 
posledné opakované vyšetrenie. Na identifikáciu štatistických rozdielov sa použil Log-rank test. 
Výsledky štatistických testov sa považovali za významné, ak p-hodnota bola nižšia ako 0,05. 
 
Výsledky 
Počiatočné štádium Ta bolo diagnostikovaná u 249 pacientov (72,8%) a T1 u 93 (27,2%) pacientov. 
231 (67,5%) nádorov bolo Low-grade a 111 (32,5%) bolo High-grade. U 122 (35,7%) pacientov došlo k 
recidíve a v 220 (64,3%) prípadoch boli nádory novo diagnostikované. Papilárne nádory predstavovali 
316 (92,4%) prípadov, solídne a zmiešané 14 (4,1%) a 12 (3,5%). Smrť nastala v 189 (55,3%) 
prípadoch. 
 
Tabuľka 1. Distribúcia frekvencií v študovanej skupine. E-kadherín and Ki-67 v asociácii so stagingom, 
gradingom a recidívou. 

Premenné 
E-kadherín (%) Ki-67 (%) 
≤50 50-75 >75 ≤15 >15 

Stage 
pTa 26 54 169 142 107 
pT1 35 27 31 31 62 
χ2 p-hodnota <0.001 <0.001 

Grade 
LG 19 50 162 140 91 
HG 42 31 38 33 78 
χ2 p-hodnota <0.001 <0.001 

Recidíva 
Áno 25 28 69 56 66 
Nie 36 53 131 117 103 
χ2 p-hodnota 0.634 0.197 

 
Tabuľka 1 predstavuje distribúciu frekvencií v študovanej skupine, kde boli úrovne expresie 
biomarkerov analyzované v spojení so stagingom, gradingom a recidívou. Tieto výsledky ukazujú 
významnú asociáciu E-kadherínu a Ki-67 v súvislosti so stage a grade (p <0,001), avšak, asociácia s 
recidívou sa ukázala ako štatisticky nevýznamná. Analýza distribúcie ukázala, že „vysoká“ expresná 
skupina E-kadherínu a „nízka“ expresná skupina Ki-67 obsahovala vyššie (štatisticky významné) 
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množstvo nádorov s nižším rizikom. Táto skutočnosť ukazuje, že E-kadherín a Ki-67 nielen replikujú 
výsledky štandardného histopatologického vyšetrenia, ale ho rozširujú a môžu pomôcť pri stratifikácii 
rizika u týchto pacientov. 
 
Kaplan-Meierova analýza - obrázky 1. - 4. prezentujú asociácie vybraných premenných (stage, grade, 
E-kadherín, Ki-67) s celkovým prežívaním pacientov v študovanej skupine. Výsledky ukazujú, že všetky 
vybrané premenné sú významne asociované s prežívaním. Pacienti so štádiom Ta a/alebo Low-grade 
spolu s neaberantnými hladinami expresie biomarkerov majú oveľa vyššiu mieru prežívania ako 
pacienti s aberantnou expresiou alebo horším histopatologickým výsledkom. Nízke hladiny expresie 
Ki-67 pozitívne ovplyvňujú prežívanie pacientov, zatiaľ čo vysoká expresia predstavuje horšiu 
prognózu. Pacienti s vysokou úrovňou expresie E-kadherínu prežívali dlhšie ako pacienti so strednou 
alebo nízkou expresiou 
 

 
Diskusia 
Svalovo neinvazívne nádory močového mechúra s častými recidívami a väčšinou nepredvídateľnou 
progresiou patria medzi veľmi heterogénne a variabilné ochorenia. Klinickí lekári a vedci 
zaznamenávajú prípady, keď aj po predchádzajúcej úspešnej liečbe nemožno vylúčiť možnosť 
recidívy. 
Na základe predchádzajúcich výskumov sme uskutočnili našu štúdiu hladín expresie E-kadherínu a Ki-
67, pretože vykazujú veľmi nádejný, ale nie dôkladne preštudovaný diagnostický potenciál pre 
pacientov s NMIBC. Naše výsledky potvrdzujú prognostickú hodnotu týchto biomarkerov a ukazujú 
značnú súvislosť s prognózou, kde aberantné hladiny expresie negatívne ovplyvňovali prežívanie 
pacientov. Naša štúdia však nevysvetlila recidívu týchto nádorov. Problematika recidívy je 
celosvetovo problematická téma pre vedcov, pri ktorej sa stretávame s prevažne nejednotnými 
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výsledkami. Recidíva súvisí s početnosťou, recidívami v minulosti a so všeobecnou komplianciou 
pacientov (8). 
Štúdie E-kadherínu majú často protichodné výsledky. Nízke hladiny expresie E-kadherínu boli spájané 
so zlou prognózou u pacientov s NMIBC, ale niektoré štúdie naznačujú, že neexistuje žiadna súvislosť 
medzi expresiou E-kadherínu a prognózou týchto pacientov (9-11). Stredne a menej diferencované 
rakovinové bunky vykazujú zníženú expresiu E-kadherínu, zatiaľ čo dobre diferencovaná bunková 
línia má vyššiu expresiu (12). Analýza prežívania ukázala významný rozdiel medzi normálnou a 
aberantnou expresiou E-kadherínu, čo môže byť dobrý prognostický marker (13). Medzi NMIBC (14, 
15) bola zistená významná korelácia medzi hladinami expresie Ki-67 a progresiou, prežívaním a 
recidívami. Aberácie v expresii Ki-67 sú spojené s horšími histopatologickými a klinickými výsledkami 
u pacientov (16). 
 
Na záver je možné na základe získaných výsledkov zdôrazniť, že nízke hladiny expresie Ki-67 a vysoké 
hladiny expresie E-kadherínu pozitívne ovplyvňujú prežívanie pacientov, zatiaľ čo aberantné expresie 
predstavujú horšiu prognózu. 
 
Práca bola podporená grantom vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied č. VEGA 1/0207/16. 
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Úvod 
Jednou z najzložitejších otázok každodennej súdnolekárskej praxe je definovanie vitality poranenia a 
času, ktorý uplynul od momentu poranenia do smrti poškodeného. Stanovenie vitality a veku rán je 
založené na procese hojenia rán. Pri pitve odobraté excízie kože a mäkkých tkanív z poškodených 
miest je možné vyšetrovať klasickými histologickými farbiacimi technikami, ktoré však nie vždy 
umožňujú presné datovanie poranenia.  Pri posudzovaní vitálnej reakcie a veku poranenia má 
význam aj histochemický dôkaz enzýmov (1). Vyšetrenia mäkkých tkanív ľudského tela pomocou 
imunohistochemických metodík sú určené aj pre zreteľné rozlíšenie poranení, ktoré vznikli za živa od 
poranení spôsobených po smrti, ako aj poranení čerstvých od poranení hojacich sa, s prihliadnutím 
na posmrtné zmeny vznikajúce v priebehu obdobia od smrti poškodeného do momentu pitvy 
a odobratia tkanív na doplňujúce odborné vyšetrenia. Odborná literatúra uvádza niektoré možnosti 
využitia imunohistochémie poranení kože a mäkkých tkanív. Najčastejšie ide o detekciu glykoforínu, 
fibronektínu, laminínu, tenascínu, keratínu, kolagénu typu I, III, V a VI (2, 3, 4, 5). 
Fibronektín je vysokomolekulárny glykoproteín nachádzajúci sa v plazme a extracelulárnej matrix 
tkanív. Je syntetizovaný množstvom buniek ako sú fibroblasty, endotelové bunky, makrofágy, 
hepatocyty, astroglia. Ľudský fibronektín má niekoľko štrukturálnych domén (Hep1/Fib1, Gel, Cell, 
Hep2, Fib2), ktorými sa viaže na bunkové povrchy a molekuly kolagénu, heparínu, gelatínu, fibrínu 
a DNA. Má dôležitú úlohu v sprostredkovaní medzibunkového kontaktu a počas hojenia má úlohu 
v bunkovej adhézii, migrácii, hemostáze, fagocytóze a angiogenéze. (6) Výskumy uvádzajú pozitivitu 
fibronektínu v okolí poranenia kože už niekoľko minút po jej poškodení (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8). 
Tenascín je multifunkčný vysokomolekulárny glykoproteín nachádzajúci sa taktiež v extracelulárnej 
matrix. Tenascín syntetizujú fibroblasty, osteocyty, chondroblasty, hladkosvalové bunky a gliálne 
bunky. V zdravom dospelom organizme má iba obmedzený výskyt. Aktívne rastúce, migrujúce 
a diferencujúce sa epiteliálne bunky produkujú faktory ako TGF β, ktoré stimulujú expresiu tenascínu 
v okolitom mezenchýme, či už ide o tumory alebo fyziologickú reparáciu tkaniva (9). Tenascín je 
detekovateľný o 2 až 3 dni po poranení kože (8). 
Dôkaz prítomnosti glykoforínu a fibronektínu v mieste poranenia má v súdnom lekárstve dôležitý 
význam, keďže umožňuje rozlíšiť poranenia vzniknuté za živa od poranení vzniknutých vo fáze 
umierania alebo až po smrti (5, 8). Samotné imunohistochemické metódy sa v rutinnej 
súdnolekárskej praxi prakticky nevyužívajú. 
 
Materiál a metódy 
V prezentovanej štúdii bol vytvorený súbor excízií z kože a priľahlých mäkkých tkanív, ktoré boli 
odobraté od zomrelých rôzneho veku počas pitiev na Súdnolekárskom pracovisku ÚDZS. Odoberali sa 
výrezky z miest rôznych poranení, boli vytvorené dva súbory excízií. Prvý súbor tvorili operačné rany 
v počte 15, so známym časom ich vzniku, pričom odobraté excízie boli odobraté od zomrelých 
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s prežívaním od 2 hodín do 18 dní po operačnom výkone. Z praktických dôvodov nebolo možné 
odobrať operačné rany s krátkym časom prežívania jedinca t. j. minúty až 2 hodiny.  Druhý súbor 
tvorili traumatické poškodenia v počte 15, a to tržnozmliaždené rany, kožné odreniny, krvné 
podliatiny a popáleniny so známym časom ich vzniku, pričom boli odobraté od zomrelých 
s prežívaním od niekoľkých minút do 5 dní. Postmortálny interval t. j. čas medzi úmrtím a vykonanou 
pitvou s odberom vzoriek  sa pohyboval od 8 do 96 hodín. Excízie boli fixované po dobu 48 hodín 
v 4%-nom pufrovanom formolovom roztoku a zaliate do parafínu. Zhotovené histologické rezy sa 
ofarbili klasickou histologickou technikou (farbenie hematoxylínom-eozínom) 
a imunohistochemickou metódou s použitím streptavidínového-biotínového komplexu. Pri 
imunohistochemickej metóde boli použité myšacie monoklonálne primárne protilátky proti ľudskému 
fibronektínu a tenascínu (Sigma Aldrich). Tkanivové rezy boli natrávené enzymaticky, a to pepsínom 
a proteinázou K. Primárne protilátky boli riedené PBS pufrom v pomere 1:100, tkanivové rezy boli 
inkubované 1 hodinu vo vlhkej komôrke pri izbovej teplote. Použitý bol Ultra Vision LP detekčný 
systém s obsahom  HRP Polyméru (LabVision Corporation). Na vizualizáciu imunohistochemickej 
reakcie sa použil diaminobenzidín, ktorý bol súčasťou detekčného systému. Na negatívnu kontrolu 
boli použité excízie z nepoškodených koží. Všetky preparáty sa vyhodnocovali pomocou svetelného 
mikroskopu NIKON H550S pri zväčšení 100 x, 200 x a 400x.  
 
Výsledky 
V prípade pozitivity obidva sledované antigény vytvárali v extracelulárnom priestore sieti podobný 
nález pripomínajúci šnúrky, hrudky až sieť, pričom boli prítomné v okrajoch rán. V prvom súbore 
tvorenom excíziami z operačných rán sa zistilo, že fibronektín je prítomný v okrajoch operačných rán 
vo všetkých vyšetrovaných výrezkoch. V druhom súbore tvorenom traumatickými poškodenia 
a popáleninami sa zistila pozitivita fibronektínu v extracelulárnej matrix v okrajoch rán cca 10 minút 
po jej poškodení (Obr. 1a, 1b, Obr. 2a, 2b). V oboch súboroch sa zistila ložisková pozitivita tenascínu 
po dvoch dňoch a difúzna pozitivita po troch dňoch od vzniku poškodenia kože (Obr. 3, Obr. 4). Prvý 
súbor zároveň slúžil aj ako kontrolný na zmapovanie prítomnosti antigénov v odobratých tkanivách 
v závislosti od známeho času operačného výkonu. Vo farbení hematoxylínom-eozínom boli 
v závislosti od času vzniku poranenia zistené rôzne histopatologické nálezy, a to rany s čerstvým 
krvácaním, rany s leukocytárnou reakciou rôzneho stupňa, reparačné procesy až po hojenie rany 
charakteru jazvy. Detekcia antigénov v kombinácii s farbením hematoxylínom-eozínom umožnila 
odlíšiť aj poranenia vzniknuté za živa od poranení spôsobených po smrti jedinca. Jedným z cieľov 
výskumu bolo zistiť vplyv posmrtných zmien na detekciu a relevantnosť výsledkov. Zistilo sa, že 
detekcia fibronektínu a tenascínu je spoľahlivo možná do troch dní po smrti jedinca, v prípade 
neskorých posmrtných zmien (hniloba, mumifikácia) je nepoužiteľná. Pri vyhodnocovaní výsledkov 
imunohistochemických vyšetrení sa ani v jednom prípade nepozoroval vplyv posmrtnej autolýzy ako 
včasnej posmrtnej zmeny v zmysle zníženej imunoreakcie, falošnej pozitivity či negativity. Zároveň sa 
nezistili žiadne rozdiely v detekcii a expresii fibronektínu a tenascínu v závislosti od veku a 
chorobných zmien jedinca.  
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Obr. 1a, 1b Tržnozmliaždená rana na hlave (dopravný úraz chodca),  
prežívanie cca 10 minút, pozitivita fibronektínu 
 
 

          
Obr. 2a, 2b Tržnozmliaždená rana na hlave (pád na rovine), prežívanie 30 minút,  
pozitivita fibronektínu 
 

         
Obr. 3a, 3b Operačná rana na hlave (kraniektómia), prežívanie 2 dni, pozitivita tenascínu 
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Obr. 4a, 4b Operačná rana na stehne, prežívanie 3 dni, pozitivita tenascínu 
 
 
 
Diskusia 
Liu, Chen a Huang vo svojej štúdii zisťovali expresiu fibronektínu v kontúznych vzorkách kože potkana 
imunohistochemicky pomocou monokolonálnej protilátky EIIIA. Všetky vyšetrované excízie poranenej 
kože vykazovali pozitívne farbenie. Intenzita zafarbenia bola závislá na dobe zranenia, pričom sa 
zvyšovala v korelácii s vekom rany. Zdravá koža pozitívne farbenie nevykazovala (10). Takamiya a kol. 
vo svojej štúdii zisťovali expresiu mRNA fibronektínu v poranenej koži u myší. Vrchol expresie mRNA 
fibronektínu bol po ôsmich hodinách po poranení, na východiskovú hranicu jeho expresia klesla po 
24 hodinách (11). 
Imunohistochemická detekcia fibronektínu sa zdá byť efektívna v určovaní veku poranení vo včasnom 
posttraumatickom intervale. Balažic a kol. vo vzorkách strelných poranení zistil pozitívnu expresiu 
fibronektínu v prípadoch s dobou prežívania 10-20 minút,  a v prípadoch, kedy boli zranenia 
spôsobené tesne pred smrťou boli vzorky podobné farbeniu v postmortem vzorkách (12). Dettmayer 
uvádza, že fibronektín je prítomný  už o niekoľko minút po vzniku poranenia (8). Fieguth a kol. 
zisťovali expresiu fibronektínu iných markerov v ľudských operačných ranách odobratých od osôb, 
ktoré zomreli bezprostredne po fatálnej traume (nehody lietadiel, zrážka s vlakom), pričom zistili že 
imunohistochemická detekcia fibronektínu je možná v čerstvých ranách 20-30 minút po traume (13). 
Grellner a kol. v štúdii na prasačích kožiach zistil, že aj posmrtne spôsobené poranenie môže viesť 
k pozitivite fibronektínu (14). Betz a kol. sledovali chirurgicky ošetrené rany kože u ľudí s prežívaním 8 
hodín až 7 mesiacov po operačnom výkone. Tenascín bol vizualizovaný imunohistochemicky najskôr 
po dvoch dňoch od poranenia pericelulárne okolo fibroblastov. Sieti podobná pozitivita farbenia bola 
detekovaná v 3 dni starej rane, vo všetkých ranách starších ako 5 dní bola pozorovaná intenzívna 
reaktivita tenascínu v miestach poranenia (dermálne epidermálna junkcia, okraj rany, miesto 
krvácania). V ranách starších ako 1,5 mesiaca v mieste jazvy farbenie pozitívne nebolo.(15) Toupalík 
uvádza, že za pozitívnu reakciu fibronektínu, je možné považovať výskyt intenzívne reagujúcich 
štruktúr vzhľadom pripomínajúcich šnúrky, ktoré vytvárajú základ fibronektínovej siete v okrajoch rán 
a v krvných výronoch (16). 
Výsledky našej práce sa zhodujú s výsledkami doterajších zahraničných štúdií. Kombinácia klasickej 
histológie a imunohistochemických metód umožňuje presnejšie stanovenie vitality poranení ako aj 
ich datovanie, čo napomôže zodpovedaniu celého radu medicínsko-právnych otázok. Získané 
výsledky je možné aplikovať do bežnej súdnolekárskej praxe s významným využitím aj v znaleckej 
činnosti pre orgány činné v trestnom konaní. Uvádzame, že v bežnej súdnolekárskej praxi na 
Slovensku sa na datovanie poškodení kože a mäkkých tkanív imunohistochemické metódy prakticky 
nepoužívajú, aj keď v zahraničí sú neodmysliteľnou a nutnou súčasťou súdnolekárskeho 
posudzovania. 
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Záver 
Detekcia antigénov fibronektínu a tenascínu v koži a priľahlých tkanivách použitím 
imunohistochemických metód umožňuje spresniť čas vzniku poškodenia, zároveň aj odlíšenie 
poranení vzniknutých za živa od poranení spôsobených po smrti jedinca. Získané výsledky 
prezentovanej práce je možné aplikovať do bežnej súdnolekárskej praxe, čo umožní zodpovedať celý 
rad medicínsko-právnych otázok.  
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Úvod 
Kolorektálny karcinóm (CRC) je v súčasnosti významným medicínskym a spoločenským problémom, 
ktorý postihuje ľudí všetkých vekových a etnických skupín. Pochopenie molekulárnych mechanizmov 
rozvoja CRC umožňuje cielený prístup k prevencii, diagnostike a rovnako aj k liečbe tohto ochorenia 
(1). V rozvoji CRC zohráva významnú úlohu MAP-kinázová (kinázovej (Mitogen Activated Protein 
kinase, MAPK) signálna dráha, ktorá reguluje proliferáciu, diferenciáciu, prežívanie a apoptózu 
buniek. U pacientov s CRC dochádza k abnormálnej aktivácii MAPK dráhy z dôvodu mutácií v génoch 
KRAS, NRAS a BRAF, ktoré sú súčasťou tejto bunkovej signalizácie (2). 27% až 56% pacientov s CRC má 
somatickú mutáciu v géne KRAS. Frekvencia mutácií NRAS u pacientov s CRC sa pohybuje medzi 1% a 
7% (3). Najbežnejšie onkogénne mutácie sú bodové mutácie v kodónoch 12, 13 a 61 génov KRAS a 
NRAS. V klinickej praxi je detekcia mutácií v génoch KRAS a NRAS veľmi dôležitá pred cielenou 
biologickou liečbou, ktorá je založená na blokovaní receptorov rastových faktorov a inhibícii 
signálnych dráh navodzujúcich nádorový rast. Tieto onkogény predstavujú molekulárne biomarkery 
odpovede na terapiu monoklonálnymi protilátkami proti epidermálnemu rastovému faktoru 
(Epidermal Growth Factor Receptor). Blokovanie EGFR vedie k narušeniu intracelulárnych signálnych 
dráh v nádorovej bunke. Avšak len pacienti s wild-type RAS statusom profitujú z tejto liečby, zatiaľ čo 
prítomnosť RAS mutácií indikuje nedostatočnú odpoveď na anti-EGFR liečbu (4). Gén BRAF sa 
považuje za prognostický biomarker, pretože mutácia v géne BRAF je dôležitým rizikovým faktorom 
prežívania pacientov s CRC (5). 
Voľná cirkulujúca DNA (ccfDNA) v krvnej plazme predstavuje dostupný zdroj cirkulujúcej nádorovej 
DNA (ctDNA), kde je možné detegovať mutácie kolorektálnej karcinogenézy. Tzv. „tekutá biopsia“ je 
neinvazívna metóda, ktorá umožňuje sledovanie mutačného statusu počas liečby pacientov. 
Primárne nádory a metastázy toho istého pacienta sa môžu líšiť na genetickej a epigenetickej úrovni. 
Neinvazívna analýza ctDNA umožňuje opakované sledovanie týchto zmien (udalostí) v reálnom čase, 
čo má veľký klinický význam v určovaní prognózy ochorenia a účinnosti liečby (6). 
Cieľom tejto práce je detegovať zhodu medzi mutačným statusom v génoch KRAS, NRAS a BRAF vo 
vzorkách nádorových tkanív fixovaných vo formalíne a v cirkulujúcej nádorovej DNA (ctDNA) z krvnej 
plazmy u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom. Analýza bude uskutočnená 
pomocou plne automatizovaného diagnostického systému IdyllaTM. Zameriame sa na hodnotenie 
budúcej perspektívy, obmedzení a taktiež možnosti aplikácie neinvazívnej diagnostiky CRC do 
klinickej praxe. 
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Materiál a metódy 
Klinické údaje, vzorky nádorových tkanív a krvné vzorky boli získané od 57 pacientov s metastatickým 
kolorektálnym karcinómom, ktorí sa podrobili molekulárnej diagnostike mutačného stavu KRAS, 
NRAS a BRAF na Oddelení klinickej genetiky Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave. Klinicko-
patologické charakteristiky pacientov v tejto štúdii zahŕňali: priemerný vek 56 rokov, diagnostikovaný 
kolorektálny karcinóm v štádiu III, všetci pacienti podstúpili chirurgickú resekciu hrubého čreva. 
Všetci účastníci tejto štúdie podpísali informovaný súhlas. 
Vo vzorkách nádorového tkaniva a krvnej plazmy od 57 pacientov s metastatickým kolorektálnym 
karcinómom bol analyzovaný mutačný status génov KRAS, NRAS a BRAF. Vzorky nádorového tkaniva 
a krvnej plazmy boli detegované pomocou plne automatizovaného diagnostického systému IdyllaTM 
(Biocartis). 
Získané dáta boli následne štatisticky spracované, pričom sme použili koeficient kappa podľa Cohena 
(κ), Maxwellov chí-kvadrát a McNemarov test. Štatistické analýzy boli vykonané pomocou softvéru 
StatsDirect 3.2.7 (stats Direct Ltd., Cheshire, UK). 
 
Výsledky 
Mutácia v géne KRAS, NRAS alebo BRAF v nádorovom tkanive bola dokázaná u 23/57 pacientov 
(40,4%). V kodóne 12 génu KRAS sme identifikovali 4 rôzne bodové mutácie: c.35G>C (p.G12A) u 5 
pacientov (8,8%), c.35G>A (p.G12D) u 4 pacientov (7%), c.34G>A (p.G12S) u 1 pacienta (1,75%)  a 
c.35G>T (p.G12V) u 2 pacientov (3,5%). V kodóne 61 génu KRAS bola u 1 pacienta (1,75%) 
identifikovná bodová mutácia c.183A>C (p.Q61H). V géne NRAS sme detegovali bodovú mutáciu 
c.183A>C (p.Q61H) v kodóne 61 u 1 pacienta (1,75%). V prípade génu BRAF bola u 8 pacientov (14%) 
prítomná mutácia c.1799T>A/c.1799_1800TG>AC/AT (p.V600E/D). 
Analýzou cirkulujúcej nádorovej DNA z krvnej plazmy sme identifikovali mutáciu v jednom zo 
sledovaných génov u 22/57 pacientov (38,6%). V kodóne 12 génu KRAS sme identifikovali 4 rôzne 
bodové mutácie: c.35G>C (p.G12A) u 5 pacientov (8,8%), c.35G>A (p.G12D) u 3 pacientov (5,3%), 
c.34G>A (p.G12S) u 2 pacientov (3,5%)  a c.35G>T (p.G12V) u 3 pacientov (5,3%). V kodóne 61 génu 
KRAS bola u 1 pacienta (1,75%) identifikovná bodová mutácia c.183A>C (p.Q61H). V géne NRAS sme 
identifikovali 2 typy bodových mutácií: c.35G>C (p.G12A) u 1 pacienta (1,75%) a  c.183A>C (p.Q61H) 
u 1 pacienta (1,75%). Mutáciu c.1799T>A/c.1799_1800TG>AC/AT (p.V600E/D) v géne BRAF sme 
detegovali v ctDNA 6 pacientov (10,5%). 
Analýzou zhody sme zistili, že konkordancia mutačného statusu vo vzorkách nádorového tkaniva a vo 
vzorkách krvnej plazmy (analýza ctDNA) dosahuje v prípade génu KRAS 89,09% (Kappa index = 0,71; 
95% CI 0,497883 - 0,927204), v prípade génu NRAS 98,18% (Kappa index = 0,66; 95% CI 0,034859 - 1) 
pre gén BRAF 96,36% (Kappa index = 0,84; 95% CI 0,617737 – 1). 
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Tabuľka 1. Výsledky analýzy mutácií v génoch KRAS, NRAS a BRAF vo vzorkách nádorového tkaniva fixovaného 
vo formalíne a vo vzorkách krvnej plazmy (analýza cirkulujúcej nádorovej DNA (ctDNA)). mut:mutácia, wt: wild-
type. 

 
 

  
 
 

 
Diskusia 
Somatické mutácie v génoch KRAS, NRAS a BRAF vedú k deregulácii bunkového cyklu a prispievajú tak 
k rozvoju kolorektálneho karcinómu. V rutinnej klinickej praxi sú mutácie v týchto génoch 
analyzované vo vzorkách nádorového tkaniva fixovaného vo formalíne. Avšak viaceré štúdie 
poukazujú na možnosť detekcie mutácií  v uvedených génoch v ctDNA pochádzajúcej z krvnej plazmy 
(7,8). 

 
Gén 

Analýza mutácií v nádorovom 
tkanive 
 (n = 57) 

Analýza mutácií v krvnej 
plazme (ctDNA) 
(n = 57) 

Mut Wt Mut Wt 
KRAS 
(p.G12A, p.G12D, p.G12S, p.G12V, 
p.Q61H) 

 
14 

 
43 

 
14 

 
43 

NRAS 
(p.G12A, p.Q61H) 

1 56 2 55 

BRAF (p.V600E/D) 8 49 6 51 
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Cieľom tejto práce bolo stanovenie konkordancie mutačného statusu génov KRAS, NRAS a BRAF vo 
vzorkách nádorového tkaniva a v ctDNA z krvnej plazmy pomocou diagnostického systému IdyllaTM 
v kohorte pozostávajúcej z 57 pacientov.  
Analýzou vzoriek fixovaného tkaniva sme identifikovali 14 pacientov (24,6%) s mutáciou v géne KRAS 
, 1 pacienta (1,75%) s mutáciou v géne NRAS a 8 pacientov (14%) pozitívnych pre mutáciu v géne 
BRAF. V ctDNA pochádzajúcej z krvnej plazmy sme mutáciu v géne KRAS detegovali u 14 pacientov 
(24,6%), mutáciu v géne NRAS u 2 pacientov (3,5%) a mutáciu v géne BRAF u 6 pacientov (10,5%). 
Mutačná analýza génov RAS, ktorú uskutočnili Graselli a kol. odhalila v 146 vzorkách nádorového 
tkaniva KRAS mutáciu u 44 pacientov (30 %) a NRAS mutáciu u 10 pacientov (7%). Analýzou ctDNA 
bolo v tejto štúdii identifikovaných 46 pacientov (31%) pozitívnych pre mutáciu v géne KRAS a 11 
pacientov (8%) pozitívnych pre mutáciu v géne NRAS (9). Rozdiely vo frekvencii mutácií medzi našou 
štúdiou a štúdiou uskutočnenou vedeckým tímom Grasseli a kol. sú pravdepodobne spôsobené 
nízkym počtom pacientov v našej kohorte. 
Analýzou zhody sme zistili, že konkordancia mutačného statusu vo vzorkách nádorového tkaniva a vo 
vzorkách krvnej plazmy (analýza ctDNA) dosahuje v prípade génu KRAS 89,09% (Kappa index = 0,71; 
95% CI 0,497883 - 0,927204), v prípade génu NRAS 98,18% (Kappa index = 0,66; 95% CI 0,034859 - 1) 
pre gén BRAF 96,36% (Kappa index = 0,84; 95% CI 0,617737 – 1). Gény KRAS a BRAF vykazujú dobrú 
zhodu („good agreement“) medzi dvoma typmi analyzovaného biologického materiálu. V géne NRAS 
sme detegovali malý počet mutačných udalostí (2/57), výsledok je preto nespoľahlivý. 
Predpokladáme, že zistené nezhody mohli byť spôsobené časovým odstupom medzi odberom vzorky 
nádorového tkaniva a odberom krvi. 
V roku 2018 García-Foncillas a kol. publikovali obdobnú štúdiu, pričom v súbore 236 pacientov 
stanovili konkordanciu 89% (210/236; kappa, 0.770 (95% CI: 0.689–0.852)) (10).  
Naše výsledky potvrdzujú hypotézu, že mutácie v génoch KRAS, NRAS a BRAF sú mutuálne exkluzívne, 
pretože tieto gény sú súčasťou tej istej signálnej dráhy (11). 
Cirkulujúca nádorová DNA (ctDNA) predstavuje potenciálnu možnosť neinvazívneho  prístupu v 
prognostike nádorových ochorení, čoho dôsledkom môže byť skorší záchyt vzniku a progresie 
ochorenia alebo vznikajúcej rezistencie na prebiehajúcu terapiu. 
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Úvod  
Bunková senescencia je definovaná ako ireverzibilné zastavenie bunkového cyklu sprevádzané 
zmenami v bunkovej morfológii a fyziológii (1). Senescencia môže byť odpoveďou bunky na 
skracovanie telomér alebo rôzne formy stresu (DNA poškodenie, oxidačný stres ai.) (2-4). 
Medzi najčastejšie znaky senescentných buniek patrí ich zväčšený a menej pravidelný tvar, zväčšené 
jadro, množstvo vakuol v cytoplazme, produkcia zvýšeného množstva reaktívnych foriem kyslíka a 
zvýšená aktivita lyzozomálnej  β-galaktozidázy pri pH 6, ktorá je známa ako β-galaktozidáza 
asociovaná so senescenciou (SA-β-galaktozidáza) (1, 5, 6).  
V senescentných bunkách ďalej dochádza k zvýšeniu expresie proteínov inhibujúcich progresiu 
bunkového cyklu ako je p21 a p16 (1).  
Senescentné bunky boli detegované in vitro a aj in vivo (7). Navyše bolo zistené, že so zvyšujúcim sa 
vekom jedinca stúpa množstvo senescentných buniek v organizme (1). Zároveň bola prítomnosť 
senescentných buniek dokázaná aj v tkanivách a orgánoch postihnutých ochoreniami asociovanými 
so starnutím (8-10). Nárast senescentných a teda nefunkčných buniek v tkanivách a orgánoch vedie 
k postupnému zhoršovaniu ich funkcií (11).  
Tokotrienoly sú podskupinou vitamínu E. Podľa ich štruktúry sa rozdeľujú na  α-, ß-, γ- a δ-
tokotrienoly. Tokotrienoly na rozdiel od tokoferolov nájdeme v semenách väčšiny 
jednoklíčnolistových rastlín (12). Bolo zistené, že tokotrienoly môže vplývať aj na bunkovú 
senescenciu, konkrétne dokázali potlačiť rozvoj replikatívnej senescencie ľudských fibroblastov a 
myoblastov (12, 14). Vplyv tokotrienolov na stresom indukovanú senescenciu nebol doteraz 
preskúmaný. V našej práci sme sa zamerali na sledovanie účinku γ-tokotrienolu a δ-tokotrienolu na 
ľudské pľúcne fibroblasty v podmienkach indukujúcich senescenciu. γ- a δ-tokotrienol sme zvolili 
kvôli ich lepšej biodostupnosti u ľudí v porovnaní s aplikáciou všetkých tokotrienolov naraz (15).  
 
Materiál a metódy 
Použité bunkové línie 
Ľudské pľúcne fibroblasty MRC-5 (ECACC, Anglicko) 
 
Tokotrienoly 
γ-tokotrienol a δ-tokotrienol (Sigma, Nemecko) boli rozpustené v DMSO a na testovanie sme použili 
koncentračný rozsah 150-300 µM. 
 
Indukcia senescencie v bunkách 
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Bunky sme nasadili na kultivačné platne a po 24 hodinovej kultivácii pri  37°C a 5% CO2 sme k bunkám 
pridali 100 μM peroxid vodíka na 0,5 hodinu. Po uplynutí uvedenej doby sme bunkám vymenili 
médium a kultivovali ich v termostate pri 37°C a 5% CO2 do 5. dňa od nasadenia buniek, kedy sme 
uskutočnili experimentálne analýzy. 
 
Kultivácia buniek s tokotrienolmi 
Bunky sme nasadili na kultivačné platne a po 24 hodinách sme bunkám vymenili kultivačné médium. 
Následne sme indukovali senescenciu tak ako je opísané v časti Indukcia senescencie v bunkách, s 
tým rozdielom, že sme k bunkám zároveň so 100 μM peroxidom vodíka pridali γ- alebo δ-tokotrienol. 
Po uplynutí 0,5 hodiny sme bunkám odsali kultivačné médium a vymenili ho za čerstvé. Bunky sme 
ďalej kultivovali do 5. dňa od nasadenia buniek. 
 
Sledovanie bunkovej viability/proliferácie pomocou MTT testu 
Bunky sme vysievali na 96-jamkové platničky v množstve 10 000 buniek/cm2. Ďalej sme postupovali 
spôsobom kultivácie, ktorý je opísaný v časti Kultivácia buniek s tokotrienolmi. 
Na 5. deň od nasadenia buniek sme k bunkám pridali 20 μl MTT roztoku do každej jamky a inkubovali 
sme 4 hodiny pri 37°C a 5% CO2. Po skončení inkubácie sme odsali médium a do každej jamky sme 
pridali 200 μl DMSO a platničku sme na 5 minút umiestnili na trepačku. Absorbanciu sme merali 
pomocou mikroplatničkového spektrofotometra Elisa Reader EL808, Biotek, USA pri 490 nm. 
  
Stanovenie aktivity SA-β-galaktozidázy v bunkách 
Na 24-jamkovú platničku sme vysievali buď 5000 buniek/cm2 (kontrolné bunky) alebo 38 000 
buniek/cm2 (bunky, v ktorých bola indukovaná senescencia). Bunky sme ďalej kultivovali spôsobom, 
ktorý je opísaný v časti Kultivácia buniek s tokotrienolmi.  
Spracovanie a farbenie buniek sme uskutočnili pomocou kitu Senescence Cells Histochemical Staining 
Kit (Sigma, Nemecko) podľa manuálu.  
Farbenie buniek sme vyhodnocovali po 16 -18 hodinovej inkubácii pri 37°C.  
Množstvo senescentných buniek sme stanovili na základe počítania buniek v 15 obrázkoch z troch 
rôznych experimentov. 
 
Western blot 
Na Petriho misku s priemerom 10 cm a plochou 78,5 cm2 sme vysievali 20 000 buniek/cm2. Bunky 
sme ďalej kultivovali spôsobom, ktorý je opísaný v časti Kultivácia buniek s tokotrienolmi.  
Na 5. deň od nasadenia buniek sme odsali médium z kultivačných nádob a bunky premyli roztokom 
1xPBS. Po premytí sme  k bunkám pridali 0,25% roztok trypsín/EDTA a bunky sme na 5 minút vložili 
do termostatu na 37°C. Po uvoľnení buniek sme k bunkám pridali kultivačné médium a bunky sme 
centrifugovali 10 minút pri 670 g. Supernatant sme zliali a bunky rozsuspendovali v 1 ml na ľade 
chladeného 1xPBS. Následne sme bunky centrifugovali 10 minút pri 670 g. Premývanie buniek s 1 ml 
1xPBS sme zopakovali ešte jedenkrát. K peletu sme ihneď pridali lyzačný roztok (0,5 ml lyzačného 
roztoku na 5x106 buniek) a inkubovali 40 minút na ľade za konštantného miešania. Po lýze sme bunky 
centrifugovali 20 minút pri 4 °C a pri 21000 x g. Supernatant sme preniesli do vychladených 
mikroskúmaviek a uložili na -20 °C.   
Koncentráciu proteínov sme stanovili pomocou komerčného kitu DC Protein Assay (BIO-RAD, USA) 
podľa návodu. 
Proteínové vzorky sme nanášali na 12% alebo 15% separačný gél tak, aby sme na dráhu naniesli 10 μg 
proteínu. Separáciu sme uskutočnili pri konštantnom napätí 150 V. Následne boli proteíny prenesené 
na nitrocelulózovú membránu pri konštantnom napätí 80 V. Membránu sme blokovali v roztoku 5% 
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mlieka 60 minút a inkubovali s primárnymi protilátkami pri 4 °C cez noc. Použili sme myšie primárne 
protilátky proti LC-3 (1:1000) a α-tubulínu (1:4000) a králičiu primárnu protilátku proti kaspáze 3 
(Cas-3 1:100). Napokon sme membrány inkubovali s anti-myšacou alebo anti-králičou sekundárnou 
protilátkou (1:5000). Bloty sme vyvolali pomocou Clarify Western ECL Substrate kit (BIO-RAD, USA) 
podľa návodu.  
 
Vyhodnotenie výsledkov 
Výsledky sú priemer ± smerodajná odchýlka (SD) z aspoň 3 nezávislých experimentov. Pre štatistickú 
analýzu sme použili jednosmernú ANOVU s Bonferroniho korekciou. 
 
Výsledky 
Vplyv γ- a δ-tokotrienolu na viabilitu/proliferáciu buniek v podmienkach indukujúcich senescenciu 
V našich experimentoch sme najskôr sledovali účinok  0,5 hodinového ovplyvnenia buniek  150, 200 a 
300 µM γ- alebo δ-tokotrienolom na viabilitu/proliferáciu zdravých buniek, v ktorých nebola 
indukovaná senescencia. Z našich výsledkov vyplýva, že ovplyvnenie buniek s γ-tokotrienolom a ani 
ovplyvnenie buniek s δ-tokotrienolom nevedie k poklesu viability/proliferácie zdravých buniek. Na 
druhej strane však γ-tokotrienol v koncentráciach 150 a 200 µM signifikantne zvyšuje viabilitu 
zdravých buniek (Obr. 1A). 
V bunkách, v ktorých sme indukovali senescenciu a zároveň pridávali γ-tokotrienol (150, 200 a 300 
µM) bol pozorovaný výrazný pokles bunkovej viability/proliferácie (63.86%, 62.62% a 47.85%) 
v porovnaní s kontrolou neovplyvnenou γ-tokotrienolom (Obr. 1B). Podobne, bunky, v ktorých bola 
indukovaná senescencia a zároveň bol pridaný aj δ-tokotrienol (150, 200 a 300 µM) vykazovali 
podstatne zníženú viabilitu/proliferáciu (44.85%, 33.33% and 22.12%) v porovnaní s kontrolou 
neovplyvnenou δ-tokotrienolom (Obr. 1B).  
 
 

              
                                                                           B. 
Obr. 1 Vplyv γ- a δ-tokotrienolu na viabilitu/proliferáciu buniek v podmienkach indukujúcich 
senescenciu A bunky ovplyvnené len tokotrienolmi 0,5 hod; NB – normálne bunky neovplyvnené 
tokotrienolmi; DMSO – bunky ovplyvnené 500x riedeným DMSO/0,5 hod; B P – bunky ovplyvnené 
100 μM peroxidom vodíka/0,5 hod; PD– bunky ovplyvnené 500x riedeným DMSO/0,5h; Výsledky sú 
priemer 3 nezávislých experimentov, každý experiment bol robený v 4-6 jamkách; jednosmerná 
ANOVA s Bonferroniho korekciou; NB vs. DMSO; DMSO vs. γ; DMSO vs. δ; P vs. PD; PD vs. Pγ; PD vs. 
Pδ; b - p <0.01; c - p <0.001 
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Vplyv γ- a δ-tokotrienolu na aktivitu SA-β-galaktozidázy v podmienkach indukujúcich senescenciu 
V našich ďalších experimentoch sme sledovali účinok 300 µM γ-tokotrienolu alebo 300 µM δ-
tokotrienolu na aktivitu SA-β-galaktozidázy v bunkách, v ktorých sme indukovali senescenciu, aby 
sme zistili, aký efekt majú tokotrienoly na senescenciu. U buniek, v ktorých bola indukovaná 
senescencia a zároveň pridaný 300 µM γ-tokotrienol alebo 300 µM δ-tokotrienol sme zaznamenali 
výrazný pokles množstva senescentných buniek (Obr. 2). Percento senescentných buniek však bolo 
redukované len mierne (Tab. 1). U buniek, v ktorých sme indukovali senescenciu a zároveň pridali 
300 µM γ-tokotrienol alebo 300 µM δ-tokotrienol sme pozorovali aj pokles celkového množstva 
buniek v porovnaní s kontrolou neovplyvnenou tokotrienolmi (Obr. 2).  
 

                                                
Obr. 2 Vplyv γ- a δ-tokotrienolu na aktivitu SA-β-galaktozidázy v podmienkach indukujúcich 
senescenciu P – bunky ovlyvnené 100 μM peroxidom vodíka/0,5 hod; PD – bunky ovplyvnené 
peroxidom vodíka a 500x riedeným DMSO/0,5h; Výsledky sú priemer 3 nezávislých experimentov; 
jednosmerná ANOVA s Bonferroniho korekciou; P vs. PD; PD vs. Pγ; PD vs. Pδ; Psen vs PDsen; PD sen 
vs. Pγsen; PD vs. Pδsen; c - p <0.001; a´- p <0.05 ; c´- p <0.001 
 
Tab.1: Vplyv γ- a δ-tokotrienolu na aktivitu SA-β-galaktozidázy v podmienkach indukujúcich 
senescenciu 
Ovplyvnenie buniek Senecentné bunky % ± SD Significancia 
Cotreatment   
100 µM Peroxid vodíka/0,5 hod 84.05 ± 5.45  
100 µM Peroxid vodíka +DMSO 500x/0,5 hod 88.7 ± 3.56 * 
100 µM Peroxid vodíka + 300 µM γ-tokotrienol/0,5 hod 79.12 ± 7.19 *** 
100 µM Peroxid vodíka + 300 µM δ-tokotrienol/0,5 hod 84.61 ± 4.99 * 

Výsledky sú priemer ± SD troch nezávislých experimentov. Jednosmerná ANOVA s Bonferroniho 
korekciou; P vs PDMSO; PDMSO vs Pγ; PDMSO vs Pδ; * - p < 0.05 ; *** - p < 0.001 
 
Vplyv γ-a δ-tokotrienolu na expresiu proteínov kaspáza-3 (marker apoptózy) a LC-3 (marker 
autofágie) v podmienkach indukujúcich senescenciu 
V ďalších experimentoch sme sa venovali detekcii expresie proteínu kaspáza-3 v bunkách, v ktorých 
sme indukovali senescenciu a zároveň pridali 300 μM γ- alebo δ-tokotrienol, keďže sme 
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predpokladali, že k poklesu počtu buniek vrátane senescentných buniek môže dochádzať v dôsledku 
apoptózy. Uskutočnili sme western blot a imunodetekciu kaspázy 3, avšak expresiu kaspázy-3 sme 
nedetegovali ani po ovplyvnení buniek s γ-tokotrienolom a ani s δ-tokotrienolom (Obr. 3).  
Napokon sme testovali expresiu proteínu LC-3 v bunkách, v ktorých sme indukovali senescenciu a 
zároveň pridali 300 μM γ- alebo δ-tokotrienol. LC-3 proteín je markerom autofágie, ktorá tiež môže 
viesť k smrti buniek a následnému poklesu celkového množstva buniek. Bunky, v ktorých sme 
indukovali senescenciu a zároveň pridali 300 μM γ-tokotrienol vykazovali zvýšenú expresiu proteínu 
LC-3 II (Obr. 3). Bunky, v ktorých sme indukovali senescenciu a zároveň pridali 300 μM δ-tokotrienol 
tiež vykazovali zvýšenú expresiu proteínu LC-3 II (Obr. 3). LC-3 existuje v dvoch formách ako LC3 
I a LC3 II. LC-3 II vzniká po konjugácii LC-3 I s fosfatidyletanolamínom, ktorý je lokalizovaný na 
autofagozómoch. Hladina LC-3 II teda koreluje s množstvom autofagozómov v bunke (16, 17).   
 
 
 

 
 

 
Obr. 3 Vplyv γ- a δ-tokotrienolu na expresiu proteínov kaspáza-3 (Cas-3) a LC-3  
P – bunky ovplyvnené 100 μM peroxidom vodíka/0,5 hod; PD – bunky ovplyvnené 500x riedeným 
DMSO/0,5h; PG – bunky ovplyvnené 300 μM γ-tokotrienolom; Pde - bunky ovplyvnené 300 μM δ-
tokotrienolom   
 
Diskusia 
V našej práci sme sledovali vplyv γ-tokotrienolu a δ-tokotrienolu na stresom indukovanú senescenciu 
v ľudských pľúcnych fibroblastoch.  
Zistili sme, že kultivácia buniek s γ- alebo δ-tokotrienolom vedie k výraznému poklesu 
viability/proliferácie buniek, v ktorých bola indukovaná senescencia peroxidom vodíka. V predošlých 
štúdiach bolo zistené, že α-tokoferol môže za určitých okolností pôsobiť aj ako prooxidant 
prostredníctvom α-tokoferylového radikálu (18). Je možné, že tokotrienoly vykazujú tiež prooxidačnú 
aktivitu a zvyšujú prooxidačnú aktivitu peroxidu vodíka v bunkách, v ktorých bola indukovaná 
senescencia peroxidom vodíka. 
Naše výsledky ďalej odhalili, že δ-tokotrienol  je oveľa efektívnejší ako γ-tokotrienol, keďže δ-
tokotrienol rovnakej kocentrácie ako γ-tokotrienol má silnejší účinok na pokles bunkovej 
viability/proliferácie v našom modeli senescencie. Doteraz bolo zistené, že rôzne tokotrienoly majú 
rôznu účinnosť v závislosti od typu buniek, na ktoré pôsobia a molekulárneho procesu, ktorý 
ovplyvňujú (19-21).  



 
 

33 
 

Sledovanie účinku γ- alebo δ-tokotrienolu na aktivitu markera senescencie SA-β-galaktozidázy 
v bunkách, v ktorých bola indukovaná senescencia potvrdilo pokles celkového množstva buniek 
vplyvom oboch tokotrienolov. Zároveň sledovanie aktivity SA-β-galaktozidázy odhalilo, že dochádza 
aj k poklesu množstva senescentných buniek vplyvom oboch tokotrienolov, avšak percento 
senescentných buniek vzhľadom k celkovému množstvu buniek sa nemenilo. Tieto výsledky 
naznačujú, že γ- a δ-tokotrienol nepôsobia selektívne na molekulárne procesy, ktoré spúšťajú 
senescenciu, ale pravdepodobne indukujú bunkovú smrť v bunkách zažívajúcich stres (oxidačný stres, 
DNA poškodenie ai.).  
Na druhej strane niektoré vedecké práce odhalili, že tokotrienoly sú schopné zabrániť bunkovej 
senescencii (13, 14). V týchto prácach však išlo o replikatívnu senescenciu a iné typy buniek 
(myoblasty, kožné fibroblasty), ako sme testovali my.  
V experimentoch sme tiež odhalili, že ovplyvnenie buniek γ- alebo δ-tokotrienolom vedie k podstatne 
zvýšenej expresii proteínu LC-3 II v bunkách, v ktorých bola indukovaná senescencia. Zvýšená hladina 
proteínu LC-3 II spolu s detekciou poklesu viability a nedetegovanou expresiou proteínu kaspázy-3 
naznačuje, že autofágia je zodpovedná za bunkovú smrť po ovplyvnení buniek γ- alebo δ-
tokotrienolom v bunkách, v ktorých bola indukovaná senescencia.  
Naše výsledky odhalili, že γ- ako aj δ-tokotrienol výrazne ovplyvňuje rast buniek v stresových 
podmienkach vyvolaných peroxidom vodíka, avšak neovplyvňuje stresom indukovanú senescenciu.  
 
Podporené grantom Európskej Únie z programu CBC - Interreg V-A-NutriAging V-0014 
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Úvod 
Vysoké Tatry sú najvyšším masívom Karpát. Vo vysokohorskom prostredí dochádza k úmrtiam 
z násilných aj chorobných príčin často bez svedkov. Mŕtve telo je vystavené vplyvom vonkajšieho 
prostredia a v priebehu relatívne krátkeho času dochádza k jeho skeletizácii.  V prípade nálezu 
kostrových pozostatkov je privolaný súdny lekár, ktorý musí určiť z kostrového nálezu alebo jeho 
fragmentov maximum možných informácii vrátane príčiny smrti. Špecifikami kostrových nálezov vo 
vysokohorskom prostredí sú predovšetkým nedostupný terén, poveternostné a klimatické 
podmienky vysokohorského prostredia a taktiež pôsobenie zveri na mŕtve ľudské telo. 
Cieľom práce bola analýza prípadov kostrových pozostatkov nájdených na území Vysokých 
a Belianskych Tatier v rokoch 1991 až 2015 a vypracovanie postupu pre prehliadajúceho 
a pitvajúceho lekára v takýchto prípadoch. 
 
Materiál a metódy 
Retrospektívnou analýzou pitevných protokolov bol vybraný súbor 14 kostrových nálezov, ktoré 
spĺňali nasledujúce kritériá: boli nájdené výlučne na geografickom území Vysokých Tatier v rokoch 
1991 až 2015 s minimálnou prítomnosťou zvyškov mäkkých tkanív z dôvodu orientácie práce na 
morfológiu, štruktúru a úrazové zmeny kostry. 
Prehliadka a expertíza boli vykonané na Súdnolekárskom a patologickoanatomickom pracovisku 
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Poprade (do roku 2004 Oddelenie súdneho 
lekárstva Nemocnice Poprad).  
Po vybraní súboru sme každý prípad kostrového nálezu skúmali na základe nasledovných 
charakteristík: 
prítomné kosti, 
pohlavie, 
vek, 
výška, 
čas smrti, 
úrazové zmeny na kostiach, 
príčina smrti, 
identifikácia, 
ďalšie informácie, ktoré bolo možné z kostrového nálezu predpokladať. 
 
Výsledky 
Analýza kostrových nálezov ukázala, že väčšina kostrových zvyškov bola nájdená v letnom období. 
V mesiacoch júl a august bolo nájdených 8 nálezov, pri započítaní septembra ako ďalšieho mesiaca 
s prevažne teplým počasím to bolo 10 nálezov. Umožňuje to neprítomnosť snehovej pokrývky v nižšie 
položených oblastiach Vysokých Tatier v letnom období, kedy je možné odhaliť dovtedy snehom 
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pokryté kostrové zvyšky. Druhým faktorom je zvýšený pohyb osôb po značkovaných 
i neznačkovaných turistických chodníkoch v letnom období vrátane správcov a ostatných pracovníkov 
Vysokých Tatier, čo zvyšuje pravdepodobnosť nálezu kostrových zvyškov. 
Pri určovaní pohlavia boli najčastejšie využívané znaky na lebke a panve, pokiaľ boli súčasťou nálezov. 
Pomocným kritériom bolo meranie dĺžky dlhých kostí, prípadne obvodu hlavice stehnovej kosti. 
Mužské znaky prevládali, boli zistené v 12 prípadoch, pritom v dvoch prípadoch išlo o jednu osobu. 
Ženské znaky boli zistené v 2 prípadoch. Dôvodom je pravdepodobne väčšia inklinácia mužov 
k samostatnému pohybu vo vysokohorskom prostredí, k pohybu v neznačkovanom teréne spolu 
s väčším sklonom k riskovaniu a preceňovaniu svojich schopností.  
Vek jedincov v čase smrti bol najčastejšie stanovený medzi 25 – 40 rokmi, pričom najnižší bol 18 
rokov, najvyšší 70 rokov (z vyšetrených okolností neskôr určený na 81 rokov). V dvoch prípadoch 
nekompletných nálezov nebolo možné určiť vek ani približne. Interval najčastejšie určeného veku 25 
– 40 rokov koreluje s vekom najvyššej fyzickej aktivity jedinca pri pohybe vo vysokohorskom 
prostredí. Pri určovaní veku sa ako najspoľahlivejšie ukázalo stomatologické vyšetrenie spolu 
s hodnotením zrastenia švov lebečných kostí. Vek bolo možné pomerne spoľahlivo určiť v prípade 
prítomnosti samotnej sánky. Pri neprítomnosti lebky bol vek určený podľa pomerov dreňovej dutiny 
zachovaných dlhých kostí.  
Telesná výška v prípadoch prítomnosti dlhých kostí bola vypočítavaná metódou podľa Ponsolda, vo 
väčšine prípadov bola objektivizovaná ďalším výpočtom metódou podľa Bretingera.  
Úrazové zmeny boli zistené v piatich prípadoch. V štyroch prípadoch išlo o pozostatky jedincov 
mužského pohlavia. Nakoľko kostrové nálezy vo väčšine prípadov neboli kompletné, hodnotenie 
úrazových zmien bolo obmedzené na výpočet zistených zranení so zjednodušeným ustálením 
pravdepodobného vzniku úrazu. Zlomeniny lebečnej klenby a spodiny boli zistené v 2 prípadoch, 
zlomeniny stavcov chrbtice v 2 prípadoch, zlomeniny kostí panvy v 2 prípadoch. Zlomeniny rebier boli 
prítomné v 4 a zlomeniny kostí končatín v 3 prípadoch. V 1 prípade išlo aj o zlomeniny kľúčnej kosti 
a lopatky.  
Postmortálny interval bol výrazne variabilný. V 12 prípadoch bol určený na menej ako 10 rokov, 
s minimom 3 mesiace a maximom 9 rokov. V 2 prípadoch bol stanovený na niekoľko desiatok rokov 
(30 – 40 a 55 – 65 rokov). Pri určovaní času smrti boli zohľadnené charakteristiky kostí, vyšetrené 
okolnosti, klimatické podmienky, pôsobenie zveri, pomocnými informáciami bol nález šatstva, pre 
určenie pravdepodobného ročného obdobia, kedy došlo  k smrti resp. špecifický druh šatstva pre 
identifikáciu. Pri nálezoch starších kostí bol konzultovaný archeológ. Pri kratších časových intervaloch 
(niekoľko rokov) od smrti do analýzy kostry, bola potrebná úzka spolupráca s políciou, kedy na 
základe vyšetrených okolností od príbuzných nezvestných osôb bolo možné pomerne presne určiť čas 
nezvestnosti osoby. Zistený pravdepodobný čas smrti podľa vyšetrených okolností a pri zohľadnení 
klimatických podmienok miesta nálezu kostrových zvyškov nebol v rozpore s pitevným nálezom. 
Stanovenie príčiny smrti vyhodnotením úrazových zmien sa vykonávalo výlučne na podklade 
zlomenín. Kostrové nálezy väčšinou neboli kompletné, čo hodnotenie sťažovalo. Bezprostrednú 
príčinu smrti nebolo možné jednoznačne stanoviť okrem 1 prípadu kompletného nálezu tela 
obeseného na strome. Na základe zlomenín bolo možné príčinu smrti len predpokladať. Ako veľmi 
pravdepodobná bola určená násilná príčina smrti v 6 prípadoch. V dvoch prípadoch bola pripustená 
možnosť násilnej smrti na základe nájdených predmetov (prázdna fľaša alkoholického nápoja – 
brandy, obal s liečivami – Rohypnol). Pri zlomeninách lebečných kostí bola stanovená predpokladaná 
príčina smrti pomliaždenie mozgu pri páde z výšky (1 nález), pri zlomeninách viacerých kostí šok po 
úraze a krvácaní pri polytraumatizme (3 nálezy), v 2 prípadoch išlo najpravdepodobnejšie o zadusenie 
obesením. V 1 prípade bol prítomný výrazne zdeformovaný kovový fotografický prístroj, ktorý 
potvrdzoval hypotézu o páde z výšky.  
Doposiaľ bolo identifikovaných 7 kostrových nálezov, 4 analýzou DNA, 3 príbuznými podľa oblečenia 
a osobných vecí. Doposiaľ neidentifikovaných je 6 kostrových nálezov. 
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Diskusia 
Pri analýze kostrových pozostatkov bol kladený dôraz na to, aby jednotlivé postupy pri obhliadke, 
pitve a identifikácii boli technicky jednoduché a zároveň mali vysokú výpovednú hodnotu a boli v 
súdnolekárskej praxi dobre použiteľné.  
Najväčšia pravdepodobnosť nájdenia kostrových zvyškov vo Vysokých Tatrách je v letných mesiacoch, 
čo súvisí s neprítomnosťou snehovej pokrývky a zároveň s najvyšším pohybom osôb (turistov, ale aj 
zamestnancov). 
Pri prehliadke miesta nálezu je prítomnosť súdneho lekára nevyhnutná. Vhodná je prítomnosť 
viacerých osôb, ktoré majú skúsenosti a technické vybavenie na pohyb vo vysokohorskom teréne. 
Prvotne je nutné potvrdiť, že nájdené kostrové zvyšky patria ľudskému jedincovi. Následnou 
prehliadkou miesta nálezu sa zaistia všetky súčasti kostrového nálezu, ktoré môžu byť zapadnuté 
v skalných štrbinách, prekryté vegetáciou alebo rozptýlené vo väčšej vzdialenosti. Pri prehliadke sa 
zaistia zvyšky oblečenia a osobných vecí, ktoré môžu napomôcť identifikácii nálezu a určeniu času 
a príčiny smrti. Je potrebné, aby boli doručené k pitve. Dôležité je hodnotenie expozície kostí 
poveternostným vplyvom v lokalite nálezu a určenia, či ide o lokalitu v blízkosti značkovaného 
chodníka, čo môže mať význam v hodnotení činnosti a pohybu daného jedinca v prírode. Vzhľadom k 
náročnému terénu je vhodné počítať s časovou náročnosťou prehliadok vo vysokohorskom prostredí, 
ktorá môže trvať aj niekoľko hodín. Pri náleze kostrových zvyškov v neskorších poobedných hodinách 
je vhodné prehliadku odložiť na nasledujúci deň. 
Určovanie pohlavia súhlasne s literárnymi údajmi a skúsenosťami z praxe je najpresnejšie pri 
prítomnosti lebky a panvy (1,2,3,4). Pri ich neprítomnosti je orientačne použiteľné meranie dĺžky 
dlhých kostí a meranie obvodu hlavice ramennej a stehnovej kosti (1,3). Pri nekompletných 
kostrových nálezoch sa určuje pohlavie aj z iných kostí (hrudná kosť, stavce chrbtice a podobne) aj za 
cenu menšej presnosti takéhoto určenia (1,3). Potvrdiť určené pohlavie môže hodnotenie šatstva, 
najmä v prípade špecifického šatstva (podprsenka, pančuchové nohavice a podobne). 
Určenie veku bolo na základe vykonanej analýzy najpresnejšie pomocou stomatologického 
vyšetrenia. Použité technológie zubných výplní, mostíkov, náhrad, protéz a implantátov môžu 
orientačne ohraničiť časové obdobie, kedy boli dané technológie používané a tým priblížiť odhad 
veku skutočnosti (5). Najvýhodnejšia je možnosť porovnania nálezu so zubnou zdravotnou 
dokumentáciou u nezvestných. Napriek možným nepresnostiam štúdia potvrdila využitie metódy 
určovania veku podľa stavu zrastenia lebečných švov (6). Technicky náročnejšie, ale pomerne presné 
je určenie veku podľa pomerov dreňovej dutiny dlhých kostí (1,7).  
Pri určovaní výšky postavy je pomerne presná a zároveň jednoduchá metóda podľa Ponsolda. Je 
vhodné ju doplniť inou metódou, napríklad podľa Breitingera alebo Pearsona (1,8).  
Pri nekompletných nálezoch vo vysokohorskom prostredí je výpovedná hodnota zistených úrazových 
zmien pomerne nízka, preto hodnotenie úrazových zmien musí byť opatrné. Štúdia ukázala, že je 
potrebné obmedziť sa na jednoduchý výpočet zranení a mechanizmus ich vzniku hodnotiť iba 
v pravdepodobnej rovine. Vyšetrené okolnosti sú v týchto prípadoch rovnako dôležité ako pitevný 
nález. Je nutné zohľadniť klimatické podmienky, ktoré môžu vysvetľovať úmrtie u mladých osôb, 
napríklad výskyt lavín v jarnom období, účinok blesku v letnom období alebo šmykľavý, snehom 
pokrytý terén v zimnom období s rizikom pošmyknutia a náhodného pádu z výšky. Je potrebné 
predpokladať aj možnosť vyčerpania alebo zablúdenia osoby s následným podchladením. Políciou 
vyšetrený neskorý odchod z chaty nezvestnej osoby môže podporiť tieto hypotézy.  
Pri určení času smrti zohľadňujeme charakteristiky jednotlivých kostí, ako prítomnosť chrupiek 
a zvyškov mäkkých tkanív, vzhľad kostí, ich hmotnosť, farbu a konzistenciu. Hladké, belavé, pevné 
a pomerne ťažké kosti so zvyškami chrupiek a mäkkých tkanív nasvedčujú pre vek kostry v rámci 
jednotiek rokov, kosti drsné, hnedé až tmavohnedé, lámavé, drobivé a pomerne ľahké pre vek kostry 
rádovo v desaťročiach (1). Je nutné zohľadniť podmienky prostredia urýchľujúce skeletizáciu (1). 
V niektorých prípadoch je potrebná spolupráca s archeológom. Pomocným môže byť nález zvyškov 
šatstva a osobných vecí, z ktorých je možné určiť pravdepodobné ročné obdobie, v ktorom ku smrti 
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došlo. Ich mechanický stav, druh, strih, značka, štítky, visačky a podobne môžu orientačne poukázať 
na čas smrti, alebo aspoň vymedziť určité časové obdobie. Prehliadke šatstva a osobných vecí treba 
venovať mimoriadnu pozornosť. V šatstve sa môžu nachádzať zvyšky bankoviek, dokumentov, listín, 
cestovných lístkov a podobne, na ktorých môžu byť uvedené mená, dátumy, miesta alebo odtlačky 
pečiatok a ktoré môžu byť pri určovaní času smrti významné. Polícia a Horská záchranná služba vedie 
záznamy o nezvestných osobách a ich pohybe v posledných dňoch pred ich nezvestnosťou. V praxi je 
už pri prehliadke a pitve kostrových nálezov väčšinou vyslovené podozrenie, o koho môže ísť 
a odkedy je osoba nezvestná. Vzhľadom k orientačnému charakteru určenia veku nálezu odporúčame 
obmedziť sa na konštatovanie, že zistený pravdepodobný čas smrti podľa vyšetrených okolností a pri 
zohľadnení klimatických podmienok miesta nálezu kostrových zvyškov nie je v rozpore s pitevným 
nálezom. 
Určiť jednoznačnú príčinu smrti pri kostrových nálezoch pre chýbanie mäkkých tkanív a orgánov nie 
je spravidla možné. Rovnako nie je možné vychádzať z toxikologického a histologického vyšetrenia. 
Pri hodnotení pravdepodobnej príčiny smrti vychádzame okrem pitevného nálezu predovšetkým 
z vyšetrených okolností. Nález trieštivých zlomenín lebky nasvedčuje pre pomliaždenie mozgu, nález 
viacnásobných zlomenín dlhých kostí pre šok po úraze a krvácaní pri páde z výšky (8). Nález 
zdeformovaných osobných predmetov podporuje predpoklad pádu z výšky. Nález horolezeckého 
vybavenia spolu s úrazovými zmenami na kostre nasvedčuje pre pád pri horolezeckom výstupe. Pri 
náleze prázdnych fliaš od alkoholu alebo obalov liekov môžeme usudzovať na intoxikáciu, prípadne 
kombináciu intoxikácie s podchladením. Pri určení vyššieho veku nálezu bez úrazových zmien na 
kostre môže ísť o úmrtie z chorobných príčin. Môže ísť o zablúdenie a vyčerpanie v náročnom teréne 
s následným podchladením, najmä pri náleze mimo značkovaného turistického chodníka a bez 
prítomnosti úrazových zmien na kostre. Vyšetrené okolnosti majú úlohu aj pri určovaní príčiny smrti. 
Pri vyšetrení meteorologickej situácie v čase predpokladaného úmrtia treba vziať do úvahy možnosť 
zadusenia pri zasypaní snehovou lavínou, najmä pri náleze pozostatkov v dolinách mimo 
značkovaných chodníkov a pri neprítomnosti úrazových zmien. O účinku blesku najmä v letnom 
období môže vypovedať nález roztavených kovových predmetov na šatstve. Pri konečnom hodnotení 
bezprostrednej príčiny smrti treba vzhľadom na vychádzanie najmä z vyšetrených okolností zachovať 
veľkú opatrnosť a obmedziť sa na konštatovanie, že bezprostrednú príčinu smrti nie je možné 
jednoznačne určiť, avšak na základe vyšetrených okolností ju môžeme predpokladať.  
Identifikácia kostrových pozostatkov sa s rozvojom vyšetrenia DNA výrazne zjednodušila. Pri každom 
náleze kostrových pozostatkov sú kontaktované predpokladané príbuzné osoby, ktoré priamo na 
súdnolekárskom pracovisku identifikujú šatstvo a osobné veci. Zároveň je týmto osobám políciou 
odobratý biologický materiál na vyšetrenie DNA, ktorý sa porovná s DNA nálezu, kedy sa odoberie 
vzorka stehennej alebo spánkovej kosti. Tento postup je technicky jednoduchý. Pri neúspešnej 
identifikácii je zaužívaný postup uchovania lebky v depozite súdnolekárskeho pracoviska, z ktorej je 
možné pri prihlásení ďalších príbuzných osôb alebo po zistení nových okolností odobrať ďalšiu vzorku 
na vyšetrenie. 
Na záver je potrebné zdôrazniť nevyhnutnú medziodborovú spoluprácu so znalcami z odborov 
stomatológia, antropológia a archeológia, s Kriminalisticko-expertíznym ústavom Policajného zboru 
a rovnako spoluprácu s ostatnými súdnolekárskymi pracoviskami, ktoré disponujú vhodným 
technickým vybavením. 
Napriek nesmiernemu snaženiu všetkých spomínaných odborov sú na území Vysokých Tatier 
doposiaľ nezvestné a nenájdené štyri osoby.     
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Úvod 
Gestačný diabetes mellitus (GDM) je definovaný ako glukózová intolerancia akéhokoľvek stupňa 
prvýkrát manifestovaná počas gravidity (1). GDM je globálnym problémom, ktorý zvyšuje riziko 
výskytu tehotenských komplikácií. Napriek tomu, že po ukončení gravidity sa u väčšiny matiek tento 
stav normalizuje, mnohé štúdie potvrdzujú dlhodobý negatívny vplyv na vývin a zdravie plodu (2, 3). 
Medzi faktory, ktoré zvyšujú riziko postihnutia GDM patrí okrem pokročilého veku matky, 
nadhmotnosti, obezity a výskytu diabetu v rodine (4) aj samotná nezdravá strava matky (5). 
Potomkovia matiek s GDM majú preukázateľne vyššiu predispozíciu k obezite, hypertenzii, zhoršenej 
glukózovej tolerancii, či diabetu (6–8). Nakoľko je však prenatálne obdobie kritické aj pre vývin 
centrálnej nervovej sústavy (CNS), intrauterinné vystavenie nezdravej strave (9) či maternálnej 
hyperglykémii, hyperinzulinémii a prozápalovému stavu (10) vplýva aj na vývin mozgu. Mnohé štúdie 
sú zamerané na asociáciu GDM s oneskorením vývinu CNS (11), zhoršenou pamäťou (12), či 
autistickým správaním (13), no priama súvislosť a patomechanizmus zostávajú nejasné. Cieľom 
experimentu bolo zistiť, či samotná strava typu fast-food alebo len jej kombinácia s indukovaným 
GDM spôsobí zmeny v morfologickom vývine, manifestácii neurologických reflexov a správaní 
u samčích a samičích potomkov. Predpokladali sme, že už konzumácia stravy typu fast-food u matiek 
spôsobí zmeny vo vývine CNS, pričom sme očakávali zosilnenie tohto efektu v skupine s indukovaným 
GDM. 
 
Materiál a metódy 
Experiment sme vykonali na myšiach kmeňa CD1 (AnLab, Praha, Česká republika; n = 18). Zvieratá 
sme chovali v štandardných laboratórnych podmienkach (teplota 22 ± 2 °C, vlhkosť 55 ± 10 %, 12 
hodinový cyklus svetla a tmy). Prístup k potrave a vode bol ad libitum. Samce (n = 9) dostávali 
kontrolnú stravu (Eypy-KMK20, Sedliště, Česká republika). Samice (n = 9) sme rozdelili do troch 
skupín: prvá konzumovala kontrolnú stravu (CTRL), druhá stravu typu fast-food (FFD) a tretia skupina 
konzumovala stravu typu fast-food a indukovali sme u nej diabetes intraperitoneálne podávaným 
streptozotocínom (FFD/STZ), pričom uvedenú stravu konzumovali všetky skupiny až do skončenia 
laktácie. STZ sme podávali pred párením tri po sebe nasledujúce dni v dávke 50 mg/kg. Vo veku troch 
mesiacov sme myši párili. Glykémiu sme monitorovali po každom ukončenom týždni gravidity. Vrhy 
sme zredukovali na 8 mláďat u každej samice z dôvodu zabezpečenia rovnakých podmienok pre 
všetky mláďatá. Výsledný počet potomkov v jednotlivých skupinách bol pre CTRL 24, FFD 24 
a FFD/STZ 16 mláďat. Od prvého postnatálneho dňa (PND) až po odstav sme batériou 
neurovývinových testov sledovali otvorenie oka, rozvinutie ušnice, prerezanie rezákov, otvorenie 
zvukovodu, reflex žmurknutia, úchop prednou a zadnou končatinou, negatívnu geotaxiu, reflex na 
zvukový podnet, dopad na štyri končatiny a pretočenie sa z chrbta. Reflex sme považovali za 
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prítomný ak sa objavil minimálne v dvoch za sebou nasledujúcich dňoch a výsledky sme hodnotili ako 
priemerný PND (14). Po odstavení mláďat sme zisťovali prítomnosť prejavov úzkostného správania 
testom vyvýšeného bludiska v tvare plus a testom svetla a tmy, depresívneho správania tesom 
núteného plávania a „splash“ testom a autistického správania s využitím testu zahrabávania guličiek. 
Pamäť sme testovali v teste rozpoznávania nového objektu a lokomotorickú aktivitu v teste 
otvoreného poľa (15). Počas celého experimentu sme zvieratá týždenne vážili a monitorovali 
spotrebu krmiva. Dáta sme analyzovali GraphPad Prism 6 softwarom (GraphPad Software, Inc., CA, 
USA). Nakoľko vplyv pohlavia na manifestáciu reflexov sme nedokázali, pri štatistickej analýze sme 
zohľadnili iba experimentálnu skupinu s využitím jednofaktorového ANOVA testu. Výsledky udávame 
ako aritmetický priemer so štandardnou odchýlkou. Za štatisticky významné sme považovali p < 0,05. 
 
Výsledky 
Prvá manifestácia hyperglykémie u samíc FFD/STZ skupiny bola prítomná po ukončení prvého týždňa 
gravidity. Model nebol spojený s prítomnosťou obezity, nakoľko telesná hmotnosť samíc sa počas 
celého trvania experimentu medzi skupinami neodlišovala. Medziskupinové rozdiely v hmotnosti sme 
nezistili ani u potomkov v PND1 a PND28. Potomkom FFD/STZ matiek sa neskôr otvorili oči 
v porovnaní s potomkami CTRL matiek (14,5 vs. 13,6 PND; p<0,001; obr.1A), neskôr manifestovali 
reflex žmurknutia (14,4 vs. 13,4 PND; p<0,001), úchop prednou končatinou (3,0 vs. 2,0 PND; p<0,01; 
obr.1B), reflex na zvukový podnet (14,3 vs. 13 PND; p<0,05; obr.1C) a taktiež neskôr dopadli na 
všetky štyri končatiny v „air-righting“ teste (6,6 vs. 5,1 PND; p<0,05; obr.1D). Medziskupinové 
rozdiely v úzkostnom, depresívnom ani autistickom správaní sme nepreukázali, s výnimkou 
častejšieho vstupovania samičích potomkov FFD/STZ matiek do otvorených ramien v porovnaní 
s CTRL skupinou v teste vo vyvýšenom bludisku v tvare plus (8,0 vs. 4,6 vstupov; p<0,05). Pamäťové 
schopnosti ani lokomotorická aktivita sa medzi skupinami nelíšili. 
 

 
Obr. 1 Manifestácia otvorenia očí (A), úchopu prednou končatinou (B), reflexu na zvukový podnet (C) 
a dopadu na všetky štyri končatiny v „air righting“ teste (D) u potomkov. Vo všetkých testoch  sme 
preukázali oneskorenie vývinu potomkov vo FFD/STZ skupine. 
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Diskusia 
Zaviedli sme chemicko-nutričný model GDM, pričom chemickú indukciu sme uskutočnili v období 
pred párením, a teda potomkovia neboli vystavení chemickému pôsobeniu STZ počas gravidity. Po 
ukončení prvého týždňa gravidity došlo u FFD/STZ skupiny k manifestácii GDM výrazným nárastom 
glykémie. Samotná konzumácia stravy typu fast-food, ani kombinácia tejto stravy s podávaním STZ 
neboli spojené s obezitou matky, preto tento faktor môžeme z hľadiska interpretácie výsledkov 
vylúčiť. Vo FFD skupine sme preukázali oneskorenie manifestácie úchopu prednou končatinou, čo je 
v súlade so štúdiou Mendes-da-Silva a kol. (9), kde maternálna konzumácia vysoko-tukovej stravy 
spôsobila oneskorenú maturáciu motorických reflexov. Zároveň však preukázali oneskorenie 
somatického vývinu a senzorických reflexov (9), ktoré sme v našom experimente nepotvrdili. Jedným 
z dôvodov by mohla byť strava bohatá na tuky použitá v uvedenej štúdii. U potomkov s 
maternálnou konzumáciou stravy typu fast-food a indukovaným GDM sme, podľa očakávania, 
pozorovali výraznejšie zmeny vo vývine aj v manifestácii reflexov. Neskoršie otvorenie oka spolu 
s manifestáciou reflexu žmurknutia u potomkov FFD/STZ matiek je v súlade so štúdiou Alvareza a kol. 
(3), ktorá poukazuje na častejší výskyt očných patológií u potomkov matiek s GDM. Zo senzorických 
reflexov sa neskôr objavil reflex na zvukový podnet a z motorických reflexov sme pozorovali 
neskoršie objavenie úchopu prednou končatinou a dopadu na štyri končatiny. Klinické štúdie (13) a 
animálne experimenty (11) taktiež poukazujú na problémy neurovývinového charakteru, či zápalové 
zmeny v mozgu, avšak v našom experimente sme sa pravdepodobne ako prví zaoberali pozorovaním 
neuromotorického vývinu u mláďat matiek s GDM.  
Behaviorálnym testovaním potomkov v adolescentnom veku sme zistili, že častejšie vstupovala do 
svetlých ramien v teste vyvýšeného bludiska v tvare plus FFD/GDM skupina a takisto sme 
zaznamenali trend k vyššej latencii v teste vynúteného plávania, čo by mohlo poukazovať na sklon 
tejto skupiny k úzkostnejšiemu a depresívnejšiemu správaniu. V celkovom čase strávenom vo 
svetlých ramenách sa však neodlišovali od CTRL skupiny a ani v ostatných testoch zameraných na 
úzkostné, depresívne, či repetitívne správanie a pamäť sa jednotlivé skupiny medzi sebou nelíšili. 
Domnievame sa, že vek potomka takisto zohráva dôležitú úlohu v súvislosti s manifestáciou zmien 
v správaní potomkov matiek s GDM. Tento predpoklad je podporený štúdiou Huerta-Cervanta a kol. 
(16), kde boli anxiozita a pamäťové schopnosti potomkov negatívne ovplyvnené maternálnym GDM 
až v dospelom, nie však v mladom veku. Aj z tohto dôvodu bude v budúcich štúdiách potrebné 
sledovať správanie potomkov dlhodobo v priebehu života až do staroby. Keďže sme preukázali zmeny 
vo vývine potomkov matiek s GDM, v nasledujúcich štúdiách by sme sa taktiež chceli zamerať na 
patomechanizmus týchto zmien na úrovni CNS. 
 
Podporené grantom UK/307/2019. 
 
Zoznam použitej literatúry 
 

1. Liang C, DeCourcy K, Prater MR: High-saturated-fat diet induces gestational diabetes and 
placental vasculopathy in C57BL/6 mice. Metabolism 2010; 59:943-950. 

2. Abdul Aziz SH, John CM, Mohamed Yusof NIS, Nordin M, Ramasamy R, Adam A, Fazlin FM: 
Animal Model of Gestational Diabetes Mellitus with Pathophysiological Resemblance to the 
Human Condition Induced by Multiple Factors (Nutritional, Pharmacological, and Stress) in 
Rats. Biomed Res Int 2016; 2016:9704607. 

3. Boney CM, Verma A, Tucker R, Vohr BR: Metabolic syndrome in childhood: association with 
birth weight, maternal obesity, and gestational diabetes mellitus. Pediatrics 2005; 115:e290-
296. 



 
 

43 
 

4. Wright CS, Rifas-Shiman SL, Rich-Edwards JW, Taveras EM, Gillman MW, Oken E: Intrauterine 
exposure to gestational diabetes, child adiposity, and blood pressure. Am J Hypertens 2009; 
22:215-220. 

5. Mendes-da-Silva C, Giriko CA, Mennitti LV, Hosoume LF, Souto T dos S, Silva AV da: Maternal 
high-fat diet during pregnancy or lactation changes the somatic and neurological 
development of the offspring. Arq Neuropsiquiatr 2014; 72:136-144. 

6. de Sousa RAL, Torres YS, Figueiredo CP, Passos GF, Clarke JR: Consequences of gestational 
diabetes to the brain and behavior of the offspring. An Acad Bras Cienc 2018; 90:2279-2291.  

7. Piazza FV, Segabinazi E, de Meireles ALF, Mega F, Spindler C de F, Augustin OA: Severe 
Uncontrolled Maternal Hyperglycemia Induces Microsomia and Neurodevelopment Delay 
Accompanied by Apoptosis, Cellular Survival, and Neuroinflammatory Deregulation in Rat 
Offspring Hippocampus. Cell Mol Neurobiol 2019; 39(3):401-414.  

8. Clausen TD, Mortensen EL, Schmidt L, Mathiesen ER, Hansen T, Jensen DM, et al. Cognitive 
Function in Adult Offspring of Women with Gestational Diabetes-The Role of Glucose and 
Other Factors. PLoS One 2013; 8(6):e67107. 

9. Krakowiak P, Walker CK, Bremer AA, Baker AS, Ozonoff S, Hansen RL, et al. Maternal 
metabolic conditions and risk for autism and other neurodevelopmental disorders. Pediatrics 
2012; 129(5):e1121-1128. 

10. Horvath G, Reglodi D, Farkas J, Vadasz G, Mammel B, Kvarik T: Perinatal positive and negative 
influences on the early neurobehavioral reflex and motor development. Adv Neurobiol 2015; 
10:149-167. 

11. Borbélyová V, Domonkos E, Bábíčková J, Tóthová Ľ, Bosý M, Hodosy J, Celec P: No effect of 
testosterone on behavior in aged Wistar rats. Aging (Albany NY) 2016; 8(11):2848-2861. 

12. Huerta-Cervantes M, Peña-Montes DJ, Montoya-Pérez R, Trujillo X, Huerta M, López-Vázquez 
MÁ, et al. Gestational diabetes triggers oxidative stress in hippocampus and cerebral cortex 
and cognitive behavior modifications in rat offspring: Age-and sex-dependent effects. 
Nutrients 2020; 12(2):e376. 

 
  



44 
 

7. Expresia vybraných zápalových faktorov v hypotalame v modeli kachexie 
potkanov s BP6-TU2 fibrosarkómom 

 
Mgr. Alena Černáčková1 

(normálna a patologická fyziológia) 
 

Spoluautori: Mgr. Ľubica Horváthová, PhD.2, Ing. Andrej Tillinger, PhD2. 
Školiteľ: prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.1 

1Fyziologický ústav LF UK, Bratislava, SR 2Oddelenie neurovied, Ústav experimentálnej 
endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava, SR 

 
Úvod 
Kachexia predstavuje život ohrozujúci stav, charakterizovaný úbytkom telesnej hmotnosti 
podmienenej najmä katabolizmom svalových proteínov (1). Kachektický syndróm je sprevádzaný 
zvýšením plazmatických hladín zápalových faktorov, ako je napríklad interleukín 1ß (IL-1ß), 
interleukín 6 (IL-6) a tumor nekrotizujúci faktor α (TNF-α) (2). Vyskytuje sa pri rôznych chronických 
ochoreniach, zahŕňajúcich infekčné a kariovaskulárne choroby, najčastejšie ho však možno pozorovať 
u pacientov s nádorovou chorobou (1). Až 80% pacientov v pokročilých štádiách tejto choroby môže 
vyvinúť príznaky kachexie, ktorej prítomnosť sa navyše spája s horšou prognózou a prežívaním (3). 
Výskum kachexie bol tradične orientovaný na objasnenie mechanizmov súvisiacich s pôsobením 
zápalových cytokínov na metabolicky aktívne tkanivá (2,4). Štúdie z posledných rokov však 
nasvedčujú, že na vzniku kachexie sa môžu podieľať aj zápalové zmeny na úrovni centrálneho 
nervového systému (5,6). V našej štúdii sme sa preto zamerali na popísanie zápalových zmien 
v hypotalame, ktorý predstavuje kľúčovú štruktúru regulujúcu energetický metabolizmus (6). Využili 
sme animálny model kachexie u potkanov s fibrosarkómom. Experiment bol zameraný na detekciu 
zmien v 4 fázach choroby, čo navyše umožnilo sledovanie dynamiky zápalových zmien. 
 
Materiál a metódy 
Experimentálne zvieratá. 72 samcov potkanov kmeňa Wistar (hmotnosť 200 – 250 g pri dovoze; 
Charles River, Nemecko), chovaných v klietkach za štandardných podmienok. 
Experimentálny dizajn. Prvý deň experimentu bolo zvieratám podané vehikulum (RPMI-1640 
bunkové médium), alebo médium s BP6-TU2 fibrosarkómovými bunkami (0,5 x 106 BP6-TU2 
fibrosarkómových buniek v 2 ml RPMI-1640 média).  
Experimentálne skupiny. Na začiatku pokusu boli zvieratá rozdelené do 8 skupín: 
kontrolné skupiny (vehikulum 7, 14, 21, 28): zdravé kontrolné zvieratá, ktorým bolo na začiatku 
experimentu intrperitoneálne (i.p.) podané bunkové médium bez nádorových buniek (n = 6 pre 
všetky skupiny). 
skupiny zvierat s nádormi (fibrosarkóm 7, 14, 21, 28): zvieratá, ktorým bolo na začiatku experimentu 
i.p. podané bunkové médium s fibrosarkómovými BP6-TU2 bunkami. V každej skupine bolo pôvodne 
12 potkanov, z nasledujúcich analýz však boli vylúčené zvieratá, ktoré po podaní nádorových buniek 
nevyvinuli nádor. Celkový počet zvierat v jednotlivých skupinách bol preto n(fibrosarkóm 7) = 12; 
n(fibrosarkóm 14) = 7; n(fibrosarkóm 21) = 10; n(fibrosarkóm 28) = 8. 
Zvieratá boli postupne dekapitované na 7., 14., 21. a 28. deň experimentu. 
Kachektický index. Prítomnosť kachexie sme vyhodnotili na základe kachektického indexu, ktorý bol 
vypočítaný pomocou vzorca KI(%)=[ZTH– KTH+(HN)+PNH](ZTH+PNH)*100 (KI – kachektický index, 
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ZTH – začiatočná telesná hmotnosť, KTH – konečná telesná hmotnosť, HN – hmotnosť nádoru, PNH – 
priemerný nárast hmotnosti kontrolnej skupiny zvierat). Kachexia bola prítomná pri KI > 5% (7). 
Mikrodisekcia mozgových oblastí. Odobraté mozgy boli krájané na 300 μm hrubé koronárne rezy 
využitím kryostatu (Richter Jung, Budapešť, Maďarsko) pri -12°C. Rezy boli  umiestnené na 
mikroskopické sklíčka. Pomocou mikrodisekčnej techniky (8) boli z rezov izolované vybrané 
hypotalamické oblasti:  
nucleus arcuatus – ARC 
nucleus dorsomedilis – DMH 
nucleus paraventricularis hypothalami – PVN 
nucleus ventromedialis – VMH 
laterálny hypothalamus – LH 
Izolácia RNA a real-time PCR. Na izoláciu RNA sme použili TRI Reagent RT (Molecular Research 
Center, Inc., Cincinnati, OH, USA), v súlade s inštrukciami výrobcu. Koncentráciu RNA sme zmerali na 
prístroji NanoDrop 2000 (ThermoFisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA). Na prepis RNA do cDNA 
sme využili RevertAid H minus First Strand cDNA Synthesis kit (ThermoFisher Scientific, Inc., 
Waltham, MA, USA), v súlade s inštrukciami výrobcu. Celkový objem real-time PCR reakcie bol 25μL 
na vzorku (10 ng templátovej cDNA (2 μL), 12,5μL FastStartUniversal SYBR GreenMasterRox (Roche 
Diagnostics, Basel, Švajčiarsko), 1 μL špecifického páru primerov a 9,5 μL vody). Zoznam cieľových 
génov, ako aj sekvencie jednotlivých primerov sú uvedené v tabuľke 1. Vzorky sme analyzovali na 
prístroji ABI7900HT FastRealTime PCR instrument (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA), 
s nasledovným teplotným templátom: (1.) 2 minúty pri 50°C, (2.) 10 minút pri 95°C, (3.) 40 cyklov 15-
tich sekúnd pri 95°C a 1 minúty pri 60°C. Dáta boli normalizované vzhľadom na expresiu 
glyceraldehyd 3-fosfátdehydrogenázy (GAPDH) a determinované ΔΔCt metódou. 
 
Tab 1: Použité primery a ich sekvencie Aif1 – alograftový zápalový faktor 1, CD163 – diferenciačná 
skupina 163, COX2 – cyklooxygenáza 2, GAPDH – glyceraldehyd 3-fosfátdehydrogenáza, Gfap – gliový 
fibrilárny acidický proteín, IL-1β – interleukín 1β, IL-6 – interleukín 6, TNF-α – tumor nekrotizujúci 
faktor α. 
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Tab. 2: Prehľad expresie zápalových faktorov vo vybraných oblastiach mozgu vyjadrený 
prostredníctvom p hodnôt.  Hodnoty p vychádzajú z porovnania skupín fibrosarkóm vs. vehikulum 
v príslušnom časovom intervale.  ARC - nucleus arcuatus, DMH - nucleus dorsomedilis, PVN - nucleus 
paraventricularis hypothalami, VMH - nucleus ventromedialis, LH - laterálny hypothalamus, SFO – 
organum subfornicale. (t-test/Mann-Whitney Rank Sum test, Sigmaplot, 11.0) 
 

 
 
Štatistická analýza. Extrémne hodnoty („outliers“) boli vyradené zo získaných dát na základe 
kvartilovej analýzy: e ∉<Q1 - 1.5 x IQR; Q3 + 1.5 x IQR  (Q1 - prvý kvartil, Q3 - tretí kvartil, IQR = 
interkvartilový rozdiel). Normálna distribúcia dát bola overená testom normality (Shapiro-Wilkov 
test; Sigmaplot, 11.0, Systat Software Inc., Chicago, IL, USA). Dáta boli analyzované prostredníctvom 
t-testu pri parametrickom a Mann-Whitney Rank Sum testu pri neparametrickom rozdelení dát 
(Sigmaplot, 11.0, Systat Software Inc., Chicago, IL, USA). V rámci každej oblasti boli týmito testami 
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vyhodnotené porovnania skupín fibrosarkóm vs. vehikulum v príslušnom časovom intervale. Výsledky 
boli považované za signifikantné pri p ≤ 0,05. Analyzované údaje sú prezentované ako priemer ± SEM. 
 
Výsledky 
Kachektický index.  V prvej fáze experimentu (deň 7) bol kachektický index zvierat 1.37±1.05, v druhej 
fáze (deň 14) -1.34±0.90, v tretej fáze (deň 21) 4.30±1.10 a vo štvrtej fáze (deň 28) 24.24±5.76.  
Kachexia teda bola prítomná len u zvierat 4. fázy experimentu. 
Expresia zápalových markerov v hypotalame. Vo všetkých hypotalamických oblastiach sme 
zaznamenali zvýšenie expresie IL-1β (ARC: 1.00±0.04 vs. 3.24±1.45; PVN: 1.00±0.10 vs. 3.34±0.82; 
DMH: 1.00±0.02 vs. 2.96±0.65; VMH: 1.00±0.10 vs. 3.72±0.49; LH:1.00±0.12 vs. 4.79±0.83) a zníženie 
expresie Aif1 (ARC: 1.00±0.09 vs. 0.68±0.06; PVN: 1.00±0.05 vs.0.73±0.03; DMH: 1.00±0.03 vs. 
0.63±0.03; VMH: 1.00 ±0.07 vs. 0.80±0.05;LH: 1.00±0.04 vs. 0.79±0.04) a Gfap (ARC: 1.00±0.10 
vs.0.43±0.04; PVN: 1.00±0.01 vs. 0.51±0.05; DMH: 1.00±0.05 vs. 0.38±0.04; VMH: 1.00±0.04 vs. 
0.62±0.06; LH: 1.00±0.02 vs. 0.43±0.05) u kachektických potkanov (deň 28). V PVN týchto zvierat sme 
navyše zaznamenali signifikantné zníženie expresie TNF-α (1.00±0.08 vs. 0.66±0.13) a zvýšenie COX2 
(1.00±0.55 vs. 4.42±1.43) a CD163 (1.00±0.08 vs. 4.65±0.79). Nádorový rast zároveň znížil expresiu IL-
1β (1.00±0.06 vs. 0.73±0.03) a CD163 (1.00±0.31 vs. 0.61±0.02) v ARC u zvierat dekapitovaných 14 
dní po podaní nádorových buniek. Zníženú expresiu IL-6 (1,00±0.12 vs. 0.70±0.02), TNF-α (1.00±0.08 
vs. 0.67±0.04) a Aif1 (1.00±0.07 vs. 0.71±0.02) sme zaznamenali aj vo VMH v 3. fáze experimentu 
(deň 21). V LH sme v prvej fáze experimentu (deň 7) zaznamenali zníženie expresie IL-1β (1.00±0.05 
vs. 0.76±0.05). Kompletné výsledky vyjadrené prostredníctvom p hodnôt sú uvedené v tabuľke 2. 
 
Diskusia 
U zvierat s fibrosarkómom sme zaznamenali prítomnosť kachexie na 28. deň po podaní nádorových 
buniek. Nádorová kachexia je častým sprievodným javom onkologických ochorení. Úbytok telesnej 
hmotnosti sa potvrdil aj pri predchádzajúcich animálnych štúdiách na modeli sarkómu (9), ako aj 
u pacientov v konečných štádiách fibrosarkómu (10), čo koreluje s našimi výsledkami. U zvierat 
z poslednej fázy experimentu sme už v našej predchádzajúcej štúdii preukázali zvýšené plazmatické 
hladiny prozápalových cytokínov (IL-1β a TNF-α) – rozvoj kachexie tak zároveň koreluje so vznikom 
periférneho zápalu (11).  
Kachektické zvieratá (deň 28) vykazovali signifikantne vyššiu expresiu IL-1β vo všetkých skúmaných 
oblastiach, toto zvýšenie sme však nezaznamenali u zvierat z 1. – 3. fázy nádorového rastu. Zvýšená 
expresia IL-1β tak koreluje s prítomnosťou kachexie, ako aj so zvýšením hladín plazmatických 
cytokínov (10). Predpokladá sa, že zvýšené hladiny IL-1β v hypotalame môžu mať kľúčovú úlohu pri 
rozvoji nádorovej kachexie prostredníctvom aktivácie hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálnej (HPA) 
osi a iniciácie katabolizmu metabolicky aktívnych tkanív, najmä svalového tkaniva (5). Zvýšená 
expresia IL-1β v hypotalame sa tak môže podieľať na úbytku telesnej hmotnosti u kachektických 
potkanov. 
V žiadnej zo skúmaných oblastí sme nezaznamenali zvýšenie expresie IL-6 a TNF-α. Tieto výsledky 
však korelujú s predchádzajúcou štúdiou, ktorá popisovala expresiu IL-1β,  
IL-6 a TNF-α po podaní lipopolysachridu a pri nádorovej kachexii. Kým podanie lipopolysacharidu 
zvýšilo v hypotalame expresiu IL-1β  ako aj TNF-α, rast nádorového tkaniva indukoval len zvýšenú 
expresiu IL-1β (5). Zdá sa preto, že zápal na periférii indukuje špecifický vzorec expresie 
prozápalových faktorov v centrálnom nervovom systéme. 
Okrem toho sme v poslednej fáze experimentu (deň 28) zaznamenali aj zníženú expresiu 
alograftového zápalového faktora 1 (Aif1) a gliového fibrilárneho acidického proteínu (Gfap) vo 
všetkých hypotalamických jadrách. Tieto gény predstavujú marker mikrogliálnej aktivácie (Aif1), resp. 
aktivácie astrocytov (Gfap). Napriek tomu, že sa nejedná o úplne špecifické markery, tieto výsledky 
nasvedčujú, že aktivita gliových buniek môže byť pri kachexii utlmená. S tým korelujú aj 
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predchádzajúce štúdie, ktoré popisujú účinky výrazného periférneho zápalu na aktivitu gliových 
buniek u myší – podanie letálnej dávky lipopolysacharidu znížilo expresiu Aif1 vo viacerých 
štruktúrach mozgu (12). V súvislosti s úlohou glie pri nádorovej kachexii bola nedávno publikovaná 
štúdia, ktorá popisuje, že aktivácia týchto buniek môže súvisieť skôr s protektívnym účinkom proti 
nádorovej kachexii (13). 
V PVN a ARC ako kľúčových oblastiach regulujúcich energetický metabolizmus sme tiež stanovili 
expresiu diferenciačnej skupiny 163 (CD163) a cyklooxygenázy 2 (COX2). V PVN kachektických 
potkanov sme zaznamenali signifikantné zvýšenie expresie CD163 ako špecifického markera aktivácie 
perivaskulárnych makrofágov (14). Zároveň sme preukázali zvýšenie expresie COX2. COX2 je 
zodpovedná za syntézu prostaglanínov v endoteliálnych bunkách hematoencefalickej bariéry, čo 
vedie k aktivácii HPA osi. Expresia COX2 je však podmienená komunikáciou s perivaskulárnymi 
makrofágmi. Zvýšená aktivácia perivaskulárnych makrofágov tak môže viesť k nárastu v expresii 
COX2, ktorá prostredníctvom syntézy prostaglandínov následne aktivuje HPA os (15). Aktivácia HPA 
osi môže viesť ku katabolizmu metabolicky aktívnych tkanív a zároveň, prostredníctvom 
glukokortikoidnej rezistencie,  zvyšovať hladiny zápalových cytokínov v periférnych tkanivách ako aj 
v centrálnom nervovom systéme. 
Možno teda zhrnúť, že na modeli fibrosarkómu u potkanov sme preukázali, že samotný nádorový rast 
nevyvoláva expresiu zápalových faktorov v hypotalame, avšak ich zvýšenie koreluje s prítomnosťou 
kachexie. Je preto možné, že hypotalamický zápal sa podieľa na rozvoji kachexie pri onkologických 
ochoreniach. Naše výsledky zároveň nasvedčujú tomu, že pri vzniku hypotalamického zápalu 
asociovaného s nádorovou kachexiou môžu mať úlohu perivaskulárne makrofágy, ako súčasť 
hematoencefalickej bariéry. 
 
Práca bola vypracovaná s podporou projektu APVV-17-0090. 
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Úvod  
Diagnostika náhlych úmrtí z kardiovaskulárnych príčin tvorí významnú a zároveň náročnú 
súčasť každodennej súdnolekárskej praxe. Stanovenie diagnózy nie je problémom pokiaľ pri pitve 
zistíme už makroskopicky jednoznačné morfologické nálezy ako trombózu koronárnej tepny, nekrózu 
svaloviny srdca pri akútnom infarkte myokardu alebo diseminovanú myofibrózu ako prejav 
ischemickej choroby srdca, pri ktorej sú v svalovine drobné jazvičky, prípadne jazvy väčšieho rozsahu 
po prekonanom infarkte myokardu, alebo aterosklerózu tepien srdca. V prípade negatívneho 
makroskopického nálezu a negatívneho výsledku doplňujúceho toxikologicko-chemického vyšetrenia 
je potrebné pátrať po skorých ischemických zmenách v srdcovom svale na mikroskopickej úrovni. 
V prípade vzniku ischémie v čase  4 až 7 hodín pred smrťou, kedy ešte nie je prítomná leukocytárna 
reakcia (Janssen, 1977) je potrebné odlíšiť pri štandardnom farbení hematoxylínom eozínom veľmi 
skoré ischemické zmeny v mikroštruktúre svaloviny srdca od posmrtných zmien – autolýzy. 
Hodnotenie mikroskopického vyšetrenia v takom prípade môže byť veľmi subjektívne a príčina smrti 
je stanovená per exclusionem, a to z kardiálnych funkčných, nie morfologických, príčin. 
Z uvedeného vyplýva nutnosť objektivizovať mikroskopické vyšetrenie vizualizáciou takej 
morfologickej zmeny v mikroštruktúre srdca, ktorá by odrážala jeho funkčnú poruchu.  
V rámci diagnostiky skorých ischemických zmien v srdcovom svale je možné použiť dôkaz protilátok 
proti štrukturálnym proteínom (napr. dezmín, myoglobín a ďalšie), alebo proti markerom nekrózy 
(ako napr. fibronektín, C5b-9(m)) v tkanivách srdca imunohistochemickými metódami (Brinkmann, 
1993, Dettmeyer, 2018, Michaud, 2020).  
Vzhľadom na dostupné ekonomické možnosti sme sa v pilotnej štúdii zamerali na testovanie využitia 
imunochemickej reakcie s protilátkou proti dezmínu. Predbežné výsledky ukázali stratu (depléciu) 
dezmínu v niektorých vzorkách srdcového svalu v prípadoch jeho ischemického poškodenia, t. j. pri 
skorých ischemických zmenách. Na základe predbežných výsledkov sme stanovili nasledovné okruhy 
skúmania: vzťah medzi ischemickými a autolytickými zmenami v srdcovom svale, hodnotenie 
a kvantifikácia vizualizovaného dezmínu a interpretácia získaných výsledkov.  
Cieľom práce je zistiť spôsob kvantifikácie rozsahu zachovaného dezmínu - Colour Proportionate Area 
(CPA) a jej vzťah k závažnosti ischemického poškodenia myokardu so zreteľom na autolytické procesy 
a tak objektivizovať získané výsledky a možnosti diagnostiky včasných ischemických zmien ako príčiny 
náhleho úmrtia.  
 
Pacienti a metódy 
Do štúdie bolo zaradených 88 prípadov úmrtí pitvaných na Súdnolekárskom pracovisku Úradu pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Bratislave v období rokov 2012 až 2017. Vo všetkých 
prípadoch bola vykonaná analýza pitevných protokolov so zameraním na detailné údaje o pohlaví, 
veku, okolnostiach smrti, čase smrti, čase uloženia tela do chladiaceho boxu a čase pitvy. Na 
mikroskopické vyšetrenie boli odobraté vzorky z medzikomorovej priehradky, prednej a zadnej steny 
ľavej komory srdca. Vzorky boli spracované štandardným postupom v imunohistochemickom 
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laboratóriu na Ústave patologickej anatómie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
Na vizualizáciu štrukturálneho proteínu – dezmínu boli použité  protilátky „DAKOCytomation, 
Monoclonal Mouse Anti-Human Desmin, Clone D33“. Vzorky boli zároveň spracované štandardnou 
metódou zaliatím do parafínových bločkov, rezy boli ofarbené štandardným konvenčným farbením 
hematoxylínom eozínom (ďalej HE). Takto spracované preparáty boli naskenované a digitalizované 
prostredníctvom zariadenia - PrimeHistoXE a následne analyzované softvérom ImageJ, ver. 2.0 
s doplnkom (pluginom) „IHC Tool Box“ s modulom „H-DAB“ a „H-DAB(more brown)“. Rozsah a 
intenzita zafarbenia hnedou farbou – diaminobenzidínom (DAB) – Colour Proportionate Area (CPA) 
bola vo vyšetrovaných preparátoch následne vypočítaná softvérom. Hodnota CPA je uvádzaná 
v percentách (%). Na elimináciu nevýrazných alebo nezafarbených plôch vo výrezku (napr. edém 
interstícia, príp. mierna fibróza a pod.) bol použitý matematický pomer medzi „H-DAB“ / „H-
DAB(more brown)“, pracovne nazvaný ako „dezmínový index ischemického poškodenia“. Takto 
získané hodnoty CPA a uvedených indexov, spolu s ďalšími kritériami – vek (v rokoch), časový interval 
od smrti do uloženia do chladiaceho zariadenia a do pitvy (v hodinách) a údaje o prípadnej 
resuscitácii, s prihliadnutím na makroskopické a ostatné mikroskopické nálezy boli zosumarizované 
a ďalej analyzované v softvéri Microsoft Office Excel ver. 16.11 pre macOS 10.14.6.  
 
Výsledky 
Skenovanie mikroskopických preparátov prebiehalo v dvoch krokoch – v roku 2017 a s odstupom 
dvoch rokov v roku 2019. Kvalita preparátov, ktoré boli uchované na suchom a tmavom mieste, 
zostala po digitalizácii nezmenená, t. j. neboli, pri zachovaní parametrov skenovania, zistené rozdiely 
v intenzite a rozsahu zafarbenia. Zo skenov, digitalizovaných preparátov a analýzy protokolov bola 
v programe Excel zhotovená nasledovná tabuľka (Tabuľka 1) s predbežnými výsledkami: 
 

 
 
Tabuľka 1. Výsledky pozitívnych a negatívnych kontrol zoskenovaných mikroskopických preparátov 
zo srdcového svalu a hodnoty CPA a „indexu ischemického poškodenia“  
 
Diskusia 
K sledovanej problematike sme v dostupnej literatúre zistili osem prác zaoberajúcich sa vyšetrovaním 
zmien dezmínu vo vzťahu k ischemickým zmenám v srdcovom svale (kľúčové slová „desmin, ischemic, 
myocard*, immunohistochem*). Nakoľko ide o ojedinelú štúdiu, možnosti porovnania postupov pri 
meraní resp. kvantifikovaní rozsahu Colour Proportionate Area (CPA) zistenej imunohistochemickými 
metódami sú veľmi obmedzené (Walker, 2006, Taylor, 2006). Z uvedeného dôvodu sme si museli 
zvoliť metódu, zabezpečiť  prístrojové vybavenie s príslušným softvérom a potrebnými funkciami a 
vypracovať pracovný postup na dosiahnutie vytýčeného cieľa. Nakoľko ide o pilotnú štúdiu, postup 
a kritériá hodnotenia nálezov je možné v priebehu práce, v závislosti od predbežných výsledkov,  
modifikovať, prehodnocovať a spresňovať.   
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Vizualizácia štrukturálneho proteínu – dezmínu v tkanive srdcového svalu bola zvolená pre jeho 
citlivosť na ischémiu, kedy už od 4 až 5 hodín od nástupu ischémie sú pozorované jeho výpadky 
(Dettmeyer, 2018), ale najmä pre jeho ľahkú materiálovú a cenovú dostupnosť. V niektorých 
prípadoch v laboratórnych podmienkach, bola pozorovaná úplná deplécia tinkčných vlastností 
dezmínu, a to už v časovom intervale 90 až 120 minút od vzniku ischémie (Hein, 1995). Xiahong 
(2002) pozoroval depléciu dezmínu a myoglobínu už v čase 30 až 60 minút od vzniku nedokrvenia. 
Prvé skúsenosti so skenovaním preparátov, ako aj s časovou náročnosťou dvojitého skenovania, 
poukázali na potrebu odstrániť niektoré artefakty, ktoré závažne ovplyvňovali meranie rozsahu 
deplécie dezmínu, a to napr. nepravidelný tvar niektorých výrezkov. Preto bola zvolená jednotná 
metóda nastavenia v softvéri na štvorcový tvar výrezku, o ploche 1 cm2. Nakoľko predmetom 
merania bol rozsah hnedého zafarbenia svalových buniek diaminobenzidínom, bolo potrebné 
eliminovať nefarbiace sa plochy tvorené napríklad edémom interstícia, štruktúrami srdcového 
skeletu, alebo fokálnymi jazvičkami (disperzná myofibróza), ktoré dezmín neobsahujú. Po konzultácii 
s autorom pluginu IHC Tool Box Jie Shu (Jie Shu, 2018) bola vyskúšaná jedinečná metóda, a to 
rozšírenie rozsahu „hnedej farby“, tzv. H-DAB(more brown), ktorou bol rozšírený rozsah zafarbených 
plôch a zvýšená citlivosť pre kalkuláciu, kde sa dezmín „mohol“ nachádzať. Týmto spôsobom bola 
znížená chybovosť skenovania o štruktúry resp. plochy, ktoré dezmín neobsahovali. Uvedený pomer 
H-DAB/H-DAB(more brown) naznačil, že by mohol byť dobrým markerom rozsahu ischemického 
poškodenia srdcového svalu. Ide o pomer rozsahu jasne hnedo vizualizovaného dezmínu k rozsahu 
napr. autolýzou pozmeneného dezmínu, ktorý sa síce farbí na hnedo, ale menšou intenzitou. Preto 
bol pracovne tento pomer nazvaný: „dezmínový index ischemického poškodenia 1“.  
Doposiaľ vyšetrené prípady poskytli veľmi rôznorodé výsledky, a preto bol zmenený postup pri 
skenovaní preparátov (v roku 2020) a boli oskenované aj preparáty ofarbené hematoxylínom 
eozínom, a to za účelom sprísnenia „dezmínového indexu ischemického poškodenia“. Bol vyslovený 
predpoklad, že hodnotenie uvedeného pomeru: rozsah zafarbenia CPA H-DAB / rozsah CPA HE, bude 
zodpovedať reálnejšiemu hodnoteniu svalových buniek a stavu dezmínu, ktorý obsahujú, ako rozsah 
doposiaľ použitého skenovania s rozšírenou škálou pre hnedú farbu (H-DAB(more brown)), ktoré 
neprinieslo očakávané výsledky a bolo zaťažené chybou v prípadoch prítomnosti autolýzy buniek 
srdcového svalu. 
Od tzv. „dezmínového indexu ischemického poškodenia 2“ očakávame, že bude odrážať pomer 
rozsahu vizualizovaného dezmínu v svalových bunkách (CPA H-DAB), k rozsahu svalových buniek 
zafarbených HE (CPA HE), a tak bude možné lepšie odlíšiť aj autolýzu svalových buniek od ich 
reálneho ischemického poškodenia.  
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Úvod 
Počas progresie nádorového ochorenia dochádza k interakcii nádorových buniek s bunkami, 
ktoré sa nachádzajú v ich bezprostrednej blízkosti – s tzv. bunkami nádorového 
mikroprostredia. Takéto medzibunkové interakcie vplývajú na proliferáciu, agresivitu 
a metastázovanie nádorových buniek (1, 2). V prípade nádorov prsníka ide hlavne 
o interakciu s bunkami nachádzajúcimi sa v tukovom tkanive. Tá je zatiaľ len slabo 
preštudovaná a zmeny, ktoré nádorové bunky spôsobujú v bunkách nádorového 
mikroprostredia môžu pretrvávať v okolitom tkanive aj po odstránení nádorového tkaniva 
a môžu tak prispieť k relapsu ochorenia. V našej práci sme sa zamerali na vlastnosti 
mezenchýmových stromálnych buniek (z ang. mesenchymal stromal cells - MSC) 
izolovaných zo zdravého tukového tkaniva a z okolia prsníkových nádorov. Pochopenie 
funkčných vlastností a rozdielov medzi zdravými a s nádorom asociovanými bunkami môže 
predstavovať významný krok pri vývoji nových liečebných postupov či prevencii zameranej 
na nádorové mikroprostredie. 
 
Materiál a metódy 
Chemikálie: Použité chemikálie boli zakúpené v Sigma-Aldrich, ak nie je uvedené inak. 
  
Kultivácia buniek: MSC sme izolovali z prsníkového tukového tkaniva, ktoré sme získali 
v spolupráci s pracoviskami Univerzitnej nemocnice v Ružinove a Národným onkologickým 
ústavom po schválení etickou komisiou a s informovaným súhlasom darkýň. Bunky sme 
izolovali použitím kolagenázy I (40 mg/ml) a následne kultivovali v nízkoglukózovom (1 g/l) 
médiu DMEM (PAA Laboratories GmbH, Austria) s L-glutamínom (2 mM), 10 % fetálnym 
hovädzím sérom (Biochrom AG, Germany) a antibiotikami (10 000 IU/ml penicilín; 5 µg/ml 
streptomycín; 2,5 µg/ml amfotericín B).  
Komerčne dostupnú prsníkovú nádorovú bunkovú líniu JIMT-1 (DSMZ, Germany, DSMZ 
no.: ACC 589) fluorescenčne značenú pomocou NucLight™Red (Essen BioScience, USA), 
ďalej v texte ako NLR-JIMT, sme kultivovali vo vysokoglukózovom médiu (4,5 g/l) DMEM 
s rovnakými aditívami ako pri nádorových líniách. 
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Morfológia, migrácia a proliferácia MSC: Experimenty sme uskutočnili v 96-jamkovej 
platničke v hexaplikátoch (morfológia a proliferácia: 5x103 buniek na jamku, migrácia: 
2,3x104 buniek na jamku). Morfológiu a migráciu sme následne sledovali a vyhodnotili 
pomocou kinetického zobrazovacieho systému IncuCyte ZOOM™. V prípade proliferácie 
sme sledovali množstvo ATP v bunkách pomocou RealTime-Glo™ MT Cell Viability Assay 
(Promega Corporation, USA) a prístroja LUMIstar GALAXY reader (BMG Labtechnologies, 
Germany). 
 
Expresný profil MSC: Na izoláciu RNA sme použili AllPrep RNA/Protein kit (Qiagen) a na 
cDNA prepis RT2 First Strand Kit (Qiagen). Expresiu 84 špecifických ľudských MSC génov 
v jednotlivých skupinách pacientskych MSC izolátov sme porovnali s expresiou v MSC-H 
pomocou Human Mesenchymal Stem Cells RT2 Profiler™ PCR Array (PAHS-082ZD; 
Qiagen, Germany) a prístroja Bio-Rad CFX96™ Real-Time PCR Detection system (Bio-Rad, 
UK).   
 
Sekrečný profil MSC:  Sekretované cytokíny a chemokíny sme analyzovali v bezsérovom 
kondiciovanom MSC médiu pomocou Human XL Cytokine Array Kit (R&D Systems™, 
USA) a vyhodnotili v ImageJ software (NIH, USA). Koncentráciu vybraných cytokínov sme 
stanovili pomocou ELISA kitu (R&D Systems). 
 
Tumorigenicita MSC in vivo: Šesťtýždňovým SCID/Beige myšiam (SCID/bg, Charles River, 
Germany) sme subkutánne bilaterálne injikovali zmes MSC (5x105 buniek) a NLR-JIMT 
(1x106 buniek) v 100 μl bezsérového DMEM zriedného 1:1 s ECM gélom. Myši sme rozdelili 
do piatich skupín: kontrolná skupina - samotné NLR-JIMT (n = 6), MSC-H (n = 6), MSC-
DCIS (n = 6), MSC-CA (n = 6) a MSC-BRCA (n = 5). Nádory sme pravidelne merali a objem 
nádoru sme vypočítali podľa vzorca: objem=(dĺžka x šírka2)/2. V súlade s etickými 
usmerneniami boli zvieratá usmrtené keď nádor presiahol veľkosť 1 cm3. 
 
Výsledky 
U MSC vyizolovaných zo vzoriek tukového tkaniva sme overili schopnosť adherovať na 
plast, pozitivitu na povrchové markery CD90, CD105, CD73, negativitu na markery CD14, 
CD20, CD34,CD45 a schopnosť diferencovať in vitro do adipocytov, osteocytov 
a chondrocytov. Získali sme viac ako 300 izolátov spĺňajúcich kritériá definujúce MSC, 
rozdelených do skupín podľa pôvodu (Obr. 1).  
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Obr. 1: MSC sme izolovali zo 4 typov tukového tkaniva: tkanivo od zdravých žien po 
mamoplastike (kontrola – „zdravé MSC“; MSC-H) a od troch skupín pacientok s  
karcinómom prsníka: MSC z tukového tkaniva z okolia premalígnej lézie (MSC-DCIS), 
malígnej lézie (MSC-CA) a od BRCA pozitívnych pacientok (MSC-BRCA). (3) 
 
Morfológia všetkých izolátov MSC je podobná fibroblastom - podlhovastá až vretenovitá, 
pričom sme nepozorovali rozdiely súvisiace s diagnózou či vekom darkýň. Migračné 
vlastnosti MSC sme stanovili pomocou wound healing assay. Monovrstvu MSC sme narušili 
a nechali bunky 24 hodín migrovať do tohto priestoru. Pozorovali sme vysokú migračnú 
schopnosť MSC (v priemere 65,5 %), pričom migračné vlastnosti MSC nekorelujú 
s diagnózou ani s vekom darkýň. 
Pri sledovaní proliferácie sme pozorovali signifikantný rozdiel iba pri porovnaní 
proliferačných vlastností MSC-H a MSC-CA – pozorovali sme signifikantne vyšší čas 
zdvojenia buniek u skupiny MSC-CA (p<0.05, Mann Whitney test). Pri rozdelení izolátov 
podľa BMI a veku darkýň sme nepozorovali žiaden signifikantný rozdiel.  
Na porovnanie expresného profilu medzi jednotlivými skupinami MSC sme použili RT2 
Profiler™ PCR Array. Expresie viacerých génov u  MSC asociovanými s nádorom boli oproti 
expresnému profilu MSC-H zmenené (Obr. 2). V skupinách MSC-DCIS a MSC-CA sme 
zistili zvýšenú expresia génov BDNF, NOTCH1 a VIM  a naopak zíženú expresiu GDF15, 
IGF1, MMP2, PDGFRB a TGFB3. V skupine MSC-BRCA sme pozorovali niekoľko 
rozdielov voči ostatným skupinám - zníženú expresiu génu BMP4 a zvýšenú pri SOX9 
a VCAM1. 
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Obr. 2: Porovnanie expresného profilu  zdravých MSC a s nádorom asociovaných MSC. 
Najvýraznejšie zmeny génovej expresie sme zaznamenali pri génoch BDNF, GDF15 a IGF1 
(3). 
 
Pri porovnaní sekrečného profilu zdravých a s nádorom asociovaných MSC pomocou 
cytokínového kitu sme pozorovali zníženú sekréciu cytokínov pri skupine MSC-CA. V tejto 
skupine sme detegovali iba 9 zo 105 testovaných cytokínov (Obr. 3). Aby sme dokázali, že 
znížená sekrécia cytokínov  pri MCS-CA je spôsobená sekréciou molekúl nádorovými 
bunkami v okolitom tukovom tkanive, kultivovali sme zdravé MSC v kondiciovanom médiu 
z nádorových buniek (CM-BCC) a analyzovali sme koncentráciu vybraného cytokínu – 
PTX3. Jeho koncentrácia po ovplyvnení zdravých buniek takýmto médiom výrazne klesla 
v porovnaní s MSC-H, ktoré boli držané v čistom médiu (Obr.4) (3). 
 

 
Obr. 3: Zmeny sekrečného profilu MSC z okolia invazívneho nádoru prsníka. Pomocou 
cytokínovej array sme detegovali znížené zmožstvo cytokínov a chemokínov pri MSC, ktoré 
boli izolované z tukového tkaniva z okolia nádoru v porovnaní so zdravým tukovým 
tkanivom. (3) 



58 
 

 
Obr. 4: Koncentrácia PTX3 cytokínu sa znížila po ovplyvnení zdravých MSC kondiciovaným 
médiom z nádorových buniek (CM-BCC). (3) 
 
Na porovnanie efektu jednotlivých skupín MSC na rast nádorov in vivo sme 
imunodeficientným SCID/bg myšiam subkutánne podali NLR-JIMT1 bunky samé alebo 
v kombinácii s MSC. Analýza objemu nádorov ukázala, že nádory tvorené samotnými 
nádorovými bunkami mali najmenší objem. Zaznamenali sme signifikantne väčší objem 
nádorov tvorených z NLR-JIMT1 podaných spolu s MSC izolovaných z tuku z okolia nádoru 
oproti tumorom, kde sme spolu s nádorovými bunkami myšiam podali MSC izolované zo 
zdravého tuku (p < 0.01 pri MSC-H vs. MSC-CA  a MSC-H vs. MSC-BRCA; p < 0.05 pri 
MSC-H vs. MSC-DCIS). Najväčší tumorigénny efekt sme pozorovali pri podaní MSC 
izolovaných z tuku pacientky s invazívnym karcinómom prsníka (MSC-CA). Priemerný 
objem nádorov bol pri NLR-JIMT xenograftoch 20,1 mm3. Pri podaní NLR-JIMT spolu 
s MSC-CA sme na 15ty deň namerali priemerný objem nádorov 338,3 mm3, čo je skoro 4,5-
násobne viac ako pri xenograftoch tvorených z NLR-JIMT a MSC-H (76.6 mm3) (Obr. 5).  

  
Obr. 5: MSC izolované z tukového tkaniva z okolia nádoru podporujú rast nádorových buniek 
in vivo. Objem nádorov meraný na 15. deň experimentu. Zaznamenali sme podporný efekt 
MSC na rast nádorových buniek. Najviac signifikantný efekt na rast nádorových buniek sme 
pozorovali pri skupine myší, ktorým sme injekovali nádorové bunky spolu s MSC-CA (*p-
value < 0.05, **p-value < 0.01, Man-Whitney test).(3) 
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Diskusia 
Vzájomná interakcia nádoru s okolitým mikroprostredím je významným faktorom pre jeho 
rast, progresiu a metastázovanie. Významná úlohu tu zohrávajú mezenchýmové stromálne 
bunky (1,2,4). Zatiaľ však máme pomerne málo informácii o MSC izolovaných z 
prsníkového tukového tkaniva z okolia nádorov. Táto práca je zameraná na vlastnosti 
takýchto MSC a na odhalenie fenotypových, funkčných a molekulárnych zmien spôsobených 
prítomnosťou nádoru v okolí tukového tkaniva. 
V prvom rade sme sa zamerali na morfologické odlišnosti, ktoré boli zatiaľ opísané len pri 
diferenciácii do nádorovo-asociovaných fibroblastov (5). Ani v našej štúdii sa nepotvrdil 
výskyt zmien súvisiacich s vekom alebo diagnózou pacientky. Predpokladáme, že nádor nemá 
vplyv na morfológiu MSC izolovaných z tuku v blízkosti nádoru. Nedá sa však vylúčiť, že 
k strate prípadného zmeneného morfotypu mohlo dôjsť v dôsledku in vitro kultivácie. 
Zaoberali sme sa aj štúdiom proliferačnej aktivity a času zdvojenia, keďže v literatúre je 
popísaný vplyv veku na čas zdvojenia MSC bez zmeny v proliferačnej aktivite (6). V našom 
súbore vzoriek sme nezaznamenali zmenu proliferačnej aktivity ani v súvislosti s vekom ani s 
BMI pacientky. Dokázali sme však rozdiely v čase zdvojenia buniek, konkrétne pro 
porovnaní MSC-CA oproti MSC-H. Porovnanie tejto doby u mladších a starších darkýň po 
následnom rozdelení na zdravých a chorých darcov ukázalo zvýšený čas zdvojenia MSC 
u starších darkýň. 
Významné zmeny medzi skupinami sme zaznamenali v génovej expresii, predovšetkým u 
expresie génov GDF5, GDF6, IGF1, PDGFRB a TGFB3 pri porovnaní skupín MSC-CA  a 
MSC-H. Aktivita génov GDF5 a TGFB3 je asociovaná s metastázovaním a relapsom 
primárnych nádorov (7). S metastázovaním je spojený aj NOTCH1, ktorého pozitivita je 
spojená so skráteným prežívaním bez relapsu u pozitívnych pacientov (8). Naopak gén BMP4 
je u karcinómov prsníka silným supresorom metastázovania (9). Jeho znížená expresia 
u MSC-BRCA preto môže súvisieť so zvýšeným metastázovaním nádorových buniek. 
Blízky kontakt MSC-CA s nádorom pravdepodobne zodpovedá za zníženú sekréciu cytokínov 
u týchto buniek. V súlade s týmto predpokladom sme ukázali, že u zdravých MSC 
kultivovaných v  kondiciovanom médiu z nádorových buniek (médium, do ktorého nádorové 
bunky vylučujú rôzne molekuly) dochádza k zníženiu sekrécie cytokínov. Na základe našich 
predchádzajúcich experimentov (3) vieme, že MSC komunikujú s nádorovými bunkami aj 
priamym kontaktom. Obidva typy komunikácie, nepriama (cytokínová) aj priama 
(nanotubes), môžu prispievať k zvýšenej invazivite  a vysokej agresivite fenotypu MSC-CA. 
Na základe in vivo experimentov môžeme tvrdiť, že diagnóza pacienta vplýva na 
tumorigenicitu nádorových buniek koinjekovaných s MSC izolovanými z 
priľahlého tukového tkaniva. Výsledok poukazuje na trend zvýšenia tumorigenicity v 
prítomnosti MSC izolovaných od pacientok s vyšším štádiom ochorenia.  
 
Táto práca vznikla s podporou projektov Agentúry na podporu vývoja a výskumu APVV-16-
0010, APVV-16-0178 a projektmi VEGA 1/0271/17. Experimenty na prístroji IncuCyte 
ZOOM™ boli uskutočnené s finančnou podporou Nadácie Výskum rakoviny a Ligy proti 
rakovine. 
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Introduction 
Bladder cancer is the most common malignancy of the urinary tract and due to its poor                                                                                                                                                                                                                                       
prognosis and highest recurrence rates compared to any cancer it imposes a great public hazard and 
substantial health-care burden1. Worldwide, it is the 9th most common cancer with crude incidence 
of 20.4/100 000 in men2. Transitional cell subtype is seen in 90% of all cases, the rest 10% is 
comprised of squamous-cell carcinoma and adenocarcinoma. In general, transitional cell carcinoma is 
classified as non-muscle invasive bladder cancer (NMIBC) stage pTa or pT1 and muscle-invasive 
bladder cancer (MIBC) stage pT2 or more. Approximately 20-30% of patients are at the time of 
diagnosis present with with MIBC and with or later develop metastasis, currently treated mostly by 
a standard gemcitabine-cisplatin chemotherapeutic regimen3.      
Urothelial cancer development is a multifactorial process ranging from genetic to environmental 
stimuli like tobacco smoke, heavy metals and other xenobiotics4. Some of these factors, e.g. smoking, 
are able to activate immune system cells and therefore induce chronic inflammation, which 
promotes oxidative stress development5.      
Oxidative stress is an imbalance between the production and the elimination of reactive oxygen 
species (ROS). ROS are responsible for alteration of macromolecules. To prevent oxidative damage, 
cells possess various antioxidant defense mechanisms such as superoxide dismutase (SOD), catalase 
ect. Various mechanisms affect elevated ROS formation such as abberant metabolism of cancer cells, 
activation of oncogenes, mitochondrial dysfunction or dysfunctional loss of p53 function6. Chronic 
irritation or inflammation, infections, cytokines and growth factors also increase ROS formation in 
cancerous tissues7.  Low levels of ROS can have beneficial effects on cell processes such as pathogen 
killing or tissue repair8. However, increased levels of ROS can lead to damage of DNA, lipids, and 
proteins, which can result in tissue oxidative damage, death or subsequent cancer development9. 
Oxidative stress effects on cancer initiation, promotion, and progression are well-known10. High 
levels of ROS are cytotoxic but, during the course of carcinogenesis, cancer cell are able to develop 
mechanisms to evade cell death caused by ROS and subsequently, these mechanisms help cancer 
cells to develop resistance to treatment and to increase their survival in hypoxic environments11.  
Lipids are major components of cell membranes and play an important role in cell membrane 
stabilization and signal transduction12. Lipid peroxidation defined as: oxidative deterioration of 
polyunsaturated fatty acids (PUFAs) is a process, which can damage DNA and help in cancer 
development13. Reactive aldehydes, such as 4-hydroxy-2-nonenal, acrolein, and  most importantly 
malondialdehyde (MDA), can affect cell proliferation through formation of  DNA-DNA or DNA-protein 
crosslinks, which can result in replication errors, mutations and genomic instability, if not repaired 
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before DNA replication process14. MDA is the end-product of lipid peroxidation of PUFAs and is used 
in the TBARS assay as a good indicator of oxidative stress.       
The objective of this prospective study was to explore the prognostic value of TBARS in metastatic 
urothelial carcinoma (MUC) patients, measured before first-line chemotherapy administration. We 
hypothesized that elevated TBARS levels before the initiation of systemic treatment may affect the 
activity of the disease as well as alter the effectivity of chemotherapy used in this setting. 
 
Patients and Methods 
Study Patients 
From May 2010 to April 2014, 72 consecutive MUC patients from National Cancer Institute (NCI) in 
Bratislava, who signed informed consent, were prospectivelly enrolled into this study. Pathologic, 
clinic, and radiologic data were collected by physicians into electronic data files and their accuracy 
was validated for each patient by an independent investigator. Patients were eligible if: they had 
histologically proven urothelial or adenocarcinoma of the bladder. Aditionally, creatinine clearance of 
more than 60 mL/min, hepatic function SGOT less than 1.17 U and serum bilirubin less or equal to 
25.7 mol/L, adequate bone marrow function described as leucocytes 3,5 x 109/L and platelet count 
100 x 109/L, Hemoglobin above 90 g/dL. Patients with prior systemic therapy, history of prior 
malignancy (except basal cell or squamous cell carcinoma of the skin), unresolved bacterial infection, 
or severe cardiovascular disease or pregnant were ineligible. Final data cutoff was October 4, 2019. 
At the time of final analysis, 65 (90%) of patients progressed and 64 patients (89%) died. Of all 
patients included in this study, 58 (81%) had bladder cancer and 9 (12%) upper genitourinary tract 
cancers. Most of the patients were men 57 (79%). Performance status according to Eastern 
Cooperative Oncology Group (ECOG) ≥ 2 had 11 (15%) patients and visceral metastases were present 
in 34 (47%) patients. Baseline characteristics are shown in Table 1. The most common type of 
chemotherapy administered in concordance with good clinical practice were cisplatin (70 mg per m2 
day 1) and gemcitabine (1000 mg per m2 days 1 and 8, new course on day 22) in 65 patients (90%) 
and carboplatin AUC 5 (day 1) and gemcitabine (1000 mg per m2 days 1 and 8, new course on day22) 
in 6 patients (8%). Dose adjustments were adopted according to toxicities or other relevant medical 
conditions. This study was done according to Helsinki declaration guidelines for ethical principles for 
medical research. The study protocol was approved by the Ethical Committee of the National Cancer 
Institute (NCI). 
 
Plasma isolation 
Peripheral blood samples (12 ml) were collected from all participants enrolled into present study. 
Samples were collected into Vacutainer® EDTA Blood Collection Tubes (BD Biosciences, Franklin 
Lakes, NJ, USA) at baseline in the morning on day 0 or day -1 before the first dose of first line 
chemotherapy. Patients' blood samples were centrifuged at 1000 g for 10 min at room temperature 
within 2 h of venipuncture. To avoid cellular contamination, plasma was carefully harvested and 
centrifuged again at 1000 g for 10 min at room temperature. The cell-free plasma samples were 
cryopreserved at − 80 °C and further processed in Pharmaco-Biochemical Laboratory of the 3rd 
Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Comenius University (FMCU), Bratislava, 
Slovakia. 
TBARS measurement 
For oxidative stress assessment the TBARS assay was used. TBARS were determid from plasma. 
Briefly, 100 µl of plasma was mixed with 1 ml of 0.67% TBA, 1 ml 20% trichloroacetic acid, and 1.5 ml 
0.04% BHT in test tubes. The mixtures were incubated in a boiling water bath for 20 min. After 
cooling to room temperature, the reaction mixture was centrifuged at 4000g for 10 min and the 
absorbance of the supernatant was measured at 532 nm using the same UV–visible 
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Spectrophotometer. The concentrations of TBARS were calculated using MDA as a reference 
standard.  
15.  
Statistical Analysis 
Based on the mean of TBARS of 6.06 μmol.L-1 , patients were dichotomized into high TBARS and low 
TBARS groups. Progression-free-survival (PFS) and overall survival (OS) were calculated from the 
initiation of first-line chemotherapy administration, to progression or death and subsequently were 
calculated with their proper 95% CI by the Kaplan-Meier method and compared with log-rank test. A 
multivariate Cox proportional hazards analysis was used to evaluate prognostic parameters with 
respect to the risk of death or progression. For statistical assessment NCSS 2019 software was used16.  
 
RESULTS 
Association between TBARS and patients/tumor characteristics. 
The patient characteristics and their proper associations are shown in Table 6.  Patients with liver 
metastasis had significantly higher TBARS levels in plasma compared to patients without liver 
metastasis (6.60 vs. 5.88, P= 0.03). Patients with TBARS above mean had significantly higher BMI 
(7.07 vs. 5.0, P=0.02). No other association between TBARS and patient/tumor characteristics were 
found. 
 
Prognostic values of TBARS on progression-free survival and overall survival 
The median follow-up was 9.6 months (range: 0.26-114.54), the median PFS was 5.42 months (range 
0.26-114.54) and the median OS was 9.6months (range 0.26- 114.54). Patients with TBARS levels < 
6.06 μmol.L-1 had a median progression-free survival of 7.7 vs. 4.3 with TBARS levels > 6.06 μmol.L-1, 
with HR 0.51; 95% CI 0.31-0.84; P=0.006 (Figure 1A, Table 3). Statistically significant decrease in 
overall survival was observed in population of patients with increased levels of lipid peroxidation 
measured by the TBARS assay, HR 0.44, 95% CI 0.27-0.74; P=0.0009 (Figure 1B, Table 5), median 
survival time for patients with TBARS levels < 6.06 μmol.L-1was 13.1 months, whereas median 
survival of the group of patients with TBARS levels > 6.06 μmol.L-1 was 6.9 months.  
 
A multivariate Cox proportional hazards analysis for independent prognostic factors assessment 
TBARS and ECOG were proven to be  independent prognostic factors for OS and PFS, respectively, 
with risk ratios for TBARS of HR 1.70, CI 1.00-2.90 2.00, P=0.04 for PFS and HR 2.00, CI 1.16-3.46 
P=0.01 for OS, ECOG HR: 4.42, CI 2.05-9.52, P=0.0001 for PFS and HR: 5.78, CI 2.42-13.84, P=0.0001 
for OS (Table 2,4).  
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Figure 1A  
Kaplan-Meier survival analysis for progression free survival (PFS) and a marker of lipid 
peroxidation TBARS 
 

 
Figure 1B  
Kaplan-Meier survival analysis for overall survival (OS) and  marker of lipid peroxidation 
TBARS   
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Table 1  
Characteristics of Patients at Baseline  
N (%)  72 (100%) 

Age Median (range) 66 (39-84) 

   
Men                                                             57 (79) 

Progression  65 (90) 
Death  64 (89) 
Site of Primary Tumor n (%) Bladder 58 (80) 

 Renal Pelvis  9 (12.5) 
Histology n (%) Urothelial carcinoma 72 (100) 
Chemotherapy  GC 65 (90) 

 Carboplatin 6  (8) 

 ddMVAC  1 (1.4) 
PS ECOG ≥ 2 11 (15) 
Visceral Metastasis Lung 25 (35) 

 Liver 18 (25 
PFS (months) Median (range) 5.42 (0.26-114.54) 
OS (months) Median (range) 9.6 (0.26-114.54) 

 
Table 2  
Multivariate analysis for progression-free survival (PFS) adjusted for BMI above 30  
 
Variable 

 
N HR 95% CI Low 

95% CI 
High 

P-value 

      

TBARS (μmol.L-1) 72 NA NA NA NA 

> 6.06 μmol.L-1 37 
1.70 1.00 2.90 0.04* 

< 6.06 μmol.L-1 35 

ECOG 72 NA NA NA NA 
More than 2 11 

4.42 2.05  9.52 0.0001* 
Less than 2 61 
Visceral metastases (Liver and Lungs) 72 NA NA NA NA 
 Present  9 

1.33 0.60 2.92 0.47* 
Absent 63 
Obese 72 NA NA NA NA 
BMI above 30  10 

0.87 0.42 1.80 0.71* 
BMI below 30 62 
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Table 3 
Univariate analysis for PFS. 
Variable N Median 95%CI Low 95CI High HR 95% CI Low 95%CI High P-Value 

TBARS (μmol.L-1) 72    

0,51 0,31 0,84 0,006 > 6.06 μmol.L-1 37 4,3 2,3 6 

< 6.06 μmol.L-1 35 7,7 4,8 9,9 

 
Table 4 
Multivariate analysis for overall survival (OS) adjusted for BMI above 30  
 
Variable 

 
N HR 

95% CI 
Low 

95% CI 
High 

P-value 

      

TBARS (μmol.L-1) 72 NA NA NA NA 

> 6.06 μmol.L-1 37 
2.00 1.16 3.46 0.01* 

< 6.06 μmol.L-1 35 

ECOG 72 NA NA NA NA 
More than 2 11 

5.78 2.42 13.84 0.0001* 
Less than 2 61 
Visceral metastases 
(Liver and Lungs) 72 NA NA NA NA 

 Present  9 
1.39 0.59 3.24 0.45* 

Absent 63 
Obese 72 NA NA NA NA 
BMI above 30  10 

1.11 0.52 2.36 0.70* 
BMI below 30 62 

 
Table 5 
Univariate analysis for OS.   
Variable N Median 95%CI Low 95CI High HR 95% CI Low 95%CI High P-Value 

TBARS (μmol.L-1) 72    

0.44 0.27 0.74 0,0009 > 6.06 μmol.L-1 37 6.9 3.7 9.4 

< 6.06 μmol.L-1 35 13.1 9.6 25.7 
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Table 6 
Association between TBARS and patient/tumor characteristics 
  N Mean Median SD SEM P 

TBARS (μmol.L-1) 72  6.06  6.15  1.28  0.15  NA  
ECOG             
0 22 5.63 5.36 1.03 0.26 0.10 
1 39 6.13 6.16 1.29 0.20   
2 9 6.50 6.84 1.42 0.41   
3 2 7.61 7.61 1.78 0.88   
Metastasis (sites)             
Lymph nodes             
N0 4 6.34 6.26 1.11 0.64 0.57 
N+ 68 6.05 6.15 1.29 0.16   
Skeletal             
absent 48 5.95 5.64 1.35 0.18 0.26 
present 24 6.29 6.32 1.10 0.26   
Pulmonary             
absent 47 6.08 6.16 1.16 0.19 0.51 
present 25 6.02 5.6 1.49 0.26   
Liver             
Absent 54 5.88 5.64 1.25 0.17 0.03 
present 18 6.60 6.47 1.22 0.29   
Pulmonary and Liver 
(either)             
absent 38 6.03 6.01 1.24 0.21 0.94 
present 34 6.10 6.15 1.33 0.22   
Pulmonary  + Liver (both)             
absent 62 6.05 6.15 1.30 0.16 0.62 
present 9 6.30 6.56 1.13 0.43   
Peritoneum             
absent 60 6.16 6.16 1.32 0.16 0.16 
present 12 5.58 5.62 0.94 0.37   
BMI 

      

TBARS < 6.06 μmol.L-1 35 5.00 5.23 0.62 0.13 0.000- 

TBARS > 6.06 μmol.L-1 37 7.07 6.77 0.84 0.12 
 

 
 
Discussion 
Oxidative stress is induced by an imbalance between pro- and anti-oxidative mechanisms. ROS have 
the ability to affect membrane bilayers and cause lipid peroxidation of polyunsaturated fatty acids 
(PUFAs) leading to formation of free radicals such as MDA, hexanal, 4-hydroxynonenal, which have 
the ability to locally react with macromolecules leading to alteration of their function. If levels of ROS 
are increased enough and antioxidant mechanisms become overwhelmed, ROS irreversibly damage 
DNA, lipids, proteins, which in turn leads to genetic and epigenetic alterations that drive 
tumorigenesis. Signaling pathways such as the epidermal growth factor receptor signaling pathway, 
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nuclear factor erythroid 2-related factor 2, the mitogen-activated protein kinases MAPK/ERK, 
phosphatidylinositol-3-kinase, phospholipase C, and protein kinase C, p53 are altered by oxidative 
stress17.  As was shown in previous studies conducted on this topic, oxidative stress plays a major role 
in cancer development and subsequently in cancer progression and dissemination9,18. Moderate 
levels of oxidative stress stimulate progression and dissemination of tumors however, intrinsically 
increased levels of ROS in cancer cells, which are necessary for maintaining their proliferation, makes 
them also more susceptible to ROS induced death, when further increasing the levels of ROS above 
their threshold. This finding can be exploited in cancer treatment because some cytotoxic drugs, such 
as cisplatin was recently shown to not only kill cancer cells through formation of DNA adducts, but 
also through increase in ROS formation and lipid peroxidation, which alteres enzymes and structural 
proteins and directs a cell-to-cell apoptotic pathway19. However, one of the main issues with 
chemotherapeutic treatments is its toxicity. Cisplatin-a gold standard treatment for MUC, expresses 
its toxicity through oxidative stress. In presence of hematologic toxicity the dose of chemotherapy is 
usually lowered or patients skip one cycle, which delays treatment and can affects disease outcomes.  
Several prognostic factors have been implicated in this setting such as poor performance status and 
presence of visceral metastasis20. From the molecular perspective, mutation of the p53 gene and 
high excision repair cross complementation group 1 (ERCC1) status were associated with worse 
prognosis. Prognostic and predictive biomarkers are necessary for better patient stratification before 
the initiation of systemic treatments and decreasing the probability of exposing patients to potential 
chemotherapy related toxicity, without any clinical effect on the disease in all clinical settings.    
In this prospective study, patients with high baseline levels of TBARS had significantly shortened PFS 
and OS in MUC patients (Figure 1A, 1B). This finding can be explained by an increased disease activity 
expressed in the increased levels of TBARS. Presence of visceral metastasis was not shown to be 
independent prognostic factors in this study and did not significantly affect OS and PFS, but as was 
shown in some studies, visceral metastasis have negative prognostic value either combined (liver, 
lung) or as single site metastasis 20,21 . In this study, there was a trend toward worse prognosis in 
patiens with presence of visceral metastasis (lung, liver), however lack of statistical significance is 
probably due to insufficient number of patients. Also, we found a significant association between 
TBARS levels and presence of liver metastases (Table 6), which is to our best knowledge the first time 
this association was described and it further supports the prognostic value of increased TBARS levels.  
Higher levels of MDA measured by the TBARS assay play a role in many diseases however one of the 
limitations of this method is lack of specificity because factors such as increased BMI, smoking, etc. 
may confound the results. In this study, increased BMI was associated with increased TBARS levels 
(Table 6), however it did not affect the prognostic value of TBARS, when adjusting multivariate 
analysis for BMI (Table 2, 4). 
In conclusion, based on the data obtained in this study, patients with increased TBARS levels had 
shorter OS and PFS, respectively, before the first course of chemotherapy. This finding could be used 
for early stratification of patients with worse prognosis, which could help physicians to decide 
whether to use a different therapeutic approach or early inclusion into clinical trials. 
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Úvod 
Úmrtie a náhle úmrtie je trvalo predmetom záujmu súdnych lekárov, pretože sa veľakrát 
objavuje z plného zdravia, symptómy tvoria krátky časový úsek alebo absolútne absentujú. 
Celospoločenský dopad náhlych úmrtí je nesmierny, nakoľko k ním dochádza mnohokrát bez 
varovania a bez možnosti sa na danú situáciu pripraviť. V priebehu športovej aktivity je u 
športovcov vyššie riziko náhlej kardiálnej smrti ako v bežnej populácii. Vo veľkej miere sa na 
náhlom úmrtí podieľa kardiovaskulárna anomália štrukturálneho alebo funkčného charakteru, 
ktoré je potencované vysokým stupňom námahy.  
Najčastejšou príčinou náhlej smrti u športovcov je hypertrofická kardiomyopatia a 
arytmogénna kardiomyopatia pravej komory. Mechanizmus, ktorý vedie k smrti je komorová 
tachykardia. Pri neprítomnosti štrukturálneho ochorenia srdca je potrebné myslieť na iónové 
kanálopatie (5). Nevyhnutným opatrením na prevenciu náhleho úmrtia pri športe je dôsledný 
skríning a pravidelné kontroly u aktívnych športovcov a vylúčenie rizikových jedincov. 
Pravidelná športová aktivita je súčasťou zdravého životného štýlu.  
Ľudia s pravidelnou pohybovou aktivitou žijú v priemere o 7 rokov dlhšie v porovnaní  s 
jedincami, ktorí nešportujú (1).   
V uvedených prípadoch úmrtí pri športových aktivitách, hlavne pri profesionálnych 
športovcoch sa načrtá množstvo otázok: Bolo možné tomu predísť? Bol chorý? Bola mu 
správne poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť? Bol zaťažený podpornými, 
zakázanými látkami?  Takéto prípady úmrtí si jednoznačne vyžadujú osobitný prístup a 
detailne prevedená vnútorná prehliadka tela s následným rozšíreným histologickým 
vyšetrením. Náhle úmrtie pri športových aktivitách je komplexným problémom, pred ktorým 
stojí lekár vykonávajúci pitvu.  Pre exaktné posúdenie prípadu nestačí len vykonať vonkajšiu 
a vnútornú prehliadku tela pri pitve, je tiež dôležité, aby súdny lekár mal dostatok znalostí z 
danej problematiky a mal k dispozícii dostatok informácii o okolnostiach úmrtia, 
anamnestické údaje ev. kompletnú zdravotnú dokumentáciu. 
 
Materiál a metódy 
Retrospektívnou analýzou pitevných protokolov bolo vybraných 5 úmrtí športovcov, ktorých 
smrť už anamnesticky priamo súvisela s vykonávaním športovej aktivity. 
Prehliadka a expertíza bola vykonaná na Súdnolekárskom a patologickoanatomickom 
pracovisku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Banskej Bystrici. V 
uvedených prípadoch bola vykonaná pitva so zreteľom na kardiovaskulárny systém, pričom 
bol kladený dôraz na rôzne vývojové zmeny, anomálie, priebeh koronárnych artérií, uhol 
odstupu koronárnych artérii, hranice srdcovej svaloviny k tukovo-väzivovému tkanivu, 
vyšetreniu chlopní, rozmery a váhu srdca, trabekulizáciu, odstup veľkých ciev, rozmery 
srdcovnice atď. 
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Výsledky 
Analyzovaných bolo 5 prípadov úmrtí pri ktorých bola v anamnéze uvedená športová aktivita 
ev. športovec.  
V prvom prípade išlo o úmrtie 22 ročného mladého futbalistu v priebehu tréningovej aktivity. 
Autopsia bola vykonaná  štandardným postupom a však s výraznejším zreteľom na revíziu 
kardiovaskulárneho systému. Najhlavnejším a smrť vysvetľujúcim pitevným nálezom bolo 
ťažko chorobne zmenené srdce pri obštrukčnej forme hypertrofickej kardiomyopatie 
a stenotizujúcej subvalvulárnej časti výtokovej časti ľavej komory, pričom hmotnosť srdca 
bola až 560 g. Bezprostrednou príčinou smrti bolo akútne zlyhanie ťažko chorobne 
zmeneného srdca pri základnom ochorení. Extenzívnym histologickým vyšetrením výrezov 
srdcového tkaniva bolo zistené rozsiahle prejazvenie myokardu po prekonaných infarktoch 
myokardu v prednej a zadnej časti medzikomorového septa. Subendokardiálne boli prítomné 
ložiská čerstvých infarktov. 
V druhom prípade išlo o úmrtie 41 ročného muža pôvodom z Kene, ktorého športovou 
aktivitou bol beh. Muž bol nájdený manželkou bez známok života v polohe na bruchu. 
Anamnesticky sa liečil približne 20 rokov na hepatitídu a v rokoch 2008 a 2015 prekonal 
infarkty myokardu. Aktuálne trénoval a pripravoval sa na maratón v Košiciach. Naposledy 
bol hospitalizovaný pre bolesť na hrudníku, stenokardie s vyžarovaním do oblasti krku. Na 
EKG neboli verifikované zmeny. V priebehu hospitalizácie bola realizovaná koronarografia 
so záverom: bez nálezu významnej stenózy, ale bez vylúčenia jednoznačného spazmu 
koronárnych artérií. Autopsia bola vykonaná štandardným postupom a však s výraznejším 
zreteľom na revíziu kardiovaskulárneho systému. Najhlavnejším a smrť vysvetľujúcim 
pitevným nálezom boli viaceré jazvy po prekonaných infarktoch s nálezom roztrúsenej 
fibrózy svaloviny ľavej komory srdca a hypertrofia ľavej komory s srdca s asymetriou 
vyznačenou v oblasti medzikomorového septa. Koronárne riečisko bolo postihnuté 
aterosklerotickými zmenami I. stupňa. V uvedenom prípade bolo bezprostrednou príčinou 
smrti zlyhanie srdca. 
V tretom prípade išlo o úmrtie 38 ročného muža, ktorý sa zúčastnil polmaratónu. 
Anamnestické údaje uvádzajú, že po dobehnutí do cieľa náhle upadol do bezvedomia, pričom 
počas resuscitácie opakovane komorové tachykardie a komorové fibrilácie s defibriláciou. Po 
prevoze do spádovej nemocnice bolo vykonané CT s nálezom subarachnoidálneho hemtómu 
v oblasti ciev Willisovho okruhu a s progresiou temennospánkovej oblasti vpravo 
s interhemisferálnym zakrvácaním vpravo, parenchýmovou hemorágiou vpravo, difúznym 
edémom mozgového tkaniva s herniáciou mozočkových hemisfér a útlakom IV. mozgovej 
komory. V uvedenom prípade bol bezprostrednou príčinou smrti malígny opuch mozgu 
s transtentoriálnou herniáciou mozočka pri vnútromozgovom krvácaní. 
V štvrtom prípade išlo o úmrtie 21 ročného muža, ktorý hral profesionálne ľadový hokej. 
Podľa anamnestických údajov bol mladý muž nájdený matkou prevesený cez operadlo 
stoličky. Večer pred smrťou bol údajne na oslave. V dostupnej zdravotnej dokumentácii mal 
v osobnej anamnéze uvedený Wolff-Parkinson-White (WPW) syndróm. Vykonanou pitvou 
bola zistená koarktácia descendentnej časti aorty s pravostranným priebehom oblúka aorty. 
Bezprostrednou príčinou bola náhla kardiálna smrť. 
V piatom prípade išlo o úmrtie 16 ročného chlapca, u ktorého nastala porucha vedomia 
s následným pádom počas behu na plážovom kúpalisku. Pre poruchu vedomia bola privolaná 
RLP a za kontinuálnej KPR (cca 20 min) pre asystóliu s krátkodobou obnovou srdcového 
rytmu, bol prevezený do nemocnice. Po príchode na oddelenie bola realizovaná komplexná 
recirkulácia, nepriama masáž srdca, medikácia, orotracheálna intubácia, a však nedochádza k 
obnove srdcového rytmu, zavedený ext. pacemaker, čím sa darí obnoviť mechanická akcia 
srdca, ale bez generovania systémového tlaku, pretrváva fixovaná mydriáza, ABR ťažká 
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kombinovaná acidóza. Autopsia bola vykonaná štandardným postupom a však s výraznejším 
zreteľom na revíziu kardiovaskulárneho systému. Najhlavnejším a smrť vysvetľujúcim 
pitevným nálezom bola kongenitálna stenóza artérie pulmonalis s excentrickou hypertrofiou 
pravej komory srdca a a insuficienciou trikuspidálnej chlopne.V uvedenom prípade bolo 
bezprostrednou príčinou smrti zlyhanie srdca. 
 
Diskusia 
Vo vyššie popísaných prípadoch úmrtí dominujú prípady s ochoreniami kardiovaskulárneho 
systému, preto je veľmi dôležite aby profesionálny športovci absolvovali preventívne 
prehliadky, ktorých rozsah je definovaný v Zákone o športe, kde je mu uložená povinnosť sa 
raz ročne podrobiť preventívnej prehliadke za účelom posúdenia jeho zdravotnej spôsobilosti. 
Najčastejšími príčinami smrti u športovcov vo veku menej ako 35 rokov sú štrukturálne 
ochorenia srdca. Hypertrofická kardiomyopatia je ochorenie srdcového svalu vznikajúce v 
dôsledku mutácií génov kódujúcich kontraktilné proteíny srdcového svalu s autozomálne 
dominantnou dedičnosťou. Typickým nálezom je hypertrofia ľavej komory (ĽK), ktorá 
vznikla v neprítomnosti nadmernej záťaže srdcového svalu. Histologický obraz je 
charakterizovaný chaotickým usporiadaním svalových buniek. Náhla smrť je spôsobená 
komorovou tachykardiou alebo fibriláciou a vyskytuje sa častejšie pri dynamických športoch 
(futbal, basketbal) než pri vytrvalostných športoch (beh na dlhé trate, cyklistika). Dôvodom je 
pravdepodobne skutočnosť, že osoby vzhľadom na neschopnosť dlhodobého zvýšenia 
srdcového výdaja nedosahujú vo vytrvalostných športoch dobré výsledky, a teda sa im 
nevenujú. Viac ako 90 % osôb má abnormálny elektrokardiograf (EKG), ktorý je spolu s 
echokardiografiou základom diagnostiky. Typickým EKG nálezmi sú voltážové známky 
hypertrofie ĽK, prítomnosť Q vĺn a negatívnych T vĺn. U vybraných pacientov, u ktorých je 
vysoké riziko úmrtia, je nutná profylaktická implantácia kardioverter defibrilátora (ICD). 
Rizikovými faktormi sú pozitívna rodinná anamnéza náhlej smrti, synkopa v anamnéze, 
významná hypertrofia svaloviny, významný tlakový gradient vo výtoku ĽK, dilatovaná ľavá 
predsieň a nález komorových tachykardií (3). Osoby s hypertrofickou kardiomyopatiou a s 
vysokým rizikom náhlej smrti nemôžu participovať na výkonnostných športových aktivitách 
ani po implantácii kardioverter defibrilátora. Sekčným nálezom je významná hypertrofia 
svaloviny srdca  so zmenšenými dutinami komôr, viac býva postihnutá ľavá, ako pravá. Aj 
predsiene sú dilatované a často aj hypertrofované, väčšinou dochádza k regurgitácii cez 
atrioventrikulárne chlopne. Typickým nálezom je disproporcionálne postihnutie 
intraventrikulárneho septa a prednej steny v porovnaním so zadnou stenou ľavej komory. U 
niektorých sa môže hypertrofia vyskytovať aj v úplne netypických segmentoch komory (2). 
Histologicky je pri hypertrofii myokardu vidieť veľkú dezorganizáciu svalových vlákien a 
myofibrilárnej architektúry v bunkách. Prevažuje nález fibrózy – až s viditeľnými jazvami. 
Oblasti dezorganizovanej zóny sa striedajú s hypertrofovanou svalovinou  a inak normálnych 
buniek. Je tiež zvýšený výskyt intersticiálneho spojivového tkaniva. Tieto zóny 
dezorganizácie postihujú 5 a viac percent myokardu. U viac ako 80 % pacientov je 
abnormálny nález na intramurálnych koronárnych artériách so zmenšením lumenu a 
zhrubnutím stien, čo sú nálezy z tkaniva intraventrikulárneho septa (2).   
Koarktácia aorty je pomerne častá extrakardiálna vrodená chyba srdca, ktorú charakterizuje 
podstatné zúženie aorty. Tvorí asi 10 % všetkých vrodených chýb srdca. U chlapcov sa 
vyskytuje 2-krát častejšie ako u dievčat, je najčastejšou pridruženou chybou Turnerovho 
syndrómu. Zúženie istmickej časti aorty je najčastejšie v mieste úponu ductus arteriosus. 
Zúženie aorty na menej ako 40 % fyziologického priesvitu sa považuje za tesnú, pri menšom 
zúžení za miernu koarktáciu aorty. Lokalizácia koarktácie aorty je až na ojedinelé prípady v 
istme aorty a podľa vzťahu k arteriálnemu duktu alebo jeho ligamnetu sa delí na preduktálnu 
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(infantilnú) a postduktálnu (adultnú). Infantilné typy bývajú väčšinou malígnejšie, nastupujú 
rýchlo po narodení a častejšie bývajú spojené s inými vrodenými srdcovými chybami, takže 
sa hovorí o koarktačnom syndróme. Adultný typ sa vyskytuje ojedinele, väčšinou sa zisťuje 
náhodne pri vyšetrovaní pre systémovú hypertenziu. Dĺžka prežitia po operácii oproti 
normálnej populácii (hlavne operovaných po 40 rokoch) podstatne klesá (2). 
Wolf-Parkinson-Whiteov syndróm – syndróm preexcitácie komôr, je najčastejším 
syndrómom preexcitácie komôr. Ide o srdcovú arytmiu, pri ktorej dochádza k šíreniu vzruchu 
(vlny depolarizace) z predsiene na komory mimo AV uzol. Akcesorná dráha je tvorená tzv. 
Kentov zväzok (= patologická spojka medzi predsieňami a komorami). Abnormálne spojenie 
komôr s predsieňami (Kentov zväzok) môže byť asociované s ďalšími arytmiami. Najčastejšie 
ide o paroxyzmálnu supraventrikulárnu tachykardiu, menej často o trvalú supraventrikulárnu 
tachykardiu, vzácne komorová tachykardia. Veľmi vzácne môže WPW syndróm vyústiť do 
fibrilácie komôr a v náhlu srdcovú smrť. Podľa prevažujúcich názorov sa na náhlom úmrtí 
spolupodieľa preexistujúca kardiovaskulárna anomália štrukturálneho alebo funkčného (často 
genetického) charakteru spolu s vysokým stupňom fyzickej námahy. Úlohu zohráva 
excesívne vyplavenie katecholamínov, ale aj sprievodné javy fyzickej aktivity, ako 
dehydratácia, elektrolytová nerovnováha a prehriatie organizmu. Kým v dospelom veku (nad 
35 rokov) je príčinou úmrtia pri športe v úplnej väčšine nerozpoznaná koronárna choroba 
srdca, vo veku pod 35 rokov sú príčiny rozmanité (tabuľka 1). Najčastejšou príčinou náhlej 
smrti v subpopulácii mladých športovcov tvorí hypertrofická kardiomyopatia (tretina 
prípadov), arytmogénna kardiomyopatia pravej komory (štvrtina prípadov). Asi tretina 
prípadov náhlych úmrtí u športovcov ostáva etiologicky neobjasnených (4). 
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Úvod  
Infekcie močových ciest (IMC) patria k najčastejším bakteriálnym infekciám, ktoré sa neúmerne 
častejšie vyskytujú u žien. Avšak, u mužov sú IMC sprevádzané vyšším výskytom komplikácií aj 
mortality (1, 2). Tieto rozdiely sa pripisujú odlišnej anatómii močového traktu, ako je dĺžka a tvar 
močovej rúry či hygienickým faktorom (3). Tieto predpoklady však neboli experimentálne 
preukázané, a tiež nevysvetľujú skutočnosť, že u starších ľudí a detí sa IMC vyskytujú rovnako často 
u oboch pohlaví (4). Viaceré klinické štúdie preukázali preventívny účinok estradiolu v liečbe IMC, na 
druhej strane, iné dokázali opak (3, 5–8). Nedávne štúdie tiež naznačujú, že testosterón priamo 
vplýva na priebeh IMC a prispieva ku vzniku komplikácií (4, 9). Napriek tomu, presný mechanizmus 
akým testosterón pôsobí nebol doteraz objasnený. Pohlavné hormóny pôsobia primárne 
v pohlavných orgánoch, avšak androgénové a estrogénové receptory sa nachádzajú aj na 
progenitorových bunkách kostnej drene, bunkách lymfatického tkaniva, lymfocytoch, makrofágoch 
a na dendritických bunkách (10), kde testosterón, estrogén aj progesterón zohrávajú významnú úlohu 
vo formovaní špecifickej či nešpecifickej imunitnej odpovede (11). Interleukín 10 (IL-10) je 
produkovaný viacerými bunkami ako sú makrofágy, dendritické bunky, či lymfocyty a je dôležitým 
protizápalovým cytokínom regulujúcim najmä nešpecifickú imunitnú odpoveď cez tzv. toll-like 
receptory (12).  
Naším cieľom preto bolo sledovať úlohu pohlavných hormónov v imunitnej odpovedi v animálnom 
modeli IMC,  u myší kmeňa C3H/HeN a C3H/HeJ. Myši kmeňa C3H/HeJ majú  spontánne mutovaný 
toll-like receptor 4 (TLR4), ktorý je zodpovedný za nešpecifickú imunitnú odpoveď. Tieto myši sú  
rezistentné na endotoxín gramnegatívnych baktérií E. coli. Vzhľadom na to, že jedinci so zníženou 
expresiou TLR4 majú močový mechúr častejšie asymptomaticky kolonizovaný uropatogénnymi 
baktériami E.coli (13), našou hypotézou bolo, že u TLR4- myší bude prítomná slabšia imunitná 
odpoveď. 
 
Materiál a metódy 
V experimente bolo použitých 51 dospelých myší kmeňa C3H/HeN (TLR4+; samce n=13, samice n=12) 
a C3H/HeJ (TLR4-; samce n=12, samice n=14). Zvieratá boli rozdelené do 2 skupín pre obe pohlavia, 
pričom jednej skupine boli chirurgicky odstránené príslušné pohlavné žľazy (orchiektomované samce 
= GDX �� a ovariektomované samice= OVX��), druhá skupina zvierat podstúpila rovnakú procedúru 
bez odstránenia pohlavných orgánov (Sham�� a Sham ��). Po 4 mesiacoch od gonadektómie, boli 
zvieratám oboch skupín aj pohlaví mini-invazívnym prístupom podané uropatogénne baktérií E.coli 
(107 CFU) (9). Následne, po 24 hodinách od navodenia infekcie, boli zvieratá usmrtené v celkovej 
anestézii a bola im odobratá krv, obličky a močový mechúr. Následne bola krv bola centrifugovaná na 
1600xg a v plazme bola stanovená koncentrácia testosterónu (DRG, Instruments GmbH, Marburg, 
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Nemecko) a protizápalového cytokínu, IL-10 (LEGENDplex™ Mouse Inflammation Panel, Biolegend, 
San Diego, Kalifornia).  
Obličky a močový mechúr boli zhomogenizované a 24 hodín kultivované na LB médiu za účelom 
zistenia počtu baktérií v jednotlivých orgánoch.  
Výsledky boli analyzované prostredníctvom ANOVA s následným Tukey post hoc testom v programe 
Graphpad Prism 8 (GraphPad Software, San Diego, Kalifornia). Dáta sú prezentované ako priemer a 
smerodajná odchýlka (SD). 
 
Výsledky 
Dvadsaťštyri hodín od navodenia infekcie sme pozorovali signifikantne nižšiu koncentráciu baktérií E. 
coli v močovom mechúri v skupine TLR4+ GDX �� oproti skupine Sham �� (Obr. 1A, p=0,005), nie však 
v obličkách (Obr. 1A, p=0,89). V prípade kmeňa TLR4- sme nepozorovali štatisticky významné rozdiely 
v počte baktérií v močovom mechúri, ani v obličkách medzi skupinou GDX�� a skupinou Sham�� 
(Obr. 2A, p=0,79; p=0,52, v tomto poradí). U samíc kmeňa TLR4+ sme 24 hodín od navodenia infekcie 
pozorovali podobný trend ako u samcov TLR4+ v kultivačnom záchyte baktérií v oboch orgánoch, 
avšak rozdiely neboli štatisticky významné (Obr. 1B p=0,31 a p=0,93 v tomto poradí). V prípade samíc 
kmeňa TLR4- sme medzi skupinami OVX�� a Sham�� nepozorovali rozdiely v počte baktérií 
v močovom mechúri, ani v obličkách (Obr. 2B, p=0,32 a p=0,99, v tomto poradí). 
V skupine zvierat TLR4+ sme v močovom mechúri zistili signifikantne vyšší počet baktérií u samcov 
v porovnaní so samicami toho istého kmeňa (p=0,01), a bez rozdielu v počte baktérií v obličkách 
(p=0,49). U zvierat z kmeňa TLR4- tento medzipohlavný rozdiel v závažnosti IMC vyjadrený počtom 
baktérií v močovom mechúri a v obličkách nebol štatisticky významný (močový mechúr p=0,23 a pre 
obličky p=0,13). 

Koncentrácia nameraného testosterónu bola u myší oboch kmeňov signifikantne nižšia u GDX�� 
v porovnaní s príslušnými Sham �� skupinami (TLR4+ p = 0,018, TLR4- p = 0,014; Obr. 1, 2 C). Keďže 
koncentrácie estradiolu nie je technicky možné u myší stanoviť, hodnotili sme aj u samíc koncentrácie 
testosterónu. U OVX�� samíc oboch kmeňov sme pozorovali trend k vyššej koncentrácii testosterónu 
v porovnaní so Sham�� skupinou, avšak rozdiely neboli štatisticky významné v žiadnom z kmeňov 
(TLR4+ p=0,99 , TLR4- p=0,74; Obr.1, 2C).  

TLR4+ GDX�� samce, ktoré mali aj nižší testosterón, mali zároveň nižšiu koncentráciu cytokínu IL-10 
v porovnaní so Sham samcami toho istého kmeňa (Obr.1D, p=0,06). Obdobne, samice zo skupiny 
TLR4+ OVX �� a nesignifikantne vyšším testosterónom, mali vyššie koncentrácie cytokínu IL-10 (Obr. 
1D, p=0,28) a trend k väčšiemu počtu baktérií zachytených kultiváciou v močovom mechúri aj 
obličkách v porovnaní so Sham �� toho istého kmeňa. U skupín TLR4- nebol rozdiel v koncentráciách 
IL-10 (Obr. 2D, p=0,75 pre samice a p=0,99 pre samce, v tomto poradí).  
(Pozn. Pre lepšiu prehľadnosť výsledkov, neuvádzame konkrétne priemery a odchýlky v samotnom 
texte výsledkov, ale je možné ich vidieť na obrázkoch.) 
 
Diskusia 
V našom experimente TLR4+ (C3H/HeN) zvieratá s najvyššou koncentráciou IL-10 mali aj vyššie počty 
baktérií v močovom mechúri, aj v obličkách. Pri IMC je to práve nešpecifická imunita, ktorá zabraňuje 
ďalšej progresii a ascendentnej infekcii z močového mechúra. Môžeme teda predpokladať, že 
potlačenie nešpecifickej imunity IL-10 viedlo k ascendentnej infekcii do obličiek a celkovo teda slabšia 
imunitná odpoveď viedla k závažnejšiemu priebehu infekcie. Jedným z mechanizmov formovania 
imunitnej odpovede je aj vplyv pohlavných hormónov, ako je testosterón, na produkciu 
protizápalového cytokínu IL-10, ktorý je dôležitým inhibítorom nešpecifickej imunity (14). Po 24 
hodinách od navodenia IMC aj v obličkách bola nižšia koncentrácia IL-10 u gonadektomovaných 
samcov v porovnaní so Sham zvieratami. Podobne u TLR4+ samíc, ovariektómia viedla k vyššiemu 
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testosterónu a zároveň aj k trendu vyššej koncentrácie IL-10, a zároveň aj k vyššiemu kultivačnému 
záchytu. U TLR4- (C3H/HeJ) zvierat tento rozdiel a trend nebol pozorovaný. Z našich dát je preto 
pravdepodobné, že je to testosterón, ktorý zvýšil sekréciu IL-10, a ten aj cez TLR4 inhiboval samotnú 
imunitnú reakciu organizmu.  
 
 

 
 
Obr. 1 Namerané hodnoty u TLR4+ myší (C3H/HeN): Počet baktérií v močovom mechúre a obličke u 
samcov (A), Počet baktérií v močovom mechúre v obličke u samíc (B). Koncentrácia testosterónu 
u jednotlivých skupín myší (C). Koncentrácia IL10 u jednotlivých skupín myší (D). Dáta sú uvedené ako 
priemer a smerodajná odchýlka. TLR4+ = myši kmeňa C3H/HeN, s funkčným toll-like 4 receptorom, 
Sham♀ = intaktné samice, OVX♀ = ovariektomované samice, Sham♂ = intaktní samci, GDX♂ = 
orchiektomovaní samci,, * = p<0,05 
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Obr. 2 Namerané hodnoty TLR4- myší (C3H/HeJ): Počet baktérií v močovom mechúre a obličke u 
samcov (A), Počet baktérií v močovom mechúre v obličke u samíc (B). Koncentrácia testosterónu 
u oboch pohlaví myší (C). Koncentrácia IL10 u oboch pohlaví myší (D). Dáta sú uvedené ako priemer 
a smerodajná odchýlka. . TLR4- = myši kmeňa C3H/HeJ, s mutovaným toll-like 4 receptorom, Sham♀ 
= intaktné samice, OVX♀ = ovariektomované samice, Sham♂ = intaktní samci, GDX♂ = 
orchiektomovaní samci,, * = p<0,05 
 
Jednou z limitácií experimentu je, že z technických dôvodov nie je možné stanoviť koncentrácie 
estradiolu u samíc. Nakoľko časť produkcie pohlavných hormónov zabezpečejú u samíc nadobličky, je 
možné, že po ovariektómii nemuselo dôjsť k výraznému k poklesu estradiolu. V našom experimente 
sme tiež nesledovali diurézu, ani samotný príjem tekutín. Znížený príjem tekutín však môže zhoršiť 
samotný priebeh infekcie (15). Navyše, nemôžme vylúčiť vplyv pohlavných hormónov na diuretický 
účinok vazopresínu (16). Dôležitou limitáciou je aj fakt, že efekt IL-10 zatiaľ nebol overený, napríklad 
sledovaním aktivácie neutrofilov, ktoré sú ako jedny z prvých aktivované pri nešpecifickej imunitnej 
odpovedi.  
Pochopenie patofyziologických mechanizmov medzipohlavných rozdielov môže viesť k zefektívneniu 
terapie a prevencie vzniku IMC, prípadne k rozvoju tzv. personalizovanej medicíny. V našej pilotnej 
štúdii sme poukázali na to, že vyššie koncentrácie testosterónu vedú k zvýšeniu protizápalového 
cytokínu a cez aktiváciu TLR4 k poklesu imunity, čo má za následok väčší počet baktérií v sledovaných 
orgánoch. Presný molekulárny mechanizmus ostáva však neznámy a je preto potrebné overiť ho 
v budúcich štúdiách. 
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Úvod  
Terminológia je v morfologických vedách enormne dôležitá. Jednoznačná zhoda pri opise 
anatomických a histologických štruktúr má nezastupiteľné miesto v správnom pochopení a 
komunikácii medzi výskumníkmi. Význam uniformnej nomenklatúry však nemá význam iba 
v akademickom diskurze, je veľmi dôležitý aj v klinickej praxi. Akákoľvek diskrepancia pri používaní 
anatomickej, histologickej či embryologickej nomenklatúry v klinickom prostredí môže viesť 
k nesprávnemu pochopeniu, alebo zlej interpretácii,  čoho následkom môžu byť chyby v diagnosticko-
terapeutickom procese. Celosvetové zjednotenie morfologického názvoslovia je dlhodobým úsilím 
Medzinárodného federatívneho programu pre anatomické názvoslovie (FIPAT). Zjednotenie 
terminológie je však iba prvým opatrením. Následným a nevyhnutným krokom je toto unifikované 
názvoslovie rozšíriť do celého sveta, aby sa stalo jednotným jazykom vo všetkých medicínskych 
profesiách, pretože správna anatomická, histologická a embryologická terminológia je základom 
medicínskej komunikácie (1-3). 
         
Materiál a metódy 
Systematicky sme analyzovali posledné vydanie medzinárodne akceptovanej histologickej 
nomenklatúry “Terminologia Histologica: International Terms for Human Cytology and Histology “ 
(4). Zameriavali na cytologické a histologické termíny z viacerých hľadísk. Po dôkladnej analýze 
celkového počtu viac ako 500 cytologických termínov sme identifikovali tie, ktoré sa v nomenklatúre 
nenachádzali napriek tomu, že by mali byť v úplnom histologickom názvosloví prítomné. Zamerali 
sme sa aj na synonymá cytologických pojmov, ktoré neboli v nomenklatúre zahrnuté, ale sú bežne 
používané v cytologickej praxi. Tiež sme vyhľadali zoologické termíny, u ktorých bolo diskutabilné, či 
sú výlučne zoologické (a preto by nemali byť súčasťou humánnej histologickej terminológie), alebo sa 
vyskytujú aj u ľudí. Nakoniec sme sa zamerali na bunkové populácie a tkanivá, ktoré sa v poslednom 
vydaní nomenklatúry nevyskytujú a doteraz vyvolávajú vo vedeckej komunite otázky a diskusiu o ich 
existencii, pôvode a funkcii. Všetky údaje sme systematicky spracovali vo forme odporúčania pre 
pracovnú skupinu FIPAT s cieľom naše zistenia zakomponovať do pripravovaného nového vydania 
Terminologia Histologica.  
  
Výsledky 
Výsledkom analýzy bolo 27 chýbajúcich cytologických termínov. Identifikovali sme tiež 3 synonymické 
cytologické termíny, ktoré sa v nomenklatúre nenachádzali, ale sú často používané. Naproti tomu boli 
identifikované 4 termíny, ktoré boli prítomné v dvoch variantoch, napriek tomu, že sú sémanticky 
totožné (napr. cellula mononucleata a cellula uninucleata). Identifikovali sme tiež 4 termíny opisujúce 
štruktúry, ktoré neboli nájdené v dostupnej literatúre, a preto sme navrhli tieto termíny 



 
 

81 
 

z terminológie odstrániť. V cytologickej sekcii sme tiež našli ďalšie diskutabilné termíny, z ktorých 
niektoré sme navrhli rozšíriť, iné skrátiť. 
Zistili sme tiež, že v nomenklatúre chýbajú aj celé bunkové populácie: telocyty, myoidné bunky 
v týmuse, „halo“ bunky v epiteli kanáliku nadsemenníka, intraepitelové T-lymfocyty a interkalárne 
bunky v epiteli vajíčkovodu. Pri analýze absencie týchto bunkových populácii sme prišli k záveru, že 
do prvého vydania neboli zahrnuté, pretože sú z rôznych hľadísk kontroverzné, alebo ide 
o novoobjavené bunky. Okrem buniek sme identifikovali aj chýbajúce histologické štruktúry a orgány, 
menovite epikardové tukové väzivo, Reinkeho priestor, hrtanovú mandľu a lymfatické lakúny 
slizničných rias a fimbrií vajíčkovodu. Ďalšou kategóriou termínov, ktoré sme identifikovali, boli tie, 
ktoré sa v prvom vydaní síce nachádzali, ale z rôznych aspektov je oprávnenosť ich prítomnosti 
v nomenklatúre buď diskutabilná, alebo ide o štruktúry, ktorých opis je buď nejednotný, alebo 
v literatúre úplne chýba. Príkladom sú lymfatické uzlíky v týmuse alebo pomerne chaotický opis 
krvnej mikrocirkulácie v slezine. 
Poslednou kategóriou pojmov, ktoré sme analyzovali boli zoologické termíny. Boli nájdené 4 
štruktúry, ktorých výskyt u človeka je otázny: hemálne a hemolymfatické uzliny, neurohemálne 
orgány, vomeronazálny orgán a plazmódium. 
     
Diskusia 
Publikácie, ktoré sa venujú názvosloviu môžu na prvý pohľad vyvolávať dojem, že morfologická 
terminológia je problematika výsostne akademická a pre klinickú prax má iba okrajový význam. Na 
základe našich výsledkov však musíme vyzdvihnúť veľký význam správnej morfologickej terminológie, 
ktorá priamo vplýva na prax klinickej medicíny. Z viacerých morfologických štruktúr, ktoré sme 
v našej práci opísali, pričom nie sú zahrnuté v oficiálnej terminológii Terminologia Histologica , aj keď 
ich klinický význam je zásadný, sme vybrali: telocyty, epikardové tukové väzivo, Reinkeho priestor a 
myoidné bunky v týmuse. 
Telocyty predstavujú novoobjavenú populáciu intersticiálnych buniek, ktoré boli dodnes opísané 
takmer v každom orgáne ľudského tela, ale aj v orgánoch mnohých živočíšnych druhov (5-6). Sú to 
bunky s veľmi širokou paletou fyziologických funkcií od tkanivovej regenerácie, cez imunologický 
dohľad až po senzorickú funkciu pre steroidné hormóny (7-8). V mnohých publikáciách bola tiež 
diskutovaná úloha telocytov v patogenéze rôznych chorôb, vrátane nádorových ochorení a infarktu 
myokardu.  Ich cielené ovplyvnenie je nádejným terapeutickým prístupom do budúca. V tejto oblasti 
je však nevyhnutné ešte vykonať ďalšie experimenty (9). Aj preto je dôležité, aby sa telocyty stali 
súčasťou oficiálnej nomenklatúry, čím by sa mohlo rýchlejšie rozšíriť povedomie o týchto bunkách 
v širokej vedeckej komunite. Výsledkom budú ďalšie experimenty, ktoré bližšie objasnia úlohu 
telocytov v patogenéze rôznych ochorení, čím by sa ich terapeutické ovplyvnenie stalo ľahšie 
implementovateľným do klinickej praxe. 
Epikardové tukové väzivo predstavuje unikátny typ tuku v priamom kontakte s myokardom steny 
srdca. Tento typ viscerálneho tuku má priamy vplyv na rozvoj aterosklerózy v koronárnych artériách 
(10). V originálnych aj v prehľadových prácach však vidieť terminologický nesúlad pri opise 
epikardového tuku, čoho následkom je horšia reprodukovateľnosť experimentov (11). Je preto 
potrebné, aby bolo epikardové tukové väzivo náležite definované v oficiálnej nomenklatúre. 
Reinkeho priestor je klinicky veľmi dôležitá časť sliznice steny hrtana. Je tvorený veľmi riedkym 
väzivom bohatým na extracelulárnu matrix s minimom buniek (12). V modernej otorinolaryngológii je 
tento priestor považovaný za dôležité miesto šírenia malignít, je tiež spájaný s mnohými poruchami 
fonácie (13). 
Myoidné bunky sú populáciou buniek v dreni týmusu, ktorá sa niektorými znakmi podobá na bunky 
svalového tkaniva. Ich funkcia nie je úplne zrejmá, avšak niektoré výskumy ukázali, že sa môžu 
podieľať na imunitnej tolerancii, pretože exprimujú veľké množstvo génov typických pre svalové 
tkanivo (14). Uvažuje sa o ich možnej úlohe v patogenéze myasthenia gravis (15). 



82 
 

Z uvedených príkladov je zrejmé, že histologická terminológia nie je len nástrojom pre univerzitných 
pedagógov, ale je dôležitá aj ako základný „jazyk“ pre jasnú a jednoznačnú komunikáciu medzi 
klinickými odborníkmi a tiež ako zdroj opisu doteraz málo známych buniek, štruktúr, alebo orgánov, 
čo má veľký význam pre základný aj aplikovaný výskum. Zjednotenie histologickej terminológie 
pomôže efektívnejšie vedecky bádať, čo umožní dynamickejší postup etablovania výsledkov výskumu 
do klinickej praxe, čo iba zdôrazňuje dôležitosť unifikovaného, celosvetovo uznávaného a najmä 
široko používaného názvoslovia.         
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Background  
Gliomas are brain tumors that have the third highest mortality and morbidity rates among 
cancers in human population. Gliomas begin in glial cells that surround nerve cells and help 
them function and are classified as grade I to IV according to histological features and genetic 
alterations, as defined by the WHO (1). Grade IV tumors, also known as glioblastoma 
multiforme (GBM) are associated with the worst prognosis (2). Despite the development of 
various therapeutic strategies, the prognosis of patients with malignant glioma remains poor. 
The markers of survival prognosis in patients with gliomas are still evaluated.  
One of the potential biomarkers of diagnosis and prognosis in malignancies is Human 
leukocyte antigen G (HLA-G). The HLA-G is a non-classical HLA-class I molecule and is 
involved in the suppression of immune response. The HLA-G is mainly expressed in 
extravillous cytotrophoblast that helps to protect the fetus from maternal immune rejection 
(3). In tumors, HLA-G is involved in escape from immune cell recognition and subsequent 
tumor elimination. There are two forms of HLA-G – membrane bound and soluble (sHLA-G). 
Under physiological condition, HLA-G plays a great role in fetal tolerance and pregnancy. It 
has been proven that the expression of “embryonic” HLA groups (HLA-G, HLA-E, HLA-F) 
by tumor cells leads to a similar inhibition of the innate and adaptive immune system and by 
this way facilitate tumor immune escape (4).  
The HLA-G gene is characterized by low polymorphism, namely, 69 HLA-G alleles, 19 
HLA-G proteins, and 3 null alleles have been identified to date (5). Increased HLA-G 
expression can be associated with polymorphic sites in two noncoding regions: the upstream 
regulatory region (5′ URR) and untranslated region (3′UTR). At the 3′UTR, the 14 bp 
insertion/deletion, affecting mRNA stability, was associated with susceptibility to certain 
cancer types (6).  
HLA-G 5′URR consist of the 1.4 kb upstream the ATG and shows at least 35 single 
nucleotide polymorphisms (SNPs) defining 68 haplotypes, of which 9 - 10 have been 
frequently observed in human populations (7). According to our knowledge, no study 
evaluated the association between HLA-G 5'URR polymorphisms and risk for glioma 
development so far. Thus, the aim of the study was to analyze the association between 16 
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polymorphic variants in HLA-G 5′URR region, sHLA-G level, and clinical variables in 
patients with gliomas.  
 
Subjects and Methods 
The study involved 59 patients with gliomas (34 males, 25 females) aged 24 - 77 years (mean 
age 54.70 ± 15.10 years). Blood samples were obtained from patients at the morning before 
surgical intervention. The reference cohort in our case-control study comprised 131 unrelated 
volunteers (51 males and 80 females with mean age 41.45 ± 9.75 years). All control subjects 
were without any personal or family history of gliomas and they were randomly recruited 
from a larger population sample. The study was approved by the Ethics Committee of the 
University Hospital in Bratislava and a written informed consent was obtained from all 
examined patients.  
The levels of sHLA-G antigens (shed HLA-G1 and secreted HLA-G5) were determined by 
sHLA-G ELISA assay kit (Exbio, Prague, Czech Republic) according to the manufacturer’s 
instructions.Genomic DNA was isolated from EDTA-treated peripheral blood samples (2 mL) 
by a modified salting-out procedure (8). HLA-G 5′URR region from – 828 bp to – 5 bp was 
amplified by forward primer 5′- CACGGAAACTTAGGGCTACGG-3 and reverse primer 5′- 
GCGTCTGGGGAGAATGAGTCC-3′ as described by Catamo et al. (9). The PCR products 
were run in 1.0% agarose gel for 20 min and then visualized under UV light. Fragment size of 
823 bp was confirmed using the 100 bp DNA ladder (Solis BioDyne, EU). For direct 
sequence analysis, the PCR products were purified using an EXO SAP-IT kit according to the 
manufacturer’s recommendations (USB, USA) and then sequenced using BigDye Terminator 
v3.1 Cycle Sequencing Kit (Thermo Fisher Scientific, USA). The sequence data were 
analyzed by SeqScape software (Applied Biosystems) using the reference sequence reported 
on website http:// www.ebi.ac.uk/imgt/hla/align.html. In 59 patients with gliomas and 131 
controls, 16 polymorphisms at the HLA-G 5'URR region have been analyzed: −762C/T 
(rs1632946), −725C/G/T (rs1233334), −716T/G (rs2249863), −689A/G (rs2735022), 
−666G/T (rs35674592), −646A>G (rs17875391), −633G/A (rs1632944), −540insG 
(rs17875392), −533delA (rs370236002), −509C/G (rs17875393), −486A/C (rs1736933), 
−477G/C (rs1736932), −400G/A (rs17875395), −391G/A (rs17875396), −369A/C 
(rs1632943), −201G/A (rs1233333). Distribution of HLA-G 14 bp insertion/deletion 
polymorphism in the HLA-G 3′UTR region was also described. Genotype frequencies fit the 
Hardy– Weinberg equilibrium in patients with gliomas (χ2 = 0.004 – 0.30, P = 0.60 – 0.95) as 
well as in controls (χ2 = 0.02 – 3.36, P = 0.07 – 0.89). 
 
  

http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/align.html
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Results 
Basic characteristics of patients and controls are summarized in table 1.  
 
TABLE 1 Characteristics of study group  

Parameter  Gliomas 
N = 59 

Controls 
N=131 

Gender ratio male/female 34/25 51/80 

Age (mean ± SD; years) 54.70±15.10 41.45±9.75 

Age at onset (mean ± SD; years) 53.36±15.17 - 

Grade  
Grade II  
Grade III  
Grade IV  

 
18 
12 
29 

 
- 
- 
- 

Primary diagnosis  
Recidivas  

49 
10 

- 
- 

Overall survival (mean±SD, months) 
Grade II 
Grade III 
Grade IV 

17.44 ± 12.98 
28.03 ± 12.22 
19.09 ± 11.88 
9.98 ± 8.35 

- 
- 
- 
- 

Progression free survival (mean±SD, 
months) 
Grade II 
Grade III 
Grade IV 

12.72 ± 10.12 
18.00 ± 10.11 
16.95 ± 11.37 
8.00 ± 7.34 

- 
- 
- 
- 

IDH1/2 mutated 
Grade II 
Grade III 
Grade IV 

 
15 
7 
0 

 
- 
- 
- 

Legend: SD – standard deviation, IDH1/2 - isocitrate dehydrogenase 
 
All patients with gliomas had significantly higher values of sHLA-G than healthy controls (P 
= 0.048, Table 2).  
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TABLE 2. sHLA-G in patients and healthy controls  
 
 

Patients  
(N=59 ) 

Healthy controls  
(N=43) 

P 
(Student´s T-test) 

sHLA-G (U/ml) 
(Mean ± SD) 42.17 ± 38.50 23.06 ± 9.53 0.048 

 
Among different grades of gliomas, we did not observe differences in plasma sHLA-G.  
 
sHLA-G correlated negatively with overall survival in whole group of patients (Spearman r = 
-0.26, P = 0.04). In glioblastoma subgroup, patients who survived more than one year after 
diagnosis had significantly lower plasma values of sHLA-G than patients who survived less 
than one year (median 21.99 vs 46.74 U/ml, P = 0.047).  
 
In G. IV we observed significant difference in overall survival when we compared patients 
with sHLA-G above and below cut off 40 U/ml (P = 0.038, Figure 1). In G. II the difference 
did not reach significance (P = 0.06).  
 

 
FIGURE 1. Kaplan-Meier survival curves of grade IV according to sHLA-G, 0 – patients with 
sHLA-G < 40 (N = 17), 1 - patients with sHLA-G > 40 (N = 12) (Test: Log rank P = 0.038) 
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Comparision of HLA-G 5'URR polymorphisms in patients with gliomas and control group 
In the HLA-G 5'URR region, 5 SNPs, namely -762C/T, -716T/G, -689A/G, -666G/T, -
633G/A, were in strong LD and constituted a haploblock (D'>0.99). The haploblock 
consisting of -762T, -716G, -689G, -666T and -633A allele was significantly more frequent in 
patients with gliomas than in the controls (P = 0.027, OR = 1.68, 95% CI = 1.08-2.61). Also 
the minor alleles of the -486A/C and -201G/A were significantly more frequent in patients 
with gliomas than in the controls (-486C: P = 0.033, OR = 1.66, 95% CI = 1.07-2.57, -201A: 
P = 0.019, OR = 1.73, 95% CI = 1.12- 2.69). Furthermore, -369AC carriers (P = 0.044, OR = 
0.96, 95% CI = 0.48-1.93) and -201GA carriers in co-dominant model (P = 0.042, OR = 0.76, 
95% CI = 0.38-1.55) had significantly higher frequencies as compared to controls. After 
adjustment for sex, age and +14 bp ins no statistically significant differences in allele and 
genotypes frequencies between patients with gliomas and the controls were observed (P = 
0.05).  
The distribution of the HLA-G 5′URR haplotypes in patients with gliomas and control group 
was also performed. Phase software estimated 6 HLA-G 5′URR haplotypes in patients with 
gliomas and 13 HLA-G 5′URR haplotypes in control group. The HLA-G 5′URR-1, URR-3 
and 4 were the most frequent haplotypes in patients with gliomas, and HLA-G 5′URR-1, 
5′URR-4 and 5′URR-5 were the most frequent haplotypes in control group. The 5'URR-1 
haplotype was significantly more frequent in patients with gliomas than in the controls (50% 
vs 38.17%, P = 0.0403).  
 
Association of HLA-G 5′URR polymorphisms with clinical variables in patients with gliomas 
The analysis of association between HLA-G 5′URR polymorphisms and clinical variables as 
age at onset, overall survival and progression free survival (PFS) were performed in 
subgroups related to glioma grade. In patients with grade IV gliomas we observed that 
haploblock of -762CT, -716TG, -689AG, - 666GT, -633GA, -486AC, -477GC, -201GA 
following by -369AC carriers tend to have lower age at onset as compared to other genotype 
carriers (60.56 ± 8.74 vs 70.00 ± 7.45, P = 0.04). After adjustment for sex and +14 bp ins 
positivity, statistically significant correlation between above mentioned carriers and lower age 
at onset mean was also found (P = 0.004). Further findings revealed that after correction for 
sex and +14 bp ins positivity, statistically significant association of -762CC carriers 
(constituting haploblock of -716TT, -689AA, - 666GG, -633GG, -486AA, -477GG, -201GG) 
and -369CC carriers with lower OS and PFS mean as compared to other genotype carriers 
was determined (P = 0.019 – 0.04).  
 
Discussion 
There exists consistent evidence in the literature that plasma levels of sHLA-G are higher in 
cancer patients than in healthy controls. This was proven in breast cancer, gastrointestinal 
tumors, lung and urogenital cancer (10, 11, 12, 13). Also, some studies found association of 
higher sHLA-G with worse prognosis (14). In our study we observed higher plasma levels of 
sHLA-G in patients with gliomas than in healthy controls. We think, that soluble HLA-G 
could be released from tumors to help them escape from immune surveillance of the body. 
Patients with sHLA-G more than 40 U/mL survived significantly shorter than patients with 
sHLA-G less than 40 U/ml. We suppose that more immuno-suppressive sHLA-G in the 
peripheral blood inhibits anti-tumor immunity, helps tumor growth, although it promotes 
faster progression and shorter overall survival. This hypothesis is supported with our finding, 
that patients with GBM, who survived less than one year had significantly higher values of 
sHLA-G. In our study the association between HLA-G 5′URR variants and main clinical 
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variables such as age at onset, OS and PFS in patients with gliomas was also evaluated. In 
patients with grade IV gliomas we observed that haploblock of -762CT, -716TG, -689AG, - 
666GT, -633GA, -486AC, -477GC, -201GA following by -369AC carriers tend to have lower 
age at onset as compared to other genotype carriers (P = 0.04). The impact of HLA-G 5′URR 
variants on clinical features as OS and PFS in patients with grade IV gliomas was only 
observed after adjustment for sex and 14bp positivity. To our knowledge, the correlation 
between HLA-G 5′URR variants and main clinical variables for glioma cases has not been 
reported until now.  
Increased expression of HLA-G in patients with gliomas should be taken into consideration 
and change therapeutic strategies to prevent its further production. Concerning our results, it 
seems that some polymorphisms at the 5′URR might have impact on susceptibility to develop 
gliomas.  
 
Conclusion 
This is the first study performing comprehensive association analysis between HLA-G 5' 
URR polymorphisms and risk of glioma development. We found association of HLA-G 
5′URR haploblock consisting of -762T, -716G, -689G, -666T and -633A alleles with 
susceptibility to develop gliomas. In grade IV glioma patients we observed that haploblock of 
-762CT, -716TG, -689AG, - 666GT, -633GA, -486AC, -477GC, -201GA following by -
369AC carriers tend to have lower age of disease onset as compared to other genotype 
carriers.  
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Úvod  
Lynchov syndróm (LS) je autozomálne dominantné dedičné ochorenie, pri ktorom je typicky 
pozorovaná mutácia v niektorom z mismatch-repair (MMR) génov zodpovedných za 
reparáciu chybne inkorporovaných nukleotidov počas replikácie DNA (1), čo vedie 
k hromadeniu mutácií v genóme jedinca, pričom k najvýraznejšiemu prejavu dochádza 
v krátkych repetitívnych sekvenciách tvoriacich mikrosatelity (2). Približne 90% mutácií je 
lokalizovaných na MMR génoch MLH1 a MLH2 a približne 10% na génoch MSH6 a PMS2. 
Ľudia, ktorí sú nosičmi mutácií v týchto génoch majú zvýšené najmä riziko vzniku 
kolorektálneho karcinómu (CRC) a endometriálneho karcinómu, pričom nástup ochorenia 
býva v mladšom veku než je štatistický priemer. Mutácie v MMR génoch však vedú aj 
k zvýšenému riziku nádorov vaječníkov, tenkého čreva, urotelu, obličiek, mozgu, pečene, 
žlčových ciest a žalúdka, ktoré spoločne nazývame aj nádory asociované s LS (3). Štúdia 
z roku 2018 poukázala aj na prepojenie medzi Lynch asociovanými génmi MSH6 a PMS2 
a rakovinou prsníka (4).  
Vzhľadom na široké spektrum nádorových ochorení, ktoré môžu mutácie v Lynch 
asociovaných génoch spôsobovať, sa často pri jednotlivých nádorových ochoreniach 
neuvažuje o diagnóze Lynchovho syndrómu, čo vedie k tomu že sa diagnostika tohto 
ochorenia nerobí. Súčasná diagnostika prebieha najmä u jedincov, u ktorých sa vyskytuje 
aktuálne nádorové ochorenie, najmä kolorektálneho karcinómu a to hlavne v mladšom veku, 
než je priemerný vek nástupu ochorenia, prípadne, ak je v rodine viacero členov postihnutých 
nádormi asociovanými s Lynchovým syndrómom alebo v prípade že je v rodine postihnutých 
viacero generácií jedným typom nádorového ochorenia (5). 
Vzorky nádorového tkaniva sú testované pomocou imunohistochémie, kde zisťujeme 
prítomnosť proteínových produktov menovaných MMR génov. Druhým spôsobom 
diagnostiky je testovanie mikrosatelitovej instability. Pozitívne výsledky týchto testov 
indikujú malfunkciu v génoch asociovaných s Lynchovým syndrómom avšak na základe 
týchto testov nie sme schopní povedať či má pacient LS, keďže k mutácii spomínaných génov 
mohlo dôjsť len v bunkách nádorového tkaniva (5). Ľudia s LS však majú mutácie 
spomínaných génov vo všetkých bunkách svojho organizmu. Preto je potrebné pre 
diagnostikovanie Lynchovho syndrómu vyšetriť krvnú vzorku pacienta a zistiť, či sa mutácie 
MMR génov vyskytujú v celom organizme (www1).  
Vzhľadom na fakt, že podľa GLOBOCAN 2018 sa Slovensko podľa odhadov umiestnilo 
v rebríčku incidencie v prepočte na 100 000 obyvateľov v prípade CRC na treťom mieste 
a v prípade EC na deviatom mieste (6), stojí za úvahu, zvážiť na Slovensku genetické 
testovanie mutácií génov MMR pre účely diagnostiky LS u pacientov so spomenutými 
nádorovými ochoreniami. Keďže ako už bolo spomenuté, diagnostika LS sa vykonáva 
väčšinou len pri CRC, často nie je LS odhalený pri iných nádorových ochoreniach. Vzhľadom 
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na fakt, že rakovina prsníka je podľa odhadov poslednej celosvetovej štatistiky GLOBOCAN 
2018 všeobecne druhou najčastejšie diagnostikovanou formou rakoviny a najčastejšie 
diagnostikovanou formou rakoviny u žien a štvrtou najčastejšou príčinou smrti v dôsledku 
nádorových ochorení (6), stojí určite za zmienku výskum mutácií Lynch asociovaných génov 
u takýchto pacientok. Na začiatok sme sa rozhodli analyzovať nádorové tkanivo 35 pacientov 
pre účel analýzy frekvencie mutácii v MMR génoch u pacientov s potvrdeným nádorovým 
ochorením prsníka. 
Materiál a metódy 
Pre účely tejto práce sme použili vzorky nádorového tkaniva prsníka, odobraté počas operácie 
a následne uskladnené v tekutom dusíku. 
Pri práci sme použili tieto chemikálie:  
NaOH  
EtOH  
DNeasy Blood & Tissue Kit (QIAGEN) 
Kit SureSelectQXT (Agilent Technologies) 
Agilent High Sensitivity DNA Kit, (Agilent Technologies) 
 Qubit R  dsDNA HS Assay Kit (Invitrogen) 
MiSeq Reagent Kit v3 (Illumina) 
Nádorové tkanivo sme homogenizovali v tekutom dusíku v trecích miskách pomocou 
mažiara. Následne sme izolovali DNA z nádorového tkaniva pomocou kitu DNeasy Blood & 
Tissue Kit. Kvalitu izolácie a prípadné znečistenie organickými látkami a proteínmi sme si 
overili zmeraním koncentrácie nukleových kyselín pomocou spektrofotometra NanoDrop 
1000. DNA knižnicu pre následné sekvenovanie sme si pripravili použitím kitu na prípravu 
knižníc SureSelectQXT, ktorý umožňuje vychytanie a obohatenie úsekov analyzovaných 
génov. Následne sme si kvalitu vytvorenej DNA knižnice overili prístrojom Agilent 2100 
Bioanalyzer pričom sme použili kit Agilent High Sensitivity DNA Kit. Kvantitu 
dvojvláknovej DNA vo vytvorenej DNA knižnici sme stanovili fluorimetrom Qubit 2.0 
pomocou kitu Qubit® dsDNA HS Assay Kit. Analyzované vzorky sme sekvenovali pomocou 
sekvenátora Illumina MiSeq s využitím kitu MiSeq Reagent Kit v3. Patogénne varianty vo 
vzorkách sme následne analyzovali.  
 
Výsledky 
Pri analýze variantov nachádzajúcich sa v nádorovom tkanive sme detegovali množstvo 
mutácií v génoch asociovaných so vznikom rakoviny prsníka. Našim hlavným cieľom bolo 
zamerať sa na detekciu mutácií asociovaných s Lynchovým syndrómom, teda podľa 
publikácie od Roberts et al. (2018) mutácií v génoch MSH6 a PMS2. Podarilo sa nám 
identifikovať jednu mutáciu v géne PMS2, čo predstavuje v našom prípade 2,85% spomedzi 
všetkých analyzovaných vzoriek respektíve 3,33% spomedzi vzoriek, v ktorých sme 
detegovali patogénne a pravdepodobne patogénne varianty (Graf 1). V géne MSH6 sa nám 
nepodarilo v skúmaných vzorkách identifikovať ani jednu mutáciu. Ostatné detegované 
relevantné mutácie spojené so vznikom rakoviny prsníka sú uvedené v Tabuľke č. 1. V 5 
vzorkách nádorového tkaniva sa nám nepodarilo identifikovať patogénne alebo 
pravdepodobne patogénne varianty v analyzovaných génoch. 
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Tabuľka č. 1 Identifikované relevantné patogénne (P) a pravdepodobne patogénne (LP) 
varianty identifikované vo vzorkách nádorového tkania (KV – klasifikácia variantu) 

Číslo 
vzorky 

chr. pozícia typ 
variantu 

oblasť 
génu 

názov 
génu 

transkripčný 
variant 

proteínový 
variant 

KV 

1 16 68772218 SNV 5'UTR; 
exón 

CDH1 c.67C>T p.Q23* P 

2 10 8115874 inzercia exón GATA3 c.1223_1224 
insA 

p.P409fs LP 

3 17 7578291 SNV zostrih. 
miesto 

TP53 c.560-2A>C x P 

4 17 7577106 SNV exón TP53 c.832C>T p.P278S P 
5 17 7578176 SNV zostrih. 

miesto 
TP53 c.672+1G>T x P 

6 17 7577099 SNV exón TP53 c.839G>A p.R280K P 
7 3 178952085 SNV exón PIK3CA c.3140A>G p.H1047R P 
8 3 178921553 SNV exón PIK3CA c.1035T>A p.N345K P 
9 17 7578414 delécia exón TP53 c.516delT p.V173* LP 
10 17 7577559 SNV exón TP53 c.722C>T p.S241F P 
11 17 7578406 SNV exón TP53 c.524G>A p.R175H P 
12 10 8115874 inzercia exón GATA3 c.1224dupG p.P409fs LP 
13 13 32930673 SNV exón BRCA2 c.7544C>T p.T2515I LP 
14 17 7578397 delécia exón TP53 c.517_533del 

GTGAGGCGCT 
GCCCCCA 

p.V173fs*2 LP 

15 13 32907420 inzercia exón BRCA2 c.1813dupA p.I605fs*11 P 
15 12 102147248 delécia exón GNPTAB c.3503_3504 

delTC 
p.L1168fs*5 P 

16 3 178952085 SNV exón PIK3CA c.3140A>T p.H1047L P 
17 17 59853848 inzercia exón BRIP1 c.2010dupT p.E671* P 
17 3 178952085 SNV exón PIK3CA c.3140A>G p.H1047R P 
18 7 6036982 delécia exón; 

ncRNA; 
5'UTR 

PMS2 c.769_778del 
TTGAGCTGTT 

p.L257fs*47 LP 

18 17 7579315 SNV promótor; 
exón 

TP53 c.372C>A p.C124* P 

18 3 178952085 SNV exón PIK3CA c.3140A>G p.H1047R P 
19 17 7578402 SNV exón TP53 c.528C>G p.C176W LP 
20 12 25398284 SNV exón KRAS c.35G>C p.G12A P 
21 3 178952085 SNV exón PIK3CA c.3140A>G p.H1047R P 
22 12 12870861 delécia exón CDKN1B c.88delA p.R30fs*12 LP 
22 10 89720740 delécia exón PTEN c.891_892 

delTC 
p.D297fs*5 LP 

23 17 41243844 delécia Exón; 
intrón; 
ncRNA 

BRCA1 c.3700_3704 
delGTAAA 

p.V1234fs*8 P 
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24 16 68856016 inzercia 5'UTR; 
exón 

CDH1 c.1643dupC p.Q549fs*7 LP 

25 3 178952085 SNV exón PIK3CA c.3140A>G p.H1047R P 
26 3 178952085 SNV exón PIK3CA c.3140A>G p.H1047R P 
27 3 178921549 SNV exón PIK3CA c.1031T>G p.V344G LP 
28 16 68849628 SNV 5'UTR; 

exón 
CDH1 c.1348C>T p.Q450* P 

29 10 8115749 delécia exón GATA3 c.1099delC p.R367fs*38 LP 
30 21 36206812 inzercia exón RUNX1 c.612_618dup 

GCGGCGC 
p.T207fs*29 LP 

 

 
Graf 1. Percentuálne zastúpenie variantov detegovaných v jednotlivých génoch pri našej 
analýze.  
Diskusia 
Hoci nádorové ochorenie prsníka nepatrí v prípade Lynchovho syndrómu k tým najčastejším, 
je určite potrebné poukázať na fakt, že v prípade pacientov, u ktorých má rakovina prsníka 
familiárny výskyt, môže byť tento zapríčinený aj mutáciou v Lynch asociovaných génoch. 
V prípade nami analyzovaných pacientov sme sa nezameriavali na analýzu pacientov 
s familiárnym výskytom rakoviny prsníka, nakoľko sme sa snažili detegovať výskyt týchto 
mutácií v bežnej vzorke pacientov s rakovinou prsníka a tak poukázať na výskyt týchto 
mutácií v bežnej populácii. Cieľom našej práce bolo najmä poukázať na to, že pri analýze 
náhodných vzoriek pacientov s rakovinou prsníka sa vyskytujú mutácie v MMR génoch. Hoci 
sa nám podarilo v analyzovanej skupine pacientov identifikovať len jedného pacienta 
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s mutáciou v Lynch asociovaných génoch spojených s rizikom vzniku rakoviny prsníka, je 
potrebné upozorniť na fakt, že práve mutácie v génoch  MSH6 a PMS2 tvoria len 10% 
mutácií na MMR génoch a zvyšných približne 90% mutácií je lokalizovaných na génoch 
MLH1 a MLH2 asociovaných prevažne s rizikom vzniku kolorektálneho karcinómu (3), čo 
znamená, že aj výskyt rakoviny prsníka v súvislosti s LS bude nižší ako v prípade CRC. Hoci 
by sa mohlo zdať, že diagnostika LS u pacientov s rakovinou prsníka nemá široké 
využitie analýza od Roberts et al. (2018), kde bolo v skupine vyše 50000 európskych 
pacientok s rakovinou prsníka identifikovala až 423 prípadov s mutáciou v MMR génoch, 
pričom najčastejšie to boli už spomenuté mutácie génov MSH6 (33,1%) a PMS2 (29,3%). 
Tieto čísla naznačujú, že v štúdii s pacientmi, ktorá sa nezameriavala na pacientov s rodinným 
výskytom bolo identifikovaných približne 0,85%. V našom prípade predstavovalo 
percentuálne zastúpenie mutácii v MMR génoch 2,85% spomedzi všetkých analyzovaných 
vzoriek. Pre presnejšie stanovenie percentuálneho zastúpenia mutácií MMR génov 
u pacientov s rakovinou prsníka by však bola potrebná štúdia na väčšom počte pacientov.   
Vzhľadom na tento fakt stojí určite za zmienku, aby sa u pacientok s rakovinou prsníka robila 
genetická analýza, ktorá bude zahŕňať aj analýzu MMR génov, keďže včasné odhalenie 
nosičstva týchto mutácií môže pacientom pomôcť odhaliť príčinu ochorenia a tiež zvýšiť 
obozretnosť, kvôli riziku vzniku ďalších Lynch asociovaných nádorových ochorení. Pre 
potvrdenie diagnózy je však ako bolo vyššie spomenuté, vždy potrebné vyšetriť aj krvnú 
vzorku pacienta. Keďže LS je hereditárne ochorenie, diagnostikovanie tohto syndrómu môže 
taktiež pomôcť aj ostatným pokrvným členom rodiny včasne u nich odhaliť LS a upozorniť 
tak na zvýšené riziko možnosti rozvinutia nádorových ochorení, ktoré predstavuje u ľudí s LS 
v niektorých prípadoch až 80% a podniknúť potrebné kroky pre skríning takýchto pacientov 
a následne sa zamerať na preventívne kroky, ktoré môžu pomôcť včasne odhaliť vznikajúce 
nádorové ochorenie, čo značne zlepšuje vyhliadky pacienta pri terapii rakoviny (7, 8). Pre 
správnu diagnostiku je potrebné otestovať krv jedinca, keďže len tak je možné stanoviť 
diagnózu LS. Tento spôsob diagnostiky patrí medzi neinvazívne diagnostické metódy 
a nepredstavuje pre pacienta zvýšenú stresovú, fyzickú a psychickú záťaž ako je tomu 
v prípade diagnostiky pomocou biopsie pri už vzniknutom nádorovom ochorení.  
 
Tento článok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt: Dobudovanie 
multidisciplinárneho centra pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES, ITMS 26210120041, 
spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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16. Optimalizácia postupu bioinformatického spracovania sekvenačných dát 
pre spoľahlivejšie neinvazívne prenatálne testovanie na prítomnosť 
chromozómových porúch 
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Školiteľ: prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD. 1 

1Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava 
 
Úvod 
V súčasnosti je stále aktuálnou témou problematika prenatálnej diagnostiky v súvislosti s 
rizikami, ktoré so sebou prináša. V dobe, kedy si mladí ľudia nemôžu dovoliť založiť rodinu 
vo veku, v ktorom ich už rodičia držali v náručí, je veľmi dôležité aktuálne vnímať biologické 
riziká spojené s trendom tehotenstiev v pokročilom veku. Práve vek matky je jedným z 
najzásadnejších faktorov zvyšujúcich pravdepodobnosť výskytu chromozomálnych aberácií 
u dieťaťa (1). Bohužiaľ, moderná medicína zatiaľ nepozná nijaký spôsob, ktorým by bolo 
možné takéto ochorenia vyliečiť, alebo aspoň ich efekt zmierniť a je veľmi nepravdepodobné, 
aby sa v dohľadnej dobe objavila metodika na riešenie danej problematiky. Jediným 
aktuálnym spôsobom ako predísť nečakanému narodeniu trizomického dieťaťa je včasná 
diagnostika. Negatívny výsledok nepochybne poteší každého nastávajúceho rodiča a zároveň 
navodí psychickú pohodu do rodiny očakávajúcej zdravý prírastok. Naopak pozitívny 
výsledok býva zdrvujúcou správou, avšak v konečnom dôsledku je stále na rozhodnutí 
rodičov, hlavne matky, či je pripravená podstúpiť interrupciu, alebo sa rozhodne dieťa 
donosiť s vedomím, že ju čaká nesmierne náročné obdobie spojené so starostlivosťou o 
postihnuté dieťa.   
Odhliadnuc od spomínaných možných výsledkov prenatálnych vyšetrení, je najhoršou 
možnosťou, ak je výsledok takéhoto vyšetrenia nesprávny a teda sa nezhoduje so 
skutočnosťou. V tomto prípade je úplne jedno, či je výsledok falošne pozitívny alebo falošne 
negatívny, obidve možnosti sú neprijateľné a zanechajú nenapraviteľné následky. Našťastie 
zaužívané prenatálne diagnostické metódy sa vyznačujú takmer 100% senzitivitou a 
špecificitou a nesprávne vyhodnotenie takéhoto vyšetrenia je skôr raritou. Tu však nastáva iný 
problém, paradoxne vychádzajúci zo samotného vyšetrenia. Tieto vyšetrenia sú invazívne, 
čiže dochádza k zásahu do tela matky, ktoré je počas tehotenstva mimoriadne citlivé na 
akékoľvek nežiaduce vonkajšie podnety. Takýmto invazívnym zásahom či už pri 
amniocentéze, alebo pri odbere choriových klkov je tehotenstvo vystavené zvýšenému riziku 
komplikácií jeho priebehu, ktoré môže v hraničnom prípade, štatisticky zhruba v 1% 
prípadov, končiť potratom (2). Z tohto dôvodu bolo nutné ponúknuť tehotným ženám 
alternatívu, ktorá bude informovať dostatočne spoľahlivo o karyotype ich dieťaťa a zároveň 
neohrozí priebeh ich tehotenstva. Takouto alternatívou sú skríningové metódy, ktorých 
úlohou je poskytnúť dostatočne spoľahlivé a jednoznačné výsledky na to, aby nebola žena 
nútená podstúpiť invazívne prenatálne diagnostické metódy.   
V súčasnosti je preukázateľne najspoľahlivejšia prenatálna skríningová metóda neínvazívneho 
prenatálneho testovania (NIPT), založená na masívnom paralelnom sekvenovaní fragmentov 
cirkulujúcej voľnej fetálnej DNA izolovanej z krvnej plazmy matky. Keďže sa jedná o 
pomerne krátko využívanú metódu (prvýkrát zavedená do klinickej praxe v roku 2011 v 
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Hongkongu), stále je nutné zdokonaľovať jednotlivé kroky súvisiace s laboratórnym 
spracovaním vzorky, ako aj s in silico spracovaním sekvenačných dát (3). Cieľom 
optimalizácie jednotlivých parametrov tejto metodiky je nielen poskytnúť alternatívu pre 
konvenčne zaužívané skríningové metódy, ale časom dosiahnuť potenciálnu 
konkurencieschopnosť v rámci diagnostických metód - amniocentézy a odberu choriových 
klkov, naproti ktorým NIPT nepredstavuje riziko ohrozenia priebehu tehotenstva. Pre 
dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnuté, aby pri použití optimalizovaných podmienok vykazovali 
výsledky vyšetrenia (v ideálnom prípade) 100% senzitivitu a špecificitu. 
 
Materiál a metódy 
Krvné vzorky boli ambulantne odobrané 100 tehotným ženám rôzneho veku v rozličnom 
gestačnom týždni (všetky aspoň po 11. týždni) do skúmavky s EDTA. Zo vzoriek bola 
dvojstupňovou centrifugáciou oddelená krvná plazma, z ktorej bola izolovaná celková 
plazmatická DNA pomocou kitu QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen, DE). Izolovaná 
DNA bola spracovaná do fragmentovanej DNA knižnice s použitím kitu TruSeq Nano DNA 
Library Prep Kit (Illumina), ktorá bola následne sekvenovaná NGS sekvenátorom Illumina 
MiSeq. Dáta zo sekvenovania boli primárne spracované podľa štandardnej analytickej 
pipeline na detekciu fetálnych aneuploídií, aby sme výsledky našej optimalizácie vedeli 
spätne porovnať s postupom využívaným v klinickej praxi. Pracovali sme s 90 vzorkami 
pochádzajúcimi zo zdravých plodov a s 10 vzorkami od trizomických.   
Na základe zhodnotenia kvality čítania pôvodných výstupných FASTQ súborov sme 
odfiltrovali čítania s kvalitou čítania nižšou ako Phred=30 zo začiatku aj z konca čítania a 
zároveň sme nastavili “posúvajúce okno“, ktoré vyhodnocovalo kvalitu čítania po 3 
susediacich bázach a ak klesla kvalita čítania pod Phred=30, tak takéto čítanie program 
zahodil. Zároveň sme nastavili minimálnu dĺžku zachovaného čítania na 30 bp.  
Všetky vzorky sme následne namapovali na referenčné genómy hg19 a GRCh38 (pre 
prehľadnosť označujeme ako hg38) pomocou mapovacích algoritmov Bowtie2, BWA 
a SOAP2. Tým sme získali 6 rôznych kombinácii - mapovací algoritmus/referenčný genóm. 
Pomocou nástroja v programovacom jazyku python, ktorý bol vytvorený podľa našich 
požiadaviek, sme vykonali LOESS korekciu (napravuje prípadný GC-bias) a taktiež sme 
testovali vplyv dĺžky ponechaných fragmentov na výsledné z-skóre analýzy. Vyhodnotenie 
počtu namapovaných fragmentov na jednotlivé chromozómy a zároveň kontrolu kvality 
mapovania sme vykonali pomocou programu QualiMap. 
Na výpočet z-skóre sme vyskúšali a porovnali 6 rôznych metód, kde sme ako trénovacie 
vzorky použili 80 vzoriek od zdravých plodov. Základný rozdiel spočíval v porovnaní 
percentuálneho zastúpenia fragmentov namapovaných na chromozóm 21 voči ostatným 
chromozómom, vrátane mitochondriálneho, alebo len voči autozómom. Ďalším rozdielom 
bolo zahrnutie rôznych štatistických metód, pričom: 
 

𝑝𝑝1 =  
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𝑝𝑝2 =  
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𝑒𝑒2 =
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Výpočty z-skóre: 
 
 

𝑣𝑣1𝑎𝑎 =
𝑒𝑒1 − 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑣𝑣ý 𝑝𝑝𝑓𝑓𝑎𝑎𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑒𝑓𝑓(𝑝𝑝1)

š𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓á 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑐𝑐ℎý𝑙𝑙𝑣𝑣𝑓𝑓(𝑝𝑝1) 
         (4) 

 
 

𝑣𝑣1𝑏𝑏 =
𝑒𝑒2 − 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑣𝑣ý 𝑝𝑝𝑓𝑓𝑎𝑎𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑒𝑓𝑓(𝑝𝑝2)

š𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓á 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑐𝑐ℎý𝑙𝑙𝑣𝑣𝑓𝑓(𝑝𝑝2)  
        (upravené podľa 4) 

 
 

𝑣𝑣2𝑎𝑎 =
𝑒𝑒1 − 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑡𝑡𝑎𝑎á𝑓𝑓(𝑝𝑝1)

𝑝𝑝𝑓𝑓𝑎𝑎𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓á 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑡𝑡𝑝𝑝𝑙𝑙ú𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑐𝑐ℎý𝑙𝑙𝑣𝑣𝑓𝑓 (𝑝𝑝1)  
 

 
 

𝑣𝑣2𝑏𝑏 =
𝑒𝑒2 − 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑡𝑡𝑎𝑎á𝑓𝑓(𝑝𝑝2)

𝑝𝑝𝑓𝑓𝑎𝑎𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓á 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑡𝑡𝑝𝑝𝑙𝑙ú𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑐𝑐ℎý𝑙𝑙𝑣𝑣𝑓𝑓 (𝑝𝑝2)  
 

 
 

𝑣𝑣3𝑎𝑎 =
𝑒𝑒1 − 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑡𝑡𝑎𝑎á𝑓𝑓(𝑝𝑝1)

𝑓𝑓𝑎𝑎𝑡𝑡𝑝𝑝𝑙𝑙ú𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑐𝑐ℎý𝑙𝑙𝑣𝑣𝑓𝑓 𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑡𝑡𝑎𝑎á𝑓𝑓𝑎𝑎(𝑝𝑝1) 
       (5) 

 
 

𝑣𝑣3𝑏𝑏 =
𝑒𝑒2 − 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑡𝑡𝑎𝑎á𝑓𝑓(𝑝𝑝2)

𝑓𝑓𝑎𝑎𝑡𝑡𝑝𝑝𝑙𝑙ú𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑐𝑐ℎý𝑙𝑙𝑣𝑣𝑓𝑓 𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑡𝑡𝑎𝑎á𝑓𝑓𝑎𝑎(𝑝𝑝2)  
      (upravené podľa 5) 

 
 
Výsledky 
Rozhodujúcimi parametrami pri selektovaní jednotlivých postupov analýzy bola podmienka, 
aby sa v danom prípade nevyskytovali žiadne falošne pozitívne ani falošne negatívne vzorky 
a aby parameter DIFFz (rozdiel medzi priemerným z-skóre zdravých a trizomických vzoriek) 
bol čo najvyšší. Na základe našich výsledkov sme ďalej nepracovali s metódami výpočtu z-
skóre z1a a z1b, keďže DIFFz bol všeobecne nízky (tabuľka č.1 vľavo). Pre objektívnejšie 
zhodnotenie vhodnej kombinácie mapovacieho algoritmu a referenčného genómu sme sa 
rozhodli odfiltrovať čítania s kvalitou mapovania nižšou ako Phred=40 (pri SOAP2 
Phred=30) a in silico sme vyselektovali fragmenty s dĺžkou 130-170 bp (tabuľka č.1 vpravo). 
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Tabuľka č.1: Vľavo: sumár výsledkov porovnania 6 metód na výpočet z-skóre. Vpravo: sumár výsledkov 
porovnania z-skóre kombinácií mapovacích algoritmov a referenčných genómov, vypočítaného 4 rôznymi 
metódami (vynechané z1a a z1b) s minimálnou kvalitou mapovania Phred=40 (pri SOAP2 Phred=30) a in silico 
vyselektovanými fragmentmi s dĺžkou 130-170 bp . 

  
map = mapovací algoritmus 
ref = referenčný genóm 
met = metóda na výpočet z-skóre 
q = minimálna kvalita mapovania 
fmin = minimálna dĺžka fragmentu 
fmax = maximálna dĺžka fragmentu 
FPRH = falošne pozitívne trénovacie vzorky - zdravé 
FPTH = falošne pozitívne testované vzorky - zdravé 
FNTT = falošne negatívne testované vzorky - trizomické 
µ(zTH) = priemerné z-skóre zdravých testovaných vzoriek 
µ(zTT) = priemerné z-skóre trizomických testovaných vzoriek 
DIFFz = rozdiel medzi µ(zTT) a µ(zTH) 
 
V ďalšom kroku sme pracovali s čítaniami namapovanými pomocou BWA na referenčný 
genóm hg19 a z-skóre sme počítali metódou z2b, keďže táto kombinácia sa ukázala pri 
predošlých analýzach ako spoľahlivá a otestovali sme vplyv rozdielnej maximálnej dĺžky 
fragmentov na z-skóre. Na výpočet z-skóre sme použili metódu z2b, minimálnu kvalitu 
mapovania sme nastavili na Phred=40 a in silico sme vyselektovali fragmenty s minimálnou 
dĺžkou 1 bp, a testovali sme maximálne dĺžky fragmentov 100 bp, 130 bp, 150 bp, 155 bp, 
160 bp, 165 bp, 166 bp, 167 bp, 170 bp a 200 bp (obrázok č.1). 
 

map ref met FPRH FPTH FNTT µ(zTH) µ(zTT) DIFFz
Bowtie2 hg19 z1a - - 1 0,07 8,25 8,18

Bowtie2 hg19 z1b - - - 0,01 8,52 8,51

Bowtie2 hg19 z2a - - - 0,01 9,94 9,92

Bowtie2 hg19 z2b - - - -0,15 10,35 10,49

Bowtie2 hg19 z3a - - - 0,01 10,8 10,79

Bowtie2 hg19 z3b - - - -0,16 11,42 11,58

Bowtie2 hg38 z1a - - 9 -0,4 1,7 2,1

Bowtie2 hg38 z1b - - 9 -0,42 1,75 2,17

Bowtie2 hg38 z2a - - 9 -0,35 2,16 2,51

Bowtie2 hg38 z2b - - 9 -0,35 2,23 2,58

Bowtie2 hg38 z3a 1 - 8 -0,38 2,38 2,76

Bowtie2 hg38 z3b 2 - 6 -0,41 2,56 2,97

BWA hg19 z1a - - - 0,12 8,9 8,78

BWA hg19 z1b - - - 0,03 9,36 9,33

BWA hg19 z2a - - - -0,13 10,24 10,38

BWA hg19 z2b - - - -0,08 11,12 11,2

BWA hg19 z3a - - - -0,15 11,24 11,39

BWA hg19 z3b - 1 - -0,1 13,08 13,18

BWA hg38 z1a - - 1 0,22 6,91 6,69

BWA hg38 z1b - - 1 0,16 7,27 7,11

BWA hg38 z2a - - 1 0,27 8,44 8,16

BWA hg38 z2b - 1 1 0,2 8,78 8,58

BWA hg38 z3a 1 1 1 0,33 10,09 9,76

BWA hg38 z3b - 1 1 0,24 10,24 10,01

SOAP2 hg19 z1a - - - 0,22 9,4 9,17

SOAP2 hg19 z1b - - - 0,14 9,88 9,74

SOAP2 hg19 z2a - - - 0,21 11,4 11,19

SOAP2 hg19 z2b - - - 0,16 12,34 12,18

SOAP2 hg19 z3a - - - 0,23 12,88 12,65

SOAP2 hg19 z3b - - - 0,2 14,62 14,42

SOAP2 hg38 z1a - - 1 0,29 7,8 7,51

SOAP2 hg38 z1b - - 1 0,22 8,17 7,95

SOAP2 hg38 z2a - - 1 0,41 9,38 8,97

SOAP2 hg38 z2b - - 1 0,33 9,85 9,52

SOAP2 hg38 z3a - - 1 0,43 9,93 9,5

SOAP2 hg38 z3b - - - 0,35 10,63 10,27

map ref met q fmin fmax FPRH FPTH FNTT µ(zTH) µ(zTT) DIFFz

Bowtie2 hg19 z2a 40 130 170 - - - -0,12 11,56 11,68

Bowtie2 hg19 z2b 40 130 170 - - - -0,19 12,5 12,69

Bowtie2 hg19 z3a 40 130 170 - - - -0,14 13,26 13,4

Bowtie2 hg19 z3b 40 130 170 - - - -0,24 15,77 16,01

Bowtie2 hg38 z2a 40 130 170 - - - -0,08 11,76 11,84

Bowtie2 hg38 z2b 40 130 170 - - - -0,12 12,77 12,9

Bowtie2 hg38 z3a 40 130 170 - - - -0,09 12,94 13,02

Bowtie2 hg38 z3b 40 130 170 - - - -0,16 16,57 16,73

BWA hg19 z2a 40 130 170 - - - 0,12 13,01 12,89

BWA hg19 z2b 40 130 170 - - - 0,15 14,11 13,96

BWA hg19 z3a 40 130 170 1 - - 0,16 17,57 17,41

BWA hg19 z3b 40 130 170 - - - 0,18 17,08 16,9

BWA hg38 z2a 40 130 170 1 - - 0,28 12,35 12,07

BWA hg38 z2b 40 130 170 1 - - 0,06 12,87 12,8

BWA hg38 z3a 40 130 170 6 - - 0,44 19,67 19,23

BWA hg38 z3b 40 130 170 3 - - 0,09 18,68 18,59

SOAP2 hg19 z2a 30 130 170 - - - 0,33 11,88 11,56

SOAP2 hg19 z2b 30 130 170 - - - 0,15 12,2 12,04

SOAP2 hg19 z3a 30 130 170 3 - - 0,4 14,23 13,83

SOAP2 hg19 z3b 30 130 170 - - - 0,18 14,42 14,24

SOAP2 hg38 z2a 30 130 170 1 - 1 0,24 9,3 9,06

SOAP2 hg38 z2b 30 130 170 - - 1 0,19 9,59 9,4

SOAP2 hg38 z3a 30 130 170 1 - - 0,28 10,85 10,57

SOAP2 hg38 z3b 30 130 170 1 - - 0,21 10,83 10,62
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Obrázok č.1: Porovnanie z-skóre čítaní s maximálnou dĺžkou fragmentov 100 bp, 130 bp, 150 bp, 155 bp, 160 
bp 165 bp, 166 bp, 167 bp, 170 bp a 200 bp. Čítania boli namapované na referenčný genóm hg19 pomocou 
BWA, minimálna kvalita mapovania bola Phred=40, minimálna dĺžka fragmentov bola 1 bp a z-skóre bolo 
počítané metódou z2b. 

 

Optimalizované nastavenia kvality mapovania, in silico selekcie dĺžky fragmentov a metódy 
výpočtu z-skóre sme spätne otestovali pri kombináciách mapovacích algoritmov s 
referenčnými genómami a porovnali sme výsledné z-skóre, pričom sme potvrdili správnosť 
vhodného výberu kombinácie - mapovací algoritmus/referenčný genóm (tabuľka č.2). 
 
 
Tabuľka č.2: Sumár výsledkov porovnania z-skóre kombinácií mapovacích algoritmov a referenčných 
genómov, pričom minimálna kvalita mapovania bola nastavená na Phred=40 (pre SOAP2 Phred=30), in silico 
boli vyselektované fragmenty s dĺžkou 1-165 bp a na výpočet z-skóre bola použitá metóda z2b. 
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map = mapovací algoritmus 
ref = referenčný genóm 
met = metóda na výpočet z-skóre 
q = minimálna kvalita mapovania 
fmin = minimálna dĺžka fragmentu 
fmax = maximálna dĺžka fragmentu 
FPRH = falošne pozitívne trénovacie vzorky - zdravé 
FPTH = falošne pozitívne testované vzorky - zdravé 
FNTT = falošne negatívne testované vzorky - trizomické 
µ(zTH) = priemerné z-skóre zdravých testovaných vzoriek 
µ(zTT) = priemerné z-skóre trizomických testovaných vzoriek 
DIFFz = rozdiel medzi µ(zTT) a µ(zTH) 
 
 
Diskusia 
Technológia sekvenovania budúcej generácie (NGS) založená na princípe masívneho 
paralelného sekvenovania priniesla množstvo nových možností aplikácie do oblasti vedy 
a výskumu, a zároveň aj do klinickej praxe, kde vykazuje veľký potenciál ako (zatiaľ) 
alternatívna metóda k bežne zaužívaným postupom. Potenciál klinického uplatnenia NGS sa 
preukázal pri celogenómovom sekvenovaní s nízkym pokrytím, ktoré sa pod názvom NIPT 
využíva na skríning genetických anomálií plodu. Pre tehotnú ženu nepredstavuje toto 
vyšetrenie o nič väčšie riziko než konvenčne zaužívaný prenatálny skríning biomarkerov, 
ktorý sa takisto vyšetruje z periférnej krvi. Cieľovými analyzovanými molekulami sú 
fragmenty voľnej cirkulujúcej fetálnej (cffDNA), ktoré sa prirodzene nachádzajú v krvnej 
plazme tehotnej ženy, kde sa dostávajú regulovanou bunkovou smrťou z buniek trofoblastu 
z placenty (6).  
Najdôležitejším parametrom na vyhodnotenie štatistickej významnosti kvantitatívneho 
zastúpenia fragmentov sledovaných chromozómov vo vzorke je v prípade NIPT z-skóre. Na 
výpočet z-skóre sa často používa metóda, ktorú vo svojej publikácii navrhli Lau et. al, a ktorú 
označujeme ako z1a. Takisto sme sa rozhodli porovnať metódu aplikovanú v klinickej praxi, 
ktorú v online príručke popisuje firma Eurofins LifeCodexx v rámci ponúkaného NIPT 
trizómii 13., 18. a 21. chromozómu pod názvom PrenaTest® (5) a túto metódu označujeme 
z3a. 
Principiálne pri výpočte z-skóre vypočítavame o koľko násobok štandardnej odchýlky (resp. 
priemernej odchýlky alebo odchýlky od mediánu) sa líši rozdiel pomeru zastúpenia 
namapovaných fragmentov určitého chromozómu v testovanej vzorke a priemeru (mediánu) 

map ref met q fmin fmax FPRH FPTH FNTT µ(zTH) µ(zTT) DIFFz

Bowtie2 hg19 z2b 40 1 165 - - - 0,11 16,99 16,87

Bowtie2 hg38 z2b 40 1 165 - - - 0,17 16,98 16,81

BWA hg19 z2b 40 1 165 - - - 0,44 18,42 17,98

BWA hg38 z2b 40 1 165 - - - 0,45 17,27 16,81

SOAP2 hg19 z2b 30 1 165 - - - 0,34 16,21 15,87

SOAP2 hg38 z2b 30 1 165 - - - 0,45 12,85 12,39
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počtu fragmentov daného chromozómu v trénovacích vzorkách. Štandardne sa za hraničnú 
hodnotu považuje z-skóre = 3, pričom hodnoty menšie ako 3 sa považujú za normálne 
(zdravé) a hodnoty väčšie ako 3 znamenajú štatisticky významný rozdiel oproti hodnotám 
v zdravých vzorkách, čiže možno predpokladať, že sa bude jednať o trizomický plod (7). 
Celkovo sme vyskúšali a porovnali 6 rôznych prístupov, pričom sme modifikovali existujúce 
metódy zamenením pomeru namapovaných fragmentov testovaného chromozómu (v našom 
prípade chromozómu 21) k fragmentom všetkých ostatných chromozómov len za fragmenty 
namapované na autozómy (v metódach z1b a z3b). Zároveň sme navrhli alternatívnu metódu, 
ktorej použitie sme v čase písania práce nenašli v žiadnej odbornej publikácii. Túto metódu 
označujeme ako z2a a z2b. Uvedené metódy sme otestovali pre všetky testované kombinácie 
mapovacích algoritmov a referenčných genómov, a výsledky uvádzame v tabuľke č. 1-vľavo. 
Vo všetkých prípadoch je hodnota rozdielu (DIFFz) medzi priemerným z-skóre trizomických 
testovaných vzoriek µ(zTT) a priemerným z-skóre zdravých testovaných vzoriek µ(zTH) vyššia 
pri metóde, pri ktorej berieme do úvahy pomer fragmentov namapovaných na chromozóm 21 
voči fragmentom namapovaných na ostatné autozómy. Tento jav mohol pravdepodobne 
nastať v dôsledku variabilných oblastí nachádzajúcich sa na chromozóme Y a na 
mitochondriálnom chromozóme, ktoré je náročné referenčne pokryť. Ďalšou možnou príčinou 
by mohol byť fakt, že vyše 95% ľudského mitochondriálneho genómu sa nachádza 
duplikovaný v jadrovom genóme vo forme pseudogénov, a preto je náročné pre mapovací 
algoritmus správne namapovať fragment obsahujúci takúto sekvenciu (8).  
Všeobecne považujeme za dôležité faktory výberu vhodnej metódy výpočtu z-skóre hlavne 
vyššie spomenutú hodnotu DIFFz, pri ktorej platí, že čím je vyššia, tým je rozdiel medzi 
trizomickými a zdravými vzorkami signifikantnejší a zároveň by sa nemali pri danej metóde 
vyskytnúť žiadne falošne negatívne ani falošne pozitívne výsledky a takisto hodnota µ(zTH) 
by mala byť podľa možností čo najnižšia, resp. čo najbližšie k 0. Na základe týchto 
podmienok sme sa rozhodli v ďalších výpočtoch vynechať metódu z1a a z1b, nakoľko, ako 
z výsledkov v tabuľke č.1-vľavo vyplýva, ju ostatné metódy v týchto zreteľoch prekonali. 
Z neznámych príčin vykazuje kombinácia mapovacieho algoritmu Bowtie2 s referenčným 
genómom hg38 výrazne horšie výsledky oproti ostatným prípadom (tabuľka č.1). Túto 
kombináciu sme viacnásobne preverili v každom kroku spracovania, no dospeli sme 
k rovnakým výsledkom. Možnou príčinou môže byť väčšie množstvo neodfiltrovaných 
fragmentov s nízkou kvalitou mapovania, ktoré by mohli konečné výsledky výrazne skresliť 
tak, ako to v danom prípade máme možnosť pozorovať. Pre odstránenie podobných 
problémov ako vznikli v predošlom kroku pri kombinácii Bowtie2 s hg38 sme sa rozhodli 
odfiltrovať fragmenty s kvalitou mapovania nižšou ako Phred=40 (pre SOAP2 Phred=30) 
a zároveň sme in silico vyselektovali fragmenty dĺžky 130-170 bp. Pre tieto veľkosti 
fragmentov sme sa rozhodli kvôli predpokladu, že v danom intervale by sa mohla nachádzať 
väčšina fragmentov pochádzajúcich z plodu (9). 
Cieľom tohto kroku bolo vybrať vhodnú kombináciu mapovacieho algoritmu, referenčného 
genómu a metódy výpočtu z-skóre pre nasledujúcu fázu optimalizácie. Preto sme otestovali 
všetky kombinácie (okrem metód výpočtu z-skóre z1a a z1b vyradených v predošlom kroku), 
ktorých výsledky sú uvedené v tabuľke č.1-vpravo.  
Pri kombináciách mapovacích algoritmov BWA a SOAP2 s referenčným genómom hg38 sa 
objavil pri každej metóde výpočtu z-skóre minimálne 1 falošne pozitívny alebo falošne 
negatívny výsledok, preto sme ich dočasne vylúčili z ďalšej analýzy. Metódy výpočtu z-skóre 
z3a a z3b síce mali vyššie hodnoty DIFFz a nižšie hodnoty µ(zTH) v porovnaní so z2a a z2b, no 
v niektorých prípadoch to bolo na úkor senzitivity a špecificity a pozorovali sme výskyt 
falošne negatívnych (resp. pozitívnych) výsledkov (tabuľka č.1). To bolo dôvodom, prečo 
sme v tomto kroku vybrali ako vhodnú kombináciu mapovací algoritmus BWA s referenčným 
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genómom hg19 a metódou výpočtu z-score z2b, ktorá za daných podmienok predstavovala 
optimálny variant, čo sme nakoniec spätne overili (tabuľka č.2) . 
Na základe predošlých výsledkov sme použili kombináciu mapovacieho algoritmu BWA, 
referenčného genómu hg19 a metódy výpočtu z-skóre z2b a parametre filtrácie namapovaných 
fragmentov sme nastavili na minimálnu kvalitu mapovania Phred=40 a minimálnu dĺžku 
fragmentov 1 bp. V tomto kroku sme optimalizovali maximálnu dĺžku fragmentov, pričom 
sme ako maximálne dĺžky vyskúšali nastaviť hodnoty 100 bp, 130 bp, 150 bp, 155 bp, 160 bp, 
165 bp, 166 bp, 167 bp, 170 bp a 200 bp. Vo výsledkoch zosumarizovaných na obrázku č. 1 
môžeme pozorovať istú postupnosť stúpania, resp. klesania hodnôt z-skóre trizomických 
vzoriek v závislosti od maximálnej dĺžky fragmentu. Hodnoty DIFFz evidentne postupne 
stúpajú až po dosiahnutie vrcholu pri dĺžke 165 bp. Už pri zvýšení maximálnej dĺžky 
fragmentu o 1 bp na hodnotu 166 bp môžeme pozorovať pokles DIFFz, a pri maximálnej 
dĺžke 167 bp klesá táto hodnota výraznejšie. Maximálne dĺžky fragmentov menšie ako 155 bp 
sa javia ako nevyhovujúce, keďže pri hodnotách 150 bp a 100 bp sa vyskytol 1 falošne 
pozitívny výsledok. 
Medzi našimi výsledkami a výsledkami z odborných publikácii sme objavili pomerne výrazné 
rozdiely. Yu et al. publikovali v roku 2014 výsledky svojej štúdie, kde sa podobne ako my 
zamerali na optimalizáciu dĺžky namapovaných fragmentov pri detekcii aneuploidií. V ich 
prípade bola optimálna maximálna dĺžka namapovaných fragmentov 150 bp (10). 
Predpokladáme, že rozdielne výsledky oproti našim dosiahli v dôsledku použitia iného 
postupu spracovania dát, konkrétne použitím mapovacieho algoritmu SOAP2 a referenčného 
genómu hg18 a na výpočet z-skóre použili metódu (v našom ponímaní) z1a. 
Cieľom našej práce bolo optimalizovať podmienky in silico spracovania NGS dát s cieľom 
detegovať prípadnú prítomnosť štatisticky významnej odchýlky pomeru zastúpenia 
chromozómu 21 vo vzorke. Tento cieľ sa nám podarilo splniť, pričom naše výsledky sme 
podložili relevantnými štatistickými analýzami. Zároveň sa nám podarilo navrhnúť a 
preukázať potenciál využitia alternatívnej metódy výpočtu z-skóre, ktorá za istých okolností 
môže predstavovať optimálnu voľbu pri niektorých druhoch analýz, ako tomu bolo v našom 
prípade. Z kombinácií, ktoré sme testovali sme nakoniec vybrali kombináciu mapovacieho 
algoritmu BWA s referenčným genómom hg19 a metódou výpočtu z-skóre z2b spolu 
s nastaveniami parametrov filtrovania na minimálnu kvalitu mapovania Phred=40, minimálnu 
dĺžku namapovaného fragmentu 1 bp a maximálnu dĺžku 165 bp. Táto kombinácia 
vykazovala najlepšie výsledky v sledovaných hodnotách µ(zTH) a DIFFz a zároveň výsledky 
spracované týmito nastaveniami dosahovali 100% senzitivitu a 100% špecificitu. 
Na naše výsledky by do budúcna bolo možné nadviazať súvisiacim výskumom, v ktorom 
odporúčame otestovať aj iné dostupné mapovacie algoritmy (Bowtie, Novoalign, GSNAP, 
SOAP3). Ideálne by bolo iniciovať spoluprácu s odborníkmi z oblasti informačných 
technológií a pokúsiť sa vyvinúť vlastný mapovací algoritmus, ktorý by spĺňal požadované 
nároky kladené pri celogenómovom sekvenovaní s nízkym pokrytím. Pri optimalizácii 
takéhoto algoritmu by mohli naše výsledky poslúžiť ako porovnávacie dáta a prispieť tým 
k ďalšiemu zdokonaleniu protokolu metódy NIPT, ako aj pri výskume potenciálu tekutej 
biopsie pri diagnostike a sledovaní terapie nádorov, z ktorých sa do krvného obehu taktiež 
uvoľňuje voľná cirkulujúca DNA, ktorej charakter a množstvo je špecifické pre jednotlivé 
typy a veľkosti nádorov. 
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Úvod 
Moč sa vo všeobecnosti považuje za biologický odpad. Avšak pre potreby tkanivového inžinierstva 
a regeneratívnej medicíny predstavuje ideálnu vzorku, z ktorej sa dá izolovať autológna bunková 
kultúra [1]. 
Kmeňové bunky, prítomné v jednotlivých tkanivách a orgánoch ľudského tela, zabezpečujú cyklus 
výmeny starých buniek za nové, čo podmieňuje ich regeneratívne schopnosti [2]. Ich správnou 
izoláciou a následnou kultiváciou vo vhodnom prostredí dokážeme získať dostatočne veľkú bunkovú 
populáciu. Tradičný spôsob získavania kmeňových buniek predstavuje biopsia tkaniva. Táto metóda je 
dobre adaptovaná, avšak pre pacienta je nevýhodná, nakoľko sa jedná o invazívny zákrok [3]. Preto sa 
súčasný výskum orientovaný na kmeňové bunky venuje aj hľadaniu takých alternatívnych zdrojov, 
ktorých odobratie zabezpečí pacientovi čo najväčší komfort a bezpečnosť. Práve objav kmeňových 
buniek v moči vzbudil obrovský záujem vedcov, nakoľko na ich úspešnú izoláciu stačí malé množstvo 
moču, ktorý si pacient vie odobrať aj v pohodlí domova. Táto metóda odberu je taktiež veľmi lacná 
a samotné spracovanie vzorky nevyžaduje špeciálne prístrojové, či materiálne vybavenie.  
Nakoľko sa zameriavame na tkanivové inžinierstvo urogenitálneho traktu, považujeme močové 
kmeňové bunky za potenciálny zdroj a preto im venujeme pozornosť v našej štúdii. Zamerali sme sa 
na proces izolácie buniek, morfologické vlastnosti a expresiu CD markerov. 
 
Materiál a metódy  
Izolácia: 17 spontánne vylúčených vzoriek moču sme získali od 6 zdravých donorov (5 mužov, 1 
žena) vo vekovom rozptyle 27-40 rokov. Pred odobratím boli všetci poučení o princípoch správneho 
odberu stredného a posledného prúdu moču. Moč bol zbieraný do sterilných 50 ml centrifugačných 
skúmaviek, pričom požadované množstvo vzorky predstavovalo 200 ml moču. Väčšina vzoriek bola 
po odobratí spracovaná do 1 hodiny. Ak nie, moč bol uložený v chladničke a spracoval sa najneskôr 
do 4 hodín od odobratia. Spracovanie vzoriek pozostávalo z troch základných krokov: centrifugácia, 
premývanie, vysievanie. Vzorky sa najskôr scentrifugovali pri 500g po dobu 10 minút pri izbovej 
teplote. Nasledovalo opatrné odobratie supernatantu a premytie sedimentu s 5 ml fosfátového tlmivého 
roztoku. Následne prebehlo druhé stočenie (500g, 10 minút) s opätovným odobratím supernatantu. 
K získanému sedimentu sa pridalo kultivačné médium, ktoré pozostávalo z: KSFM (keratinocyte 
serum free medium) a EFM (embryionic fibroblast medium) v pomere 1:1, suplementované 5% 
fetálnym bovínnym sérom. Finálnu fázu predstavovalo vysiatie do 24 jamkovej kultivačnej platne 
a uloženie do kultivačného inkubátora. Kultivácia prebiehala v humidifikovanej atmosfére s 5% 
obsahom CO2 pri teplote 37 ºC. Neadherované bunky sa odstraňovali výmenou média každé 3 dni. Po 
dosiahnutí 80% konfluencie sme bunky pasážovali použitím 0,05 % trypsínu. Bunky zo 4.pasáže boli 
použité na ďalšie experimenty.  
Určenie viability a proliferácie buniek: Bunky izolované z moču sme vysiali do 24-jamkových platní 
o hustote 4000 buniek na jamku. Kultivačné médium sa menilo každý druhý deň. Viabilita a 
proliferácia buniek bola zmeraná v 1., 3., 5., 7., 9. a 12. deň použitím analyzátora CEDEX XS. Na 
potreby analýzy boli bunky najskôr strypsinizované, scentrifugované (5 min pri 1200 otáčkach) a 
farbené tryptánovou modrou. Všetky merania sme opakovali 3x.  
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Prietoková cytometria: Na potvrdenie úspešnej izolácie kmeňových buniek derivovaných z moču sme 
vykonali imunofenotypovú analýzu prietokovou cytometriou. V skratke, 1x106 buniek bolo 
scentrifugovaných pri 300g a resuspendovaných v 100 µl tlmivého roztoku. Potom sme pridali 10 µl 
nasledovných protilátok: CD73-APC, CD90-PE, CD105-FITC, CD146-PE-Vio770, CD271-APC-
Vio770 ako aj koktejl pozastávajúci z CD14/CD20/CD34/CD45-PerCP (Miltenyi Biotec, Nemecko). 
Vzorky sa inkubovali 10 minút v tme v chladničke. Nasledovalo premytie s 2 ml tlmivého roztoku a 
centifugácia. Získaný supernatant sme opatrne aspirovali a finálny sediment bol resuspendovaný v 
tlmivom roztoku pre samotnú analýzu. Všetky data sme získali použitím prietokového cytometra 
MACSQuant Analyzer 10 (Miltenyi Biotec, Nemecko) a na analýzu výsledkov bol aplikovaný MACS 
Quantify software (Miltenyi Biotec, Nemecko). 
Morfologická analýza: Morfológia buniek bola študovaná použitím svetelnej (Zeiss Axiovert 100, 
Carl Zeiss, Nemecko), ako aj elektrónovej mikroskopie (Zeiss EVO LS15, Carl Zeiss, Nemecko. 
Pozorovanie vykonané na Ústave histológie a embryológie LF UK v Bratislave). V skratke, bunky pre 
potreby elektrónovej mikroskopie boli vysiate na 10 mm okrúhle krycie sklíčka a fixované 3% 
glutaraldehydom. Na postfixáciu sa aplikoval roztok 1% oxidu osmičelého. Sušenie pri kritickom bode 
bolo vykonané na CPD BAL-TEC 030 a vzorky boli pokovené s 10 nm vrstvou zlata (Leica ACE 
200).  
 
Výsledky 
Izoláciu buniek derivovaných z moču môžeme považovať za jednoduchú, rýchlu a lacnú metódu. Zo 
17 vzoriek sa nám podarilo bunky vyizolovať z 10 močov (úspešnosť cca 58%). Prvé bunkové zhluky 
sme zaevidovali po 7-10 dňoch kultivácie (Obr. 1). Konfluentné kolónie sa vytvorili v rozmedzí 2-3 
týždňov. Bunky mali tvar ryžového zrna a rýchlo proliferovali. Prietoková cytometria na základe 
prítomnosti špecifických CD markerov potvrdila prítomnosť markerov typických pre kmeňové bunky: 
CD-73, CD-90, CD-105, CD-271 a CD-146. Expresia CD-14,CD-20, CD-34 a CD-45 bola negatívna 
(Obr. 2) . Čas zdvojenia buniek bol 45 ± 0,24 SD. Priemerná viabilita buniek 72% ± 10,4 SD. Po 9 
dňovej kultivácii sa viabilita výrazne znížila. Pri vyšších bunkových pasážach sme zaznamenali 
morfologické zmeny. Bunky nadobudli oploštený tvar a niektoré mali tvar podobný fibroblastom.  
 
Diskusia 
Podarilo sa nám vyizolovať bunkovú populáciu zo vzoriek moču, ktorú by sme na základe prítomnosti 
špecifických CD markerov mohli považovať za kmeňové bunky. Mnohé štúdie popísali jednak 
bezproblémovú izoláciu, ako aj rôznorodú diferenciáciu týchto buniek. Avšak, naše diferenciačné 
pokusy opakovane nepriniesli očakávané výsledky. Aj na základe morfologickej diversity sa 
domnievame, že v močovom sedimente sa nachádza viacero druhov bunkových populácií, ktoré sú 
schopné po izolácii adherovať na povrch a pri výmene média sa neodstránia ako napr. epitelové 
bunky. Na prítomnosť aj iných bunkových subpopulácií upozorňuje len málo štúdií [4,5]. Avšak tento 
fakt môže negatívne vplývať na vlastnosti kmeňových buniek. Riešenie by predstavovala skorá 
izolácia primokultúry do nového, ‚čistého’ prostredia. Kmeňové bunky izolované z moču predstavujú 
sľubný zdroj buniek pre tkanivové inžinierstvo a regeneratívnu medicínu. Proces spracovania vzorky 
je rýchly, lacný a nepredstavuje výraznú záťaž pre pacienta.  
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Obrázok 1. Morfologická analýza kmeňových buniek derivovaných z moču. A: primokultúra 
pozorovaná na 7. deň po iniciálnom výseve. B: prvá pasáž. Bunky majú tvar ryžového zrna. C: štvrtá 
pasáž pozorovaná rastrovacím elektrónovým mikroskopom. D: šiesta pasáž. Oploštený tvar 
pripomínajúci bunku epitelu.  
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Obrázok 2. Analýza prietokovou cytometriou. Prietoková cytometria potvrdila prítomnosť 
špecifických znakov typických pre kmeňové bunky.  
 
Táto práca vznikla s finančnou podporou Agentúry pre výskum a vývoj APVV-15-0111. 
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Úvod 
Koncové produkty pokročilej glykácie (advanced glycation end products - AGEs) sú heterogénnou 
skupinou zlúčenín tvorených Maillardovou reakciou -  neenzymatickou glykáciou voľných 
aminoskupín proteínov, lipoproteínov a nukleových kyselín. Táto reakcia prebieha in vivo 
(endogénne) ale aj pri tepelnom spracovaní potravy nad 100°C (exogénne) (1). Endogénne AGEs sa 
akumulujú v organizme s pribúdajúcim vekom (2). V závislosti od ich chemickej štruktúry sa AGEs v 
strave hromadia v rôznej miere v rôznych orgánoch, vrátane mozgu, najviac v obličkách, ktoré sú 
hlavným orgánom vylučovania AGEs (3,4). Modifikácia AGEs in vivo mení štruktúru a tým aj funkciu 
proteínov. Proteíny modifikované AGEs sú ligandy, ktoré sa viažu s ich povrchovým bunkovým 
receptorom – RAGE a inicializujú procesy vedúce k tvorbe reaktívnych druhov kyslíka, zápalových 
cytokínov pri aterogénnych, zápalových alebo diabetogénnych odpovediach (5). Štúdie na zvieratách 
úspešne demonštrovali vzťahy medzi konzumáciou stravy bohatej na AGEs a mnohými zápalovými 
procesmi nízkeho stupňa, ktoré sú spojené s patogenézou a dlhodobými komplikáciami chronických 
ochorení (6). RAGE v solubilnej forme (sRAGE) viaže cirkulujúce ligandy a tým znižuje ich množstvo, 
ktoré môže reagovať s receptorom a teda má protektívny účinok (7). AGEs absorbované z potravy 
indukujú zmeny v orexigénnych a anorexigénnych hormónoch, v ich receptoroch v mozgu a aktivujú 
sa centrá, ktoré regulujú hlad a nasýtenosť (8). Transplacentárny prenos AGEs doteraz nebol 
zdokumentovaný, je však veľmi pravdepodobný, pretože koncentrácia AGE v sére matky pri pôrode 
priamo koreluje s AGEs v pupočníkovej krvi (9). V štúdii Csongovej et al. (10) mali potomkovia matiek, 
ktoré konzumovali stravu bohatú na AGEs predispozíciu k obezite a inzulínovej rezistencii. 
Počas bunkovej smrti, či už apoptózy, nekrózy alebo NETózy, sa do cirkulácie uvoľňuje DNA (11). Táto 
mimobunková - extracelulárna DNA (ecDNA) je rozpoznávaná imunitným systémom a môže 
vyvolávať zápalovú odpoveď(12). Pri obezite sú zdrojom vysokých koncentrácií ecDNA adipocyty 
podliehajúce apoptóze (13). 
Vychádzajúc z týchto faktov sme si položili otázku, či konzumácia stravy bohatej na AGEs od odstavu 
po laktáciu ovplyvní koncentráciu cirkulujúcej mimobunkovej DNA u dospelých potomkov, ktorí 
nekonzumovali tepelne modifikovanú stravu. 
 
Materiál a metódy 
Do pokusu sme zaradili 16 samcov a 16 samíc potkanov z kmeňa Wistar (Anlab, Praha, ČR). 
Experimentálne zvieratá  sme chovali v štandardných laboratórnych podmienkach (teplota 22 ± 2 °C, 
vlhkosť 55 ± 10 %, 12 hodinový cyklus). Prístup k potrave a vode bol ad libitum. Samice sme rozdelili 
do kontrolnej a experimentálnej skupiny. V experimentálnej skupine sme potkany po odstave (= 
puberta) kŕmili tepelne upravenou stravou a v kontrolnej skupine sme od toho istého veku kŕmili len 
štandardnou stravou Sniff R/M-H (ssniff Spezialdiäten, Soest, Nemecko). Tepelne upravenú stravu 
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(TUS) sme pripravili pečením na 120°C po dobu 30 minút. Krátke tepelné spracovanie neovplyvňuje 
obsah makro- a mikronutrientov ale zvyšuje množstvo AGEs. Takáto strava obsahuje o 50 % viac 
karboxymetyl-lyzínu a 2,5 krát viac karboxyetyl-lyzínu (chemicky definované AGEs stanovené 
validovanou metódou LC-MS/MS) ako štandardná strava. Po dosiahnutí veku dvoch mesiacov, tj. v 
dospelosti sme samice párili so samcami, ktorí žrali len štandardnú stravu. Samice konzumovali danú 
stravu vzhľadom na skupinu až do ukončenia skončenia laktácie. Novonarodené mláďatá generácie 
F1 (n = 80) sme odstavili na 21. postnatálny deň a až do usmrtenia konzumovali len štandardnú 
stravu. Počas pokusu sme experimentálne zvieratá týždenne vážili. V spolupráci so Slovenskou 
zdravotníckou univerzitou sme denzitometricky (LUNAR Prodigy Advance device, GE Medical 
Systems, Madison, WI, USA) stanovili množstvo telesného tuku. Potkany z generácie F1 sme usmrtili 
vo veku jedného roka. Odobraté vzorky plazmy na biochemické a molekulárne analýzy sme uskladnili 
pri teplote -80 ˚C. Metódou ELISA (enzyme-linked immuno sorbent assay) využitím komerčných ELISA 
kitov (Quantikine, R&D systems, USA) sme kvantifikovali koncentráciu zápalového markeru TNF-α 
(tumor necrosis factor-α; tumornekrotizujúci faktor-α) a receptoru pre AGE - RAGE v plazme podľa 
inštrukcií výrobcu. Extracelulárnu DNA sme izolovali komerčným kitom QIAGEN a koncentráciu sme 
stanovili fluorometricky. Parametre krvného obrazu sme stanovili hematologickým analyzátorom BC-
VET. Funkciu obličiek sme vyjadrili glomerulárnou filtráciou (GFR) na základe stanovenia kreatinínu 
v plazme a v moči. 
Na štatistickú analýzu dát sme použili program GraphpadPrism 6.0. Dáta sme vyhodnotili použitím 
dvojfaktorovej ANOVA. Výsledky uvádzame ako priemer ± SD. Za hladinu významnosti považujeme 
α<0,05.  
 
Výsledky 
V tabuľke 1 uvádzame priemerné telesné hmotnosti, percento tuku, počty erytrocytov a leukocytov, 
glomerulárnu filtráciu a koncentrácie receptoru pre AGE - RAGE. Nezistili sme rozdiely v hmotnosti 
ani v percente tuku u potomkov matiek, ktoré konzumovali tepelne upravenú stravu. Rozdiely neboli 
ani v počte erytrocytov a leukocytov a obdobne ani v renálnej funkcii či koncentrácii sRAGE.    
 
Tab. 1: Priemerné hodnoty telesnej hmotnosti, relatívneho percenta tuku, počtu erytrocytov 
a leukocytov, glomerulárnej filtrácie a koncentrácie sRAGE. 

Parameter 
Samice   Samci   
CTRL F0/TUS 

p 
CTRL F0/TUS 

p 
  M SD M SD M SD M SD 

  N = 21 N = 23   N = 16 N = 17   

Hmotnosť (g) 356 46 355 40 0,980 705 106 674 120 0,650 
Tuk (%) 35 7 35 9 0,790 39 9 38 8 0,910 
Erytrocyty (*1012/l) 7,91 1,15 7,89 1,54 0,998 7,90 2,32 9,36 1,16 0,021 
Leukocyty (*109/l) 1,31 0,67 1,55 0,77 0,658 2,93 1,05 3,80 1,52 0,061 
GFR (ml/min/100 
g) 1,94 1,06 1,95 0,62 0,978 1,36 0,65 1,50 0,51 0,655 
sRAGE (pg/ml) 321 99 313 107 0,950 364 88 309 67 0,251 

Vysvetlivky: N = počet; GFR – glomerulárna filtrácia; sRAGE – rozpustný receptor pre AGE; N = počet; 
M – priemer; SD – štandardná odchýlka; F0/TUS – tepelne upravená strava konzumovaná F0 
generáciou; p = p-hodnota 
 
Zistili sme medziskupinové rozdiely v koncentrácii ecDNA (P = 0,003; F = 9,196; obr. 1). Post hoc testy 
odhalili signifikantné rozdiely len u samíc, kde významne vyššie koncentrácie mali samice 
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z experimentálnej skupiny (P = 0,004; t = 3,212). Pri prozápalovom cytokíne TNF-α (obr. 2) sme zistili 
rozdiely (P = 0,030; F = 4,969), avšak post hoc testy medziskupinové rozdiely neodhalili.  
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Obr. 1 Koncentrácia extracelulárnej DNA v plazme u potkanov v F1 generácii. U samíc sú signifikantne 
vyššie koncentrácie v experimentálnej skupine (CTRL: n = 21, F0/TUS: n = 23), u samcov sme 
štatisticky významné rozdiely nezistili (CTRL: n = 16, F0/TUS: n = 17). CTRL – kontrola, F0/TUS = 
tepelne upravená strava konzumovaná F0 generáciou, ** - p<0,01. 
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Obr. 2 Koncentrácia TNF-α v sére u potkanov v F1 generácii. Štatisticky významné rozdiely 
v koncentráciách sme nezistili u samíc (CTRL: n = 21, F0/TUS: n = 23) ani u samcov (CTRL: n = 16, 
F0/TUS: n = 17). CTRL – kontrola, F0/TUS = tepelne upravená strava konzumovaná F0 generáciou. 
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Diskusia 
Hypotéza vývinového pôvodu zdravia a chorôb predpokladá, že vývinovou plasticitou môžu 
intrauterinné a skoré postnatálne stresory zvýšiť riziko rozvoja chronických ochorení v neskoršom 
veku. Výživa počas obdobia rastu a vývinu plodu výrazne ovplyvňuje dlhodobé zdravie jedinca (14). 
Údaje o negatívnych vplyvoch stravy západného typu, to znamená s vysokým obsahom tukov, soli a 
sacharidov sú známe (15). Táto strava obsahuje aj množstvo pokročilých koncových produktov 
glykácie – AGEs, ktorých nežiadúce zdravotné účinky pri príjme v dospelosti sú známe, nie je však 
jasný efekt prenatálnej expozície. Na rozdiel od predchádzajúceho pokusu na myšiach, kde 
konzumácia stravy bohatej na AGEs vo forme chlebových kôrok viedla k rozvoju obezity u mladých 
mužských potomkov (10), sme v tomto experimente tento efekt nezistili. Mohlo by to poukazovať na 
iný typ stravy, hoci obsah CML bol korešpondujúci alebo ide o efekt viazaný na druh, keďže v tomto 
experimente sme mali potkany z kmeňa Wistar na rozdiel od myší z kmeňa C57BL/6. Ďalším 
dôvodom by mohol byť fakt, že v tentokrát sme vyšetrovali zvieratá v dospelom veku na rozdiel od 
predchádzajúcich vyšetrení z obdobia puberty. V tomto experimente sme rozdiely v koncentrácii 
ecDNA zistili len u samičiek, avšak tieto výsledky pozorujeme bez zmeny hmotnosti alebo množstva 
tuku. Jedným zo zdrojov ecDNA je aj NETóza a teda sme predpokladali, že by mohla byť spojená so 
zmenou zápalového statusu u potomkov, avšak sme nezistili rozdiely v počte leukocytov ani 
granulocytov (dáta neuvedené). Tento fakt podporuje aj naše výsledky, že sme nenašli významné 
zmeny v koncentrácii TNF- α. Podľa našich výsledkov majú potomkovia experimentálnej skupiny 
práve trend k nižším koncentráciam prozápalového cytokínu TNF-α. Vychádzajú z týchto výsledkov 
môžeme systémový zápal alebo mikrozápal vylúčiť. Zvýšená koncentrácia cirkulujúcej DNA by mohla 
súvisieť s aktivitou erytropoézy, kedy počas maturácie erytrocyty vylúčia svoje jadrá a organely (16). 
Tento mechanizmus ale nie je pravdepodobný, pretože sme nepozorovali zmeny v počte erytrocytov. 
Predpokladáme, že znížená renálna funkcia by mohla viesť k retencii fragmentov. Avšak sme rozdiely 
v glomerulárnej filtrácii nezistili, takže ani tento mechanizmus nie je nepravdepodobný. Keďže ecDNA 
je potenciálnym ligandom bunkového receptora RAGE, môžeme predpokladať, že dochádza 
k interakcii s sRAGE. Pri zvýšení koncentrácie ecDNA sme nepozorovali zmeny sRAGE a z našich 
výsledkov doteraz vyplýva, že zvýšené koncentrácie ecDNA nevedú k nadprodukcii sRAGE a  nie je 
jasné, či hrá úlohu v jej odstraňovaní. EcDNA je degradovavaná deoxyribonukleázami (DNáza). 
EcDNA, ktorá je chránená histónmi je rezistentná voči Dnáze a teda aktivita DNázy nemusí vždy 
súvisieť s koncentráciou ecDNA. Nevieme presne určiť zdroj uvoľňovania ecDNA – môže byť 
bunkového pôvodu alebo odráža zvýšenú koncentráciu DNA dôsledkom NETózy. Jednou z možností 
ako by sme mohli určiť jej pôvod je zamerať sa na stanovenie tkanivových markerov a markerov 
NETózy. 
Na záver môžeme skonštatovať, že sme zistili efekt maternálnej konzumácie tepelne modifikovanej 
stravy s obsahom AGEs špecificky u samičích potomkov. Známe príčiny spôsobujúce zvýšené 
koncentrácie mimobunkovej DNA sme vylúčili a patologické dopady z tejto predbežnej štúdie 
nevieme určiť. 
 
Podporené grantom VEGA 1/0062/2016. 
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Úvod 
Stúpajúce náklady na zdravotnú starostlivosť nútia poskytovateľov hľadať cesty efektívnejšieho 
menežmentu. Jednou z ciest je skracovanie pooperačnej hospitalizácie pri zachovaní bezpečnosti 
a kvality  zdravotnej  starostlivosti. 
Aj na Slovensku stále pretrváva  neúmerne dlhý pobyt po spontánnych aj  operačných pôrodoch. 
Podobne i dĺžka  pooperačnej hospitalizácie  po gynekologických operáciách sa desiatky  rokov 
nemení. 
S cieľom efektívneho skracovania dĺžky hospitalizácie bez zvyšovania morbidity a mortality bol 
dánskym profesorom kolorektálnej chirurgie Hervikom Kehletom vyvinutý koncept tzv. „fast track 
surgery“,  ktorý do praxe implementuje ERAS protokol. Pracoviská, ktoré tento  program realizovali, 
preukázali výraznú redukciu dĺžky hospitalizácie a perioperačnej  morbidity (1).  
Imperatívom „fast track surgery“ je včasná diagnostika  komplikácií a ich efektívna  liečba, čo zvyšuje  
bezpečnosť stanovenia  termínu  ukončenia hospitalizácie. 
Naša práca vychádza z faktu, že imunitný systém citlivo reaguje na zmeny vnútorného prostredia 
v perioperačnom a pooperačnom období, čo môžeme sledovať monitorovaním biomarkerov, ako sú 
C-reaktívny proteín, leukocyty, prokalcitonín a pomer neutrofilov a lymfocytov. Tieto parametre majú 
dôležitú úlohu v sledovaní systémovej zápalovej odpovede organizmu na traumu a operačný výkon. 
Pochopenie súvislostí hladín markerov imunitného systému a pooperačných komplikácií môže 
predstavovať významný pokrok vo včasnej  diagnostike a efektívnej  liečbe  infekčných pooperačných 
komplikácií (2,3).   
 
Materiál a metódy 
V období od 1.januára do 31.decembra 2017 bolo hospitalizovaných  na Gynekologicko-pôrodníckej 
klinike v FN Nitra  a UKF v Nitre 199 pacientok, ktoré podstúpili abdominálnu hysterektómiu, 36 
pacientok vaginálnu hysterektómiu a 12 pacientok, u ktorých bola vykonaná laparoskopicky 
asistovaná vaginálna hysterektómia (LAVH). U všetkých  sme sledovali pooperačný zdravotný stav a 
výskyt komplikácií. Snažili sme sa nájsť súvislosť medzi BMI a výskytom infekčných komplikácii. 
U každej pacientky sme vyšetrovali  na 3. pooperačný deň nalačno CRP, KO s leukocytmi. 
Hodnoty CRP sme vyšetrovali  nefelometrickou metódou pomocou Dimension Vista® System. Počet 
leukocytov v krvnom obraze sme zisťovali na  analyzátore Sysmex XE 2100 ® polovodičovou laserovou 
cytometriou.  
Pri štatistickom spracovaní výsledkov  metódou AUC  ROC krivky (area under  the curve of receiver 
operating characteristic) sme stanovili cut off  hodnotu  sledovaných parametrov, ktorá má potenciál 
vytypovať pacientky s komplikáciami a bez  komplikácií. 
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Výsledky 
Na základe štatistického vyhodnotenia získaných údajov sme zistili, že počet leukocytov u všetkých 
troch typov operácií bol približne rovnaký a teda môžeme predpokladať, že nemá význam  pri 
 predikcii pooperačných komplikácií.  
Prekvapivé bolo zistenie, že ani hodnota BMI operantiek nemala vplyv na vznik pooperačných  
komplikácií, akou je napríklad inflamácia a dehiscencia sutúry.   
C-reaktívny proteín (CRP) ako kľúčový marker reaktantov akútnej fázy zápalu vykazoval rozdielne 
hodnoty vzhľadom na typ operácie. Najvyššie hodnoty sa vyskytovali u „otvoreného“ abdominálneho 
typu operácie, zatiaľ čo hladina  CRP u pacientok po vaginálnej hysterektómii bola signifikantne nižšia 
a  najnižšia u pacientok s mininvazívnym operačným prístupom (Graf 1). 
 
Graf 1: Rozdelenie početnosti CRP podľa typu operácie 
 

                           
Medián hodnôt CRP u pacientok po vaginálnej hysterektómii bez komplikácie bol vypočítaný na 49,5 
a u pacientok s pooperačnou komplikáciou bol dvojnásobne vyšší:  106,3. U abdominálnych 
hysterektómií priemer hodnôt CRP u pacientok bez komplikácie sa pohyboval okolo 87, 
s komplikáciou 118,7 (Graf 2). 
U pacientok, ktoré podstúpili LAVH, sa v našom súbore nevyskytla žiadna komplikácia.  
Z 36 pacientok po vaginálnej hysterektómii sa u 6 z nich vyvinula pooperačná komplikácia, čo tvorí 
16,67% (Tab. 1). Na základe uvedených hodnôt sme štatistickou metódou vypočítali cut off hodnotu  
CRP pre predikciu komplikácií  na >61,8 pri senzitivite 83,3% a špecificite 70%. 
Zo 199 abdominálnych hysterektómií v 29 prípadoch bol priebeh hospitalizácie komplikovaný, čo 
tvorí 14,87%. Vypočítali sme cut off hodnotu CRP >81,3 pre predikciu komplikácií pri senzitivite 82,6% 
a špecificite 48,8%. 
 
Graf 2: Rozdelenie početnosti CRP podľa prítomnosti komplikácií  
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Tabuľka 1: Hodnoty CRP u pacientok po abdominálnej a vaginálnej hysterektómii 
 

                 
                    
 
 
Diskusia 
Operačný výkon spôsobuje kaskádu hemodynamických, neurohumorálnych, endokrinných a 
zápalových procesov, ktoré za fyziologických okolností majú za úlohu reparáciu a  regeneráciu zmien 
spôsobených operáciou. Tieto procesy možno monitorovať s cieľom zistiť, kedy SIRS (systemic 
inflammatory response syndrome) na podklade perioperačného stresu presiahne fyziologické hranice 
(4,5).  
Závažnosť reakcií organizmu v rámci SIRS je priamoúmerná rozsahu operačného výkonu a závisí aj od 
ďalších faktorov, ako je celkový zdravotný stav pacienta, koexistujúce infekcie, nutričný stav, 
chronická medikácia, sprievodné anestéziologické komplikácie, operačný prístup, základné ochorenie 
vyžadujúce operačnú liečbu. Starší pacienti sú senzitívnejší na operačný stres. Mladší organizmus sa 
lepšie vyrovnáva so vzniknutými zmenami v imunitnom systéme a rýchlejšie sa vracia do pôvodného 
stavu. Porucha imunitnej reakcie po chirurgickej traume môže predisponovať na septické komplikácie 
s vysokým rizikom mortality (3,4,6). 
Cieľom našej práce bolo sledovať odpoveď imunitného systému na pooperačný stres u 3 druhov 
operačných techník.   
Najspoľahlivejším objektívnym markerom na predikciu možných pooperačných komplikácií sa ukázal 
C-reaktívny proteín, ktorého plazmatická hladina stúpa 4-12 hodín od operácie a svoje maximum 
dosahuje 24-72 hodín po operácii.  Jeho koncentrácie v krvi po laparoskopickej a vaginálnej operácii 
sú nižšie v porovnaní v konvenčným abdominálnym operačným prístupom (5,7). 
Hodnoty CRP medzi 100 až 500 mg/l sa považujú za signifikantné pre dôkaz zápalu vyvolaný 
bakteriálnou infekciou. S ústupom inflamácie hladina CRP klesá rýchlo, pretože CRP má relatívne 
krátky polčas rozpadu (7).  
U vaginálnych hysterektómií sme vypočítali „cut-off“ prediktívnu hodnotu >61,8 mg/l. Pacientkám, 
ktorých CRP je vyššie, podávame antibiotickú terapiu, pátrame po infekčnej komplikácii sledovaním 
zdravotného stavu, pomocou UZ kontrol a  eventuálne doplníme CT vyšetrenie. Dôležité je 
sledovanie dynamiky a kontrola CRP v priebehu nasledujúcich 2-3 dní, keďže  po odoznení zápalu 
jeho hodnoty rýchlo klesajú (8). 
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V prípade abdominálnych hysterektómii je „cut-off“ hodnota vyššia, a to < 81 mg/l.  
Počet leukocytov a ani BMI pacientok nepreukázali spojitosť so vznikom pooperačných komplikácií a 
preto predpokladáme, že nie sú vhodné ako markery predikcie infekčných komplikácií. 
Hladiny CRP sa monitorujú aj pri ďalších  typoch operácií. Napríklad v brušnej chirurgii u „open“ 
resekcii rekta bola stanovená „cut-off“ hodnota CRP > 110 na 3.pooperačný deň, a po „open“ resekcii 
pankreasu hodnota > 184 (9). 
Na základe našich  výsledkov zastávame názor, že vyšetrovanie CRP  po operáciách  má v praxi svoj 
význam a prispieva k vytypovaniu pacientok, ktoré možno bezpečne a spoľahlivo prepustiť  aj 
v skrátenom  pooperačnom režime. 
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Úvod  
Transplantácia obličky (TO) je považovaná za najlepšiu substitučnú terapiu v konečnom štádiu 
ochorenia obličiek, pretože je spojená so zlepšeným prežívaním a kvalitou života v porovnaní s 
hemodialýzou. Transplantácia obličiek vedie v porovnaní s dialyzovanými pacientmi takmer, k 
normalizácii redoxnej nerovnováhy. Avšak pri TO môžu OS indukovať iné faktory, ako napr. ischémia / 
reperfúzia, ktorá sprevádza samotný chirurgický zákrok; imunitná odpoveď aloštepu; infekcia a 
imunosupresívna terapia (1, 2, 3).  
Ischemicko-reperfúzne (I / R) poškodenie obličiek je výsledkom zvýšeného oxidačného stresu, ktorý 
spôsobuje zápal a poškodenie tubulárnych buniek (4). Aj keď po transplantácii obličky dochádza k 
zlepšeniu metabolických porúch, oxidačný stav počas a po transplantácii nie je jednoznačne 
pochopený (5). Radikály, ako je superoxidový a hydroxylový radikál, ľahko interagujú s molekulárnymi 
zložkami nefrónu: oxidujú bočné reťazce aminokyselín, čo vedie k strate dôležitých funkčných 
vlastností proteínov; dochádza k peroxidácii lipidov bunkových membrán, čo vedie k zníženej 
životaschopnosti membrány a v dôsledku oxidačného poškodenia renálnej DNA k jej štiepeniu, 
zosieťovaniu DNA a k vzniku mutácií, čo podporuje ďalšie poškodenie obličky. Zároveň, zápalové 
procesy sú zdrojom ďalších voľných radikálov, čo môže mať za následok ďalšie poškodenie 
obličkového tkaniva (6). Zvýšené markery oxidačného stresu po transplantácii obličiek potvrdili 
niekoľké štúdie (7, 8, 9, 10, 11, 12), zatiaľ čo v iných bol zvýšený OS pozorovaný iba v počiatočnej fáze 
po TO (13, 14). 
Cieľom tejto štúdie bolo zistiť účinok vybraných látok s antioxidačnými a biomodulačnými 
vlastnosťami (polyfenolový extrakt Pycnogenol®, vitamíny C a vitamín E) na funkciu obličiek, 
metabolické parametre, ako aj na markery oxidačného stresu u pacientov po transplantácii obličky so 
stabilnou funkciou štepu. 
 
Materiál a metódy 
Do štúdie bolo zaradených 29 pacientov (55,21 ± 12,42 rokov) po TO, ktorí boli v priebehu 3 mesiacov 
denne suplementovaní antioxidantmi (vitamín C (250 mg), E (200 mg) a Pycnogenol (50 mg)). Pacienti 
boli vyšetrení pred začiatkom suplementácie, po 3 mesiacoch suplementácie a 1 mesiac po jej 
ukončení. Všetci pacienti súhlasili zo zaradením do štúdie a podpísali informovaný súhlas. Základné 
biochemické parametre boli analyzované štandardnými metódami v akreditovanom klinicko-
biochemickom laboratóriu. Oxidačné poškodenie lipidov a proteínov, aktivita katalázy, ako aj celková 
antioxidačná kapacita boli stanovené spektrofotometricky. Na stanovenie koncových produktov 
pokročilej glykácie (AGEs) proteínov bola využitá fluorescenčná metóda a na zistenie aktivity 
antioxidačných enzýmov SOD (Sigma Aldrich, Nemecko) a GPx (Cayman Chemical, USA) sa použili 
komerčné sety. Údaje boli štatisticky spracované prostredníctvom programu IBM SPSS ver. 21. 
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Výsledky 
V Tab. 1 sú uvedené hodnoty biochemických parametrov pacientov, v priemere 7.9 rokov po TO, 
pred a po suplementácii antioxidantmi. Po 3 mesiacoch suplementácie sme zistili signifikantne vyššiu 
koncentráciu celkových bielkovín (o 3,05 %) a z funkčných parametrov obličky nižšiu koncentráciu S-
KREA (o 5,42 %) a vyššiu glomerulárnu filtráciu MDRD3 (o 7,97 %). Po suplementácii sa u pacientov 
významne znížila koncentrácia TCH (o 10,45 %), aktivita AST (o 14,71 %) a GMT (o 22 %). Mesiac po 
ukončení suplementácie sa zvýšili koncentrácie S-KREA (o 6,55 %), TCH (o 5 %), AST (o 2,94 %) a GMT 
(o 26 %), pričom sa znížila koncentrácia celkových bielkovín (o 1,18 %) a MDRD3 (o 8,93 %). 
 
Tab.1: Biochemické parametre pacientov 

Parameter 
suplementácia 

pred po 3 mesiacoch p 1 mesiac po 
ukončení 

Pacienti (ž/m) 29 (14/15) 
GLU (mmol/l) 5,95 ± 1,06 5,90 ± 0,97 n. s. 6,20 ± 1,47 
Celkové bielkoviny (g/l) 65,99 ± 4,16 68,00 ± 3,92 <0,001 67,21 ± 3,75 
ALB (g/l) 44,84 ± 2,93 45,23 ± 2,20 n. s. 44,84 ± 3,35 
S-KREA (µmol/l) 95,95 ± 17,79 91,02 ± 19,85 0,016 96,98 ± 18,99 
S-UREA (mmol/l) 5,86 ± 1,57 6,08 ± 1,84 n. s. 6,43 ± 1,85 
MDRD3 (ml/s/1,73 m2) 1,13 ± 0,26 1,22 ± 0,29 0,005 1,12 ± 0,24 
TCH (mmol/l) 4,86 ± 0,70 4,40 ± 0,86 0,002 4,62 ± 0,85 
AST (µkat/l) 0,39 ± 0,12 0,34 ± 0,08 0,001 0,35 ± 0,08 
ALT (µkat/l) 0,40 ± 0,14 0,35 ± 0,10 n. s.  0,38 ± 0,11 
GMT (µkat/l) 0,61 ± 0,33  0,50 ± 0,33 <0,001 0,63 ± 0,41 
ALP (µkat/l) 1,26 ± 0,45 1,23 ± 0,45 n. s. 1,29 ± 0,47 
BIL (µmol/l) 10,86 ± 5,53 10,48 ± 4,36 n. s. 9,44 ± 3,82 
CRP (mg/l) 2,67 ± 2,87 2,66 ± 2,26 n. s. 2,75 ± 1,87 
GLU – glukóza; ALB – albumín; S-KREA –  kreatinín v sére; S-UREA – močovina v sére; U-KREA – 
kreatinín v moči; U-UREA – močovina v moči, MDRD3 – glomerulárna filtrácia, TCH – celkový 
cholesterol; AST – aspartátaminotransferáza; ALT – alanínaminotransferáza; GMT – 
gamaglutamyltransferáza; ALP – alkalická fosfatáza; BIL – bilirubín; CRP – C-reaktívny proteín 
 
Tab. 2 uvádza významné zníženie markerov oxidačného poškodenia lipidov – LPx (o 27,59 %), 8-isoP 
(o 14,17 %) a signifikantné zníženie oxidačného poškodenia proteínov – AOPP (o 23,68 %) po 3 
mesiacoch suplementácie. Štatisticky významný pokles bol zistený aj pri koncových produktoch 
pokročilej glykácie – AGEs (o 7,90 %). Aktivita antioxidačných enzýmov – SOD (o 7,73 %), GPx (o 6,82 
%) a KAT (o 3,66 %) po suplementácii významne vzrástla avšak, hodnota celkovej antioxidačnej 
aktivity bola štatisticky významne nižšia (o 6,22 %). 
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Tab. 2: Priemerné hodnoty markerov oxidačného poškodenia, aktivít antioxidačných enzýmov a 
celkovej antioxidačnej kapacity pred a po suplementácii 

Parameter 
suplementácia 

pred Po 3 mesiacoch p 1 mesiac po 
ukončení 

Oxidačné poškodenie 
LPx (nmol/ml) 33,99±11,95 28,64±8,37 0,011 42,31±21,32 
8-izoP (pg/ml) 27,16±9,02 23,79±6,90 0,034 24,68±7,24 
AOPP (µmol/l) 24,99±11,82 20,82±8,56 0,048 29,64±16,45 
AGEs (AU/g proteínu) 445,60±149,55 409,86±122,58 0,025 467,47±159,28 
Antioxidačné enzýmy a celková antioxidačná kapacita 
SOD (U/mg Hb) 217,76±71,01 243,09±91,78 0,026 239,22±93,27 
GPx (µkat/mg Hb) 0,44±0,11 0,52±0,12 0,019 0,47±0,11 
KAT (µkat/g Hb) 3,48±1,03 4,00±1,09 0,027 3,40±0,76 
TEAC (mmol/l) 4,10±1,13 3,86±0,93 0,031 4,00±1,00 
– LPx – lipoperoxidy, 8-izoP – 8-izoprostány, AOPP - produkty pokročilej oxidácie proteínov, AGEs – 
koncové produkty pokročilej glykácie proteínov, SOD – superoxiddismutáza, GPx – 
glutatiónperoxidáza, KAT – kataláza, TEAC – celková antioxidačná kapacita 
 
Diskusia 
Transplantácia obličiek je sprevádzaná normalizáciou funkcie obličiek a normalizáciou redoxnej 
rovnováhy. Zlepšenie parametrov oxidačného stresu po transplantácii obličky v porovnaní s 
výsledkami u dialyzovaných pacientov potvrdzujú aj naše predchádzajúce výsledky (15). Napriek 
tomu sme aj u pacientov po TO zistili vyššiu hladinu parametrov oxidačného stresu a zníženú aktivitu 
antioxidačných enzýmov, ako aj antioxidantov s nízkou molekulovou hmotnosťou. Preto bola táto 
štúdia zameraná na sledovanie účinku kombinovanej suplementácie vitamínmi C a E a prírodným 
polyfenolovým extraktom na renálne funkcie a parametre súvisiace s OS. Výsledky ukázali, že 3-
mesačná suplemementácia zlepšila glomerulárnu filtráciu, niektoré biochemické parametre v sére 
(celkové bielkoviny, kreatinín, TCH, AST, GMT a UA), ako aj redoxnú rovnováhu organizmu. 
Z funkčných parametrov obličiek sme zistili zvýšenú glomerulárnu filtráciu, s čím súvisí aj zníženie 
koncentrácie sérového kreatinínu. Zníženie koncentrácie kreatinínu v sére je v súlade so štúdiou 
Loonga a kol. (16), kde autori v skupine 5-tich pacientov suplementovaných vitamínom C a/alebo E 
zaznamenali pokles sérového kreatinínu o vyše 20 %. Zistili sme aj zníženie aktivít pečeňových 
enzýmov – AST a GMT, hodnoty ktorých sa pohybovali na hornej hranici referenčných hodnôt, 
pravdepodobne v dôsledku imunosupresívnej terapie. Keďže oxidačný stres u pacientov s CKD, ale aj 
po TO, je často spojený s kardiovaskulárnymi komplikáciami, pozitívne hodnotíme zníženie 
koncentrácie TCH. Priaznivý vplyv Pyc na hladiny lipoproteínov preukázali Deravaj a kol. (17). Účinok 
Pyc na lipidový profil bol potvrdený aj v štúdii Kocha (18), v ktorej sa zistilo, že Pyc významne znížil 
hladiny celkového cholesterolu a LDL v krvi, zatiaľ čo HDL zostal nezmenený. 
Z markerov oxidačného poškodenia sme u sledovaných pacientov po suplementácii zaznamenali 
významné zníženie LPx a 8-izoP, čo je súlade s výsledkami randomizovanej štúdie Williamsa a kol. 
(19). Zvýšenie aktivít sledovaných antioxidačných enzýmov, pozorované v našej štúdii, bolo zistené aj 
v štúdii Leea a kol. (20), kde aktivity antioxidačných enzýmov SOD a GPx významne vzrástli už po 3 
dňoch podávania vitamínu C, a v štúdii Yildiza a kol. (21), sa zistili významne zvýšené aktivity SOD a 
KAT po kombinovanej suplementácii melatonínom a vitamínom C. Vplyv Pyc na antioxidačné enzýmy 
SOD, GPx, KAT študoval Xiao et al. (22) a zistil, že Pyc významne zlepšil nielen aktivitu antioxidačných 
enzýmov, ale zvýšil aj hladinu glutatiónu (GSH). Podobné výsledky boli získané v animálnych štúdiách. 
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Zistené zníženie celkovej antioxidačnej kapacity plazmy, pozorované v našej štúdii súvisí 
pravdepodobne so znížením koncentrácie kyseliny močovej (326.31 ± 58.33 μmol/l pred 
suplementáciou vs. 304.64 ± 60.95 μmol/l po 3-mesačnej suplementácii (p = 0,019)). 
V porovnaní s uvedenými štúdiami sme použili nižšie dávky vitamínov, nakoľko sme v experimentoch 
in vitro potvrdili synergický, resp. aditívny účinok Pycnogenolu spolu s vitamínom C, resp. troloxom 
(vo vode rozpustný analóg vitamínu E) (23). 
Na základe získaných výsledkov môžeme povedať, že podávanie antioxidantov zlepšuje funkciu 
transplantovanej obličky, zlepšuje lipidový profil a redoxnú nerovnováhu, čo môže zlepšiť kvalitu 
života pacientov po transplantácii obličky. 
 
Podporené čiastočne grantom Ministerstva zdravotníctva 2012/8-UKBA-8 a občianskym združením 
Rozum a zdravie  
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21. Možnosti ovplyvnenia krvných strát pri totálnej náhrade bedrového kĺbu 
použitím kyseliny tranexámovej 
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Úvod  
Totálna náhrada (TEP) bedrového kĺbu je charakteristická malými peroperačnými, avšak výraznými  
pooperačnými krvnými stratami. Tieto straty dosahujú 1000 ml a sú spôsobené potrebou resekcie 
dobre vaskularizovaných periartikulárnych tkanív, obnažením krvácajúceho kostného tkaniva 
a možnosťou distribúcie krvácania do objemného priestoru bedra a stehna. Rozsah krvácania závisí aj 
od aktuálneho stavu hemokoagulačného a fibrinolytického systému. Z hemostatík sa najefektívnejšie 
ukazujú  antifibrinolytiká.  Kyselina tranexamová (TXA) – syntetický analóg aminokyseliny lyzín,  je 
kompetitívny inhibítor vysokoafinitného lyzínového väzbového miesta  plazminogénu pre fibrín. 
Touto väzbou TXA bráni plazminogénu, aktivovanému svojím tkanivovým aktivátorom na aktívny 
plazmín, viazať sa na fibrín. TXA teda bráni rozpúšťaniu primárneho koagula v operačnej rane.  TXA sa 
podáva celkovo intravenózne alebo perorálne, prípadne lokálne. Neexistuje jednoznačný konsenzus 
v dávke ani spôsobe podávania TXA pri náhrade bedrového kĺbu. Cieľom tejto prospektívnej štúdie je 
overiť účinnosť TXA na redukciu krvácania, sledovať jej bezpečnosť, výskyt nežiadúcich účinkov a 
porovnať dva spôsoby podávania TXA pri TEP bedrového kĺbu.  
 
Materiál a metódy 
Do prospektívnej štúdie bolo zaradených 259 pacientov podstupujúcich elektívnu náhradu 
bedrového  kĺbu na pracovisku autora v období od januára 2017 do apríla 2019, ktorí spĺňali inklúzne 
kritériá a podpísali informovaný súhlas. Pacienti boli rozdelení do troch skupín podľa aplikačnej cesty 
TXA.  Skupina Control bez podania TXA (82 pacientov), v skupine aTXA (41 pacientov) boli podané 2g 
TXA lokálne a v skupine sTXA (136 pacientov) bolo podaných 2x1g TXA intravenózne.  Pooperačne 
bola štandardne zavedená sukčná drenáž z operačnej rany, ktorá bola zrušená 24 hodín po 
operačnom zákroku, kedy bol i pacient vertikalizovaný. Ako prevencia venózneho tromboembolizmu 
bol použitý nadroparín v dávke 0,4 ml 1 deň pred zákrokom a následne  pooperačne 1x za 24 hod, 
s navýšením dávky od 3. pooperačného dňa podľa hmotnosti pacienta. 
U všetkých bola sledovaná hladina Hb 1 deň pred, v deň operácie, a v prvý a vo štvrtý pooperačný 
deň. Zaznamenané boli krvné straty (počas operácie a do drénov, počet výmen drenážnych fliaš, 
počty podaných transfúzií, výskyt komplikácií (secernácia rany, trombóza, infekcia, hematóm v rane) 
a sledovaná bola dĺžka hospitalizácie.  
 
Výsledky 
Podaním TXA intravenózne sme zaznamenali priemerný pokles straty krvi počas operácie o 20,8 ml 
krvi v priemere (254,2±88,36 (n=24) vs 275,00±93,33, (n=32); p = 0,6617), pričom podaním TXA 
lokálne sme docielili priemerný pokles signifikantne nižší o 56,4 ml (218,6±84,96, (n=35); p=0,0295, 
jednostranná ANOVA) (graf 1).  
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Graf 1 - Straty krvi v priebehu operácie v objemových jednotkách (* p ˂ 0,05), * p=0,0295, 
jednostranná ANOVA. 
 
V pooperačne zavedenej sukčnej drenáži sme z operačnej rany počas 24 hod po operačnom zákroku 
zaznamenávali objem odsatej krvi (Control 798±297 ml, sTXA 518±258 ml, aTXA 350±219 ml, graf 2). 
Aplikáciou TXA sa krvné straty v pooperačnom období  počas drénovania rany signifikantne znížili (pri 
intravenóznom podaní o 280 ml, pri lokálnom podaní o o 448 ml).  
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Graf 2 - Straty krvi v drenáži v objemových jednotkách (* p ˂ 0,05), **** p ˂ 0,0001, ** p = 0,0017, 
jednostranná ANOVA. 
 
 
Pri sledovaní počtu úkonov výmeny drénu sa početnosť obdobne znižovala ( Control 1,378±0,731, 
sTXA 1,104±0,775 (p ˂ 0,0001),  aTXA 0,4103±0,5486, (p ˂ 0,0001)).  
V peri a pooperačnom období sa sledoval a hodnotil aj počet podaných transfúzií (graf 3). Podanie 
TXA znížilo počet transfúzii nezávisle od aplikačnej cesty.  
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Graf 3 - Počet podaných krvných transfúzii, * p ˂ 0,05, **** p ˂ 0,0001, ** p = 0,0027,  
 
V priebehu hospitalizácie sme sledovali hladiny hemoglobínu v rovnakých časových intervaloch, a to 
jeden deň pred operáciou, v deň operácie, jeden deň po operácii a štyri dni po operácii. Aj keď sme 
zistili vyššie priemerné hladiny Hb  v 1. a vo 4. pooperačný deň v skupinách s podaním TXA (sTXA 
116,1±12,60g/l; 109,7±10,86 g/l, aTXA 114,4±13,38 g/l ; 109,7±12,34 g/l) voči kontrolnej skupine 
(109,7±14,25 g/l ; 103,6±11,52 g/l), zistili sme, že túto hodnotu ovplyvňovali aj ďalšie parametre ( 
úroveň predoperačnej anémie, hodnoty sérového železa, podanie transfúzie, schopnosť absorpcie 
preparátov železa..). Pre absenciu sledovania týchto parametrov v súbore nemôžeme jednoznačne 
označiť vyššie hladiny Hb za  benefit podania TXA.   
Nezistil sa štatisticky významný vplyv podania TXA na dĺžku hospitalizácie (Control 11,01±4,078; sTXA 
10,38±4,345; aTXA 10,78±4,554). 
V skupine aTXA sa nezaznamenal vyšší výskyt secernácie rany, trombózy, infekcie a hematómu v rane 
voči kontrolnej skupine Control (p=0,0662). V skupine sTXA sme nezistili štatistický významný rozdiel 
vo výskyte komplikácií voči skupine Control (p=0,0794) a aj voči aTXA (p=0,05306), ale vyskytla sa 1 
akútna arteriálna trombóza a. femoralis superfitialis na neoperovanej končatine. V skupine Control sa 
vyskytla 1 trombóza v. poplitea a v skupine aTXA sa vyskytla 1 fokálna lýtková trombóza.  
 
Diskusia 
Efekt podávania antifibrinolytík na redukciu krvných strát pri veľkých chirugických  zákrokoch 
vyžadujúcich hemoterapiu potvrdzujú mnohé klinické štúdie (1, 2, 3, 4) Z antifibrinolytík je 
najúčinnejšia aj ekonomicky najvýhodnejšia TXA, ktorá je v porovnaní s  ε-aminokapronovou 
kyselinou in vitro 10x účinnejšia. Pri náhrade bedrového kĺbu sa TXA začala používať od roku 2000 (4), 
avšak doteraz nie je jednoznačný konsenzus v spôsobe podania, dávke, dĺžke podávania TXA, a 
bezpečnosti jej podania u vysoko rizikového pacienta. Goldstein a spol. previedli metaanalýzu 5 
randomizovaných kontrolovaných štúdií intravenózneho podávania TXA pri TEP bedra a kolena v 
databázach PubMed a Cochrane Library (3). Celkové krvné straty sa podaním TXA znížili o 289-369 
ml, peroperačné krvné straty sa znížili o 86-109 ml, pooperačné krvné straty sa znížili o 172-341 ml. 
Počet podaných transfúzií bol podaním TXA znížený o 12,2-24,6%. Štúdie sa líšili v dávke podanej 
TXA(1 - 4 g/24 hodín), spôsobe profylaxie tromboembólie i indikačnými kritériami transfúzií. V našej 
štúdii sme podaním TXA dosiahli zníženie najmä pooperačných krvných strát o 280 ml pri 
intravenóznom a o 448 ml pri lokálnom podávaní TXA voči kontrolnej skupine. V ázijských krajinách je 
obľúbené perorálne podávanie TXA. Wang a spol. vo svojej randomizovanej štúdii (5) porovnávali 
jednorázové podanie 2 g TXA perorálne 2 hodiny pred TEP kolena so skupinami pacientov, ktorí 
dostali 2 až 4 dávky  1 g TXA perorálne pred zákrokom a 3, 9, a 15 hodín po zákroku. Zistili benefit 
opakovaného podania TXA perorálne. Najoptimálnejšie im vyšlo podanie 3 dávok TXA perorálne.  
Celosvetovo sa najviac používa intravenózny spôsob aplikácie, pre ktorý sme sa rozhodli aj my.  
Podávali sme TXA v opakovanej dávke 1g, lebo sme pozorovali výraznejší klinický efekt ako pri 
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jednorázovom podávaní. Zopakovanie dávky po 3 hodinách považujeme za najbezpečnejší spôsob 
opakovania dávky vzhľadom na rovnaký  eliminačný polčas liečiva. Po overení jednoznačnej účinnosti 
intravenózneho podania sme pristúpili k lokálnemu podávaniu TXA. Lokálne sa TXA najčastejšie 
podáva vo forme laváže operačnej rany pred zašitím fascie alebo retrográdne cez drény. Z hľadiska 
mikrobiálnej bezpečnosti a lepšieho lokálneho kontaktu považujeme za bezpečnejší a účinnejší 
spôsob prevádzať irigáciu operačnej rany zriedeným roztokom 2g TXA doplnených fyziologickým 
roztokom do celkového objemu 50 ml.  S nasadenou 18G ihlou prevádzame laváž všetkých priestorov 
operačnej rany. V lokálnom podávaní je najväčšia variabilita v dávkovaní. Podávajú sa dávky 0,5 -3 g 
TXA. Lošťák a spol. podávali 3 g TXA v 100 ml fyziologického roztoku lokálne do kostných lôžok pred 
implantáciou komponent TEP bedra a zvyšok pred zašitím rany. Podaním TXA dosiahli zníženie 
celkových krvných strát o 29,5% a zníženie počtu podaných transfúzii o 50% (6). Pri lokálnom 
podávaní sú rôzne spôsoby aplikácie liečiva. Najčastejšie je to laváž operačnej rany, ale TXA sa 
podáva i retrográdne cez drény, alebo ako lokálna infiltrácia rany injekčne, prípadne sa kombinuje 
spolu so zriedeným adrenalínom.  
Za účelnú sa považuje i kombinácia celkového (perorálneho alebo intravenózneho) a lokálneho 
podania TXA. Yoon a spol. uskutočnili metaanalýzu randomizovaným kontrolovaných štúdií 
porovnanim placeba, samostatnej dávky TXA intravenózne alebo lokálne, a kombinovaného podania 
TXA intravenózne aj lokálne (7). Zistili štatisticky významnejšie nižšie celkové krvné straty, skryté 
krvné straty, krvné straty do drénov (P<0,05) pri kombinovanom podaní TXA v porovnaní s 
izolovaným podaním TXA. Taktiež kombinované podanie viedlo k nižšej spotrebe transfúzii a 
menšiemu poklesu hladiny Hb. Tromboembolické a infekčné komplikácie nezaznamenali štatisticky 
významný rozdiel (P=0,51). 
V dávkovaní TXA pri TEP stále nie je konsenzus.  Intravenózne dávky sa v jednotlivých štúdiach 
pohybujú medzi tzv. low-dose (<20mg/kg or ≤1g) po high-dose ≥20mg/kg or >1g ). Filingham a spol. 
previedli metaanalýzu 2013 štúdií podávania  TXA pri primárnej TEP bedra do júla 2017, a nezistili 
superioritu určitého dávkovacieho režimu ani spôsobu perorálneho, intravenózneho či lokálneho 
podávania TXA (8, 9). Yamaguchi a spol. porovnávali efekt lokálneho podania dávok 1 a 2 g TXA pri 
TEP bedra a nezistili superioritu vyššej dávky TXA (10). Podľa Fillinghama a spol. sa za high-dose 
dávku lokálne považuje podanie >1,5 g a taktiež nezistili benefit navyšovania dávky (8).  V našom 
súbore sme zistili nižšie včasné  pooperačné krvné straty pri lokálnom podávaní 2 g TXA v porovnaní s 
intravenóznym podaním 2g TXA, avšak pri porovnaní podaných transfúzií bol lepší efekt 
intravenózneho podania tejto dávky TXA. Naše výsledky potvrdzujú jednoznačný benefit podávania 
TXA na redukciu počtu podaných transfúzií. V klinickej praxi je často indikáciou na podanie transfúzie 
akútna strata 700 ml krvi, k prekročeniu ktorej  TXA zabráni. Je to pre pacienta, ale i nemocnicu 
obrovský bezpečnostný i ekonomický benefit. Používanie aktívnej sukčnej drenáže zvyšuje  
pooperačné krvácanie. Výmena drénu  i jeho dlhšia prítomnosť zvyšuje riziko bakteriálnej 
kontaminácie operačnej rany. My sme podaním TXA dosiahli jednoznačnú redukciu potreby meniť 
drenážnu fľašu. Navodzuje  sa tým možnosť upustiť úplne od použitia sukčnej drenáže. Mnohé štúdie 
potvrdzujú bezpečnosť TXA(1, 2, 3, 9, 11). Stále však chýbajú relevantné klinické štúdie podávania 
TXA u pacientov s anamnézou venózneho tromboembolizmu, infarktu myokardu, cievnej mozgovej 
príhody a u pacientov s aplikovaným vaskulárnym stentom. My sme taktiež týchto pacientov do 
štúdie nezaraďovali. V našom súbore sme nezistili štatisticky významný rozdiel vo výskyte komplikácií 
v jednotlivých skupinách. Nezaznamenali sme vyšší výskyt porúch hojenia rany, infekcie ,venózneho 
tromboembolizmu či pľúcnej embólie. Avšak výrazným varovaním bol pre nás rozvoj akútnej 
končatinovej ischémie neoperovanej končatiny  po intravenóznom podaní TXA u vysoko rizikového 
pacienta s nepoznanou a neliečenom ischemickou chorobou dolných končatín. Vzhľadom na  
nedostatok relevantných dôkazov o bezpečnosti podávania TXA rizikovej skupine pacientov 
považujeme za najvhodnejšie ako prvú  voľbu pri nekomplikovanej unilaterálnej TEP bedra podávať 
TXA lokálne. Intravenózne podávanie TXA ponechávame na riešenie akútneho peroperačného 
krvácania a pri dlhších operačných zákrokoch. Zopakovanie intravenóznej dávky TXA je vhodné 
indikovať len pri pokračujúcom a klinicky závažnom krvácaní. 
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Úvod  
Diabetický edém makuly (DEM) je závažnou očnou komplikáciou diabetu. Patofyziologicky je 
následkom zlyhania hematoretinálnej bariéry. Nahromadenie tekutiny v mieste najostrejšieho 
videnia môže bez liečby viesť k zhoršeniu ostrosti zraku až slepote.  
Prvou voľbou liečby sú vnútroočne podávané injekcie blokátorov cievneho endotelového rastového 
faktora (anti-VEGF). Európskou liekovou agentúrou sú aktuálne schválené 2 druhy anti-VEGF v tejto 
indikácii – ranibizumab 0,5 mg a aflibercept 2,0 mg.  
Subanalýzou dát z prospektívnej multicentrickej randomizovanej klinickej štúdie DRCR.net Protocol T 
sa zistilo, že u pacientov s najlepšie korigovanou ostrosťou zraku (NKZO) ≤68 písmen dosiahli pacienti 
liečení ranibizumabom 0,3 mg štatisticky signifikantne nižší zisk zrakovej ostrosti v porovnaní 
s pacientami liečenými afliberceptom 2,0 mg po prvom roku liečby. Po druhom roku liečby nebol 
preukázaný štatisticky signifikantný rozdiel z hľadiska zlepšenia NKZO a liečebnej záťaže medzi 
preparátmi (1). 
Pri liečbe DEM v Európe sa používa oproti DRCR.net Protocol T vyššia dávka ranibizumabu (0,5 mg vs 
0,3 mg). Tiež sa používa odlišný dávkovací režim pre aflibercept (fixný vs defer and extend). 
Ranibizumab môže byť v Európe podávaný aj rovnakým spôsobom ako v DRCR.net Protocol T (1–3). 
Cieľom práce je stanoviť, či sa v reálnej klinickej praxi na Slovensku prejaví štatisticky významný 
rozdiel medzi jednotlivými preparátmi po prvom roku terapie. 
 
Materiál a metódy 
Retrospektívna analýza výsledkov ročnej liečby pacientov so zhoršením NKZO pod 69 písmen na 
optotype ETDRS (early treatment diabetic retinopathy study) vplyvom DEM postihujúceho centrum.  
Porovnanie medzi intravitreálne podávaným ranibizumabom 0,5 mg a afliberceptom 2,0 mg v reálnej 
klinickej praxi u pacientov s horšou vstupnou zrakovou ostrosťou. Porovnanie zmien NKZO, centrálnej 
hrúbky makuly (CST – central subfield thickness), liečebnej záťaže (počet injekcií) po roku liečby. 
Zaradení boli všetci pacienti z jedného pracoviska (aplikačného centra pre anti-VEGF liečbu): 
u ktorých bola liečba iniciovaná v rokoch 2013 – 2019, 
s dokumentovanou dĺžkou liečby a sledovaním minimálne 1 rok, 
ktorých zdravotná dokumentácia nebola presunutá do archívu (z dôvodu úmrtia) 
ktorí zároveň spĺňali nasledujúce inklúzne a exklúzne kritériá. 
Vstupná NKZO 68-35 písmen (~ 20/50 – 20/200), CST ≥270 µm. 
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Laser makuly bol povolený pred začiatkom terapie alebo najskôr po 6 mesiacoch mesačnej terapie 
ranibizumabom/afliberceptom. 
Vylučujúcim kritériom bola prítomnosť iného očného ochorenia ovplyvňujúceho NKZO, 
predchádzajúca liečba anti-VEGF preparátmi, porucha vitreomakulárneho rozhrania vyžadujúca 
chirurgickú intervenciu a potreba vnútroočného podávania steroidov. 
Liečba ranibizumabom po prvých 3 nasycovacích dávkach (á 4 týždne) v režime podľa potreby (pro re 
nata – PRN), lieč a predlžuj (treat-and-extend – TREX), odlož a predĺž (defer and extend – DAE = podľa 
klinickej štúdie DRCR.net Protocol T). Liečba afliberceptom vo fixnom režime – 5 nasycovacích dávok 
mesačne (á 4 týždne), následne každých 8 týždňov. 
Štatistické spracovanie dát prebehlo v programe IBM SPSS Statistics verzia 25. Parametrické dáta boli 
vzhľadom na nízky počet parametrov a absenciu normálnej distribúcie porovnané Mann-Whitney 
U testom, neparametrické dáta chí-kvadrátovým testom. Signifikantné výsledky boli uvažované pri 
p<0,05.  
  
Výsledky 
Do súboru bolo zaradených 23 očí (19 pacientov) spĺňajúcich inklúzne a exklúzne kritériá. Z toho 13 
očí liečených ranibizumabom, 10 očí liečených afliberceptom. V Tab.1 sú uvedené zistené údaje aj 
s uvedením hodnoty p. 
 
Tab.1: Výsledky liečby. NKZO – najlepšie korigovaná centrálna ostrosť zraku (best-corrected visual 
acuity) v písmenách ETDRS, CST – centrálna hrúbka makuly (central subfield thickness) v µm. 
Hodnoty sú vyjadrené ako aritmetický priemer ± smerodajná odchýlka a medián s interkvartilovým 
rozpätím. 
 Ranibizumab 0,5 mg 

(n=13) 
Aflibercept 2,0 mg 
(n=10) 

Hodnota p 

NKZO pred liečbou 60,4±7,4 
62,0 [53-67,5] 

54,9±9,2 
57,0 [46,8-62,0] 

p=0,142 

Podiel očí s laserom makuly pred 
liečbou (%) 38,5 30,0 p=0,673 

CST pred liečbou 377,4±61,7 
351,0 [334,5-442,0] 

542,6±106,2 
557,5 [441,8-615,8] 

p<0,001 

NKZO po liečbe 67,7±7,2 
68,0 [60,5-73,5] 

67,0±8,4 
69,0 [58,8-75,0] 

p=0,834 

CST po liečbe 294,2±55,1 
286,0 [256,5-337,0] 

432,8±141,7 
369,0 [309,0-595,0] 

p=0,014 

Redukcia CST po liečbe 83,2 
68,0 [45,0-140,0] 

109,8 
99,0 [0,0-229,5] 

p=0,573 

Zlepšenie NKZO po liečbe +7,3 
6,0 [2,0-12,5] 

+12,1 
11,5 [9,0-15,3] 

p=0,054 

Počet injekcií / rok 6,8±2,4 
7,0 [4,5-8,5] 

9,3±0,5 
9,0 [9,0-10,0] 

p=0,002 

 
V súboroch očí liečených ranibizumabom a afliberceptom neboli preukázané štatisticky signifikantné 
rozdiely vo vstupnej ostrosti zraku a podiele očí s laserom makuly pred začiatkom liečby. Vstupná 
centrálna hrúbka sietnice bola signifikantne väčšia u očí liečenými afliberceptom. 
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Signifikantný rozdiel v priemernej NKZO po roku liečby a zlepšení ostrosti zraku po roku liečby sa 
medzi preparátmi nepreukázal. Takisto nebol preukázaný signifikantný rozdiel v poklese centrálnej 
hrúbky sietnice po roku liečby medzi ranibizumabom a afliberceptom. Po roku liečby bol stále 
prítomný signifikantný rozdiel v centrálnej hrúbke sietnice medzi oboma liečebnými skupinami 
v neprospech afliberceptu. 
Počet injekcií bol signifikantne vyšší u pacientov liečených afliberceptom. 
 
Obrázky 1 a 2 ilustrujú redukciu diabetického edému makuly u vybraného pacienta zo súboru, ktorý 
bol liečený afliberceptom – pacientovi sa zlepšila NKZO o 9 písmen. 
 

 
Obr.1 Diabetický edém makuly pred liečbou (zobrazenie optickou koherentnou tomografiou) 
 

 
Obr.2 Redukcia diabetického edému makuly po ročnej liečbe afliberceptom (zobrazenie optickou 
koherentnou tomografiou) 
 
Diskusia 
V klinickej štúdii Protocol T DRCR.net dosiahol aflibercept u pacientov s výraznejším vstupným 
zhoršením ostrosti zraku (≤68 písmen) následkom diabetického edému makuly vyšší zisk zrakovej 
ostrosti oproti ranibizumabu po roku liečby (1).  
Z nášho súboru vyplýva, že nedošlo k potvrdeniu superiority afliberceptu voči ranibizumabu pri 
zmene centrálnej ostrosti zraku po roku liečby v reálnej klinickej praxi. Aflibercept síce dosiahol 
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numericky vyšší zisk, ten však bol na hranici štatistickej významnosti a nebol štatisticky signifikantný. 
Nemožno vylúčiť, že by pri prípadnom zväčšení súboru došlo k štatisticky signifikantnej diferencii.  
V nedávno publikovanej prospektívnej observačnej štúdii s využitím registra Fight Retinal Blindness! 
(dáta autorov z Austrálie, Anglicka, Švajčiarska, Francúzska a Talianska) bol u afliberceptu 2,0 mg 
pozorovaný signifikantne vyšší zisk zrakovej ostrosti oproti ranibizumabu 0,5 mg v obdobnej populácii 
pacientov po roku liečby (4). 
Prospektívna randomizovaná štúdia Protocol T DRCR.net prebiehala v USA – v Európe sa využíva 
vyššia dávka ranibizumabu, aj odlišné dávkovacie režimy jednotlivých liečebných preparátov (1,3). 
Režim z Protocol T DRCR.net pri aflibercepte nie je možné u nás použiť pre nesúlad s SPC lieku, ktorý 
je platný v Európe. To môžu byť tiež dôvody, prečo sú naše výsledky odlišné. 
Limitáciou nášho súboru je jeho veľkosť. Ide o špecifickú podskupinu pacientov s výrazne zhoršenou 
počiatočnou ostrosťou zraku, veľká časť pacientov s diabetickým edémom makuly je u nás zachytená 
a liečená v skoršom štádiu ochorenia, prípadne pri mimoriadne pokročilom náleze (alebo vysokom 
glykovanom hemoglobíne) už nespĺňa indikačné kritéria hradenej liečby uvedenej v kategorizácii 
Ministerstva zdravotníctva SR (pri Protocol T DRCR.net bolo možné liečiť až do spodnej hranice 
zrakovej ostrosti ~20/320, 25 písmen, v našom súbore do 35 písmen) a teda nemôže byť liečená 
ranibizumabom ani afliberceptom. Mnohí pacienti s DEM nie sú dostatočne kompliantní, liečbu 
svojvoľne prerušia, prípadne pre celkové zdravotné komplikácie diabetu a komorbidity majú problém 
túto časovo náročnú a frekventnú liečbu kompletne absolvovať. Pre výrazné zvýšenie počtu 
zaradených pacientov by bolo nutné vykonať multicentrickú štúdiu (v Protocol T bolo zapojených 89 
centier). 
Napriek absencii randomizácie nebol v našom súbore prítomný signifikantný rozdiel vo vstupnej 
ostrosti zraku medzi ranibizumabom a afliberceptom. Tiež percentuálny podiel v laserovom ošetrení 
makuly nie je singnifikantne rozdielny, čo je pozitívne. Laser makuly pred začiatkom liečby anti-VEGF 
môže totiž znížiť potenciálny zisk ostrosti zraku pri liečbe anti-VEGF (5,6). 
Signifikantný rozdiel vo vstupnej hrúbke sietnice bol zistený v neprospech skupiny afliberceptu. Zdá 
sa, že pri väčšej hrúbke makuly pred začiatkom liečby mali v našom súbore indikujúci lekári tendenciu 
uprednostniť liečbu afliberceptom. Je otázne, či väčšia vstupná hrúbka sietnice mohla negatívne 
ovplyvniť výsledky liečby afliberceptom. V registri Fight Retinal Blindness! však mali pacienti liečení 
afliberceptom tiež väčšiu hrúbku makuly ako pacienti s ranibizumabom a napriek tomu dosiahli väčší 
zisk ostrosti zraku (4). 
V tomto kontexte by bolo zaujímavé morfologické vyhodnotenie vonkajšej plexiformnej vrstvy (OPL – 
outer plexiform layer) v obraze optickej koherentnej tomografie a štrukturálny obraz z OCTA 
(angiografia optickou koherentnou tomografiou), ktorá by nám umožnila zhodnotenie integrity 
hlbokého kapilárneho plexu (DCP – deep capillary plexus). Narušenie OPL a DCP môže byť 
prediktorom odpovede na anti-VEGF liečbu (7). Vyšetrenie OCTA je relatívne nová vyšetrovacia 
metóda, ktorú naše pracovisko dostalo len nedávno k dispozícii, preto sme ju nemohli pri týchto 
pacientoch využiť. 
Zaujímavým údajom z nášho súboru je aj signifikantne väčší počet podaných injekcií do očí liečenými 
afliberceptom. Ten je v súlade s doporučeným fixným dávkovaním afliberceptu pri diabetickom 
edéme makuly v prvom roku liečby (3). Ranibizumab je pri DEM možné dávkovať v závislosti od 
aktivity ochorenia aj menej intenzívne (2), čo sa prejavilo v našom súbore, kde sme napriek nižšiemu 
počtu počtu injekcií dosiahli porovnateľný zisk ostrosti zraku v porovnaní s afliberceptom. 
Nedochádzalo teda k prípadnému preliečeniu pacientov. Otázne je, či by vyšší počet podaných 
injekcií ranibizumabu mohol priniesť vyšší zisk ostrosti zraku v tejto skupine. Daňou za nižší počet 
injekcií ranibizumabu bol vysoký počet kontrolných vyšetrení bez aplikácie lieku, tento parameter 
sme však v našom súbore nehodnotili.  
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Záver 
U pacientov s horšou vstupnou NKZO (≤68 písmen) následkom DEM nebol po roku liečby zistený 
rozdiel v zlepšení NKZO a redukcie CST medzi ranibizumabom a afliberceptom. 
Pacienti liečení afliberceptom mali oproti ranibizumabu väčšiu vstupnú centrálnu hrúbku sietnice 
a bol im podaný vyšší počet injekcií v prvom roku liečby. 
  
Zoznam použitej literatúry 

1.  Wells JA, Glassman AR, Ayala AR, et al. Aflibercept, Bevacizumab, or Ranibizumab for 
Diabetic Macular Edema Two-Year Results from a Comparative Effectiveness Randomized 
Clinical Trial. Ophthalmology. 2016;123(6):1351-1359. doi:10.1016/j.ophtha.2016.02.022 
2.  SPC lieku Lucentis. 
https%3A%2F%2Fwww.ema.europa.eu%2Fen%2Fdocuments%2Fproduct-
information%2Flucentis-epar-product-information_en.pdf. Accessed February 24, 2020. 
3.  SPC lieku Eylea. www.ema.europa.eu%2Fen%2Fdocuments%2Fproduct-
information%2Feylea-epar-product-information_en.pdf. Accessed February 24, 2020. 
4.  Bhandari S, Nguyen V, Fraser-Bell S, et al. Ranibizumab or Aflibercept for Diabetic 
Macular Edema: Comparison of 1-Year Outcomes from the Fight Retinal Blindness! Registry. 
Ophthalmology. 2020. doi:10.1016/j.ophtha.2019.11.018 
5.  Elman MJ, Ayala A, Bressler NM, et al. Intravitreal ranibizumab for diabetic macular 
edema with prompt versus deferred laser treatment: 5-year randomized trial results. 
Ophthalmology. 2015;122(2):375-381. doi:10.1016/j.ophtha.2014.08.047 
6.  Schmidt-Erfurth U, Garcia-Arumi J, Bandello F, et al. Guidelines for the Management of 
Diabetic Macular Edema by the European Society of Retina Specialists (EURETINA). 
Ophthalmologica. 2017;237(4):185-222. doi:10.1159/000458539 
7.  Lee J, Moon BG, Cho AR, Yoon YH. Optical Coherence Tomography Angiography of DME 
and Its Association with Anti-VEGF Treatment Response. In: Ophthalmology. Vol 123. Elsevier 
Inc.; 2016:2368-2375. doi:10.1016/j.ophtha.2016.07.010 

 

  



134 
 

23. Odhad kardiometabolického rizika u dospelých bez metabolického 
syndrómu pomocou kontinuálneho skóre metabolického syndrómu 

 
Mgr. Dávid Miláček1 

(normálna a patologická fyziológia) 
 

Spoluautori: Volkovová K.2, Gajdoš M.2 

Školiteľ: doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.1 

1Ústav Molekulárnej Biomedicíny, Lekárska fakulta, Bratislava, Slovensko 
2Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Slovensko 

 
Úvod 
Metabolický syndróm (MS) definujeme ako súčasný nenáhodný výskyt viacerých 
kardiometabolických rizikových faktorov (RF), menovite ide o abdominálnu obezitu, zvýšenú 
koncentráciu glukózy nalačno a triacylglycerolov, zníženú koncentráciu HDL cholesterolu a zvýšený 
krvný tlak (1). Čím viac komponentov MS je prítomných, tým vyššie je riziko rozvoja metabolických 
a kardiovaskulárnych ochorení a v konečnom dôsledku aj mortality (2).  
MS sa podľa odporúčaní Medzinárodnej Diabetologickej Federácie (3) diagnostikuje na základe 
dichotomického delenia, ako prítomnosť abdominálnej obezity plus dvoch ďalších RF. Takáto 
klasifikácia síce umožňuje jednoznačne rozdeliť jedincov na tých, ktorí majú, resp. nemajú 
metabolický syndróm, no nedá sa podľa nej určiť kardiometabolická záťaž u jedincov, ktorí MS 
diagnostikovaný nemajú. Taktiež nemôžme exaktne sledovať zmenu tejto záťaže v čase (4). 
Výhodou kontinuálneho skóre MS je fakt, že zohľadňuje to, že RF sú kontinuálne, teda sa nedajú 
klasifikovať dichotomicky a preto je vhodnejšie aj kardiometabolické riziko (KMR) klasifikovať 
kontinuálne (4,5).  
Na odhad KMR slúži napríklad analýza Z-skóre (Z-MSS). Jej použitím sa dá celkom jednoznačne 
stanoviť kardiometabolická záťaž, no limitácia spočíva v tom, že Z-MSS je populačno-špecifické. 
Znamená to, že KMR sa dá určiť len pre konkrétnu populáciu a teda neumožňuje porovnanie medzi 
populáciami. Z populačnej špecifity vyplýva aj ďalšia nevýhoda použitia – akákoľvek zmena 
v databáze jedincov (prírastok alebo úbytok čo i len jedného jedinca) by si vyžiadala opätovné 
prepočítanie kontinuálneho skóre. Výhodné je použitie Z-MSS skóre pri epidemiologických štúdiách a 
v prípadoch, kedy sú k dispozícii dostatočne veľké a reprezentatívne referenčné súbory. V prípade, že 
takéto súbory k dispozícii nie sú a taktiež v bežnej diagnostickej praxi sa ako výhodné ukazuje 
použitie skóre, ktoré nedávno zaviedol Soldatovic a spol. (siMSS; 4). Toto skóre je normalizované na 
konvenčne uznávané hraničné hodnoty pre jednotlivé RF, je teda možné aj porovnanie medzi 
populáciami navzájom a je nenáročné na výpočet.  
Nakoľko sa doteraz, hlavne vo veľkých štúdiách, na výpočet kontinuálneho skóre používala analýza Z-
skóre, bolo našim cieľom preukázať vhodnosť a výhodnosť použitia siMSS na odhad KMR a v rámci 
nami skúmanej populácie zistiť podiel jedincov, ktorí síce nemali diagnostikovaný MS, no napriek 
tomu mali zvýšené KMR. 
 
Súbor a metódy 
Analyzovaný súbor pozostával z 876 jedincov (62 % žien) stredoeurópskeho pôvodu vo vekovom 
rozpätí 20-81 rokov, ktorí sa v minulosti zúčastnili štúdií zameraných na kardiometabolické zdravie. 
Dizajn štúdií schválila etická komisia a každý jedinec bol o povahe experimentu vopred poučený 
a podpísal informovaný súhlas. Účasť v experimente bola na dobrovoľnej báze.  Exklúzne kritériá 
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zahŕňali akékoľvek závažné chronické alebo akútne ochorenie, u žien graviditu a laktáciu. 
Dobrovoľníci podstúpili vyšetrenie u lekára vrátane odberu krvi a antropometrické vyšetrenie. 
Z plazmy sa štandardnými laboratórnymi metódami stanovili hodnoty jednotlivých biochemických 
markerov (HDL cholesterol, triacylglyceroly a glykémia). MS sme definovali na základe kritérií 
Medzinárodnej Diabetologickej Federácie (3) ako prítomnosť abdominálnej obezity definovanej 
obvodom pásu so špecifickými hodnotami pre dospelých europoidov (≥ 94 cm u mužov a ≥ 80 cm 
u žien) plus ktorékoľvek dva z nasledujúcich štyroch RF: zvýšená koncentrácia triacylglycerolov (TAG ≥ 
1,7 mmol/l alebo už nasadená liečba), znížená koncentrácia HDL cholesterolu (HDL-C < 1,03 mmol/l u 
mužov a 1,29 mmol/l u žien alebo už nasadená liečba), zvýšený krvný tlak (systolický TK ≥ 130 mmHg 
alebo diastolický TK ≥ 80 mmHg alebo už nasadená liečba) a zvýšená koncentrácia glukózy nalačno 
(FPG ≥ 5,6 mmol/l alebo už diagnostikovaný diabetes druhého typu). siMSS sme počítali podľa 
upraveného vzorca (4): obvod pásu/94 (muži) alebo 80 (ženy) + FPG/5,6 + TAG/1,7 + SBP/130 – HDL-
C/1,02 (muži) alebo 1,28 (ženy), kde sme namiesto pomeru obvodu pásu k telesnej výške použili 
samotný obvod pásu. Vyššie kontinuálne skóre indikuje horší kardiometabolický profil. V rámci 
štatistickej analýzy sme spravili ROC analýzu, ktorá sa používa na hodnotenie kvality binárneho 
klasifikačného systému a jej výstupom je plocha pod krivkou, senzitivita a špecificita. Na základe 
senzitivity a špecificity a s využitím Youdenovho indexu sme vypočítali hraničné hodnoty siMSS zvlášť 
pre mužov a ženy, podľa ktorých sme následne určovali jedincov so zvýšeným KMR. 
 
Výsledky 
Muži: Z celkového počtu 334 mužov, 126 (38 %) malo MS a 208 (62 %) MS nemalo. Z 208 mužov bez 
MS bolo 38 (18 %) takých, ktorí mali hodnotu siMSS nad hraničnou hodnotu. Zo 126 mužov s MS bolo 
podľa analýzy 15 (12 %) takých, ktorí mali hodnotu siMSS pod hraničnou hodnotu. ROC analýza: 
plocha pod krivkou (AUC) 90 %, senzitivita 88 % a špecificita 82 %. Hraničná hodnota siMSS na 
stanovenie zvýšeného KMR bola 2,895. 
Ženy: Z celkového počtu 542 žien 126 (23 %) malo MS a 416 (77 %) MS nemalo. Zo 416 žien bez MS 
bolo 30 (7 %) takých, ktoré mali hodnotu siMSS nad hraničnou hodnotu. Zo 126 žien s MS bolo 22 
(17 %) takých, ktoré mali hodnotu siMSS pod hraničnou hodnotu. ROC analýza: AUC 97 %, senzitivita 
88 % a špecificita 93 %. Hraničná hodnota siMSS na stanovenie zvýšeného KMR bola 2,852. 

 
 
Obr. 1 Rozdelenie mužov podľa prítomnosti, resp. neprítomnosti MS a následné rozdelenie podľa 
KMR 
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Obr. 2 Rozdelenie žien podľa prítomnosti, resp. neprítomnosti MS a následné rozdelenie podľa KMR 
 
Diskusia 
Dichotomická klasifikácia pri diagnostike ochorení alebo patologických stavov ku ktorým patrí aj MS 
je nevyhnutná a jej výhodou je najmä jednoduchosť, rýchlosť a možnosť predikovať zvýšené KMR – ak 
proband má MS, má aj zvýšené KMR. V našej populácii sme na základe uvedenej klasifikácie zistili, že 
z celkového počtu probandov až 38 % mužov a 23 % žien spĺňalo diagnostické kritériá pre MS. Pre 
porovnanie autori štúdie zameranej na výskyt MS a diabetu druhého typu na Slovensku (6) uvádzajú 
prevalenciu MS na úrovni približne 16 % mužov a 24 % žien. Vo vekovej kategórii 30-39 rokov 
uvádzajú prevalenciu MS 10 % a vo vekovej kategórii 40-49 rokov bola prevalencia 18 %. Nižšia 
prevalencia zistená v tejto štúdii by mohla byť spôsobená tým, že autori nepoužili klasifikáciu podľa 
Medzinárodnej Diabetologickej Federácie a na hodnotenie centrálnej obezity použili iné kritériá – 
obvod pásu u mužov >120 cm a u žien >88cm. V našej štúdii sme použili prísnejšie kritériá na 
klasifikáciu MS podľa odporúčaní Medzinárodnej Diabetologickej Federácie (3). Aby proband spĺňal 
podmienky MS, musel mať prítomnú abdominálnu obezitu plus dva ďalšie RF. Ak by sme vychádzali 
z ktorejkoľvek inej klasifikácie MS, probandovi by na potvrdenie prítomnosti tohto stavu stačili 
ľubovoľné tri RF, čo by ešte navýšilo incidenciu MS. Na vysokom výskyte tohto stavu sa podpisuje 
okrem iných faktorov aj fakt, že v nami skúmanej populácii bolo zastúpené celé vekové spektrum (20-
81 rokov) okrem detí a mladistvých. V prípade MS sa však ukazuje limitácia dichotomickej klasifikácie. 
Spočíva v tom, že už minimálna zmena v hodnotách jednotlivých komponentov môže viesť k tomu, že 
proband je, resp. nie je považovaný z kardiometabolického hľadiska za rizikového (4). Inými slovami, 
ak má proband hraničné hodnoty pre klasifikáciu MS, napríklad o 2 cm väčší obvod pásu a podarí sa 
mu tieto 2 cm v páse schudnúť, zrazu je považovaný za metabolicky zdravého, resp. bez MS. Myslieť 
si, že takýto proband je skutočne kardiometabolicky zdravý, by bolo chybné.  
Na presné a konkrétne popísanie KMR existuje napríklad analýza Z-skóre – Z-MSS, ktorá má svoje 
výhody a nevýhody. V našej štúdii sme overovali vhodnosť použitia siMSS, ktorého efektivitu potvrdili 
viaceré štúdie vrátane samotného autora tohto skóre (4,7) a rovnako tak aj my sme potvrdili, že 
siMSS je vhodným nástrojom na konkretizáciu kardiometabolickej záťaže a teda aj závažnosti MS. Na 
jeho vhodnosť jednoznačne poukazujú výsledky ROC analýzy, kde AUC, špecificita aj senzitivita 
spĺňajú podmienky na použitie v biomedicínskom výskume ako aj v diagnostickej praxi. Dá sa však 
predpokladať, že keby sme v našej štúdii mali vyšší počet probandov a išlo by o referenčnú populáciu, 
zvýšila by sa aj senzitivita. 
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Čo sa týka nami skúmanej populácie, zistili sme, že 7 % žien a 18 % mužov bez MS malo hodnoty 
siMSS vyššie ako hraničná hodnota. Inak povedané, ide o ľudí, ktorí podľa dichotomickej klasifikácie 
netrpeli metabolickým syndrómom, čiže boli kardiometabolicky zdraví, no v skutočnosti mali zvýšené 
riziko kardiometabolickej morbidity – práve tento fakt poukazuje na dôležitosť odhadu KMR. Na 
druhej strane sme zistili prítomnosť probandov, ktorí napriek tomu že mali MS, mali hodnoty siMSS 
pod hraničnou hodnotou. Vnímané z pohľadu ROC analýzy, ide o tzv. falošne negatívnych jedincov, čo 
súvisí s tým, že senzitivita nie je stopercentná. V skutočnosti každého, kto má diagnostikovaný MS 
podľa dichotomickej klasifikácie považujeme za kardiometabolicky rizikového. V tomto prípade sa 
potvrdzuje fakt, že dichotomická klasifikácia, hoci má svoje limitácie, je taktiež potrebná pri 
diagnostike MS.  
Za limitáciu štúdie považujeme to, že štúdia je len prierezová, čo však otvára možnosť 
longitudinálneho sledovania probandov a zistenia trendu v rámci vývoja kontinuálneho skóre MS 
u jednotlivých probandov. Ďalšou limitáciou je fakt, že nejde o reprezentatívnu vzorku. Totiž, 
dobrovoľníci ktorí sa štúdie zúčastnili, týmto konaním preukázali aspoň minimálnu starosť o vlastné 
zdravie. Trend je však taký, že v skutočnej populácii je veľmi veľa jedincov, ktorí starostlivosť o svoje 
zdravie zanedbávajú a teda sa dá predpokladať, že v skutočnej populácii sú prevalencie MS a 
zvýšeného KMR výrazne vyššie. Naproti tomu ako silnú stránku vidíme relatívne vysoký počet 
probandov (876), pomerne vysokú frekvenciu výskytu MS a širokospektrálne vekové rozpätie (20-81 
rokov). Je známe, že frekvencia výskytu MS stúpa s narastajúcim vekom (1) a u žien je tento efekt 
ešte umocnený menopauzou (8). Vzhľadom na priemerný vek mužov a žien v našom súbore (38, resp. 
37 rokov) sa dá predpokladať, že ak by bolo viac žien v postmenopauzálnom veku, incidencia MS, 
rovnako ako incidencia žien bez MS ale so zvýšeným KMR by bola ešte vyššia.  
Záverom môžeme konštatovať, že sme potvrdili vhodnosť použitia siMSS na určenie zvýšeného KMR 
ešte pred manifestáciou samotného MS a rovnako sme potvrdili, že dichotomická klasifikácia, hoci 
potrebná, neumožňuje sledovať kontinuálne KMR. V rámci nášho súboru sme zistili, že v priemere 7 
žien a 18 mužov zo 100 malo zvýšenú kardiometabolickú záťaž, aj keď nespĺňali kritériá pre MS. 
Kontinuálne skóre MS je teda vhodnou, praktickou a na výpočet nenáročnou pomôckou na 
kvantifikáciu kardiometabolickej záťaže v klinickej a epidemiologickej praxi. 
 
Podporené grantom VEGA 1/0307/19. 
 
Zoznam použitej literatúry 

1. Papakonstantinou E, Lambadiari V, Dimitriadis G, Zampelas A: Metabolic syndrome and 
cardiometabolic risk factors. Curr. Vasc. Pharmacol. 2013; 11: 858-879. 
2. Ford ES: Risks for all-cause mortality, cardiovascular disease, and diabetes associated with 
the metabolic syndrome. Diabetes Care 2005; 28:1769-1778. 
3. Alberti G, Zimmet P, Shaw J, Grundy SM: The IDF consensus worldwide definition of the 
metabolic syndrome, 1. vydanie. Brusel, International Diabetes Federation 2006, 1-23. 
4. Soldatovic I, Vukovic R, Culafic D, Gajic M, Dmitrijevic-Srekovic V: siMS score: simple method 
for quantifying metabolic syndrome. PLoS One 2016; 11:e0146143. 
5. Wijndaele K, Beunen G, Duvigneaud N a spol.: A continuous metabolic syndrome risk score - 
utility for epidemiological analyses. Diabetes Care 2006; 29: 2329-2329. 
6. Mokáň M, Galajda P, Prídavková D a spol.: Prevalence of diabetes mellitus and metabolic 
syndrome in Slovakia. Diabetes Res. Clin. Pract. 2008; 81: 238-242. 
7. Šebeková K, Gurecká R, Csongová M, Koborová I, Šebek J: Estimation of the proportion of 
metabolic syndrome-free subjects on high cardiometabolic risk using two continuous 
cardiometabolic risk scores: a cross-sectional study in 16- to 20-year-old individuals. Eur. J. 
Pediatr. 2019, 178(8): 1243-1253. 



138 
 

8. Carr MC: The emergence of the metabolic syndrome with menopause. J. Clin. Endocrinol. 
Metab. 2003; 88(6): 2404-2411. 

  



 
 

139 
 

24. Cervikofaciálne infekcie a ich citlivosť na antibiotiká. 

 
MDDr. Michal Vavro1, MDDr. Bronislava Dvoranová1 

(zubné lekárstvo) 
 

Spoluautori: MDDr. Branislav Gális, PhD. 1 
Školiteľ: doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.1 

1Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LFUK a UNB 
 
Úvod  
Cervikofaciálne infekcie patria k akútnym stavom v maxilofaciálnej chirurgii, ktoré môžu ohroziť 
pacienta na živote. Včasné a adekvátne ošetrenie pacienta s rozvíjajúcim sa okoločeľustným zápalom 
hrá významnú úlohu v prevencii neskorších komplikácií. Terapia sa zakladá najmä na lokálnom 
ošetrení stavu, doplnenom vhodnou antibiotickou terapiou, ktorá je na začiatku empirická, preto 
znalosť o najčastejších etiologických bakteriálnych agens a ich rezistencii vie výrazne pozitívne 
ovplyvniť terapeutický proces. Cieľom tejto štúdie bolo zhodnotiť výsledky mikrobiologickej kultivácie 
a citlivosti na antibiotiká za účelom stanovenia najvhodnejšej empirickej terapie pri dentogénnych 
abscesoch. 
 
Materiál a metódy 
Ide o 5-ročnú retrospektívnu štúdiu pacientov hospitalizovaných na Klinike ústnej, čeľustnej 
a tvárovej chirurgie LFUK a UNB v rokoch 2015-2019. Celkový počet pacientov bol 407, z toho 251 
mužov a 156 žien. Priemerný vek pacientov bol 43 rokov a priemerná dĺžka hospitalizácie bola 7 dní. 
U pacientov bola v rámci hospitalizácie odstránená lokálna príčina zápalu a podávané intravenózne 
antibiotiká. U pacientov bol sledovaný vek, pohlavie, etiológia stavu. Vo výsledkoch krvných odberov 
a mikrobiologických vyšetrení pacientov boli sledované hodnoty CRP (C-reaktívny proteín) 
a leukocyty, vykultivovaný patologický agens zo steru (získaný z pusu pri chirurgickej intervencii) 
a rezistencia na antibiotiká. Hodnotené boli najpoužívanejšie antibiotiká v stomatológii na Slovensku 
– penicilínový rad, klindamycín, metronidazol. 
  
Výsledky 
Z celkového počtu 407 pacientov bolo nutné u 187 pacientov vykonať extraorálnu incíziu abscesovej 
dutiny (45,95%). Z etiologického hľadiska sa v 83% jednalo o dentogénnu príčinu (gangrenózne zuby, 
perikoronitídy, cysty), 6,2% trauma, 4% liekmi navodená osteonekróza čeľustí, 3% sialoadenitídy, 3% 
tumorózne procesy. 
Priemerná hodnota CRP bola 124mg/l  (s=112) a maximálna zaznamenaná hodnota bola 539,49mg/l. 
Priemerná hodnota leukocytov bola 12,4x109 /l (s=5,18) a maximálna zaznamenaná hodnota 
leukocytov bola 38,39x109 /l. 
Z mikrobiologických vyšetrení bolo dokopy 291 pozitívnych vyšetrení, z toho 87 rôznych 
bakteriálnych druhov. Najpočetnejšie zastúpenie bolo gram-pozitívnych kokov – Streptococcus sp. 
(27,8%), ďalej Prevotella sp. (14,4%), Parvimonas micra (6,2%) a Actinomyces sp. (6,2%).  Z 291 
baktérií bolo 78 rezistentných na klindamycín (27%), 66 rezistentných na metronidazol (23%), 36 
rezistentných na antibiotiká penicilínového radu (12%).  
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Tabuľka č. 1. – Patogény vykultivované z pusu uvoľnenom pri chirurgickom zákroku 

 
 
 
Tabuľka č. 2 – Percentuálne vyjadrenie rezistencie na najčastejšie používané antibiotiká 

 
 
 
Tabuľka č.3  – Štatistické spracovanie veku pacienta, dĺžky hospitalizácie, max. hodnôt CRP 
a leukocytov 

 
 
Diskusia 
Cervikofaciálne infekcie dentogénnej príčiny sa týkajú širokej skupiny populácie, pričom nie sú len 
dominantou pacientov so zanedbaným orálnym stavom, ale vyskytujú sa aj u pacientov pravidelne 

Streptococcus mutans 1 Parvimonas micra 18 Streptococcus betahaemolyticus 1 Kelbsiela pneumoniae 2 Veillonella parvula  2
Neisseria flavescens 1 Atopobium parvulum 8 Streptococcus parasanguinis 2 Acinetobacter dijkshoorniae   2 Cutibacterium acnes 7
Veillonella parvula 1 Porphyromonas sp. 1 Fusobacterium necrophorum   3 Peptococcus sp. 1 Cutibacterium avidum 2
Streptococcus anginosus 28 Gemella morbillorum 5 Prevotella buccae   10 Solobacterium moorei 3 Granulicatella adiacens   2
Streptococcus pneumoniae 1 Prevotella denticola 4 Acidaminococcus intestini 1 Escherichia coli   1 Prevotella heparinolytica 1
Corynebacterium sp. 1 Staphylococcus aureus 9 Anaeróbne grampozit paličky 4 Delftia acidovorans   1 Porphyromonas gingivalis 1
Lactobacillus sp. 1 Lactobacillus plantarum 1 Solobacterium moorei  2 Morganella morganii  1 Actinotignum schaalii 1
Streptococcus agalactiae 4 Dialister pneumosintes 5 Prevotella intermedia  2 Citrobacter freundii  1 Actinomyces oris 1
Staphylococcus hominis 1 Bacteroides uniformis 1 Slackia exigua  5 Pseudomonas aeruginosa  1 Rhizobium radiobacter 1
Staphylococcus epidermidis 4 Haemophilus haemolyticus 2 Prevotella baroniae  4 Streptococcus gordonii  1 Fusobacterium naviforme 1
Prevotella melaninogenica 7 Prevotella bivia 2 Bacteroides sp. 1 Streptococcus sanguinis  1 Haemophilus influenzae 1
Prevotella sp. 8 Streptococcus mitis 1 Streptococcus pyogenes  3 Alfahemolytické streptokoky  1 Aggregatibacter segnis  1
Streptococcus oralis 10 Spolu 57 Propionibacterium avidum 2 Campylobacter rectus 1 Spolu 21
Veillonella sp. 1 Anaerobne grampozitivne koky 3 Gemella sanguinis   1
Streptococcus constellatus 18 Prevotella nigrescens  3  Haemophilus parahaemolyticus  1
Haemophilus parainfluenzae 4 Actinomyces meyeri 3 Aggregatibacter aphrophilus   2
Peptostreptococcus micros 2 Enterobacter cloacae  4 Prevotella oris  1
Eubacterium sp. 1 Atopobium rimae 2 Spolu 22
Actinomyces sp. 1 Spolu 55
Actinobacillus sp. 1
Actinomyces odontolyticus 13
Eikenella corrodens 5
Streptococcus intermedius 9
Peptostreptococcus 1
Propionibacterium acnes 9
Streptococcus salivarius 1
Klebsiella oxytoca 2
Spolu 136

2015 2016 2017 2018 2019

Všetky pozitívne kultivácie 291
Klindamycin 78 27%
Metronidazol 66 23%
PNC 36 12%

Vek pacienta Dĺžka hospitalizácie Max. CRP Leukocyty
Mean 42,71358025 6,943209877 124,0452926 12,40779487
Standard Error 0,859713637 0,161123322 5,643965072 0,262419027
Median 40 6 91,61 11,61
Mode 27 5 54,14 10,54
Standard Deviation 17,3014032 3,242544315 111,8872482 5,182360556
Sample Variance 299,3385527 10,51409363 12518,7563 26,85686093
Kurtosis -0,486587018 5,662890635 1,277537869 3,138520226
Skewness 0,633022274 1,767252214 1,312298463 1,339499067
Range 74 25 539,19 36,14
Minimum 16 1 0,3 2,79
Maximum 90 26 539,49 38,93
Sum 17299 2812 48749,8 4839,04
Count 405 405 393 390
Largest(1) 90 26 539,49 38,93
Smallest(1) 16 1 0,3 2,79
Confidence Level(95,0%) 1,690070869 0,316744811 11,09622783 0,515937081
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navštevujúcich zubných lekárov s pravidelným ošetrovaním chrupu. V rámci našej štúdie možno 
pozorovať celkový nárast počtu hospitalizovaných pacientov s okoločeľustným zápalom. Najväčší 
vzostup možno pozorovať medzi rokmi 2016 a 2017, kedy bol prítomný medziročný nárast o 40,6%.  
Medzi rokmi 2017 a 2018 bol prítomný nárast počtu hospitalizovaných pacientov o 8,9%. Medzi 
rokmi 2018 a 2019 bol paradoxne prítomný pokles o 12,2%. Nárast môže byť dôsledkom mnohých 
skutočností. 
Lokálne ošetrenie v ambulantnej sfére spočíva v odstránení príčiny – extrakcia zuba a eventuálne 
intraorálna incízia abscesu s drenážou v lokálnej anestézii s evakuáciou pusu. V rámci hospitalizácie 
chirurgická intervencia predstavuje taktiež odstránenie príčiny, ale v indikovaných prípadoch je 
nutnosť vykonania extraorálnej incízie abscesu s drenážou v celkovej anestézii. Drénované priestory 
väčšinou predstavujú submandibulárny, perimandibulárny, parafaryngeálny a perimaxillárny priestor. 
V rámci hospitalizácie na našom pracovisku je popri chirurgickej liečbe bežne podávaná 
dvojkombinácia antibiotík amoxicilín-klavulanát 1,2g á 8hod. i.v. a Metronidazol 500mg i.v. á 8hod. 
Bakteriologické údaje boli získané pri chirurgickej intervencii. Výsledky kultivácie boli známe až 
o niekoľko dní, no celkový stav pacienta sa zlepšil aj napriek následne zistenej rezistencii na podávané 
antibiotiká, čo potvrdzuje prioritu lokálnej terapie ako prvý krok v liečbe pacienta s touto diagnózou, 
čo tvrdí aj štúdia Warnke (1), kde jedna tretina pacientov bola riešená len lokálnou chirurgickou 
terapiou bez nasadenia antibiotickej liečby. 
Väčšina pacientov odoslaných na našu kliniku mala už nasadenú empirickú antibiotickú terapiu, ktorá 
vo väčšine prípadov predstavovala klindamycín v 300mg perorálnej forme každých 8 hodín, ktorá je 
v oblasti zubného lekárstva veľmi často používaná. Antibiotiká sú ordinované aj bez odstránenia 
lokálnej príčiny, čo môže zhoršovať situáciu s celosvetovo celkovo narastajúcou rezistenciou na 
antibiotiká. V štúdii Kim (2) zaznamenali zvýšenú rezistenciu baktérií ako na penicilíny (32,5%), tak aj 
na klindamycín (29,3%), pričom v porovnaní so staršími dátami zistili narastajúcu rezistenciu 
patogénov v dentogénnych infekciách na klindamycín a erytromycín. 
Klindamycín je bakteriostatickým antibiotikom, jeho častá preskripicia v rámci stomatológie je 
najčastejšie podložená jeho zvýšeným prenikaním do kostného tkaniva. V porovnaní s našimi 
výsledkami možno konštatovať 27% rezistenciu na tieto antibiotiká, čo otvára otázku adekvátnosti 
ordinácie tejto medikácie pri dentogénnych infekciách. V štúdii Eicka sa pri in vitro testovaní ukázalo, 
že Eikenella corrodens a Actinobacillus actinomycetemcommitans, ktoré sú obidva dôležité 
v patogenéze periodontitídy, vykazovali prirodzenú rezistenciu na metronidazol aj klindamycín. (3) 
Napriek tomu, v štúdii Hardjawinata (4) bolo konštatované, že klindamycín  je efektívny v liečbe 
pacientov dentogénnych abscesov s nutnosťou chirurgickej intervencie. Na druhej strane, Eckert (5) 
vo svojej štúdii zistil dvojnásobne vyššiu rezistenciu na klindamycín oproti penicilínu G v prípade 
aeróbnej flóry, a dokonca 10-násobne vyššiu rezistenciu v prípade anaeróbnej flóry. Túto skutočnosť 
podporuje štúdia Rega (6), v ktorej výsledky ukazujú, že penicilínový rad antibiotík je efektívnym 
empirickým liekom voľby pre dentogénne infekcie. 
V našej štúdii sme zistili len 12% rezistenciu na bežne používané antibiotiká penicilínového radu. 
Naše výsledky korelujú s inými publikáciami (7). Balaji odporúča amoxicilín-klavulanát ako 
antibiotikum prvej voľby pri liečby závažných okoločeľustných zápalov, ev. doplnené o metronidazol. 
Klindamycín je antibiotikom druhej voľby v prípade anamnézy alergie na penicilín. Podobný postup 
bol použitý aj v štúdii Uluibau a k podobnému konsenzu sa dopracovali aj ďalší autori (8,9,10,11). 
Napriek odporučeniam z viacerých zdrojov svetovej literatúry na Slovensku zostáva najpoužívanejším 
antibiotikom pri dentogénnych infekciách v ambulantnej sfére klindamycín. Naše výsledky sa 
prikláňajú k výsledkom iných autorov. Vzhľadom na 27%-nú rezistenciu patogénov na klindamycín 
odporúčame ako antibiotikum prvej voľby pri dentogénnych infekciách antibiotiká penicilínového 
radu. 
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Úvod 
Sarkopénia je spojená s vyšším rizikom nepriaznivých dôsledkov u hospitalizovaných pacientov s 
chronickými chorobami. V súčasnosti sa stretávame s nedostatočnou mierou jej diagnostikovania. 
Vykonali sme pilotnú štúdiu s cieľom zistenia úlohy svalovej mikroRNA v predikcii nutrično-funkčných 
parametrov a skríningu sarkopénie u hospitalizovaných pacientov podľa kritérií European Working 
Group on Sarcopenia in Older People - EWGSOP2. 
 
Materiál a metódy 
Vykonali sme prierezovú štúdiu u hospitalizovaných pacientov na internej klinike. Vstupné kritériá: 
vek 55-75 rokov, schopnosť vstať zo stoličky. Vylučujúce kritéria: imobilita, terminálne štádiá 
choroby, pobyt na JIS. Vyšetrili sme: základné demografické a antropometrické parametre, 
laboratórne parametre (hemoglobín, kreatinín, vitamín D), nutričné parametre (body mass index - 
BMI, kožné riasy tricepsu a pod lopatkou), funkčné parametre (meranie sily stisku ruky, chôdza 
bežnou rýchlosťou na 5 metrov, 10 sekundové státie v troch pozíciách so zachovaním rovnováhy, čas 
potrebný na päť postavení sa zo stoličky) a bio-impedančné parametre (fat free mass, fat mass). 
Sarkopénia bola definovaná podľa kritérií EWGSOP2, vyšetrili sme mi-RNA1, mi-RNA133, mi-RNA29a, 
mi-RNA29b a ce-mi-RNA39. 
 
Výsledky 
Zaradených bolo 20 mužov a 20 žien s priemerným vekom 69.1 rokov.  Pacienti s BMI<25 mali mi-
RNA29a nižšie ako tí s BMI>25 (26.7 vs. 30.0, p=0.05), mi-RNA29a signifikantne predpovedala 
predĺžený čas vstávania zo stoličky (p=0.05). V multivariantnej lineárnej regresii bol čas udržania 
rovnováhy nezávisle asociovaný s mi-RNA29b, mi-RNA133 a sérovou koncentráciou vitamínu D 
(R2=0.42) a kožná riasa pod lopatkou alebo tricepsu boli nezávisle asociované s BMI a mi-RNA133 
(R2=0.54) resp. s pohlavím, BMI a mi-RNA133 (R2=0.66). Sarkopénia bola zistená u 8 (40%) mužov a 3 
(15%) žien, avšak pomocou miRNA sarkopéniu nebolo možné diagnostikovať. 

https://zona.fmed.uniba.sk/pracoviska/klinicke-pracoviska/v-interna-klinika-lf-uk-a-un-bratislava/
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-farmakologie-a-toxikologie/
https://www.fpharm.uniba.sk/
https://www.fpharm.uniba.sk/
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p=0,054 
Graf 1: Vstávanie zo stoličky (dose response) a mi-RNA29a 
  
Záver 
Na malom súbore hospitalizovaných pacientov na internej klinike sú hodnoty vybraných svalových 
mikroRNA asociované s BMI (mi-RNA29a), hrúbkou meraných kožných rias (mi-RNA133), s udržaním 
rovnováhy (mi-RNA133 a 29b) a s rýchlosťou vstávania zo stoličky (mi-RNA29a). Markery mikroRNA 
však nedokázali predpovedať štandardne definovanú sarkopéniu. 
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Úvod 
Roztrúsená skleróza (RS) je chronická imunitne sprostredkovaná demyelinizačná choroba 
centrálneho nervového systému (CNS). Pre RS je typická fokálna demyelinizácia nasledovaná 
neurodegeneráciou. Zápalové procesy sú dominantné v počiatočnom štádiu choroby, v ktorom sú 
však badateľné aj známky neurodegenerácie (01). 
Pochopenie mechanizmov spôsobujúcich neurodegeneráciu je dôležité pri výbere terapie, ktorá by 
mohla tento proces ovplyvniť, a tým zabrániť progresii zdravotného postihnutia. Ostáva zatiaľ 
neznáme, či neurodegenerácia je sekundárna pri zápalových procesoch, alebo sa jedná o nezávislý 
proces v patogenéze RS. 
Monitorovanie neuroaxonálneho poškodenia pri RS zastáva kľúčovú úlohu. A preto bolo potrebné 
hľadať biomarker vhodný k dlhodobému monitorovaniu choroby (02). Ľahké reťazce neurofilamentov 
(NfL) ako hlavné komponenty cytoskeletu axónov majú svoju funkciu v raste axónov, udržiavaní ich 
stability a sprostredkovávaní intracelulárneho transportu molekúl pozdĺž axónov. Neuroaxonálne 
poškodenie vedie k uvoľneniu NfL do intersticiálneho priestoru, ďalej do likvoru a následne do 
periférnej krvi (03). NfL sa v periférnej krvi nachádzajú v sto násobne nižších hladinách ako v likvore. 
Nedávno bola vyvinutá analytická metóda založená na protilátkach, Single-Molecule Array (SIMOA®), 
ktorá umožňuje vyšetriť NfL aj pri veľmi nízkych hladinách v pikogramoch na mililiter v sére, alebo 
plazme (www.quanterix.com). 
Magnetická rezonancia (MR) je štandardné zobrazovacie vyšetrenie, používané pri diagnostike RS a 
monitorovaní progresie choroby. Na MR nález nových T2 lézií, zväčšovanie objemu už známych T2 
lézií, či prítomnosť enhancujúcich lézií patrí medzi známky aktivity choroby. Objemové parametre 
mozgu, ktoré je MR vyšetrenie schopné poskytnúť, by mohli byť považované za markery 
neurodegenerácie, avšak uvedené vyšetrenie ešte nie je súčasťou rutinnej klinickej praxe. Úbytok 
mozgovej hmoty, ako makroskopický obraz neuroaxonálneho poškodenia, sa stal jedným z 
najdôležitejších ukazovateľov neurodegenerácie a progresie choroby (04). Na posúdenie objemových 
parametrov mozgu sa používa softvér pre MR, Icobrain, ktorý je rýchly, plne automatizovaný, presný, 
a využíva sa v klinickom výskume aj v rutinnej klinickej praxi (www.icobrain.com). 
Cieľom našej práce bolo vyhodnotiť hladinu NfL v plazme (pNfL) u liečených pacientov s relaps 
remitujúcou formou RS (RRRS), porovnať hladiny so zdravými kontrolami a posúdiť úlohu pNfL ako 
potenciálneho biomarkera neurodegenerácie. Tiež sme chceli posúdiť vzťah medzi pNfL, 
demografickými údajmi, stavom postihnutia a objemovými údajmi z MR u liečených pacientov s 
RRRS. 
 
Materiál a metódy 
Do štúdie sme zaradili 56 pacientov s RRRS, na imunomodulačnej liečbe, ktorí sú dispenzarizovaní v 
centre pre RS na I. neurologickej klinike v Univerzitnej nemocnici Bratislava, Nemocnica Staré Mesto, 
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a 36 zdravých kontrol, primeraných vekom a pohlavím. Sledovanie prebiehalo od mája 2018 do 
novembra 2018. Pacienti boli klinicky vyšetrení, a bolo im stanovené skóre pomocou rozšírenej škály 
funkčného zneschopnenia, Expanded Disability Stats Scale (EDSS). 
Pred odberom pNfL a MR vyšetrením boli pacienti bez ataku minimálne šesť mesiacov. Exklúznym 
kritériom bola prítomnosť iného neurodegeneratívneho ochorenia, cerebrovaskulárne ochorenie a 
iné vážne interné diagnózy. Všetci pacienti podpísali informovaný súhlas a štúdia bola schválená 
etickou komisiou. 
V jeden deň bola pacientom odobratá krv, boli klinicky vyšetrení a absolvovali MR vyšetrenie. Hladina 
pNfL bola vyšetrená na Neuroimunologickom ústave Slovenskej akadémie vied, metódou SIMOA. 
MR vyšetrenie pacienti absolvovali na pracovisku Dr. Magnet, Kramáre, na 3-teslovom prístroji. MR 
nález bol vyhodnotený erudovaným rádiológom podľa štandardizovaného SM protokolu. Objemové 
parametre mozgu boli vyhodnotené softvérom Icobrain. 
Z MR nálezov sme analyzovali viaceré parametre a to počet nových T2 lézií alebo zväčšenie známych 
T2 lézií a počet gadolínium enhancujúcich lézií. MR objemové parametre sme získali z nálezu 
vytvoreného softvérom Icobrain.  
MR aktivitu sme zadefinovali ako prítomnosť aspoň dvoch nových T2 lézií alebo prítomnosť aspoň 
jedného gadolínium enhancujúceho ložiska. 
Zo správy softvéru Icobrain sme získali údaje o objeme celého mozgu (Wbv), objeme sivej hmoty 
(Gmv), regionálne objemové zmeny bielej hmoty, objem FLAIR lézií, objem T1 lézií a objem 
enhancujúcich lézií. Objem celého mozgu a sivej hmoty bol v softvéry Icobrain automaticky 
korigovaný pre veľkosť hlavy, kde normálny rozsah a normatívne percentily zdravých kontrol 
zhodných vekom a pohlavím slúžia ako referenčné hodnoty. Atrofia objemu celého mozgu a sivej 
hmoty bola definovaná na základe odchýlky od referenčných hodnôt. 
Dáta sme spracovali v štatistickom programe IBM SPSS verzia 25 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Na 
hodnotenie demografických, klinických a MR údajov sme použili metódy deskriptívnej štatistiky. 
Kategorické premenné sme vyjadrili v počtoch a percentách, numerické premenné u normálne 
distribuovaných dát na základe Kolmogorov-Smirnovho testu normality, ako aritmetický priemer a 
štandardnú odchýlku, v prípade nie normálnej distribúcie ako medián, IQR a rozsah. Pre porovnanie 
parametrických premenných v jednotlivých skupinách sme použili Studentov T-test, neparametrické 
premenné sme porovnávali pomocou Mann-Whitney U-testu. Neparametrická bivariačná korelačná 
analýza podľa Spearmana bola použitá pri určovaní vzťahu medzi hladinami pNfL, základnými 
charakteristikami súboru a MR parametrami. Štatistická signifikancia bola definovaná hodnotou p 
<0,05. 
 
Výsledky 
Do štúdie bolo zaradených 38 žien (67.86%) a 18 mužov (32.14%) s priemerným vekom 41.43 rokov, v 
rozsahu 20 až 64 rokov. Trvanie dĺžky choroby bolo od 1 po 38 rokov, medián 9 rokov. Medián EDSS 
bol 3.25, v rozsahu 1 až 5.5. Kontrolná skupina pozostávala z 26 žien (72.2%) a 10 mužov (27.8%) s 
priemerným vekom 41.06 rokov, v rozsahu 24 až 67 rokov. 
Priemerné hladiny pNfL u pacientov s RS sme namerali 14.73 ± 6.3 pg/ml, v rozsahu 6 až 34 pg/ml. 
Nenašli sme signifikantný rozdiel v hladine pNfL medzi mužmi a ženami 13.72 ± 6.5 pg/ml v porovnaní 
s 15.20 ± 6.3 pg/ml, p= 0.43. 
Nezistili sme signifikantný rozdiel medzi hladinami pNfL u pacientov s aktivitou na MR v porovnaní s 
pacientmi bez MR aktivity 17.02 ± 9.1 pg/ml v porovnaní s 13.81 ± 4.7 pg/ml, p= 0.09. Priemerný vek 
pacientov s aktivitou na MR bol signifikantne nižší v porovnaní s pacientmi bez MR aktivity 35.38 ± 
7.4 rokov v porovnaní s 43.85 ± 11.5 rokov, p= 0.009. 
Priemerné hladiny pNfL v kontrolnej skupine sme namerali 7.31 ± 3.7 pg/ml, v rozsahu 2.1 až 18.8 
pg/ml. Taktiež sme nezaznamenali signifikantný rozdiel v pohlaví pre mužov a ženy 8.88 ± 4.6 pg/ml, 
v porovnaní so 6.70 ± 3.2 pg/ml, p= 0.12. U kontrol hladiny pNfL signifikantne korelovali s vekom, p= 



 
 

147 
 

<0.001. Pri pacientoch s RS boli hladiny pNfL signifikantne vyššie v porovnaní s kontrolami 14.73 ± 6.3 
pg/ml oproti 6.67 ± 3.9 pg/ml, p <0.001, Obrázok 1. 
Hladiny pNfL v podskupine pacientov s Wbv atrofiou boli signifikantne vyššie v porovnaní s 
podskupinou pacientov bez Wbv atrofie 16.84 ± 6.8 oproti 13.02 ± 5.5, p= 0.025. Podobne tiež 
hladiny pNfL v podskupine pacientov s Gmv atrofiou boli signifikantne vyššie ako hladiny u pacientov 
bez Gmv atrofie 17.65 ± 6.0 v porovnaní s 13.6 ± 6.0, p= 0.037. 
Štatisticky signifikantne pozitívne korelovala hladina pNfL s hodnotou EDSS p= 0.004, trvaním 
choroby p= 0.026, atrofiou Wbv p= 0.017 a atrofiou Gmv p= 0.020. Štatisticky signifikantne negatívne 
korelovala s Wbv p= 0.044. Nenašli sme signifikantnú koreláciu medzi pNfL a MR aktivitou, počtom 
nových T2 lézií a enhancujúcimi léziami. 
Hodnota EDSS v podskupine pacientov s atrofiou Wbv bola signifikantne vyššia v porovnaní s 
podskupinou bez atrofie 3.78 ± 1.3 oproti 2.66 ± 1.3, p= 0.003. Rovnako to bolo aj pri atrofii Gmv, kde 
hodnota EDSS bola signifikantne vyššia v porovnaní s podskupinou bez atrofie 4.13 ± 1.1 oproti 2.8 ± 
1.3, p= 0.001. 
 

 
Obr.1: Hladiny pNfL u pacientov s RS a kontrol. 
pNfL - plazmatická hladina ľahkých reťazcov neurofilamentov, RS - roztrúsená skleróza. 
 
 pacienti s RS (n= 56) Kontroly (n= 36) p 
Muži 18 (32.14%) 10 (27.8%) NS 
Ženy 38 (67.86%) 26 (72.2%) NS 

Vek (roky) 41.43 ± 11.15a 41.06 ± 13.61a NS 
Dĺžka choroby (roky) 9 (8.50, 1-38)b NA  
EDSS 3.25 (2.50, 1-5.5)b NA  
pNfL (pg/ml) 14.73 ± 6.38a 7.31 ± 3.76a p <0.001 ** 
kategorické premenné sú vyjadrené ako číslo a percento (%), a: priemer ± SD, 
 b: medián, IQR a rozsah, NA: nehodnotené, NS: nesignifikantné, ** p <0.01. 
Tab.1: Základné charakteristiky súboru pacientov s RS a kontrol. 
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 n Hodnoty rho 
Vek 56 41.43 ± 11.1a  0.233 

EDSS 56 3.25 (2.50, 1-5.5)b       0.377 ** 
Dĺžka choroby (roky) 56 9 (8.50, 1-38)b     0.298 * 
Objem celého mozgu (Wbv)(ml) 56 1487 ± 91.5a    -0.270 * 
Objem sivej hmoty (Gmv)(ml) 56 896 ± 51.3a -0.222 

Počet enhancujúcich lézií 56 0.00 (0.00, 0-4)b  0.082 
Počet nových T2 lézií 56 0.00 (1.0, 0-18)b  0.157 
Objem FLAIR lézií (ml) 56 9.38 (12.83, 0.6-28.7)b  0.191 
Objem enhancujúcich lézií (ml) 40 0.00 (0.02, 0-2.06)b  0.054 
Objem T1 lézií (ml) 52 6.11 (8.34, 0.09-24)b  0.194 

Prítomná MR aktivita 16 28.6%  0.138 
Neprítomná MR aktivita 40 71.4%  
Prítomná atrofia Wbv 25 44.6%     0.317 * 
Neprítomná atrofia Wbv 31 55.4%  

Prítomná atrofia Gmv 15 26.8%     0.302 * 
Neprítomná atrofia Gmv 41 73.2%  
kategorické premenné sú vyjadrené ako číslo a percento (%), 
a: priemer ± SD, b: medián, IQR a rozsah, rho: Spearmanov korelačný koeficient 
odvodený z bivariačnej korelačnej analýzy k hodnote pNfL, * p <0.05, ** p <0.01. 
Tab.2: Klinické a MR charakteristiky súboru pacientov a ich korelácia s pNfL. 
 
Diskusia 
RS je charakterizovaná zápalovými a neurodegeneratívnymi procesmi (05). Po dlhý čas bola 
považovaná za chronickú zápalovú chorobu bielej hmoty mozgu a miechy, ktorá vedie k 
demyelinizácii a nakoniec k neurodegenerácii. Posledných niekoľko rokov sa prehodnocovali 
patomechanizmy pri RS a predmetom záujmu boli neurodegeneratívne procesy, najmä sivej hmoty 
mozgu, ktoré sa javia ako nezávislé od demyelinizácie (06, 07). 
V našej štúdii sme sa zamerali na použitie pNfL, ako na marker neuroaxonálneho poškodenia a 
prediktor mozgovej atrofie z periférnej krvi u pacientov s RS (08). 
Prvý významný výsledok v našej práci je skutočnosť, že hladina pNfL u pacientov s RS je signifikantne 
vyššia v porovnaní s kontrolami. Hladina pNfL v súbore pacientov nekorelovala s vekom a nesúvisela 
ani s pohlavím. U kontrol hladina pNfL významne stúpala s vekom čo je v súlade s pozorovaním iných 
autorov (09). 
Ďalším významným pozorovaním je pozitívna korelácia hladín pNfL s EDSS, o ktorej sa hovorí aj v 
niekoľkých publikovaných prácach (10). Podľa našich výsledkov, hladiny pNfL sú ovplyvnené 
rozsahom neurodegeneratívneho procesu a odrážajú klinickú závažnosť choroby. 
Nezistili sme koreláciu medzi hladinou pNfL, počtom nových T2 a enhancujúcich lézií. 
Predpokladáme, že daný výsledok môže byť spôsobený skutočnosťou, že v sledovaní máme 
zaradených liečených pacientov, bez klinických prejavov aktivity choroby. 
Zistili sme významne pozitívnu asociáciu hladín pNfL s atrofiou Wbv, atrofiu Gmv a inverznú asociáciu 
s Wbv, vyplývajúcu z prebiehajúceho procesu neurodegenerácie. 
Naše zistenia naznačujú, že liečení pacienti s RS majú zvýšený úbytok mozgovej hmoty, ktorý koreluje 
so zvýšenou hladinou pNfL, čo je asociované so zhoršovaním EDSS. Z tohto hľadiska môžeme meranie 
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hladiny pNfL považovať za biomarker neurodegenerácie podobne ako objemové parametre získané 
MR vyšetrením. Vďaka technológii SIMOA, ktorá umožnila stanoviť hladiny pNfL v periférnej krvi, sa 
môže vyšetrenie pNfL považovať za dôležitý krok k jeho využitiu ako biomarkera v praxi. V porovnaní 
s MR vyšetrením je monitorovanie hladín pNfL časovo nenáročné, pre pacienta nezaťažujúce a 
finančne menej nákladné. 
 
Podporené čiastočne grantom APVV-15-0228. 
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Úvod  
Strata sluchu je zmyslovou poruchou s celosvetovou incidenciou vrodenej formy okolo 1,33 na 1000 
novorodencov (1) a celkovo postihuje približne 10 % svetovej populácie (2). Približne za polovicu 
prípadov trvalej poruchy sluchu v detstve môžu genetické príčiny (3). Pri  dedičných poruchách sluchu 
rozlišujeme nesyndrómové a syndrómové formy. Nesyndrómové formy predstavujú majoritnú časť 
(70 %) všetkých prípadov a pacienti majú prítomnú len poruchu sluchu. S takýmito poruchami sluchu 
sa spája veľké množstvo génov (až 116) (4). 
Podľa toho, v ktorom období vývinu rečových schopností sa poškodenie sluchu objaví, rozlišujeme 
prelingválnu (do 2 rokov), perilingválnu (od 2 do 5 rokov) a postlingválnu (od 5 rokov) poruchu 
sluchu. Pri stanovení diagnózy je potrebné určiť aj stupeň poruchy sluchu (ľahký, stredný, stredne 
ťažký, ťažký, hluchota). Typ a závažnosť poruchy sluchu posudzuje ORL lekár alebo foniater. 
Najčastejšie sa na meranie sluchu starších detí a dospelých používa tónová audiometria  (0,25 - 6 
kHz). Vďaka nej je možné určiť stupeň poruchy sluchu, zistiť, či ide o senzorineurálnu alebo 
prevodovú poruchu sluchu (meraním kostného a vzdušného vedenia) a určiť tvar audiometrickej 
krivky (bazokochleárny, mediokochleárny, pankochleárny, apikokochleárny, ski slope atď.) (3). 
Typy dedičnosti asociované s poruchami sluchu sú tiež rôznorodé. Medzi nesyndrómovými formami 
poruchy sluchu má najväčšie zastúpenie autozomálne recesívny typ dedičnosti (80 %), v menšej 
miere autozomálne dominantný (15-20 %) a minoritne sa vyskytujú  mitochondriálne poruchy sluchu 
(1 %), či poruchy sluchu viazané na X chromozóm (4). Celosvetovo sa vo veľkej miere (až do 50 % 
všetkých hereditárnych prípadov) vyskytujú autozomálne recesívne mutácie na lokuse DFNB1, ktorý 
nesie dva gény, GJB2 a GJB6, potrebné na tvorbu transmembránových gap junctions, ktoré 
zabezpečujú recirkuláciu draslíkových iónov späť do endolymfy a tým udržiavajú homeostázu 
v kochley (5). Mutácie v týchto génoch sa považujú za najvýznamnejšiu príčinu prelingválnej poruchy 
sluchu.  
V tejto štúdii sme sa zamerali na probandov s obojstrannou senzorineurálnou poruchou sluchu 
dosiahnutou pred 60. rokom života, u ktorých sme Sangerovým sekvenovaním analyzovali gén GJB2 a 
multiplexnou PCR analýzou gén GJB6. Následne sme porovnali frekvenciu výskytu identifikovaných 
variantov v kaukazoidnej a rómskej populácii u GJB2 a GJB6 pozitívnych probandov a zisťovali vek 
nástupu poruchy sluchu.  
 
Pacienti 
Pacientov s obojstrannou senzorineurálnou poruchou sluchu sme vyhľadávali v spolupráci s Klinikou 
otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB v Bratislave, Detskou otorinolaryngologickou 
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klinikou LFUK v Bratislave, NÚDCH a Biomedicínskym centrom SAV v Bratislave. Zároveň sme 
uskutočnili terénne výjazdy do rómskych komunít s vysokým výskytom poruchy sluchu. V laboratóriu 
Diabgene Biomedicínskeho centra BMC SAV tak bolo od roku 2010 do 2/2020 evidovaných 1 351 
jedincov z 870 nepríbuzných rodín, ktorým bola odobraná krv alebo vykonaný ster z bukálnej sliznice 
na izoláciu DNA. 
 
Metódy 
Sekvenovanie podľa Sangera 
Sekvenovanie podľa Sangera  je zlatým štandardom DNA analýz (6). Táto metóda umožňuje zistiť 
priame poradie nukleotidových báz (A, C, G, T) v krátkych sekvenciách DNA, a preto sme ju použili pri 
analýze génu GJB2 (NM_004004.5), ktorý obsahuje dva kódujúce exóny (exón 1 a exón 2). Primery 
sme dizajnovali pre každý exón samostatne. Skúmaný genomický región sme amplifikovali pomocou 
PCR a prítomnosť produktu sme overili pomocou elektroforézy na 1,5 % agarázovom géli. PCR 
produkt sme následne prečistili s použitím enzýmov Exo I a FastAP. Sekvenačné reakcie prečistených 
PCR produktov sme realizovali pomocou súpravy Big-Dye Terminator v3.1 a separovali na platforme 
ABI 3500 v súlade s inštrukciami výrobcu. Získané dáta sme analyzovali pomocou softvéru SeqScape 
v 2.1.1 (Applied Biosystems, USA). 
 
Multiplexná PCR analýza 
Na detekciu veľkých delécií del(GJB6-D13S1854) a del(GJB6-D13S1830) v géne GJB6 (NM_006783.4) 
sme zvolili špecificky dizajnovanú multiplexnú PCR  podľa del Castilla et al. (7). V tejto PCR reakcii boli 
použité 3 páry primerov. Primery pre detekciu mutácie del(GJB6-D13S1854): GJB-1R, BKR-1, primery 
pre detekciu mutácie del(GJB6-D13S1830): DelBK1, DelBK2, primery pre syntézu exónu 1: CX30Ex1A, 
CX30Ex1B. Prítomnosť a rozloženie PCR produktov na 2 % agarázovom géli po elektroforéze sme 
vyhodnotili pod UV svetlom. 
  
Výsledky 
Vzhľadom na to, že mutácie v géne GJB2 sú najčastejšou geneticky podmienenou príčinou poruchy 
sluchu, DNA analýzu génu GJB2 sme uskutočnili ako prvú. Príčinu poruchy sluchu na podklade génu 
GJB2 sme stanovili u 249 probandov, z toho 246 sú nositeľmi recesívnych mutácií (bialelických 
mutácií) a 3 probandi sú nositeľmi dominantnej mutácie (z toho jeden proband je nositeľom 
dominantnej a jednej recesívnej mutácie). Nositeľov recesívnych mutácií je možné z hľadiska 
genotypu rozdeliť na 162 homozygotov a 84 zložených heterozygotov (Tab.1). Recesívne mutácie v 
géne GJB2 spôsobujú zvyčajne ťažkú poruchu sluchu až hluchotu. V tomto prípade proband zdedí 
poškodenú alelu od obidvoch rodičov, ktorí majú mutáciu na jednej alele a sú tak počujúcimi 
prenášači. Príčinu poruchy sluchu sme uvedenými analýzami nezistili u 613 probandov, avšak 71 
probandov z tejto skupiny malo detegovanú mutáciu na jednej alele (prenášači) a u zvyšných 542 
probandov mutácia v géne GJB2 nebola vôbec detegovaná. U 8 probandov sme analýzu DNA 
nevykonali z dôvodu nedostatku DNA. Celkovo sme sekvenovaním podľa Sangera detegovali 25 
rôznych mutácií. Vďaka DNA analýze génu GJB2 sme tak u 28,62 % rodín odhalili genetickú etiológiu 
poruchy sluchu. 
Najčastejšíe detegované varianty v géne GJB2 boli delécie c.35delG a c.71G>A. Prvú z uvedených má 
v homozygotnom tvare 127 (92,03 %) probandov kaukazoidného etnika a 2 probandi rómskeho 
etnika. Mutáciu c.71G>A má v homozygotnom tvare má len jeden proband kaukazoidného etnika a 
až 22 (95,65 %) probandov rómskeho etnika. 
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 genotyp počet GJB2 pozitívnych probandov 

homozygot 
c.[35delG];c.[35delG] 138 
c.[71G>A];c.[71G>A] 23 
c.[-23+1G>A];c.[-23+1G>A] 1 

zložený heterozygot 

c.[35delG];c.[313_326del14] 17 
c.[35delG];c.[71G>A] 16 
c.[-23+1G>A];c.[35delG] 15 
c.[35delG];c.[109G>A] 5 
c.[35delG];c.[167delT] 3 
c.[35delG];c.[269T>C] 3 
c.[-23+1G>A];c.[167delT] 2 
c.[35delG];c.[101T>C] 2 
c.[35delG];c.[229T>C] 2 
c.[35delG];c.[333_334delAA] 2 
c.[35delG];c.[358_360delGAG] 2 
c.[101T>C];c.[109G>A] 2 
c.[-23+1G>T];c.[35delG] 1 
c.[-23+1G>A];c.[313_326del14] 1 
c.[31_68del];c.[35delG] 1 
c.[35delG];c.[94C>T] 1 
c.[35delG];c.[127G>A] 1 
c.[35delG];c.[139G>T] 1 
c.[35delG];c.[250G>A] 1 
c.[71G>A];c.[109G>A] 1 
c.[71G>A];c.[269T>C] 1 
c.[176_191del16];c.[235delC] 1 
c.[101T>C];c.[663G>C] 1 
c.[109G>A];c.[269T>C] 1 
c.[109G>A];c.[358_360delGAG] 1 
c.[35delG];c.[224G>A] 1 

heterozygot (dominantná 
mutácia) 

c.[223C>T;[=] 1 
c.[551G>A;[=] 1 

spolu  249 
Tab.1: Prehľad detegovaných mutácií a genotypov v súbore 249 probandov s potvrdeneou geneticky 
podmienenou poruchou sluchu na podklade génu GJB2. 

 
U  613 probandov, u ktorých sme doposiaľ nezistili genetickú etiológiu poruchy sluchu, sme 
analyzovali aj gén GJB6. Mutáciu del(GJB6-D13S1830) sme detegovali len u 3 probandov 
s prelingválnou poruchou sluchu, u ktorých sme v predchádzajúcej analýze detegovali mutáciu 
c.35delG heterozygotnom stave. 
 Na záver sme u GJB2 a GJB6 pozitívnych probandov zisťovali vek nástupu poruchy sluchu. 
Prelingválnu stratu sluchu má až 209 probandov, perilingválnu 12 probandov, postlingválnu 6 
probandi a u 25 probandov sme nemali dostupné informácie (Obr.1). Túto poslednú podskupinu 
tvorili najmä pacienti z rómskych osád a internátnych skôl pre nepočujúcich.   
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Obr.1 Mutácie v génoch GJB2 a GJB6 až u 83 % pozitívnych jedincov spôsobujú prelingválnu poruchu sluchu.  

 
Diskusia 
V našom súbore sme analýzou DNA identifikovali genetickú príčinu straty sluchu u 252 probandov (z 
870 probandov; 28,97 %) spôsobenej mutáciami v génoch GJB2 a GJB6.  
Mutácie v géne GJB2 môžu byť etnicky špecifické. V géne GJB2 sa najčastejšie vyskytuje mutácia 
c.35delG u kaukazoidného etnika a c.71G>A u rómskeho etnika (8). V našom súbore máme taktiež 
jednu probandku ázijského etnika, u ktorej sme identifikovali 2 mutácie, ktoré patria medzi 
najčastejšie sa vyskytujúce v čínskej populácii (9). Okrem týchto dvoch mutácií sme detegovali aj 23 
ďalších. Prednostné analyzovanie génu GJB2 u pacientov s obojstrannou senzorineurálnou poruchou 
sluchu je pre tak široké spektrum mutácií vhodné.  
Po objavení mutácie del(GJB6-D13S1830) začali rôzne krajiny analyzovať gén GJB6 u GJB2 pozitívnych 
monoalelických heterozygotov na túto deléciu. Jej najčastejší výskyt je zaznamenaný v Izraeli, 
Francúzsku a Španielsku. Mutácia del(GJB6-D13S1830) bola taktiež detegovaná v Nemecku (10). 
V géne GJB6 sme u troch probandov (všetci GJB2 heterozygoti) s prelingválnou poruchou sluchu ako 
druhú mutáciu identifikovali mutáciu del(GJB6-D13S1830). Táto 309 bp delécia pravdepodobne 
zahŕňa aj regulačný element génu GJB2. Nízky záchyt pacientov s deléciou v géne GJB6 na Slovensku 
je porovnateľný s výskytom tejto delécie v okolitých krajinách (11). Práce z Rakúska, Turecka, 
Jordánska, Číny neidentifikovali deléciu del(GJB6-D13S1830) u pacientov so senzorineurálnou 
poruchou sluchu (12). Z toho vyplýva, že mutácia del(GJB6-D13S1830) je obmedzená na určité 
populácie. 
Mutácie v génoch GJB2 a GJB6 sú zodpovedné za autozomálne recesívne (lokus DFNB1) a v menšej 
miere aj dominantné (lokus DFNA3) dedičné poruchy sluchu (4). Až 206 GJB2 a GJB6 pozitívnych 
pacientov v našom súbore má prelingválnu poruchu sluchu, a teda poruchy uvedených génov sa 
typicky vyznačujú poruchou sluchu so skorým nástupom (0-2 roky). Vo väčšine prípadov ich možno 
identifikovať už pri neonatálnom skríningu sluchu. 
Farmakologická liečba týchto pacientov v súčasnosti nie je možná. Strata sluchu sa podľa jej 
závažnosti kompenzuje načúvacími prístrojmi alebo kochleárnym implantátom (3). Diagnóza 
konexínovej hluchoty je z pohľadu funkčných výsledkov po kochleárnej implantácii priaznivá a možno 
ju označiť za pozitívny prognostický faktor (13).  Je pravdepodobné, že aj z ostávajúcich 71,03 % 
probandov v našej kohorte má väčšina genetickú príčinu ochorenia, ale na podklade iných génov. 
V súčasnosti je známych viac 226 génov asociovaných so senzorineurálnou poruchou sluchu, čo 
znamená, že sa jedná o extrémne heterogénne genetické ochorenie (14). Genetická heterogenita 
senzorineurálnej poruchy sluchu je teda hlavnou prekážkou v detegovaní nových mutácií a presnej 
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identifikácii etiológie u mnohých pacientov. Metódy sekvenovania novej generácie dávajú nádej pre 
odhalenie genetickej podstaty straty sluchu práve u tých pacientov, u ktorých sa nenašli mutácie v 
génoch najčastejšie asociovaných s týmto ochorením. Naše prvé výsledky naznačujú, že takýmto 
prístupom možno identifikovať kauzálny gén aspoň v 40 % zostávajúcich prípadov.  
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Úvod 
Porucha autistického spektra (PAS) je charakterizovaná tromi hlavnými, jadrovými príznakmi: 
narušením sociálnej interakcie, narušením komunikácie a stereotypným správaním a záujmami. 
Predpokladá sa, že existuje viacero patomechanizmov vzniku PAS, všetky majú spoločné to, že 
negatívne ovplyvňujú prenatálny vývin nervového systému, čo sa neskôr prejaví charakteristickými 
zmenami v správaní. Jedna z teórií predpokladá účasť zápalu v etiopatogenéze PAS. Ukazuje sa, že 
alterácie hladín cytokínov, ktorým je vystavený mozog plodu, môžu narušiť jeho vývin a po narodení 
sa prejaviť aj v správaní (1). Experimenty na myšiach, potkanoch či opiciach ukázali, že ak gravidným 
samiciam injikovali látky napodobňujúce prítomnosť baktérií či vírusov, alebo injikovali priamo 
zápalové cytokíny, ich potomkovia v období mladosti i dospelosti vykazovali črty správania podobné 
autistickým. Vykazovali tiež viaceré biochemické a anatomické odlišnosti mozgu, podobne ako sa 
pozorovali u ľudí s PAS (1). V humánnych štúdiách sa zistilo, že infekcia matky v určitej fáze 
tehotenstva zvyšuje riziko výskytu PAS u dieťaťa (2). Merania hladín cytokínov v plodovej vode matky 
počas tehotenstva (3) a v krvi dieťaťa v neonatálnom období (4, 5), ako aj v jeho neskoršom veku (6, 
7, 8), preukázali, že zvýšená hladina určitých zápalových cytokínov, alebo naopak znížená hladina 
určitých protizápalových cytokínov (9) je spojená so zvýšeným rizikom výskytu PAS u dieťaťa. Na 
základe uvedeného sa predpokladá, že aktivácia imunitného systému dieťaťa napr. následkom 
prekonanej infekcie matky počas tehotenstva pretrváva aj v neskoršom období po narodení, 
neprejavuje sa však typickými príznakmi zápalu a preto môžeme uvažovať o chronickom subklinickom 
zápale, aspoň u časti detí s PAS. Zatiaľ neexistuje biologický marker PAS a niektorí autori uvažujú ako 
o potenciálnych biomarkeroch PAS aj o cytokínoch (10). Cieľom našej pilotnej štúdie je sledovať, či 
koncentrácie vybraných najvýznamnejších zápalových cytokínov budú podľa predpokladov vyššie 
u detí s PAS ako u detí kontrolného súboru. Zisťovali sme zároveň či je vzťah medzi hladinami 
cytokínov a závažnosťou príznakov PAS. 
 
Materiál a metódy 
 
Výskumný súbor 
Výskumný súbor tvorilo spolu 53 detí, z toho 35 s PAS (32 chlapcov, 3 dievčatá) a 18 neurotypických 
(9 chlapcov, 9 dievčat). Skupiny boli navzájom vyrovnané podľa veku, v pomere 2:1. Priemerný vek 
participantov s PAS bol 7,8 ± 2,8 (SD) roka a neurotypických 7,9 ± 2,7 (SD) roka. Deti s PAS mali rôznu 
úroveň reči – 18 bolo neverbálnych, 2 mali slabo rozvinutú reč a 15 bolo plne verbálnych. Všetky deti 
v kontrolnom súbore boli verbálne. 
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Diagnostika PAS 
Na zistenie prítomnosti PAS sme použili Diagnostickú škálu pre autizmus (Autism diagnostic 
observation schedule - ADOS-2), podľa ktorej administrátor hodnotí správanie dieťaťa na základe 
priameho pozorovania a interakcie s ním, a Diagnostické interview na autizmus (Autism diagnostic 
interview Revised - ADI-R), ktorý predstavuje štruktúrovaný rozhovor s rodičmi dieťaťa. Diagnóza PAS 
bola stanovená ak sa závery oboch vyšetrení, ktoré boli administrované nezávisle inými osobami, 
zhodovali. Oba uvedené diagnostické postupy umožňujú vyjadriť aj závažnosť jednotlivých jadrových 
príznakov PAS. V prípade ADOS-2 ide o skóre sociálneho afektu (SA; vyjadruje závažnosť narušenia 
sociálnej interakcie a komunikácie), skóre vyjadrujúce závažnosť stereotypného správania a záujmov 
(ÚVRS) a celkové komparatívne skóre (vyjadruje celkovú závažnosť príznakov). ADI-R umožňuje 
vypočítať skóre vyjadrujúce závažnosť narušenia sociálnej interakcie (časť A), skóre vyjadrujúce 
závažnosť narušenia komunikácie (časť B) a skóre vyjadrujúce závažnosť narušenia v oblasti 
stereotypného a úzko vymedzeného správania a záujmov (časť C).  
 
Stanovenie koncentrácií cytokínov 
Venózna krv bola odobratá v ranných hodinách do skúmaviek s EDTA. Skúmavky s krvou sa 
centrifugovali 10 minút pri rýchlosti 3000 otáčok/min. Oddelila sa plazma, ktorá sa uchovala pri -
80°C. Na analýzu cytokínov sa využila multiplexová analýza, umožňujúca simultánne stanovenie 
koncentrácie väčšieho počtu analytov z malého množstva plazmy v rovnakej jamke mikrotitračnej 
doštičky (MILLIPLEX MAP Human Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Panel - Immunology Multiplex 
Assay) na základe postupu odporúčaného výrobcom (EMD Millipore Corporation, 2013). V plazme 
boli stanovené prozápalové cytokíny TNF-α (tumor nekrotizujúci faktor alfa), IL-1β (interleukín 1-
beta), IL-17 (interleukín 17), IFN-γ (interferón gama). 
 
Štatistická analýza 
Na štatistické spracovanie výsledkov sme použili Shapiro-Wilkov test pre overenie predpokladu 
normality rozloženia dát. Pri testovaní rozdielov medzi skupinami sme v prípade normálnej 
distribúcie použili nezávislý t-test, v prípade ak distribúcia nebola normálna sme použili Mann-
Whitneyov U-test. Ak sa preukázal signifikantný rozdiel, na vyjadrenie veľkosti efektu sme použili 
Cohenovo-d alebo r-hodnotu. Vzťah koncentrácií cytokínov so závažnosťou symptómov u detí s PAS 
sme zisťovali pomocou Spearmanového korelačného koeficientu. 
 
Výsledky 
Výsledky porovnaní sme zhrnuli v tabuľke 1 (hodnoty koncentrácií sú v pg/ml). Zistili sme 
signifikantne vyššie plazmatické hladiny prozápalových cytokínov IL-17 (p = 0,007), IFN-γ (p = 0,015) 
a TNF-α (p = 0,017) u detí s PAS v porovnaní s kontrolnou vzorkou. Analýza veľkosti efektu 
preukázala, že v prípade IL-17 (r = 0,372) a IFN-γ (r = 0,244) možno hodnotiť rozdiely ako malé, 
v prípade TNF-α rozdiely hodnotíme ako stredne veľké (d = 0,682). Hladina IL-1β bola v priemere 
vyššia u detí s PAS, ale rozdiel nebol signifikantný (p = 0,164). Hladiny cytokínov nepreukázali vzťah so 
závažnosťou symptómov PAS podľa ADOS-2 ani podľa ADI-R, s výnimkou IL-17, ktorý slabo negatívne 
koreloval (p = 0,036; rho = -0,372) so závažnosťou narušenia sociálnej interakcie (ADI-R, časť A) 
(tabuľka 2).   
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Tabuľka 1: Porovnanie plazmatických koncentrácií cytokínov (pg/ml) medzi deťmi s PAS a kontrolným 
súborom 

cytokín skupina priemer medián SD min. max. test p 
veľkosť 
efektu 

IL-1β 
kontrola 
PAS 

1,47 
2,28 

1,39 
2,26 

0,88 
1,81 

0,02 
0,13 

3,35 
7,41 

U =  
241,0 

0,164 - 

IL-17 
kontrola 
PAS 

4,48 
6,69 

3,68 
5,58 

2,11 
3,89 

1,21 
2,22 

9,97 
17,84 

U =  
171,0 

0,007 
r = 
0,372 

IFN-γ 
kontrola 
PAS 

7,99 
14,09 

7,53 
11,07 

4,48 
9,70 

1,43 
3,21 

15,68 
42,42 

U =  
185,5 

0,015 
r =  
0,244 

TNF-α 
kontrola 
PAS 

17,24 
23,40 

18,66 
22,78 

7,38 
10,42 

1,85 
4,59 

29,49 
46,76 

t = 
2,232 

0,017 
d = 
0,682 

 
 
Tabuľka 2: Vzťah koncentrácií cytokínov so závažnosťou symptómov u detí s PAS (Spearmanova 
korelácia) 

cytokíny 
 ADOS-2 ADI-R 

SA UVRS celkové časť A časť B časť C 

IL-1β 
rho 
p 

-0,086 
0,628 

-0,165 
0,350 

-0,252 
0,144 

0,045 
0,801 

0,167 
0,346 

0,019 
0,914 

IL-17 
rho 
p 

-0,062 
0,738 

0,128 
0,484 

-0,034 
0,851 

-0,372* 
0,036 

-0,257 
0,155 

-0,221 
0,223 

IFN-γ 
rho 
p 

-0,037 
0,835 

-0,088 
0,620 

-0,188 
0,279 

0,075 
0,675 

0,217 
0,219 

0,068 
0,700 

TNF-α 
rho 
p 

0,040 
0,823 

,0-124 
0,484 

-0,181 
0,298 

-0,080 
0,653 

-0,003 
0,985 

-0,101 
0,571 

SA - čiastkové skóre sociálny afekt v ADOS-2 (závažnosť narušenia sociálnej interakcie a komunikácie) 
UVRS - čiastkové skóre stereotypného správania a úzko vymedzených záujmov v ADOS-2 
ADI-R – časť A - závažnosť narušenia sociálnej interakcie 
ADI-R – časť B - závažnosť narušenia komunikácie 
ADI-R – časť C - závažnosť stereotypného správania a úzko vymedzených záujmov 
* p < 0,05 
 
Diskusia 
V našej štúdii sme preukázali vyššie hladiny troch prozápalových cytokínov (IL-17, IFN-γ, TNF-α) u detí 
s PAS s malým až stredne veľkým rozdielom v porovnaní s kontrolným súborom. V prípade IL-1β sme 
významný rozdiel nezistili. Naše výsledky tak podporujú úvahy o tom, že u detí s PAS je zvýšená 
aktivita imunitného systému v porovnaní s neurotypickými deťmi. V prípade IFN-γ a TNF-α sa naše 
výsledky zhodujú s väčšinou doterajších štúdií (7, 8, 11), naopak, v prípade IL-1β a IL-17 sú naše 
výsledky skôr opačné (6, 7, 8). Protirečivé výsledky štúdií zameraných na PAS sú často výsledkom 
heterogénnosti skúmaných skupín – líšia sa mierou inteligencie, počtom a závažnosťou rôznych 
pridružených problémov (napr. somatických), kvalitou reči, a pod.. Aj jedným z limitov našej štúdie je 
že v súbore PAS sú zmiešané deti verbálne i neverbálne, ako aj deti s rôznou mierou závažnosti 
príznakov. Zaujímavým výsledkom je negatívna korelácia medzi závažnosťou narušenia sociálnej 
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interakcie a hladinou IL-17, čo znamená že vyššia hladina IL-17 súvisí s menšou závažnosťou 
príznakov v tejto oblasti. Interpretácia tohto zistenia je nateraz nejasná. Prezentované dáta sú 
výsledkom pilotnej štúdie zameranej na úlohu imunitnej dysfunkcie v patomechanizmoch PAS. 
Všetky štyri uvedené cytokíny sú len výberom z oveľa väčšieho počtu, ktoré sme analyzovali, aktuálne 
prezentujeme len tie, ktoré sa v literatúre ukazujú ako najvýznamnejšie v spojitosti s PAS či už 
prenatálne alebo po narodení. V ďalšom kroku plánujeme použiť zložitejšie štatistické analýzy, ktoré 
budú zohľadňovať aj mieru symptómov PAS a ďalšie biologické a behaviorálne premenné, ako aj 
rozšíriť záber na ostatné analyzované cytokíny.    
 
 
Podporené grantom APVV 15-0045, APVV 15-0085 a VEGA 1/0141/17. 
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Úvod 
Porucha autistického spektra (PAS) je skupina ochorení, ktoré sa prejavujú zväčša pred tretím rokom 
života a sú typické ťažkosťami v oblasti sociálnych interakcií, komunikácii a v obmedzenom, 
stereotypne opakujúcom správaní sa. Okrem typických behaviorálnych príznakov sú však veľmi časté 
aj somatické prejavy ako napríklad imunitné (1), či gastrointestinálne (2). Pri PAS bolo pozorované 
zvýšenie oxidačného stresu (3), čo môže viesť k poškodeniu rôznych orgánov ako aj erytrocytov. Na 
súvislosť medzi oxidačným stresom, poškodením membrány erytrocytov a závažnosťou klinických 
prejavov autizmu už bolo poukázané (4). Abnormality v tvare erytrocytov boli definované ako jedna z 
nerozpoznaných typických čŕt autizmu (5). Pozorované bolo taktiež zníženie deformability 
erytrocytov u detí s PAS v porovnaní s neurotypickými jedincami (6).  
Deformabilita erytrocytov predstavuje ich schopnosť meniť tvar bez toho, aby došlo k ich 
poškodeniu. Táto vlastnosť významne ovplyvňuje životnosť erytrocytov a hemodynamiku ako takú 
(7). Poznáme tri hlavné charakteristiky, ktoré popisujú deformabilitu erytrocytov: pomer povrchu a 
objemu erytrocytu, cytoplazmatická viskozita, mechanické vlastnosti a flexibilita membrány a 
cytoskeletu (8). Jedným z dôležitých faktorov ovplyvňujúcich pomer povrchu a objemu erytrocytu 
erytrocytov je schopnosť udržiavať iónovú a vodnú homeostázu. Kľúčovú úlohu tu zohráva sodíkovo-
draslíková pumpa (Na,K-ATPáza) (7). Funkcia tohto enzýmu je však mimoriadne citlivá na vplyv 
oxidačného stresu a u detí s PAS je jej aktivita výrazne znížená (4). Významným faktorom 
ovplyvňujúcim deformabilitu erytrocytov je taktiež adekvátna produkcia oxidu dusnatého (NO) 
erytrocytmi. Tento dôležitý vazodilatant je tvorený aj samotnými erytrocytymi, ktoré obsahujú 
vlastnú endotelovú NO syntázu a tvorbou NO významne prispievajú k biodostupnosti NO v krvi (9).  
Existuje viacero prác (4, 5, 6, 12) zaoberajúcich sa erytrocytmi pri PAS, ale len jedna z nich (4) 
popisuje vzťah medzi klinickou symptomatológiou PAS a parametrami erytrocytov. Cieľom tejto 
práce bolo popísať vzťah medzi deformabilitou erytrocytov, ako kľučovej vlastnosti erytrocytov 
vzhľadom na ich funkciu, a jej parametrami so závažnosťou klinických príznakov PAS. 
 
Metodika: 
Dizajn štúdie a diagnostické metódy 
Našej štúdie sa zúčastnilo 104 detí s PAS (86 chlapcov, 18 dievčat) s mediánom veku 3,688 (2,65min; 
8,058 max). Porucha autistického spektra bola diagnostikovaná v súlade s kritériami DSM-V pomocou 
metód ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule – second edition) a ADI-R (Autism 
Diagnostic Interview-Revised). ADI-R pozostáva z 5 domén, ale len tri z nich sú zamerané na hlavné 
znaky PAS. Ide o domény A (kvalitatívne abnormality v recipročnej sociálnej interakcii), B (kvalitatívne 
abnormality v komunikácii) a C (úzko vymedzené, repetitívne a stereotypné správanie sa). Každá 
z týchto domén má ešte 4 subdomény, ktoré zodpovedajú konkrétnym príznakom PAS a ich 
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závažnosť je hodnotená pomocou bodovacieho systému. Vyššie skóre predstavuje závažnejšie 
prejavy PAS. Všetky deti, ktoré sme zaradili do nášho výskumu boli v rámci diagnostiky zaradené do 
modulu 1, ktorý je určený pre jedincov, ktorí nepoužívajú slovné spojenia. 
Parametre erytrocytov 
Venóznu krv odobranú deťom po skončení diagnostiky sme použili na stanovenie nasledujúcich 
parametrov: deformabilita erytrocytov, produkcia oxidu dusnatého erytrocytmi a kinetické 
parametre erytrocytovej Na,K-ATPázy. 
Deformabilita erytrocytov: 
Deformabilitu erytrocytov sme stanovili pomocou filtračnej metódy. Krv sme hneď po odbere 5 
minút centrifugovali pri 1150 g a 4°C. Plazmu, buffy coat, ako aj vrchných 20% erytrocytov sme 
odstránili. Zvyšné erytrocyty sme 3-krát premyli vo fyziologickom roztoku. Takto premyté erytrocyty 
sme nariedili roztokom Cellpack (roztok pre krvný analyzátor Sysmex) v pomere 1:1000 a 5 minút 
centrifugovali pri 175 g cez membránové filtre s priemerom 5µm. Deformabilitu erytrocytov sme 
vypočítali ako podiel erytrocytov po filtrácii z počtu erytrocytov pred filtráciou. 
Produkcia oxidu dusnatého (NO) erytrocytmi:  
Ako indikátor prítomnosti NO sme použili fluorescenčnú sondu 5,6-diaminofluoresceín diacetát (DAF-
2 DA).Plnú krv sme nariedili s modifikovaným fyziologickým roztokom (118,99 mmol/l NaCl, 4,69 
mmol/l KCl, 25 mmol/l NaHCO3, 1,17 mmol/l MgSO4.7H2O, 1,18 mmol/l KH2PO4, 2,5 mmol/l 
CaCl2.2H2O, 0,3 mmol/l Na2EDTA, 5,5 mmol/l glukóza) v pomere 1:9. Do nariedenej plnej krvi sme 
pridali DAF-2 DA v koncentrácii 25 μmol/l. Vzorky sme inkubovali 10 minút v tme pri izbovej teplote. 
Po inkubácii sme florescenčný signál snímali pomocou fluorescenčného mikroskopu (Nikon Eclipse 
Ti). Kvantitatívnu analýzu sme uskutočnili pomocou programu ImageJ. Výsledky analýzy sú 
prezentované vo forme integrovanej denzity (priemerná suma intenzity jednotlivých pixelov jedného 
erytrocytu). 
Izolácia erytrocytových membrán:  
Premyté erytrocyty sme premiešali s 35 ml tlmivého roztoku (50 mmol/l TRIS) a po  hemolýze 
s použitím homogenizéru sme vzorku 30 minút centrifugovali pri 13 000 g a 4°C. Vzniknutý 
supernatant sme odstránili a pelet, ktorý obsahuje membrány sme ešte 3x premyli hypotonickým 
tlmivým roztokom (30,20,10 mmol/l TRIS). Izolované membrány sme skladovali pri -80°C. 
Merania kinetických parametrov erytrocytovej Na,K-ATPázy: 
Aktivitu Na,K-ATPázy pre kofaktor Na+ sme stanovili pri rôznych koncentráciách NaCl (2 -100 mmol/l). 
Po 20 minútovej preinkubácii (50 μg membránových proteínov) sme pridaním ATP spustili reakciu, 
ktorá bola po ďalších 20 minútach zastavená pridaním kyseliny trichlóroctovej. Následne sme 
stanovili hladinu anorganického fosfátu, ktorý vzniká pri hydrolýze ATP. Pomocou nameraných dát 
sme vypočítali nasledovné kinetické parametre: maximálna rýchlosť enzýmovej reakcie (Vmax) a 
koncentrácia Na+ potrebná k polovičnej rýchlosti enzýmovej reakcie (KNa). Parameter Vmax poukazuje 
na množstvo aktívnych molekúl enzýmu vo vzorke a KNa na afinitu enzýmu k Na+.  
Spracovanie nameraných dát:  
Na analýzu výsledkov sme použili program Graphpad Prism 7 a SigmaPlot 13. Normalitu dát sme 
testovali Shapiro- Wilkovým testom. Dáta sú prezentované ako priemer ± SD pri ich parametrickom 
rozdelení a ako medián s min a max hodnotou ak sú neparametricky rozdelené. Na popis korelácii 
sme použili Spearmanov test. Za štatisticky signifikantné rozdiely sme považovali tie s p hodnotou 
menšou ako 0,05. 
 
Výsledky: 
Deformabilita bola u detí s PAS 72,83 % (57,99 min, 81,82 max, n=103). Priemerná tvorba NO 
erytrocytmi bola 972,4 ± 84,7 (n=49). Merania kinetických parametrov (n=69) boli v našom súbore 
následovné: Vmax 2,75 ± 0,79 µmol anorganického fosfátu/(mg proteínu)−1·h−1; KNa 31,38 (11,8 min, 
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72,35 max) mmol/l NaCl. U participantov sme nepozorovali vplyv veku, či pohlavia na deformabilitu 
erytrocytov, produkciu NO erytrocytmi ani na kinetické parametre Na,K-ATPázy.  
Deformabilita erytrocytov, vykazovala negatívnu koreláciu s C doménou (p=0,028 Spearman r=-
0,213) ADI-R a jej subdoménou C1 (p=0,001; spearman r=-0,307). Pozitívnu koreláciu sme preukázali 
medzi produkciou NO erytrocytmi a C doménou (p=0,017; spearman r=0,34) vyšetrenia ADI-R, ako aj 
subdoménami C1 (p=0,041; spearman r=0,3) a C2 (p=0,007; spearman r=0,379). Parameter Vmax 
negatívne koreloval so subdoménou A4 (p=0,011; spearman r=-0,311). Vzťahy medzi deformabilitou, 
produkciou NO erytrocytmi a parametrami Na,K-ATPázy pozorované neboli. 
 
Diskusia: 
Z našej štúdie vyplýva, že pravdepodobne existuje  vzťah medzi deformabilitou erytrocytov, 
produkciou NO erytrocytmi a C doménou ADI-R diagnostickej metódy u detí s PAS. C doména 
zodpovedá úzko vymedzenému, repetitívnemu a stereotypnému správaniu sa. Deti so zhoršenou 
deformabilitou vykazovali závažnejšie príznaky spadajúce pod doménu C. Závažnejšie príznaky v tejto 
doméne vykazovali však aj deti, ktoré mali vyššiu produkciu NO erytrocytmi. Bolo popísané, že 
deformabilita erytrocytov je závislá od optimálnej tvorby NO. Inhibícia tvorby NO vedie k poškodeniu 
deformability erytrocytov a donory NO ju po takejto inhibícii normalizujú (10). Naproti tomu pri 
zvýšení tvorby NO (napr. v podmienkach zápalu)  je deformabilita znova znížená (11 ). Molekula NO 
vykazuje aj vlastnosti voľného radikálu a v erytrocytoch autistických detí bola popísaná jeho zvýšená 
hladina (12). Toto by mohlo prinajmenšom čiastočne vysvetliť pozitívnu koreláciu medzi 
symptomatológiou PAS a produkciou NO v erytrocytoch pri jej súčasnej negatívnej korelácii 
s deformabilitou erytrocytov.  
Kinetické parametre Na,K-ATPázy u detí s PAS síce nekorelovali s doménou C ADI-R, ale s položkou 
v doméne A, čo prispieva k hypotéze, že závažnosť symptomatológie  PAS môže ovplyvňovať funkčný 
stav erytrocytov.  
Nakoľko sme nepozorovali vzťahy medzi jednotlivými parametrami erytrocytov u detí s PAS,  
predpokladáme v tejto populácii dysreguláciu ich funkcií, za ktorú by podľa literatúry (13) mohol byť 
zodpovedný oxidačný stres. Preto v budúcnosti plánujeme u detí s PAS analyzovať parametre 
oxidačného stresu v súvislosti s parametrami erytrocytov. Veríme, že rozšírenie nášho výskumu 
vnesie nové svetlo do problematiky erytrocytov u jedincov s PAS.  
 

Podporené grantom VEGA 1/0286/18 a APVV-15-0085. 
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Úvod a ciele: 
Roztrúsená skleróza (RS) je chronické, zápalové, demyelinizačné a neurodegeneratívne ochorenie 
centrálneho nervového systému (CNS), ktoré typicky postihuje mladých ľudí a je jednou z 
najčastejších príčin invalidity v produktívnom veku (1,2). Etiológia tohto ochorenia nie je ani v 
súčasnosti jednoznačne objasnená (3). Predpokladá sa, že vzájomná súhra genetických 
a environmentálnych faktorov prispieva ku spusteniu aberantnej autoimunitnej reakcie, ktorá vedie 
k poškodeniu myelínovej pošvy a následne aj samotných axónov neurónov (4). Oxidačný stres je 
charakterizovaný nerovnováhou medzi hladinami reaktívnych foriem kyslíka (ROS) a antioxidantov. 
ROS sú reaktívne molekuly, ktoré majú silnú oxidačnú kapacitu. Nadprodukcia ROS  vedie k 
poškodeniu bunky na úrovni DNA, proteínov, sacharidov a tiež lipidov napr. v bunkových 
membránach (5). Viaceré práce poukazujú na to, že oxidačný stres sa takisto významne spolupodieľa 
na patogenéze RS. Aktivované makrofágy a astrocyty môžu produkovať veľké množstvo ROS, ale tiež 
reaktívnych foriem dusíka (RNS) (6). U pacientov s RS boli  pozorované nižšie hladiny antioxidačných 
látok v CNS ako v periférnej krvi (7, 8). Na druhej strane  oxidačný stres zohráva dôležitú úlohu aj v 
patogenéze aterosklerózy. Nekontrolovaná produkcia ROS je spojená s poškodením endotelu (9). 
Endoteliálna dysfunkcia (ED) je skorým prediktorom kardiovaskulárnych ochorení a je považovaná za 
subklinické štádium aterosklerózy. ED by mohla byť tiež zapojená do patogenézy RS.  V 
epidemiologických štúdiách bolo totiž u pacientov s RS opakovane dokázané zvýšené riziko 
kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení (10). Cieľom našej práce bolo vzájomné 
porovnanie markerov oxidačného stresu u pacientov s RS a v kontrolnom súbore zdravých jedincov, 
ako aj preskúmanie asociácie medzi oxidačným stresom a parametrami subklinickej aterosklerózy. 
 
Súbor a metodika: 
Nábor pacientov prebiehal na I. neurologickej klinike LFUK a UNB. Išlo o pacientov, ktorí boli 
hospitalizovaní pre podozrenie na demyelinizačné ochorenie CNS. Celkovo bolo vyšetrených 20 
pacientov, diagnóza RS sa potvrdila u 13-tich.  Na stanovenie diagnózy RS boli použité McDonaldove 
kritériá z r. 2010 (11). Kontrolnú skupinu tvorili 13 zdraví dobrovoľníci, teda jedinci s neprítomnými 
vaskulárnymi rizikovými faktormi, vekom, BMI a pohlavím podobní pacientom s RS . Inklúznymi 
kritériami pre pacientov s RS bolo EDSS ≤ 2, bez akejkoľvek liečby v čase stanovenia diagnózy.  
Exklúznymi kritériami bolo akékoľvek interné alebo iné chronické závažné ochorenie, resp. užívanie 
medikácie napr. hypolipidemík a nikotinizmus. Štúdia bola schválená etickou komisiou LF UK a UNB 
Staré Mesto a všetci jedinci podpísali informovaný súhlas. 
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Pacientom bola ráno o 8:00 hod nalačno odobratá vzorka krvi do EDTA a sérových skúmaviek. Zo 
vzoriek plazmy bola pomocou Trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC) assay stanovená 
hodnota antioxidačnej kapacity plazmy (12,13). 
Hladiny celkového cholesterolu (T-chol), LDL cholesterolu, HDL cholesterolu a triglyceridov (TG) boli 
stanovené v certifikovanom laboratóriu pomocou autoanalyzéru (Siemens Healthcare Diagnostics 
Inc., Tarrytown, NY, USA) štandardným postupom s použitím enzymatických kitov (Roche Diagnostics, 
Lewes, UK). 
Vyšetrenie funkcie endotelu bolo realizované princípom periférnej arteriálnej tonometrie (PAT)  
pomocou prístroja EndoPAT (Itamar Medical, Caesarea, Israel). Vyšetrenie bolo realizované 
neinvazívne snímačmi nasadenými na 2. prst oboch rúk. Jedna končatina slúžila na stanovenie 
pokojovej arteriálnej tonometrie, na druhej končatine bola vyvolaná oklúzia prietoku v a. brachialis 
naloženou manžetou manometra a následne pozorovaná reperfúzna hyperémia. Každé meranie 
pozostávalo z 5-minútovej pokojovej fázy, po ktorej nasledovala 5-minútová fáza oklúzie a. brachialis 
zrealizovaná pomocou manžety manometra a následne uvoľnenie manžety a 5-minútové meranie 
počas hyperemickej periódy. Výpočty boli realizované pomocou počítačového algoritmu (software 
3.1.2) dodaného s prístrojom. Stanovili sme index reaktívnej hyperémie (RHI), ktorý je parametrom 
endoteliálnej funkcie a augmentačný index (AI), ktorý je parametrom tuhosti arteriálnej steny. 
Parameter AI@75 je AI štandardizovaný na pulzovú frekvenciu 75/min.  Za patologickú bola 
považovaná hodnota RHI ≤1.67 (14). 
Ako alternatívnu nepriamu metódu, ktorá odráža endoteliálnu funkciu sme použili stanovenie 
cirkulujúcich vaskulárnych adhéznych molekúl [VCAM]-1 a intercelulárnych adhéznych molekúl 
[ICAM]-1. [VCAM]-1 a [ICAM]-1 boli vyšetrené pomocou Milliplex MAP Kit (Human 
Neurodegenerative Disease Magnetic Bead Panel 3) od firmy EMD Millipore (Billerica, MA, USA). 
Metóda je založená na prítomnosti polystyrénových mikrosfér, ktoré sú kódované dvoma farbami a 
každá je potiahnutá špecifickou protilátkou. Po pridaní vzorky sa na jednotlivé mikrosféry naviažu v 
závislosti od protilátky analyzované zložky, pridá sa ďalšia označená detekčná protilátka. Následne sa 
hodnoty merajú pomocou prietokového cytometra. 
Štatistická analýza získaných dát bola realizovaná pomocou programu SPSS version 18 (SPSS Inc., 
Chicago, USA). Kategorické premenné boli vyjadrené ako počty a percentuálne zastúpenie (%), 
kontinuálne premenné ako priemer ± smerodajná odchýlka alebo medián (medzikvartilový rozsah 
[IQR], minimálna-maximálna hodnota). Na porovnanie premenných medzi skupinami sme použili 
Mann-Whitneyho U test, Studentov t  test a Fisher exact test. Na určenie vzťahu medzi RHI a TEAC 
bol použitý Spearmanov korelačný koeficient. Všetky testy boli 2-stranové a za štatisticky významné 
boli považované hodnoty P < 0.05. 
 
Výsledky: 
Klinická charakteristika pacientov s  RS a kontrolnej skupiny je uvedené v tabuľke 1. U pacientov s RS 
boli v porovnaní s kontrolami zistené signifikantne nižšie hodnoty TEAC v porovnaní s kontrolnou 
skupinou [0,8 (0,4-2,4) vs. 1,2 (0,6-3,8) mmol troloxu/l; p=0,004]. Výskyt endoteliálnej dysfunkcie 
(charakterizovanej ako RHI ˂ 1,68) a zvýšenej tuhosti arteriálnej steny (AI@75>-10) nebol u pacientov 
s RS oproti kontrolnej skupine signifikantne vyšší (46,2% vs. 38,5%; p=0,691 a 61,6% vs. 30,8%; 
p=0,116). V stanovených parametroch cirkulujúcich adhéznych molekúl [ICAM]-1 a [VCAM]-1 
sa nám nepodarilo zistiť štatisticky významné rozdiely medzi skupinami (ICAM: 
121242,40±36079,54 pg/ml vs. 129766,56±62242,15 pg/ml; p=0,721 a VCAM: 1014715,59±  
300947,29 pg/ml vs. 129766,56±296185,31 pg/ml; p= 0,476). 
V populácii s RS sa nám nepodarilo dokázať štatisticky významnú koreláciu TEAC s RHI 
(r=0,011; p=0,972), AI@75 (r=0,077; p=0,789), ICAM (r=-0,170; p=0,578), VCAM (r=-0,203; p=0,505). 
Podobne, ani v kontrolnej populácii nebola zistená štatisticky významná korelácia TEAC s RHI 
(r=0,093; p=0.762), AI@75 (r=-0,376; p=0,206), ICAM (r=0,225; p=0,459), VCAM (r=0,071; p=0,817).  
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Tabuľka 1: Klinická charakteristika sledovaných skupín pacientov s RS a zdravých kontrol 
 Pacienti s RS Kontroly P 
N 13 13  
Vek (roky) 29,8±6,6 30,8±6,9 0,954 
Ženy/muži 7/6 (53,8/46,2%) 6/7 (46,2/53,8%) 0,695 
Body-mass index (kg/m2) 23,0±2,3 23,0±2,7 0,991 
Systolický TK (mmHg) 116,2±12,4 120,4±14,6 0,442 
Diastolický TK (mmHg) 76,8±10,5 74,8±7,5 0,567 
T-chol (mmol/l) 4,3±0,5 4,0±0,6 0,311 
LDL cholesterol (mmol/l) 2,8±0,4 2,5±0,5 0,106 
HDL cholesterol (mmol/l) 1,3±0,3 1,3±0,3 0,648 
TG (mmol/l) 0,3±0,1 0,4±0,2 0,598 
RHI 2,0±0,8 2,0±0,6 0,947 
Endoteliálna dysfunkcia 
(RHI˂1,68) 

6 (46,2%) 5 (38,5%) 1,0 

AI@75 -6,0; 12,5 (-28,0-12,0) -12,0; 24,5 (-33,0-61,0) 0,336 
Zvýšená tuhosť arteriálnej 
steny (AI@75>-10) 

8/13 (61,6%) 4/13 (30,8%) 0.237 

ICAM (pg/ml) 121242,40 ± 36079,54 129766,56 ± 62242,15             0,721 
VCAM (pg/ml) 1014715,59 ±   300947,29 129766,56 ± 296185,31 0,476 
TEAC (mmol troloxu/l) 0,8; 0,4 (0,4-2,4) 1,2; 2,1 (0,6-3,8) 0,004**

* 
Hodnoty v tabuľke sú uvedené ako počet (%), priemer ± smerodajná odchýlka alebo medián, 
medzikvartilový rozsah (min–max). ***p < 0,001. TK: krvný tlak, T-chol: celkový cholesterol, TG: 
triglyceridy, RHI: index reperfúznej hyperémie, AI@75: tuhosť arteriálnej steny 
normalizovaná na srdcovú frekvenciu 75/min, TEAC: Trolox equivalent antioxidant 
capacity. 
 
 



166 
 

 
Graf 1: Hodnoty TEAC u pacientov s RS v porovnaní s kontrolami (medián 0,8, rozsah: 0,4-2,4 vs. 
medián 1,2; rozsah: 0,6-3,8; p=0,004). Hviezdička reprezentuje extrémne hodnoty TEAC  
 
Diskusia: 
Patogenéza RS sa v súčasnosti vysvetľuje kaskádou rôznych patofyziologických dejov, ktoré vedú 
k demyelinizácií a axonálnej degenerácii (15). Niektorí autori predpokladajú, že RS by mohla byť 
aj primárne degeneratívnym ochorením, pri ktorom by kľúčovú úlohu zohrával oxidačný stres 
a mitochondriálna dysfunkcia (16,17). Výsledky našej práce by mohli tieto hypotézy 
podporovať, lebo u našich pacientov s  RS sme v sére pozorovali signifikantne nižšiu celkovú 
antioxidačnú kapacitu (TEAC) v porovnaní s kontrolným súborom zdravých jedincov. Treba zdôrazniť, 
že išlo o novodiagnostikovaných pacientov s RS a teda, že oxidačný stres sa naozaj ukazuje ako faktor, 
ktorý zohráva dôležitú úlohu už v úvodných štádiách tohto invalidizujúceho ochorenia. Zvýšený 
oxidačný stres nám na druhej strane môže nepriamo poukazovať aj na možnosť mitochondriálnej 
dysfunkcie prítomnej u týchto pacientov.  
Ako sme už spomínali  v úvode tejto práce, výsledky viacerých štúdií poukazujú na zvýšené riziko 
a vyšší výskyt vaskulárnych ochorení u pacientov s RS (10,18,19,20). To nás viedlo už v minulosti k 
hypotéze, že toto zvýšené riziko je v priamej súvislosti s endoteliálnou dysfunkciou, ktorá sa považuje 
za najdôležitejší iniciálny krok v procese aterogenézy. Túto hypotézu sme v minulosti aj potvrdili 
na neselektovanom súbore pacientov s RS, kde sme dokázali signifikatne vyšší výskyt ED v porovnaní 
s kontrolnou populáciou (21). V tejto práci sme sa snažili zhodnotiť výskyt ED aj v homogénnom 
súbore novodiagnostikovaných pacientov s RS, teda  v úvodných štádiách RS. Na rozdiel od 
predchádzajúcej práce na neselektovanom súbore pacientov s RS sme však štatisticky signifikantný 
výskyt ED u novodiagnostikovaných pacientov nezaznamenali, výskyt ED bol síce v našom súbore 
pacientov zvýšený, no len nesignifikantne.  Nenašli sme teda žiadne štatisticky významné rozdiely 
v sledovaných parametroch endoteliálnej funkcie vyjadrenej pomocou indexu reperfúznej hyperémie 
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(RHI) a tuhosti arteriálnej steny vyjadrenej ako AI@75. Signifikantné rozdiely medzi skupinami sme 
nenašli ani pri porovnaní hodnôt biomarkerov endoteliálnej funkcie z periférnej krvi- cirkulujúcich 
adhéznych molekúl ([ICAM]-1 a [VCAM]-1), ktorých zvýšené hodnoty sú taktiež preukázateľne 
spojené so zvýšeným vaskulárnym rizikom. 
Vzhľadom k tomu, že je oxidačný stres považovaný za dôležitý faktor, ktorý sa podieľa na 
aterogenéze, sme sa pokúsili v tejto práci stanoviť aj možnú asociáciu medzi TEAC a subklinickou 
aterosklerózou. Štatisticky významnú asociáciu týchto dvoch parametrov sa nám však nepodarilo 
preukázať u jedincov s RS ani v kontrolnej populácii. Tento výsledok môže byť spôsobený spektrom 
vyšetrovaných pacientov. Naši pacienti mali ochorenie v začiatočnom štádiu a nebola u nich 
podávaná i.v. kortikoterapia ani imunomodulačná liečba. Endoteliálna funkcia nebola teda 
ovplyvnená uvedenou terapiou. Pacienti mali taktiež nízke skóre zneschopnenia (EDSS ≤ 2) a pred 
diagnostikovaním ochorenia viedli normálny aktívny život. Predpokladáme, že k alterácii 
endoteliálnej funkcie môže dochádzať až v neskorších štádiách RS vplyvom dlhšieho trvania 
základného ochorenia.  
Ďalšou limitáciou našej štúdie môže byť aj samotná selekcia nami zaradených pacientov. 
Aterogenéza, vrátane endoteliálnej dysfunkcie, je asociovaná s veľkým množstvom tradičných 
vaskulárnych rizikových faktorov ako dyslipidémia, arteriálna hypertenzia, hyperglykémia, diabetes 
mellitus a iné. Napriek zaradeniu doposiaľ zdravej populácie nebolo cielené pátranie po všetkých 
potenciálnych rizikových faktoroch súčasťou algoritmu tejto práce. Ako kľúčovú limitáciu musíme 
pripustiť taktiež nízky počet jedincov v našom súbore.  
Naše výsledky môžu naznačovať, že oxidačný stres nepatrí medzi kľúčové faktory podieľajúce sa 
na aterogenéze u pacientov s novodiagnostikovanou RS. Na druhej strane sa však môžu následky 
oxidačného stresu prejaviť v pokročilejších štádiách ochorenia. Túto hypotézu však budú musieť 
potvrdiť alebo vylúčiť budúce prospektívne štúdie. 
 
Práca bola podporená grantom APVV-15-0228. 
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Úvod 
Poruchy autistického spektra (PAS) sú neurovývinové ochorenie charakterizované deficitmi v oblasti 
sociálnej interakcie a komunikácie a úzko vymedzeným a stereotypným správaním a záujmami (1). 
Deti s PAS okrem základnej triády príznakov, trpia mnohými komorbiditami. Medzi najčastejšie sa 
vyskytujúce patria poruchy spánku s prevalenciou 50-80%, v porovnaní s 20-30% u neurotypických 
jedincov (2). Etiológia spánkových porúch je multifaktoriálna, vo výskume sa upriamuje pozornosť na 
možný vplyv narušeného cirkadiánneho rytmu a zmenených hladín melatonínu na kvalitu spánku. 
Melatonín je hormón produkovaný v epifýze, ktorého hlavnou funkciou je regulovať spánkový cyklus 
(3). Sekrécia melatonínu podlieha cirkadiánnemu rytmu. Pretože je silne inhibovaná svetlom, cez deň 
sú jeho koncentrácie nízke, naopak v noci dochádza k niekoľkonásobne vyššiemu vylučovaniu (4). 
Maximálne hladiny dosahuje približne v polovici spánku (5). Vo viacerých štúdiách mali deti s PAS 
preukázané nižšie hladiny melatonínu v porovnaní so zdravými jedincami, ktoré súviseli so 
závažnosťou PAS (6). Hlavným metabolitom melatonínu je 6-sulfatoxymelatonín (aMT6s), ktorý sa 
vylučuje močom a koreluje s hladinami melatonínu v sére. Navyše vzorka prvého ranného moču 
dostatočne odráža mieru vylučovania aMT6s počas noci. Cieľom štúdie bolo vyhodnotiť výskyt 
porúch spánku u detí s PAS, sledovať hladiny 6-sulfatoxymelatonínu (aMT6s) vo vzorke ranného 
a poobedného moču, ktorý nám odzrkadlil nočnú aj dennú produkciu melatonínu. Následne sme sa 
zamerali na analýzu asociácii aMT6s so spánkovými a behaviorálnymi parametrami.   
 
Materiál a metódy 
Do výskumného súboru bolo zaradených 77 detí s PAS, ktoré boli diagnostikované v Akademickom 
centre výskumu autizmu. Kontrolná skupina predstavovala 84 neurotypických detí z materských 
a základných škôl zhodného veku.  
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Tabuľka 1. Charakteristika výskumného súboru 
 
 
 
 
 
 
 

Behaviorálne parametre sa získali štandardizovanými metódami ADOS-2 (Autism Diagnostic 
Observation Schedule – second version) a ADI-R (Autism Diagnostic Interview – revised) 
v Akademickom centre výskumu autizmu na Fyziologickom ústave LFUK. 
ADOS-2 je semištruktúrované vyšetrenie, prostredníctvom ktorého sme hodnotili ukazovatele 
sociálneho afektu (SA) a úzko vymedzené repetitívne vzorce správania (UVRZ), na základe ktorých 
sme získali celkové skóre (SA+UVRZ). Deti boli vyšetrené rôznymi modulmi podľa úrovne expresívnej 
reči a veku dieťaťa.  
ADI-R je štruktúrovaný rozhovor medzi rodičom dieťaťa a diagnostikom, ktorým sme získali 
informácie o prítomnosti kvalitatívnych abnormalít v troch oblastiach: suma A: recipročná sociálna 
interakcia, suma B: sociálna komunikácia, suma C: úzko vymedzené, repetitívne a stereotypné vzorce 
správania a aktivít.  
Deti zaradené do štúdie museli spĺňať kritéria pre PAS v oboch diagnostických metódach. 
Spánkové parametre: na hodnotenie prevalencie a jednotlivých typov spánkových porúch sme 
použili dotazník spánkových návykov dieťaťa (The Children’s Sleep Habits Questionnaire – CSHQ). Je 
vypĺňaný rodičom dieťaťa, pričom pri každom výroku vyberá z troch možností podľa výskytu 
frekvencie daného správania u dieťaťa v priebehu typického týždňa (zvyčajne/niekedy/zriedka). 
Maximálny počet dosiahnutých bodov je 99, najnižšie skóre je 33 bodov. Hranica pre potvrdenie 
poruchy spánku je 41, viac bodov predstavuje vyšší výskyt problémov so spánkom. Hodnotí sa 8 
subškál: vzdor pri večierke, oneskorenie zaspávania, dĺžka spánku, spánková úzkosť, prebúdzanie 
počas noci, parasomnie, spánkové poruchy dýchania, denná ospalosť (7). V súčasnosti ide o 
najpoužívanejší štandardizovaný dotazník na hodnotenie spánku u detí s PAS (8).  
Biologické parametre: Vzorky prvého ranného moču odobrali rodičia v domácom prostredí po 
prebudení dieťaťa. Poobedné odbery vzoriek boli realizované v čase obeda alebo v skorých 
popoludňajších hodinách. Vzorky sa  skladovali zmrazené  pri -20°C až do analýzy. Hladiny aMT6s 
v moči boli stanovené RIA metódou prostredníctvom komerčne dostupného setu (Stockgrand LTD., 
Guildford, UK). Hladina kreatinínu bola stanovená enzymatickou metódou (Erba Lachema, CZ) podľa 
odporúčania výrobcu.  
Štatistická analýza: Na testovanie rozdielov medzi skupinami bol použitý dvojvýberový t-test alebo 
Mann-Whitneyov U test. Na vyhodnotenie denných rozdielov aMT6s boli hodnoty logaritmicky 
transformované (so základom 2). Relatívne frekvencie a rozdiely medzi dvoma kategorickými 
premennými boli testované chí-kvadrátom alebo binomickými testami. Na určenie asociácie medzi 
vybranými premennými sme použili Spearmanove korelačné koeficienty. Štatistické analýzy sa 
uskutočňovali pomocou softvéru StatsDirect 3.0.191 (Stats Direct Ltd., Cheshire, UK) a softvéru 
Statistica 13.1 (TIBCO Software Inc., US). Rozdiely sa považovali za významné pri p <0,05. 
 
Výsledky 
V tabuľke č.2 sú uvedené koncentrácie aMT6s, kreatinínu a aMT6s/kreatinín v ranných 
a popoludňajších vzorkách moču. Koncentrácia kreatinínu v moči vykazovala väčšiu variabilitu 
v skupine detí s PAS. Keďže tento faktor súvisí s koncentráciou biomarkerov v moči, pre presnejšiu 
interpretáciu výsledkov bol aMT6s štandardizovaný na hladiny kreatinínu (aMT6s/kreatinín). 

  PAS Kontrolná 
skupina p 

Počet  77 84  
Pohlavie chlapci 67 (87 %) 62 (74 %) 0.032 
 dievčatá 10 (13 %) 22 (26 %)  

Vek (roky) medián 
(rozsah) 4.9 (2.6 – 14.9) 5.7 (2.5 – 15.5) 0.201 
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Priemerné hladiny aMT6s/kreatinín v rannej vzorke moču detí s PAS boli signifikantne nižšie 
v porovnaní s kontrolami (p<0,001). Hodnoty aMT6s/kreatinín v popoludňajších vzorkách neboli 
významne rozdielne.  

 
Tabuľka 2. Bivariačná analýza hladín aMT6s, kreatinínu a aMT6s/kreatinín vo vzorkách ranného (R) 
a poobedného (P) moču detí s PAS a kontrolnej skupiny (C) 

 
Dáta sú prezentované ako medián a dolný-horný kvartil, R-ranné hodnoty, P-popoludňajšie hodnoty, 
p-štatistická významnosť 
 
Skupinové priemery nevyjadrujú individuálne rozdiely medzi rannými a popoludňajšími hladinami 
aMT6s/kreatinín, preto sme vyhodnotili priemerné hodnoty individuálnych rozdielov medzi rannou 
a popoludňajšou hodnotou. U všetkých jedincov sme zaznamenali pokles hladín počas dňa 
s výnimkou jedného probanda s PAS. V skupine s PAS bol rozdiel menší a rovnal sa hodnote 2,8 (95 % 
CI: 2,4 – 3,1), v kontrolnej skupine boli rozdiely signifikantne väčšie 3,6 (95 % CI: 3,6 - 4.3, p<0,001). 
Keďže ide o údaje vyjadrené ako logaritmus, naše výsledky vlastne preukazujú, že koncentrácie 
aMT6s/kreatinín v popoludňajšom moči detí s PAS boli priemerne 6,8 krát nižšie (95% CI: 5,3-8,7) než 
v rannom, zatiaľ čo v kontrolnom súbore bol rozdiel 12,5 násobný (95% CI: 11,8-19,9).  
 
 

 
 
Graf 1. Rozdiely medzi logaritmicky transformovanými rannými (Log R) a popoludňajšími (Log P) 
hladinami aMT6s/kreatinín u detí s PAS a kontrolnej skupiny 
 
Vyhodnotenie spánkového dotazníka: U detí s PAS sa poruchy spánku vyskytovali častejšie (81,5% vs 
65%, p=0,026). V rámci jednotlivých typov porúch spánku, sme v skupine detí s PAS zaznamenali 
vyššie skóre CSHQ, čiže častejší výskyt problémov so vzdorom pri večierke, parasomniami, spánkovou 
úzkosťou, ako aj celkovou dĺžkou spánku.  

Charakteristika PAS Kontrola Rozdiel 
PAS-C p 

R - aMT6s, ng/mL 55.3 (38.6-119.9) 76.0 (45.2-112.2) -20.71 0.259 
R - kreatinín, mg/mL 0.72 (0.44-1.14) 0.52 (0.34-0.71) 0.20 0.001 
R - aMT6s/kreatinín, ng/mg 92.02 (58.38-149.64) 149.72 (90.38-223.33) -57.70 < 0.001 
P - aMT6s, ng/mL 6.98 (2.76-14.59) 3.83 (1.25-8.39) 3.15 0.002 
P - kreatinín, mg/mL 0.57 (0.31-1.14) 0.34 (0.14-0.66) 0.23 0.001 
P - aMT6s/kreatinín, ng/mg 11.37 (5.44-22.21) 10.39 (4.56-20.54) 0.98 0.221 



172 
 

Avšak nepotvrdili sme významné korelácie medzi hodnotami aMT6s/kreat v ranných ani 
popoludňajších vzorkách moču s poruchami spánku. Taktiež boli pozorované iba nekonzistentné 
korelácie medzi závažnosťou porúch spánku a behaviorálnymi parametrami.  
 

 
 
Tabuľka 3. Spearmanove korelačné koeficienty medzi sledovanými premennými v skupine detí s PAS 

 
Diskusia 
Viaceré štúdie použitím subjektívnych i objektívnych metód jednoznačne potvrdili vyššiu prevalenciu 
porúch spánku u jedincov s PAS (9). U mladších detí rodičia uvádzajú najmä problémy so vzdorom 
pred spánkom, spánkovú úzkosť, častejšie nočné prebúdzanie a parasomnie, zatiaľ čo staršie deti 
majú viac problémov so zaspávaním, celkovou dobou spánku a dennou ospalosťou (10). V našej štúdii 
sme preukázali vyššiu prevalenciu spánkových porúch ako aj špecifických problémov so spánkom 
u detí s PAS uvádzaných v literatúre. Etiopatogenéza spánkových porúch je stále neobjasnená. 
Predpokladá sa vzájomná interakcia vonkajších i vnútorných faktorov. Štúdie zaoberajúce sa 
melatonínom u detí s PAS poukazujú na odlišnosti v jeho vylučovaní. Okrem signifikantne nižšej 
hladiny melatonínu v sére a nižšej nočnej koncentrácie sa v niektorých štúdiách uvádza aj rozdiel v 
denných koncentráciách (11-14). V našej štúdii sme zistili znížený aMT6s/kreatinín v rannej vzorke 
moču, ktorá odzrkadľuje nižšiu nočnú produkciu melatonínu, ako aj menšie cirkadiánne kolísanie 
melatonínu u detí s PAS. Zmeny v hladinách melatonínu podpporujú myšlienku o jeho možnej úlohe 
biomarkera v PAS. Štúdie sa zamerali aj na gény zapojené do syntézy, transportu a degradácie 
melatonínu. Výsledky naznačujú, že abnormality v expresii génov melatonínovej dráhy, môžu byť 
zodpovedné za jeho nízke hladiny a cirkadiánne poruchy u jedincov s PAS (6,9). V našom súbore sme 
nepotvrdili významnú koreláciu medzi zníženým vylučovaním melatonínu a poruchami spánku, ako aj 
príznakmi základného ochorenia. V literatúre sa uvádza, že sa spánkové poruchy vyskytujú častejšie 
pri závažnejšom stupni PAS, môžu súvisieť s kognitívnymi funkciami, problémovým správaním, 
impulzivitou i pridruženými komorbiditami (15). Jedna z možných príčin môže byť veková štruktúra, 
resp. ďalšie charakteristiky účastníkov štúdie. Terapia porúch spánku je multifaktoriálna. Podávanie 
melatonínu je jedna z terapeutických možností, ktorá by však mala nastúpiť v prípade, že sú 
behaviorálne metódy neučinné.  
  
Podporené grantmi APVV 15-0085, APVV 15-0045, APVV 18-0174, VEGA 1/0141/17 
 
 

 

aMT6s/kreat 

SA 

Suma 

(ADOS-2) 

UVRS 

Suma 

(ADOS-2) 

Miera 

Symptómov 

(ADOS-2) 

A_SUM% 

(ADI-R) 

B_SUM% 

(ADI-R) 

C_SUM% 

(ADI-R) 

aMT6s/kreat  -0,144 0,048 -0,177 -0,104 0,113 0,003 

SUMA CSHQ  0,25 0,155 0,091 0,144 -0,111 -0,111 0,012 

Vzdor pri večierke 0,307 0,111 0,306 0,208 0,006 0,168 0,132 

Oneskorenie zaspávania 0,129 0,065 0,083 0,140 0,017 -0,062 -0,061 

Dĺžka spánku -0,026 0,185 -0,051 0,162 -0,024 0,011 0,007 

Spánková úzkosť 0,277 -0,033 0,149 -0,030 -0,127 0,057 0,086 

Prebúdzanie sa počas noci 0,524 -0,106 0,187 -0,096 -0,001 -0,099 0,048 

Parasomnie  0,195 -0,167 -0,074 -0,222 -0,050 -0,138 0,015 

Spánkové poruchy 
dýchania  

0,03 -0,134 -0,143 -0,236 -0,046 -0,195 0,152 

Denná ospalosť  -0,155 0,218 -0,115 0,110 -0,177 -0,267 -0,220 
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Úvod 
Mentálna anorexia je závažné psychosomatické ochorenie sprevádzané vysokou morbiditou. 
Udávaná prevalencia ochorenia je 0,48 - 0,7 %  v populácií mladých žien [1, 2].  
Dominujúcim symptómom ochorenia je závažný, často až extrémny hmotnostný úbytok, 
neovládateľný strach z tučnoty a patologické vnímanie obrazu vlastného tela. Pre dlhodobý chronický 
priebeh, závažné somatické, psychické a sociálne dôsledky patrí k najzávažnejším ochoreniam 
dospievajúcich dievčat. 
Mentálna anorexia sa najčastejšie manifestuje v puberte, v najkritickejšom období pre budovanie 
kostnej hmoty. Obmedzovanie jedla, minimálne tukové zásoby a dlhodobá karencia stavebných živín 
nevyhnutných pre primeranú tvorbu a optimálnu štruktúru kostí ako sú vápnik, fosfor a vitamín D 
spôsobujú poruchu fyziologického vývoja skeletu. 
Výsledkom adaptívnej reakcie organizmu na hladovanie sú dysregulačné zmeny v neuroendokrinných 
dráhach. Získaný hypogonadotropný hypogonadizmus, relatívna hyperkortizolémia, rezistencia na 
rastový hormón s nízkou koncentráciou IGF-1 a poruchy tyreotropnej osi sú prítomné takmer 
u všetkých chorých s mentálnou anorexiou.  
Hormonálna dysbalancia má negatívny vplyv na formáciu kosti a zvyšuje osteoresorpciu. Skeletálne 
zmeny sa môžu prejaviť poruchou budovania kostnej hmoty, zmenou mikroarchitektúry a nízkou 
denzitou kostného minerálu. Zmeny kostného metabolizmu sprevádza riziko fraktúr a osteoporózy, 
ktoré môže pretrvávať aj po zlepšení stravovacích návykov a dosiahnutí adekvátnej hmotnosti [3].  
 
Pacienti a metódy 
Súbor tvorí 65 dievčat s mentálnou anorexiou vo veku 10 až 18 rokov hospitalizovaných na Detskej 
klinike LF UK a NÚDCH Bratislava v rokoch 2015 - 2019. Retrospektívne sme vyhodnotili  trvanie 
amenorey, antropometrické údaje a BMI, Z-skóre BMI. U všetkých  pacientok sme vyšetrili parametre 
kostného metabolizmu v sére (Ca, P, ALP, 25-OH vitamín D, osteokalcín, CTx, P1NP) a v moči (Ca, 
index Ca/kreatinín), hormonálny profil (iPTH, LH, FSH, estradiol, kortizol, IGF-1, rastový hormón) a 
denzitu kostného minerálu (BMD) pomocou DXA. Súbor pacientok sme rozdelili do dvoch skupín 
podľa Z skóre BMI (skupina A: Z-skóre BMI > -2SD, n = 32, skupina B: Z-skóre BMI ≤ -2SD, n = 33). 
Výsledky sme štatisticky vyhodnotili softvérom IBM SPSS. 
 
Výsledky 
Pacientky s nižším Z-skóre BMI (skupina B) boli staršie, ako pacientky v skupine A (15,4 ± 1,6 rokov, 
vs. 13,9 ± 1,6 rokov; p < 0,05). Skupiny sa nelíšili dĺžkou trvania ochorenia (13,1 ± 10,2 mesiacov vs. 
12,7 ± 10,2 mesiacov; p = ns) a sekundárnej amenorey (11,5 ± 9 mesiacov vs. 11,4 ± 9,9 mesiacov; p = 
ns).  
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Telesná hmotnosť, BMI a Z-skóre BMI boli signifikantne nižšie v skupine B oproti skupine A 
(hmotnosť: 36,6 ± 4,5 kg vs. 41 ± 9,5 kg, BMI 13,8 ± 1,2 kg/m2 vs. 15,7 ± 1,6 kg/m2, Z-skóre BMI -2,7 ± 
0,5 SD vs. -1,4 ± 0,4 SD).  
 
Tabuľka 1: Porovnanie markerov kostného metabolizmu v skupine A a B  
Parameter Skupina A Skupina B p - hodnota 
Vápnik (mmol/l) 2,5 ± 0,1 2,4 ± 0,1 NS 
Fosfor (mmol/l) 1,4 ± 0,2 1,2 ± 0,2 p < 0,001 
ALP (ukat/l) 1,3 ± 0,6 1 ± 0,4 p < 0,05 
25-OH vit D (ng/ml) 30,3 ± 10,9 32,6 ± 9,7 NS 
U_Ca (mmol/diur) 3,1 ± 1,6 3,9 ± 1,4 p = 0,05 
U_Ca/kreat (mmol/mmol) 0,47 ± 0,2 0,7 ± 0,2 p < 0,05 
Osteokalcín (ng/ml) 37,14 ± 27,82 22,2 ± 29,8 p < 0,001 
P1NP (mg/ml) 116,7 ± 97,6 54,9 ± 35,9 p < 0,05 
CTx (mg/ml) 1,3 ± 0,5 1,4 ± 0,9 NS 
 
Dievčatá v skupine B boli staršie, avšak mali signifikantne nižšie koncentrácie LH, FSH a estradiolu ako 
mladšie dievčatá v skupine A (p < 0,05) (Tab. 2). Pacientky s nižším BMI mali signifikantne vyššiu 
kortizolémiu (p < 0,05). Pozorovali sme signifikantne nižšie hodnoty Z - skóre pre IGF-1 v skupine B (p 
< 0,001).  
 
Tabuľka 2: Porovnanie parametrov hormonálneho profilu v skupine A a B  
Parameter Skupina A Skupina B p - hodnota 
LH (IU/l) 0,9 ± 1,4 0,2 ± 0,2 p < 0,05 
FSH (IU/l) 3 ± 2,5 1,8 ± 2,3 p < 0,05 
Estradiol (ng/l) 16,2 ± 10,2 11 ± 4 p < 0,05 
Kortizol (nmol/l) 440,1 ± 173,1 512 ± 121,4 p < 0,05 
IGF-1 (SD) -1,6 ± 0,9 -2,7 ± 1 p < 0,001 
Rastový hormón (mIU/l) 9 ± 9,3 14,4 ± 18,5 NS 
iPTH (ng/l) 34,4 ± 14 29 ± 8,8 NS 
 
V celej kohorte pacientok s mentálnou anorexiou malo 13 probandiek (20 %) nízku denzitu kostného 
minerálu (Z-skóre BMD ≤ -2SD) aspoň v jednej z meraných oblastí. V lumbálnej oblasti malo Z-skóre 
BMD ≤ -2SD 10 dievčat (15,4 %). Anorektičky v skupine B mali signifikantne nižšiu BMD lumbálnej 
chrbtice (p < 0,05) (Tab. 3).  
 
Tabuľka 3: Porovnanie denzity kostného minerálu pomocou DXA v skupine A a B 
Parameter Skupina A Skupina B p - hodnota 
BMD L-spine (SD) -0,08 ± 1,3 -0,8 ± 1,3 p < 0,05 
BMD whole body (SD) 0,3 ± 1,4 -0,2 ± 1,6 NS 
BMD TBLH (SD) -0,5 ± 0,9 -0,6 ± 1,5 NS 
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Korelačnou analýzou sme zistili pozitívnu koreláciu medzi IGF-1 a trvaním amenorey (ρ = 0,318, p < 
0,05) a inverznú koreláciu s CTx (ρ = -0,381, p < 0,05). Priemerné sérové koncentrácie kortizolu 
negatívne korelovali s osteokalcínom (ρ = -0,270, p < 0,05). Z-skóre BMD v oblasti lumbálnej chrbtice 
negatívne korelovalo s vekom (r = -0,440, p < 0,001), trvaním sekundárnej amenorey (ρ = -0,356, p < 
0,05) a pozitívne so Z-skóre BMI SD (r = 0,383, p < 0,05) a 25-OH vitamínom D (r = 0,325, p < 0,05). Z-
skóre BMD TBLH pozitívne asociovalo s IGF-1 (ρ = 0,364, p < 0,05). 
 
Diskusia 
Dosiahnutie najvyššieho maxima kostnej hmoty v detstve a adolescencii je pravdepodobne jedným 
z najdôležitejších dejov zabezpečujúcich primerané kostné zdravie jedinca. Ak dôjde k jeho narušeniu 
z exogénnych a/alebo endogénnych príčin, bremeno sa prenáša do dospelosti. Vhodnou modelovou 
chorobou na študovanie kostného metabolizmu je mentálna anorexia, ktorá spája exo aj endogénne 
príčiny s negatívnym vplyvom na rastúci skelet. Dlhodobé hladovanie  a hormonálne dysregulačné 
zmeny majú devastujúci vplyv na kostný metabolizmus anorektičiek. K úbytku kostnej hmoty 
prispieva aj znížený príjem minerálov (vápnik, fosfor) a vitamínu D, ktoré sú esenciálne substráty pre 
formáciu a mineralizáciu kosti. 
V našom súbore mali anorektičky s nižšou hmotnosťou signifikantne vyššiu kalciúriu ako dievčatá s 
vyššou telesnou hmotnosťou. Rovnaké výsledky uvádza v prierezovej štúdii Audí a spol [5]. 
K negatívnej kalciovej bilancii prispieva tiež hypovitaminóza vitamínu D. Hoci priemerná hodnota 
vitamínu D u našich dievčat bola vo fyziologickom rozmedzí (31,4 ± 10,3 ng/l), až 43 % pacientok s 
MA malo koncentrácie 25 – OH vitamínu D nižšie ako 30 ng/ ml. 
Soyka a spol. v prospektívnej štúdii zistil znížené markery osteoformácie ako aj osteoresorpcie, čo 
svedčí o potlačení kostného obratu počas puberty a rozvoji subklinických kostných strát [6]. V našej 
kohorte, sérové koncentrácie markerov osteoformácie (osteokalcín, P1NP) výrazne pozitívne 
korelovali so Z-skóre BMI. Na základe týchto výsledkov môžeme usudzovať, že nízka telesná 
hmotnosť znižuje kostný obrat. 
Závažná nutričná karencia a výrazný deficit telesnej hmotnosti vyvolávajú u anorektičiek početné 
sekundárne neuroendokrinné zmeny, ktoré spomaľujú osteoformáciu a zvyšujú resorpciu kosti. 
Pacientky s nižšou telesnou hmotnosťou a BMI mali výrazne nižšie sérové koncentrácie 
gonadotropínov a estradiolu. Porucha hypotalamo – hypofýzovo – gonádovej osi viedla k rozvoju 
sekundárnej amenorey. Estrogény majú dôležitú úlohu v homeostáze skeletu, najmä pre svoj 
anabolický účinok na kosť.  
Akútna aj chronická nutričná deprivácia vedie k dramatickému poklesu koncentrácií IGF-1, ktorý u 
zdravých podporuje formáciu a lineárny rast kosti. V kohorte anorektičiek IGF-1 úmerne klesalo s 
deficitom BMI a inverzne korelovalo s markerom kostnej resorpcie. Tieto pozorovania sú v kontraste 
s fyziologickými procesmi v adolescencii, kedy sekrécia IGF-1 vrcholí.  
Hyperkortizolémia je konštantným sprievodným nálezom pri mentálnej anorexii [7], čo potvrdzujú aj 
naše výsledky. Čím boli dievčatá chudšie, tým vyššiu mali kortizolémiu. Kortizol stimuluje 
osteoklastami sprostredkovanú resorpciu kosti, inhibuje proliferáciu, diferenciáciu a aktivitu 
osteoblastov. Inverzná korelácia medzi kortizolom a osteokalcínom v našom súbore demonštruje 
poruchu kostného obratu.  
Z klinického hľadiska považujeme za najdôležitejší nález signifikantne nižšej denzity kostného 
minerálu v oblasti lumbálnej chrbtice u nutrične horších dievčat, ktorý odráža postihnutie 
trabekulárnej kosti [8]. V súlade s inými autormi sme preukázali stredne silnú pozitívnu koreláciu 
medzi Z-skóre BMI a BMD v oblasti lumbálnej chrbtice [9]. To počiarkuje, že BMI je dôležitým 
determinantom BMD. Hypogonadizmus a trvanie sekundárnej amenorey markantne zhoršujú kostný 
metabolizmus a môžu predikovať nízku denzitu kostného minerálu pri anorexii [4].  
Korelačnou analýzou sme  vo veľkom súbore anorektičiek potvrdili, že dievčatá s mentálnou 
anorexiou majú už v období detstva a adolescencie priekaznú poruchu kostného metabolizmu, ktorá 
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vedie k zníženiu denzity kostného minerálu. Hlavnými prediktormi zníženej denzity kostného 
minerálu je Z-skóre BMI, trvanie sekundárnej amenorey a sérová koncentrácia 25-OH vitamínu D. 
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Úvod 
Poruchy autistického spektra (PAS) spadajú pod pervazívne vývojové poruchy. Predstavujú skupinu 
neurovývinových porúch s typickou triádou príznakov – deficit v sociálnej komunikácii a interakcii, 
repetitívne vzory správania, záujmov a aktivít, a senzorické abnormality (1). PAS sú centrom mnohých 
výskumov, nakoľko ich etiopatogenéza a teda ani kauzálna terapia nie je známa. Viaceré prevažne 
animálne experimenty poukázali na to, že matrixové metaloproteinázy (MMP), a najmä MMP-9, 
môžu byť zapojené v etiopatogenéze PAS. 
MMP predstavujú skupinu proteáz, ktoré sú dôležité pri degradácii a remodelácii extracelulárneho 
matrixu za fyziologických aj patologických podmienok. U ľudí je známych vyše 20 MMP, rozdelených 
do šiestich skupín na základe ich štruktúry a substrátovej špecificity. V našej práci sme sa zamerali na 
MMP-9, ktorá patrí do skupiny želatináz. Tým, že degraduje proteíny medzibunkovej hmoty, zohráva 
významnú úlohu pri mnohých ochoreniach, ako aj pri vývoji CNS, neurogenéze a neuroinflamácii (2). 
Zmena expresie MMP bola zaznamenaná v nervovej sústave ako odpoveď na zranenie alebo 
neurologické ochorenie (3). 
Úloha MMP sa však zatiaľ v súvislostiach s PAS skúmala málo. Prítomnosť želatináz v mozgu potvrdilo 
viacero animálnych štúdií (4,5). Neuronálna MMP-9 sa podieľa na synaptickej plasticite a pri jej 
nesprávnej regulácii môže dochádzať k poruchám funkcie mozgu. V štúdii Abdallah a kol. (2012) sa 
ukázalo, že zvýšené hladiny MMP-9 v plodovej vode matiek boli následne spojené s vyšším výskytom 
PAS u ich detí (6). Poruchy v regulácii MMP by mohli čiastočne vysvetliť výsledky štúdií, v ktorých sa 
ukázalo, že v niektorých prípadoch PAS sú narušené synaptické spojenia (7), resp. prebieha 
abnormálna tvorba neurónových spojení (8,9). 
V animálnej štúdii bola aktivácia MMP-9 pozorovaná simultánne s mitochondriálnou dysfunkciou 
a zvýšením zápalového cytokínu TNF-α u potkanov s autistickým fenotypom. Autori poukázali na 
neurozápalový mechanizmus vo vývoji charakteristického behaviorálneho a biochemického profilu 
PAS (10). 
Napokon aj Wen a kol. (2018) poukazujú na abnormality v komplexoch medzibunkovej hmoty pri 
poruchách CNS súvisiacich so zmenenými sieťovými funkciami a hladinami  MMP-9. Zdôrazňujú 
potrebu práce zameranej na tieto komplexy v patofyziológii a terapii neurodegeneratívnych a 
neurovývinových porúch, vrátane PAS (11). 
Cieľom nášho experimentu bolo porovnanie hladín MMP-9 medzi deťmi s PAS a neurotypickými 
deťmi a korelácia hladín MMP-9 v rámci populácie slovenských detí s PAS so stupňom klinického 
postihnutia, ako aj s hladinami vybraných cytokínov. 
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Materiál a metódy 
Diagnostika detí prebiehala v Akademickom centre výskumu autizmu (ACVA) na Fyziologickom ústave 
LF UK v Bratislave. Diagnostika zahŕňa priame pozorovanie dieťaťa (metóda ADOS-2) a štruktúrované 
interview s rodičom (metóda ADI-R). Pri oboch metódach dosiahne testované dieťa v jednotlivých 
doménach dotazníkov bodové skóre, ktoré poukazuje na závažnosť symptomatológie. Okrem 
diagnostických metód ADOS-2 a ADI-R sa pre výskumné účely používa aj dotazník škály adaptívneho 
správania Vineland (Vineland adaptive behavior scale - VABS). Touto metódou sa pokrýva oblasť 
adaptívneho správania, oblasť fyzickej aktivity a oblasť problémového správania. Vyhodnotením 
VABS je možné vytvoriť individuálny špecifický profil dieťaťa. 
V deň diagnostiky sa vykonáva aj odber venóznej krvi do K3EDTA. Ihneď po odbere sa centrifugáciou 
(3000 g, 10 min) oddelí krvná plazma, ktorá je zmrazená pri -80°C až do uskutočnenia ďalších analýz. 
Koncentráciu MMP-9 v plazme sme stanovili prostredníctvom komerčne dostupných ELISA súprav 
(EliKineTM Human MMP-9 ELISA Kit, Abbkine, Wuhan, Čína). Postupovali sme podľa protokolu 
odporúčaného výrobcom. Vzorky plazmy sme na základe dostupných štúdií riedili 200-krát. 
Pracovali sme so súborom 138 detí s diagnostikovanou PAS. Pri vyšetrovacej metóde ADOS-2 sme 
namerané hladiny MMP-9 rozdelili do troch skupín na základe modulov, do ktorých deti patrili: M-1, 
M-2 a M-3 (vylúčený bol modul batoliat pre nízku senzitivitu a špecificitu vo vyšetrovacích testoch 
a M-4 pre nedostatok diagnostikovaných detí). Pri vyšetrovacej metóde ADI-R toto delenie nebolo 
nutné a pracovali sme so všetkými dátami ako s jednou skupinou. Dotazník VABS bol vypracovaný pre 
48 detí z nášho súboru (Tabuľka 1). Kontrolná skupina obsahovala 14 vzoriek plazmy od 
neurotypických detí s priemerným vekom 6,7 ± 2,7 roka. 
K dispozícii sme mali aj dáta nameraných 33 cytokínov u 76 detí z nášho súboru PAS detí. Na analýzu 
cytokínov bola využitá multiplexová analýza, umožňujúca simultánne stanovenie koncentrácie 
väčšieho počtu analytov z malého množstva plazmy v jednej jamke mikrotitračnej doštičky 
(MILLIPLEX MAP Human Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Panel -Immunology Multiplex Assay, 
EMD Millipore Corporation, USA) na základe protokolu odporúčaného výrobcom. 
Dáta sme analyzovali pomocou štatistického softvéru GraphPad Prism 7 (GraphPad Software, Inc., La 
Jolla, CA, USA). Normalita dát bola sledovaná D'Agostino & Pearson testom normality. Rozdiel 
v hladinách MMP-9 medzi kontrolnou vzorkou a deťmi s PAS bol testovaný Mann-Whitney testom. 
Korelačný koeficient sme získali Pearsonovym, resp. Spearmanovym testom. Hladinu štatistickej 
významnosti sme určili na p<0,05. 
 
Výsledky 
Skúmali sme závislosť hladín MMP-9 (Tabuľka 1) od rôznych faktorov. Faktor veku nepreukázal 
štatisticky významnú závislosť s MMP-9, rovnako ani faktor pohlavia a modulu. 
Tabuľka 2. Charakteristika súboru diagnostikovaných detí metódou ADOS-2, ADI-R a VABS 
    

počet 
detí 

priemerný 
vek chlapci dievčatá priemerná hladina 

MMP-9 (RU) 
SD    
MMP-9 

ADOS-2 

M-1 81 3,8 68 13 1024,9 462,4 

M-2 22 5 17 5 1046,5 403,8 

M-3 35 8,6 28 7 871,3 373,8 

ADI-R 138 5,2 113 25 989,4 435,1 

VABS 48 5,7 44 4 960,8 413,9 

M-1 - M-3 – moduly ADOS-2 metódy, MMP-9 – matrixová metaloproteináza-9,  
RU – relatívne jednotky, SD – smerodajná odchýlka 
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Zistené štatisticky významné korelácie MMP-9 s niektorými položkami dotazníkov ADOS-2, ADI-R 
a VABS boli slabé (korelačný koeficient v rozmedzí 0,2 – 0,4) a klinicky nekonzistentné. 
V dotazníku VABS hlavné položky (škála komunikácie, škála zručností každodenného života, škála 
socializácie) vykazovali negatívnu koreláciu s hladinami MMP-9. Celkové skóre dotazníka VABS 
s hladinami MMP-9 signifikantne nekorelovalo. 
U detí s PAS sme zistili signifikantne vyššie hladiny MMP-9 v porovnaní s neurotypickou skupinou 
(Obrázok 1). 

 
Obrázok 1. Hladiny MMP-9 u kontrolných detí a detí s PAS. ** reprezentujú štatistickú hladinu 
významnosti p<0,01. RU – relatívne jednotky. Graf znázorňuje minimum, dolný kvartil, medián, horný 
kvartil a maximum daného súboru. 
Hladiny cytokínov vykazovali pozitívne slabé korelácie s MMP-9 v dvanástich prípadoch (Tabuľka 2). 
Tabuľka 3. Signifikantné korelácie MMP-9 s jednotlivými meranými cytokínmi 

Cytokín r p 

IL-1a 0,355 0,034 

IL-2 0,299 0,017 

IL-4 0,302 0,018 

IL-7 0,392 0,001 

IL-10 0,331 0,004 

IL-12p40 0,239 0,049 

IL-15 0,365 0,013 

Exotaxín 0,252 0,028 

G-CSF 0,249 0,030 

GM-CSF 0,240 0,049 

IFNg 0,258 0,025 

MIP-1b 0,289 0,011 

r – hodnota korelačného koeficientu, p – štatistická významnosť, IL – interleukín, G-CSF – faktor 
stimulujúci kolónie granulocytov, GM-CSF – faktor stimulujúci kolónie granulocytov a makrofágov, 
IFNg – interferón gama, MIP - maktofágové zápalové proteíny 
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Diskusia 
Štúdií, ktoré sa zaoberajú plazmatickými MMP u jedincov s PAS je minimum, aj to sú najmä štúdie 
animálne. Preto považujeme našu štúdiu za exploratívnu. Cieľom bolo sledovať MMP-9 v skupine 
slovenských detí s PAS, ktorá obsahovala 138 jedincov. Namerané hladiny MMP-9 boli nezávislé od 
faktorov ako vek, pohlavie, alebo modul, do ktorého deti spadali. Pri skúmaní jednotlivých kategórií 
a položiek diagnostických výstupov z dotazníkov ADOS a ADI-R sme síce zaznamenali niekoľko 
signifikantných pozitívnych korelácií hladín MMP-9 so závažnosťou symptomatológie, avšak 
signifikancie neboli klinicky konzistentné. Čo sa v našom experimente ale jednoznačne potvrdilo je, že 
deti s PAS majú signifikantne vyššie hladiny MMP-9 v porovnaní s neurotypickými kontrolami. Tento 
fakt neovplyvnil ani veľký rozptyl nameraných hladín MMP-9 v oboch skupinách. Zvýšené hladiny 
MMP-9 v porovnaní s neurotypickými kontrolami boli zistené aj v štúdii Abdallah a kol. (2012), ktorí 
ich ale merali v plodovej vode (6). Zvýšená génová expresia MMP-9 u jedincov s PAS bola potvrdená 
v štúdii Fiorentina a kol. (2016) v hematoencefalickej bariére (12). 
Syndróm fragilného chromozómu X je typický správaním, ktoré je podobné PAS. Na myšacom modeli 
tohto ochorenia sa podávaním minocyklínu dosiahla inhibícia MMP-9 a redukcia symptómov (13). 
Zmiernenie symptómov tohto ochorenia sa dosiahlo aj v štúdii, kde MMP-9 expresiu znížilo 
podávanie metformínu (14). 
Zaujímavým poznatkom je to, že v našej štúdii všetky položky dotazníka VABS vykazovali negatívne 
korelácie s hladinami MMP-9, aj keď štatisticky nevýznamné. Najnižšiu hodnotu p = 0,059 (pre r=-
0,297) vykazovala položka hrubej motoriky. 
Ako sme predpokladali, namerané hladiny MMP-9 signifikantne pozitívne korelovali s hladinami 
viacerých cytokínov, čo potvrdzuje prepojenie MMP-9 a zápalovej signalizácie u detí s PAS. 
Náš experiment ukázal, že plazmatické hladiny MMP-9 sú vyššie u detí s PAS v porovnaní 
s neurotypickými deťmi, ale nereprezentujú mieru PAS symptómov, a teda ani mieru závažnosti 
klinického postihnutia. Môže to byť spôsobené malou vzorkou detí, ale aj tým, že nami merané 
hladiny MMP-9 boli merané v plazme, zatiaľ čo doterajšie experimenty hovoria o úlohe MMP-9 
hlavne priamo v mozgu (3,8.9). Či by sa podávaním inhibítorov MMP-9 dosiahla redukcia PAS 
symptomatológie bude pravdepodobne predmetom ďalšieho výskumu. 
 
Podporené čiastočne grantom Lekárskej fakulty UK v Bratislave: UK/99/2019. 
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Úvod 
PPROM (predčasný, predtermínový odtok plodovej vody) je definovaný ako odtok plodovej vody bez 
kontrakčnej činnosti pred ukončeným 37 týždňom tehotnosti. Samostatnú kapitolu tvorí previabilný 
PPROM (PPROM pred dosiahnutím viability plodu – v našich podmienkach do 24 gestačného týždňa), 
ktorý komplikuje <1% tehotností. Previabilný PPROM predstavuje napriek svojej zriedkavosti jeden z 
najzávažnejších problémov modernej perinatológie a pôrodníctva nakoľko je asociovaný s krátkym 
intervalom medzi PPROM a pôrodom/potratom a vyplývajúcou vysokou mierou perinatálnej 
morbidity a mortality spojenej s extrémnou prematuritou a rizikom infekčných komplikácií (1).  
 Z patofyziologického hľadiska rozoznávame 2 formy previabilného PPROM: 1. spontánny,  PPROM 
(sPPROM) a 2. iatrogénny, PPROM (iPPROM).  sPPROM je vyvolaný prítomnosťou intra-amniálneho 
zápalu najčastejšie na podklade mikrobiálnej invázie s následnou eleváciou hladín cytokínov 
a matrixových metaloproteináz (MMP) v plodovej vode, ktoré vedú k progresívnemu oslabovaniu 
plodových obalov s ich následnou ruptúrou (2). Defekt plodových obalov je obvykle lokalizovaný 
v oblasti dolného pólu plodového vajca a javí minimálnu tendenciu k spontánnej úprave. iPPROM je 
následkom intrauterinných výkonov (amniocentéza, biopsia chóriových klkov) s narušením integrity 
plodových obalov. Defekt plodových obalov je zhodný s miestom zavedenia inštrumentária pri 
výkone a javí určitú tendenciu k spontánnemu uzavretiu na podklade chorio-myometrálneho 
jazvenia. Táto forma má lepšiu prognózu ako sPPROM (3). Progresívny odtok plodovej vody vedie 
k zníženiu  intrauterinného poolu plodovej vody s rizikom rozvoja intrauterinnej infekcie charakteru 
chorioamnionitídy, poruchy vývoja pľúc s následnou pľúcnou hypopláziou a kompresívnych 
končatinových defektov (pedes equinovari). Z pohľadu akútneho ohrozenia je najvýznamnejšie 
zvýšené riziko pupočníkových komplikácií (kompresia) a abrupcie placenty (4). Diagnostika PPROM je 
možná na základe anamnestických údajov, klinického vyšetrenia v spekulách, kolorimetrických testov 
(Temešváryho test), enzymo-imunologickými metódami (AmniSure, Actim PROM Test) 
a ultrazvukového vyšetrenia. Jednotlivé metódy sa líšia svojou senzitivitou aj špecificitou a obvykle je 
nutná ich kombinácia za účelom diagnostickej exaktnosti (5). Terapeutické možnosti liečby PPROM sú 
obmedzené s dôrazom na skutočnosť, že kauzálna liečba PPROM formou kompletného uzatvorenia 
defektu v plodových obaloch s obnovou normálneho poolu plodovej vody nie je možná. Existujú 2 
odlišné terapeutické prístupy expektačný a aktívny (6). Princípom expektačného manažmentu je 
aplikácia antibiotík a v závislosti od ukončeného gestačného týždňa eventuálne kortikosteroidov za 
účelom redukcie rizika infekčných komplikácií a zlepšenia možností postnatálnej adaptácie plodu 
s následnou observáciou tehotnej  v ústavných alebo ambulantných podmienkach. Tento 
terapeutický postup nemá za cieľ ovplyvňovať dĺžku LP ale redukovať riziká vyplývajúce zo 
samotného PPROM (infekcia, prematurita) (7). Aktívny manažment vo forme AP má za cieľ čiastočné, 
prechodné zvýšenie množstva plodovej vody za účelom predĺženia trvania gravidity, prolongácie LP 
PPROM – pôrod. Princípom AP je odber a separácia materských trombocytov a plazmy v forme 
kryoprecipitátu s ich následnou  transabdominálnou, intraamniálnou aplikáciou (8). AP ako 
rešpektovaná terapeutická modalita je v súčasnosti aktívne využívaný najmä v liečbe iPPROM, jeho 
využitie v prípadoch sPPROM však stále nie je podporené veľkými randomizovanými štúdiami 



184 
 

nakoľko sa spochybňuje jej efekt vzhľadom na odlišnú patogenézu sPPROM. Predpokladaný efekt AP 
podporujúci udržanie určitého množstva plodovej vody je vysvetľovaný solidifikáciou kryoprecipitátu 
v oblasti defektu plodových obalov s jeho dočasným uzatvorením. Jeho pozitívny vplyv na 
živorodenosť, perinatálnu morbiditu, mortalitu a výskyt infekčných komplikácií u matky a plodu je 
možné vysvetliť hypotetickým anti-infekčným a imunomodulačným pôsobením zložiek 
kryoprecipitátu. Úloha AP v terapii PPROM je však napriek vyššie uvedenému do súčasnosti málo 
preskúmaná a je nevyhnutná realizácia ďalších štúdií na overenie jeho celkového terapeutického 
potenciálu (9). V našej práci predstavujeme súbor 53 pacientok s previabilným sPPROM, u ktorých 
bol realizovaný AP na II. gynekologicko-pôrodnickej klinike LFUK a UNB. Ide zatiaľ o najväčší súbor 
takto liečených pacientok po sPPROM evidovaný v odbornej literatúre.  
 
Materiál a metódy 
Medzi rokmi 2008 – 2019 podstúpilo AP, ako experimentálnu liečebnú metódu na II gynekologicko-
pôrodníckej klinike LFUK a UNB v Bratislave celkovo 56 žien s diagnózou previable sPPROM.  
Do nášho súboru sme z vyššie uvedených pacientiek vybrali 53 na základe nasledovných, kritérií: 1. 
jednoplodové tehotnosti, 2. previabilný sPPROM (do 24 gestačného týždňa), 3. absencia aktívneho 
vaginálneho krvácania, 4. odstup medzi odtokom plodovej vody a pôrodom resp. abortom >10 dní, 
5. prítomný ultrazvukovo verifikovaný anhydramnion, 6. bez pozitivity zápalových parametrov 
matky (bez klinicky alebo laboratórne manifestného zápalového syndrómu matky), 7. normálne 
cervikometrické parametre matky (>25 mm, bez funnelingu), 8. absencia závažných vývojových vád 
alebo chromozómových aberácií u plodu, 9. realizácia AP nie viac ako 1x.  
Definitívny súbor sme zhodnotili s určením miery potratovosti a živorodenosti po výkone 
v absolútnych hodnotách aj v percentuálnom vyjadrení. U živonarodených novorodencov sme 
stanovili počet novorodencov, ktorí prežili iniciálny pobyt v nemocničnom zariadení v absolútnych 
hodnotách aj v percentuálnom vyjadrení. Následne sme súbor charakterizovali stanovením 
nasledovných veličín: 1. Priemerná doba výskytu sPPROM (gestačný vek), 2. Priemerná doba 
realizácie AP (gestačný vek), 3. Priemerná doba ukončenia tehotnosti (gestačný vek), 4. Priemerná 
latency period (LP) AP – pôrod/potrat (obdobie od realizácie AP do ukončenia tehotnosti), 5. 
Priemerná LP sPPROM – pôrod/potrat (obdobie od sPPROM do ukončenia tehotnosti) v nasledujúcich 
troch kategóriách: 1. v celkovom súbore, 2. v súbore živonarodených detí, ktoré prežili do 
prepustenia z nemocničného zariadenia, 3. v súbore potratených gravidít a živonarodených detí ktoré 
neprežili prepustenie z nemocničného zariadenia (viď. Tabuľka č. 1). V rámci definovaných skupín: 1. 
živonarodených novorodencov, ktorí prežili do prepustenia z nemocničného zariadenia a 2. 
Potratených gravidít a živonarodených novorodencov ktorí neprežili prepustenie z nemocničného 
zariadenia sme porovnali súborové hodnoty nasledovných parametrov: 1. sPPROM, 2. AP, 3. LP. 
Vzhľadom na charakter dát, ktoré nepochádzajú z normálneho rozdelenia sme použili 
neparametrické testy – Man Whitneyov test na overenie štatistickej významnosti so stanovenou 
hladinou štatistickej významnosti p: 0,05 (5%) (viď. Tabuľka č. 2). Naše výsledky sme konfrontovali 
s údajmi z dostupných literárnych zdrojov a použili sme 3 základné veličiny stanovené pre celý AP 
súbor: 1. LP sPPROM – pôrod/potrat, 2. Survival rate (SR) to discharge (počet prežívajúcich do 
prepustenia), 3. Mortality rate (MR) after delivery (počet úmrtí po narodení), na ich porovnanie 
s obdobne stanoveným veličinami uverejnenými v rozsiahlej meta-analýze expektačne 
manažovaných prípadov sPPROM. Štúdia bola schválená regionálnou nemocničnou komisiou 
a registrovaná v roku 2007.  
 
Výsledky 
Z celkového počtu pacientok (n=56), ktoré podstúpili AP sme vyradili 3 pacientky (u jedného plodu 
bol ex post po výkone preukázaný M. Edwards, jedna pacientka podstúpila AP 2x, u ďalšieho plodu 
bola preukázaná závažná obštrukčná uropatia s následným intrauterinným úmrtím). V takto 
upravenom, definitívnom súbore (n=53) bolo zaznamenaných 18 potratov (Miscarriage rate - 18/53 - 
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33,96%) a 35 živonarodených novorodencov (Survival rate - 35/53 - 66,03%). Z celkového počtu 35 
živonarodených novorodencov 3 neprežili obdobie od pôrodu do prepustenia z nemocničného 
zariadenia (MR after delivery – 3/35 - 8,57%). Vo všetkých 3 prípadoch sa jednalo o úmrtia do 24 
hodín po pôrode. 32 novorodencov v stabilizovanom stave prežilo až do prepustenia (SR to discharge 
– 32/53 - 60,37%) (viď. Diagram č. 1).  
 
 
 

Diagram č. 1: Rozloženie pacientiek v AP súbore podľa výsledku tehotností. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Priemerná doba výskytu sPPROM v celkovom súbore (n=53) bola (19+3 týždeň tehotnosti (t.t.)/136 
dní (d)), v súbore živonarodených novorodencov ktorí prežili do prepustenia z nemocničného 
zariadenia (n=32), (19+4 t.t./137d) a v súbore obsahujúcom potratené gravidity a živonarodených 
novorodencov ktorí neprežili prepustenie z nemocničného zariadenia  (n=21), (19+2 t.t/135d).  
Priemerná doba realizácie AP bola  v celkovom súbore (22+0 t.t./154d), v súbore živonarodených 
novorodencov ktorí prežili do prepustenia z nemocničného zariadenia (22+1 t.t./155d) a v súbore 
obsahujúcom potratené gravidity a živonarodených novorodencov ktorí neprežili prepustenie 
z nemocničného zariadenia  (21+4 t.t./151d).  
Priemerná doba ukončenia tehotnosti bola  v celkovom súbore (27+4 t.t./193d), v súbore 
živonarodených novorodencov ktorí prežili do prepustenia z nemocničného zariadenia (29+4 
t.t./207d) a v súbore obsahujúcom potratené gravidity a živonarodených novorodencov ktorí 
neprežili prepustenie z nemocničného zariadenia  (23+1 t.t./162d).  
Priemerná LP AP – pôrod/potrat bola  v celkovom súbore (5+3 t.t./38d), v súbore živonarodených 
novorodencov ktorí prežili do prepustenia z nemocničného zariadenia (7+1 t.t./50d) a v súbore 
obsahujúcom potratené gravidity a živonarodených novorodencov ktorí neprežili prepustenie 
z nemocničného zariadenia (1+4 t.t./11d).  
Priemerná LP sPPROM – pôrod/potrat bola  v celkovom súbore (7+6t.t./55d), v súbore 
živonarodených novorodencov ktorí prežili do prepustenia z nemocničného zariadenia (9+6 t.t./69d) 
a v súbore obsahujúcom potratené gravidity a živonarodených novorodencov ktorí neprežili 
prepustenie z nemocničného zariadenia (3+4 t.t./25d).   
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Tabuľka č. 1: Základné hodnotené veličiny v AP súbore (n=53) 
Hodnotená veličina Celý súbor (n=53) Živonarodení 

novorodenci, ktorí 
prežili do prepustenia 
z nemocničného 
zariadenia (n=32) 

Potratené gravidity 
a živonarodení 
novorodenci ktorí 
neprežili prepustenie 
z nemocničného 
zariadenia  (n=21) 

sPPROM (priemer)  
g.t./d 

19+3/136 19+4/137 19+2/135 

AP (priemer) 
g.t./dni 

22+0/154 22+1/155 21+4/151 

Pôrod/Abort 
(priemer) 
g.t./d 

27+4/193 29+4/207 23+1/162 

LP AP – pôrod/potrat 
(priemer) g.t./dni 

5+3/38 7+1/50 1+4/11 

LP sPPROM – 
pôrod/abort 
(priemer) g.t./d 

7+6/55 9+6/69 3+4/25 

 

sPPROM – spontánny, predčasný, predtermínový odtok plodovej vody, AP – amniopatch, LP – 
Latency period, g.t. – gestačný týždeň, d – dni  
 
Tabuľka č. 2: Porovnanie jednotlivých parametrov v rámci AP súboru (n=53) 
Porovnávaný parameter Výsledok komparácie  Štatistická významnosť  
Doba výskytu sPPROM (d) p - hodnota: 0,78716 

z – skóre: 0,26765   
Bez štatistickej významnosti 

Doba aplikácie AP (d) p – hodnota: 0,50926 
z – skóre:  0,65874 

Na hranici štatistickej 
významnosti 

Dĺžka LP (d) p – hodnota: < 0,00001 
z – skóre: 4,16497  

Výrazná štatistická významnosť 

sPPROM – spontánny, predčasný, predtermínový odtok plodovej vody, AP – amniopatch, LP – 
Latency period, d – dni 
 

 
Diskusia 
Hodnotenie úspešnosti AP závisí od nastavených kritérií, ktoré sú v každej publikovanej štúdii 
definované. V našej štúdii sme si ako krátkodobý úspech výkonu stanovili prolongáciu gravidity za 
hranicu viability (35/53 - 66,03%) a pôrod živého plodu s jeho prežitím až do prepustenia 
z nemocničného zariadenia (32/53 – 60,37%). Ani u jednej pacientky sme nezaznamenali uzavretie 
amniálneho defektu ad integrum so stabilným obnovením množstva plodovej vody. Rovnako sme 
nezaznamenali zápalové komplikácie u pacientok po výkone ani po pôrode resp. aborte 
(chorioamnionitída, endometritída). Maged a spolupracovníci v randomizovanej kontrolnej štúdii 
porovnávali bezpečnosť a terapeutický účinok AP u 50 žien s sPPROM od 24 do 34 gestačného 
týždňa. Kompletný uzáver amniálneho defektu pozorovali u 6 žien (12%) a obnovenie objemu 
plodovej vody u 22 (44%) s mediánovou hodnotou LP 6,054 týždňa (42 dní). V AP skupine 
zaznamenali pôrod 21 živých novorodencov (21/50 – 42%), pričom jeden novorodenec exitoval pred 
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prepustením (20/50 – 40%). U 2 pacientok po AP bol zaznamenaný rozvoj chorioamnionitídy (2/50 - 
4%) (10). Sung a spolupracovníci publikovali komparatívnu štúdiu 28 pacientiek s previabilným 
PPROM, ktorá zahŕňala 17 prípadov sPPROM a 11 prípadov iPPROM. V skupine sPPROM bol 
kompletný uzáver amniálneho defektu pozorovaný v 2 prípadoch (11,76%). Mediánová hodnota LP 
predstavovala 25,5 dní, 2 pacientky žiadali u ukončenie tehotnosti (11,76%), 1 plod odumrel in utero 
(5,88%), 4 plody boli mŕtvorodené (23,52%) a 9 plodov bolo živorodených a prežilo až do prepustenia 
z nemocničného zariadenia.  Známky klinickej alebo histopatologicky verifikovanej chorioamnionitídy 
boli preukázané u 10 pacientok (58,82%) (11). Kwak a spolupracovníci publikovali aplikáciu AP u 7 
pacientiek s diagnózou sPPROM pred 24 gestačným týždňom. Kompletný uzáver defektu bol 
pozorovaný u 1 pacientky (14,3%). Mediánová hodnota LP bola stanovená na 5,1 týždňa (36 dní), 1 
plod intrauterinne odumrel (14,3%), 5 plodov bolo živonarodených (71,42%) z toho 1 exitoval (14,3%) 
a 4 prežili do prepustenia (57,14%) (12). Vo väčšine vyššie uvedených štúdií bolo za úspech AP 
pokladané zastavenie odtoku plodovej vody s trvalou obnovou jej objemu. Tento fenomén sa 
v publikovaných prácach objavuje s rôznou frekvenciou. Ak sa aj daný jav vyskytne, je podľa vyššie 
citovaných prác asociovaný s dlhšou LP, vyššou pôrodnou hmotnosťou a nižšou mierou perinatálnej 
mortality. Skutočnosť, prečo sa daný jav v našom súbore nevyskytol, je ťažko interpretovateľný. 
Podľa práce Sunga a kolektívu je najvýznamnejší prediktorom úspechu AP množstvo plodovej vody 
pred výkonom (11). V našom súbore sme kvantitatívne množstvo plodovej vody nehodnotili, nakoľko 
sa jedná o retrospektívnu štúdiu, kde sme nemali dopredu stanovenú jednotnú metodiku merania. 
Celý náš súbor predstavovalo 53 pacientok s anhydramnionom, v čom môžeme vidieť možnú príčinu, 
prečo ani v jednom prípade nedošlo k trvalému, kompletnému obnoveniu objemu plodovej vody. 
V porovnaní s vyššie citovanými prácami náš súbor disponoval najvyššou hodnotou LP. Tento 
fenomén možno vysvetliť skutočnosťou, že v našom súbore na rozdiel s uvedenými prácami sa vo 
všetkých prípadoch jednalo o previabilný odtok plodovej vody, pričom je známa skutočnosť, že dĺžka 
LP je nepriamo úmerná gestačnému týždňu, v ktorom došlo k PPROM (14). Nízky výskyt infekčných 
komplikácií u plodov aj matiek v našom súbore a vo väčšine citovaných prác je možné vysvetliť 
možným antiinfekčným, imunomodulačným účinkom AP (15).      
Výsledky v našom AP súbore (n=53) sme porovnali s výsledkami z kontrolnej skupiny pacientok 
z metaanalýzy 18 štúdií sPPROM manažovaných konzervatívne (n=1428), pričom sme porovnávali 3 
základné parametre: 1. Survival rate to discharge (SR to discharge), 2. Mortality rate after delivery 
(MR after delivery), 3. Latency period sPPROM – Pôrod/potrat. (LP) (viď. Tabuľka č. 3).  
 
Tabuľka č. 3: Porovnanie výsledkov AP súboru (n=53) z II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LFUK 
a UNB v Bratislave s výsledkami expektačne manažovanej kontrolnej skupiny (n=1428)   

Súbor LP sPPROM – 
pôrod/potrat  

SR to discharge  MR after delivery 

II gynekologicko-
pôrodnícka 
klinika 

48 35/53 (60,03%) 3/35 (8,57%) 

Meta-analýza 
(13) 

18 592/1428 (41,45%) 331/589 (56,19%) 

sPPROM – spontánny, predčasný, predtermínový odtok plodovej vody, LP – Latency period, SR – 
survival rate, MR – mortality rate 
 
 
Pri porovnávaní SR to discharge – (AP súbor 35/53 – 60,03% vs. Meta-analýza 592/1428 – 41,45%) 
sme použi modifikáciu kvadrátového chí testu - Fisherov exaktný test – p hodnota: 0,005; OR: 
2,2191; 95% CI: 1,271 – 3,873.  
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Pri porovnávaní MR after delivery – (AP súbor 3/35 – 8,57% vs. Meta-analýza 331/589 – 56,19%) sme 
použi modifikáciu kvadrátového chí testu - Fisherov exaktný test – p hodnota: 0,0019; OR: 0,1525; 
95% CI: 0,0466 – 0,4997.  
Pri porovnávaní LP – (AP súbor (Med.)= 48 dní vs. Meta-analýza (Med.)=18 dní) sme vzhľadom na 
charakter dát v oboch súboroch použili neparametrické testy – Sign Test – Testovanie pre Med. 48 - 
z- hodnota: 2,23607; p hodnota: 0,02535. (608 slov) 
Z porovnaní oboch terapeutických prístupov vyplýva, že AP významne zlepšuje perinatálne výsledky 
v zmysle signifikantne vyššieho prežívania plodov z gravidít s previabilným sPPROM oproti 
expektačnému prístupu. V AP súbore je štatisticky významne vyššia SR after discharge ako aj LP. 
Zároveň je  štatisticky významne znížená MR after delivery oproti kontrolnej skupine, čo možno  
vysvetliť „selektívnym“ pôsobením AP ako invazívneho výkonu. Tento výkon môže vo zvýšenej 
miere „vyselektovať“ tehotnosti, ktoré sú prognosticky „negatívne“(nepriaznivé) a „prispieť“ k ich 
ukončeniu ešte v previabilnom období. 
Prostredníctvom vyššie uvedených faktov sme preukázali, že AP môže predstavovať vhodnú 
terapeutickú alternatívu v prípade pacientok s previabilným sPPROM, ktoré si želajú aktívny prístup 
k takto závažne komplikovanej tehotnosti.  
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Úvod  
Meningeómy tvoria 20 % mozgových nádorov,  vo väčšine sú benígne a vykazujú pomalý rast. Ich 
konzistencia, verifikovaná intraoperačne, býva variabilná – od  mäkkých tumorov, ktoré sa dajú 
odsávať konvenčnou mikrochirurgickou  odsávačkou, až po extrémne tvrdé nádory, ktoré sa dajú 
odstrániť len strihaním ostrými nožnicami. Konzistencia meningeómov môže ovplyvňovať dĺžku ich  
resekcie a tým ovplyvňovať dĺžku samotnej  operácie (1, 3, 6, 7) a  zároveň aj ich  resekabilitu -  tvrdé 
nádory, ktoré infiltrujú kriticky dôležité mozgové resp. cievne štruktúry sa častokrát nedajú odstrániť 
úplne a preto časť nádoru musí byť v takýchto prípadoch nezriedka ponechaná. Spoľahlivá predikcia 
konzistencie meningeómov by mohla významne ovplyvniť plánovanie operačnej taktiky (napr. 
odhadnutie dĺžky operácie, odhadnutie radikality, rizikovosti resekcie atď.), v niektorých prípadoch 
by dokonca mohla viesť k nechirurgickým liečebným postupom alebo zmeny operačnej taktiky  a 
plánovania operačného prístupu.   
Donedávna boli možnosti  predikcie konzistencie meningeómov na základe predoperačných 
zobrazovacích vyšetrení nejednoznačné a výsledky jednotlivých vedeckých prác sa líšili. V súčasnej 
svetovej literatúre sa objavujú nové publikácie informujúce o pomerne spoľahlivej korelácii 
niektorých sekvencií predoperačného zobrazenia meningeómov na magnetickej rezonancii (MR)  s 
ich konzistenciou verifikovanou počas operácie. Cieľom našej štúdie je prezentácia prvotných 
výsledkov – korelácie  pomeru  intenzity grafického znázornenia meningeómov na predoperačných 
T2-vážených MR sekvenciách  s ich  konzistenciou verifikovanou počas operácie. 
 
 
Materiál a metódy  
Celkovo  v období od roku 2018 do roku 2020 nami bolo operované 16 pacientov s meningeómami 
mozgu. 6 pacientov, o ktorých sme prednášali na 58. Fakúltnej konferencii študentskej vedeckej 
odbornej činnosti  v roku 2019,    boli operované z použitím CUSy Sonopet.  10 pacientov  boli 
operované s použitím  novej u nás na klinike CUSY Clarity Integra, tých to pacientov sme zariadili do 
aktuálneho súboru.  
U pacientov s meningeómami mozgu bola vypočítavaná  stredná  intenzita zobrazenia     nádoru vo 
vybraných miestach (region of interest, ROI) – podľa metodiky prezentovanej Kyle A. Smithom (1, 6). 
Zároveň bola zmeraná  intenzita  T2 zobrazenia   definovanej  oblasti  stredného mozočkového 
pedunkula. Na základe meraní bol vypočítaný pomer strednej intenzity ROI tumoru k  strednej 
intenzite ROI cerebellárneho pedunkula – tzv. pomer TCTI (Tumor to Cerebellar T2 Images ratio). ROI 
označené na MRI snímkoch  boli lokalizované  počas operácii za pomoci neuronavigácie.  
Intraoperačne bola konzistencia meningeómov hodnotená na základe možného spôsobu resekcie 
(odsávanie, resekcia za pomoci  ultrazvukového aspirátora (Cavitron Ultrasound Surgical Aspirator – 
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CUSA), strihanie). Pri použití CUSA bol zaznamenaný minimálny výkon potrebný na odstraňovanie 
tkaniva nádorov.  
Konzistencia tumoru bola peroperačne korelovaná s TCTI. 
 
Výsledky 
Súbor tvorí  10 pacientov, ktorí boli operované za pomoci CUSy Clarity Integra (2 muž  a 8 žien vo 
veku  od 38 do 75 rokov).  Stredný objem tumoru je 32,95 cm3 (od 5,8-88,9 cm3) (Tab. č. 1) 
Časti  meningeómov s  pomerom TCTI od 1,6 do1,84 boli tvrdé, pre ich resekciu boli použite mikro 
nožnice.   Časti meningeómov,  ktoré mali  pomer TCTI  od 1,06 do 1,26 boli  veľmi mäkké, 
peroperačne sa odsávali   konvenčným aspirátorom.   Časti nádorov s pomerom TCTI  od 1,39 do1,47  
boli  odstránené za pomoci CUSA (výkon CUSy vidit. V tab. č. 1).  Koreláciu  pomeru TCTI  s výkonom 
CUSA počas operácie  znázorňuje tabuľka č. 1 a 2  a graf č. 1.  
 
Tab.1: Hodnoty pomeru  TCTI  a im zodpovedajúci výkon CUSA.   
 
 

Lokalizácia  
meningeómu 

Počet 
pacientov  

Objem 
meningeóm
u, ml 

TCTI Výkon CUSy 
,% 

Konzistencia 
subjektívne 

Konvexitá 2 1-   85,8  
2 – 9,2 

1 - 1,69 
2 – 1,18 

1 – 30 
2 - 70 

 1 – mäkká 
 2 - tvrdá 

Falx 1 5,8 1,06 40  tvrdá 

Čuchová jama 2 1 – 88,9 
2 – 21,7 

1- 1,68 
2 – 1,26 

1 - 20 
2 - 60 

1 – mäkká 
2 –  tvrdá 

Veľké krídlo  2 1 – 28,4 
2 - 11 

1 – 1,39 
2 – 1,6 

1 – 50 
2 - 20 

1 – stredne tvrdá 
2 - mäkká 

Incizúra tentoria 1 25 1,47 30 Stredne tvrdá 

Tubercullum sella 1 6,8 1,84 20 mäkká 

Strop orbity 1 46,9 1,15 60 tvrdá 
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Obr.1:  Korelácia výkonu CUSA a pomeru TCTI. 

 
 
 
Tab.2: Korelácia konzistencie meningeómov subjektívne a zodpovedne rozpätie pomeru TCTI.  
 

Konzistencia tumoru 
subjektívne 
 

Počet pacientov  
 

Rozpätie TCTI 
 

Mäká konzistencia 4 1,6-1,84 
 

Stredne tvrdá konzistencia 2 1,39-1,47 
 

Tvrda konzistencia 4 1,06-1,26 
 

 
 
Diskusia 
Konzistencia meningeómov ovplyvňuje dĺžku ako aj zložitosť ich resekcie (1, 3, 6, 7). Nádory, ktoré sú 
mäkké sa vo väčšine prípadov odstraňujú ľahšie než  tvrdé nádory (6, 9). Resekcia tvrdých 
meningeómov je komplikovanejšia, najmä v prípadoch, keď  sa jedná o anatomický zložité regióny 
alebo v prípade  obrastania rizikových štruktúr  nádorom (napríklad mozgových artérií, očných nervov 
a iné) (6).  
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V literatúre nachádzame viaceré práce, ktoré demonštrujú, že   konzistencia meningeómov sa dá 
určovať podľa MR vyšetrenia (1,2,3,5,6,7,8,9).  Zároveň sú autori, ktorí nezistili koreláciu konzistencie 
meningeómov s MR  obrazmi (4, 11).     
Tak napríklad Maiuri  a kol. uvádzajú, že meningeómy hyperintenznejšie oproti kortexu v T2 važených 
sekvenciach sú obyčajne mäkké, viac vaskularizovanejšie, a meningeómy, ktoré  sú  hypointenzné 
alebo hypo-izointenzné majú tvrdšiu konzistenciu a obsahujú viac kolagénu v stróme (2).     
Kyle A. Smith a kol.  Navrhnuli vypočitavať pomer TCTI a  uvádzajú, že T2 sekvencia je najlepšia MR 
sekvencia pre  posúdenie konzistencie meningeómov,  zatiaľ čo T1 sekvenicia  nemá koreláciu s 
konzistenciou meningeómov (1).  Rovnaký názor prezentovali  aj Yamaguchi a kol. ako aj Amy Yao a 
kol (7, 9).  Yamaguchi  a spoluautori zístili, že  tvdré tumory  tvoria 94,1 %  tumorov, ktoré sa 
zobrazujú v T2 sekvenciach hypo- alebo izointenznými (8).   
Rôzni autori  uvádzajú viaceré spôsoby posudzovania konzistencie meningeómov podľa porovnania  
intenzity ROI tumoru s  intenzitou ROI kortexu a s intenzitou ROI  stredného cerebelárneho 
pedunkulu (1, 6, 9).  Amy Yao  porovnával intenzitu ROI tumoru s intenzitou ROI mozgovej kôry v T2 
MRI  sekvenciách a koreloval  vypočítaný pomer s konzistenciou tumoru (9).  Kyle A. Smith navrhuje  
počítať    pre posúdenie konzistencie meningeómov pomer TCTI a uvádza, že výpočet pomeru TCTI je 
presnejšia metóda než vypočítanie pomeru  intenzity ROI tumoru k ROI kortexu (1,6).   
V našej štúdii sme vypočítavali pomer TCTI podľa Kyle A. Smitha. Na  základe predbežných výsledkov  
naďalej sa javí korelácia medzi pomerom TCTI a konzistenciou tumoru ako pravdepodobná. Tumory, 
ktoré majú pomer TCTI viac než  1,6 boli v našom súbore mäkké, tumory s pomerom TCTI od 1,39 do 
1,47 boli stredne tvrdé,  meningeómy s pomerom TCTI menej ako 1,06 boli  tvrdými. Pre 
objektívnejšie  posúdenie  výsledkov naďalej pracujeme na zväčšení  počtu pacientov v súbore.  
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Introduction 
Acute kidney injury (AKI) is a clinical syndrome characterized by acute decrease of kidney function 
with resulting retention of nitrogenous waste products, acid-base and electrolyte abnormalities and 
other homeostasis impairments (1). Although full recovery from AKI is possible, every episode of AKI 
increases the risk of long-term complications and development of chronic kidney disease, linked to 
cardiovascular morbidities and shortening of the life expectancy. Therefore, early diagnosis and 
monitoring of progression is crucial (2).  

In the current clinical practice, the most frequently used diagnostic laboratory parameter is serum 
creatinine. However, the rise in its level usually occurs only after severe kidney insult, which does not 
provide the possibility of early intervention. Due to these liabilities, extensive effort was put into the 
research of possible new biomarkers of AKI, which would provide early detection of kidney damage 
before the deterioration of function occurs. Recently, multiple new possible biomarkers were 
proposed and are currently being tested for clinical utility, including extracellular deoxyribonucleic 
acid (ecDNA) (3,4). 

EcDNA has been studied for its role in the pathophysiology and also as a biomarker in various 
diseases. The possibility of analyzing ecDNA in the urine is especially promising for the convenient 
sample obtaining (5,6). Various animal experiments as well as clinical studies showed promising 
results of the diagnostic and prognostic use of plasmatic and urinary ecDNA levels for multiple kidney 
pathologies (4,7,8-10) . 

These findings strongly suggest the need for further research in this area. Our study using 
rhabdomyolysis-induced acute kidney injury (glycerol nephropathy) was aimed to describe the 
dynamics of ecDNA in the plasma and urine within first 24 hours after AKI induction. We 
hypothesized that the concentrations of ecDNA might be earlier and more specific biomarker for 
rapid detection of kidney injury.   

Methods 
Design of experiment: Adult male Wistar rats (n=44, Velaz Prague, Czech Republic) were used. The 
rats were kept in controlled 12-hour light/dark cycle room, with ad libitum food and water access, 
with constant temperature (22 ± 2°C) and humidity (45-65%). Glycerol-induced rhabdomyolysis was 
used to model AKI, glycerol (1:1 with saline, 8 ml/kg, Sigma Aldrich, Steinheim, Germany) was applied 
intramuscularly equally in both hind limbs (AKI, n=27). Control group (CTRL, n=17) received saline. 
The animals were sacrificed at different time-points - 1 hour (n=12; 5 control and 7 treated), 3 hours 
(n=17; 6 control and 11 treated) and 24 hours (n=15; 6 control and 9 treated) after AKI. One hour 
prior to sacrifice, the rats were placed into metabolic cages to collect the urine samples. Afterwards, 
the rats were anesthetized with ketamine and xylazine (100 mg/kg and 10 mg/kg of the body 
weight), applied by an intraperitoneal injection and blood was collected from abdominal aorta using 
EDTA coated tubes (Sarstedt, Nurmberg, Germany).  
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Biochemical analysis: Plasma centrifuged at 1600g was used for biochemical analysis. Urea and 
creatinine in plasma were measured using commercial kits (Urea Nitrogen Colorimetric Detection Kit, 
Arbor Assays, Ann Arbor, USA and Creatinine Serum Low Sample Volume, Arbor Assays, Ann Arbor, 
USA; respectively). Standard protocols recommended by the manufacturer were used. 
DNA isolation and quantification: Blood samples were either centrifuged at 1600g for 10 minutes or 
centrifuged at 1600g for 10 minutes at 4°C and the supernatant was further centrifuged at 16 000g 
for 10 min at 4°C in order to obtain supernatant free from apoptotic bodies and cell debris. Urine 
samples were processed in same way as plasma samples.  
For DNA isolation from blood and urine samples QIAamp DNA Mini Kit according to the 
manufacturer´s protocol was used (QIAamp® DNA Mini and Blood Mini Handbook, Third Edition). 
DNA samples were eluted to 60µl of ultrapure water and frozen at -20°C until quantification. DNA 
was quantified using a fluorometric method (AccuBlue® High Sensitivity dsDNA Quantitation Kit, 
Biotium, Hayward, CA, USA). 
Statistical analysis: Data were analyzed using GraphPad Prism 8.0.2 (California, USA). To compare 
concentrations of urea, creatinine and ecDNA between experimental groups, two-way ANOVA was 
used (one factor was the time-point, second factor was the treatment) with subsequent Sidak's post-
hoc multiple comparisons. P values less than 0.05 were considered as a limit level of significance. 
Data are presented as mean ± standard error of the mean (SEM). 
 
Results 
Concentrations of creatinine and urea in the plasma: The plasmatic concentrations of both creatinine 
(p< 0.01; Figure 1A) and urea (p<0.01; Figure 1B) showed significant increase between CTRL and AKI 
animals 24 hours after AKI induction. The plasma creatinine concentrations were approximately two 
and half times higher (101.8 ± 6.6 µmol/l for CTRL vs. 267.6 ± 67.6 µmol/l for AKI, p=0.0063). Plasma 
urea concentration was approximately five times higher in AKI than in corresponding control group 
24 hours after induction (2.74 ± mmol/l in CTRL vs. 14.61 ± mmol/l in AKI, p=0.0043). 
Concentrations of ecDNA in plasma: Acute kidney injury seemed to induce increase in total plasma 
ecDNA concentration in all observed time-points within 24 hours. As shown in Figure 2, the total 
plasma ecDNA concentration was higher already one hour after AKI induction (4.63 ± 2.31 ng/ml in 
CTRL vs. 16.79 ± 7.83 ng/ml in AKI group, p=0.4891), reaching the highest concentrations 3 hours 
after AKI induction (6.84 ± 1.49 ng/ml in CTRL group vs. 29.17 ± 6.54 ng/ml in AKI group, p=0.0177). 
After 24 hours, the total plasma ecDNA was still increased when compared to control (5.24 ± 1.12 
ng/ml in CTRL vs. 16.84 ± 5.40 ng/ml in AKI group, p=0.4215), but lower than after three hours (29.17 
± 6.54 ng/ml after 3 hours vs. 16.84 ± 5.40 ng/ml after 24 hours).  
Concentrations of ecDNA in urine: In urine samples centrifuged at 1600g, the ecDNA was higher after 
24 hours when compared to CTRL group (12.60 ± 4.47 ng/ml in CTRL group vs. 43.12 ± 17.48 ng/ml 
for AKI group, p=0.1164). No difference in urinary ecDNA was observed within 1 hour (p=0.9933) or 3 
hours (p=0.996) after AKI induction when compared to corresponding CTRL groups (Fig. 3A). The 
same trend was observed when urine samples were centrifuged 1600g followed by 16 000g. 
Significant differences were not found in either 1 hour (p=0.9997), 3 hour (p=0.9868) or 24 hour 
(p=0.0736) time-points (Fig. 3B). After 24 hours, no difference in concentrations of ecDNA was 
observed using either 1600g or 1600g followed by 16 000g centrifugation protocols (43.12 ± 17.48 
ng/ml using 1600g vs. 49.57 ± 22.17 ng/ml using 16 000g). 
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Fig 1. Concentrations of plasma A: creatinine and B: urea in different time-points after AKI induction.              ** 
denotes p˂0.01. Data are presented as mean ± SEM. CTRL – control group, AKI – glycerol-induced acute kidney 
injury  

 
 
Fig 2. Concentrations of total plasma ecDNA in different time-points after AKI induction. * denotes p˂0.05. 
Data are presented as mean ± SEM. CTRL – control group, AKI – glycerol-induced acute kidney injury  
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Fig 3. Concentrations of urinary ecDNA A: isolated form urine samples centrifuged at 1600g and B: urine 
samples centrifuged at 1600g followed by 16 000g. Data are presented as mean ± SEM. CTRL – control group, 
AKI – glycerol-induced acute kidney injury 
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Discussion 
In our study, we focused on glycerol-induced nephropathy, where along with rhabdomyolysis, the 
key pathophysiological mechanisms include inflammation, apoptosis and oxidative stress. Recently 
published papers pointed that also macrophages or neutrophils might further promote the kidney 
injury through ecDNA (5,10). The model of glycerol nephropathy seemed to be successful, since both 
urea and creatinine were increased in plasma. The significant difference was observed after 24 hours, 
which is in line with previous studies (7). Nevertheless, these both markers are not considered as 
early markers of kidney damage.  
The dynamics analysis of ecDNA indicate that the most suitable time for analyzing circulating 
plasmatic extracellular DNA after rhabdomyolysis induction is 3 hours after the skeletal muscle insult, 
as at this time-point, results showed already significant increase. This is much faster when compared 
to creatinine and urea. However, the 24 hour ecDNA concentrations were not significantly higher 
from control group but lower than after 3 hours. Unfortunately, we do not have the dynamics 
between 3 and 24 hours, therefore we cannot explicitly say which time-point is the most suitable 
from our results. The precise site of origin of ecDNA remains uncertain. The half-life of ecDNA was 
previously estimated between 4 min to 1-2 hours (11), which would support the opinion that the 3-
hour peak should be attributed to kidney injury, rather than muscle. Also, previous studies showed 
that in glycerol-induced AKI model, disruptions of renal blood flow can start within 10 minutes after 
glycerol injection (12), indicating that renal tissue damage and formation of neutrophil/macrophage 
extracellular traps (the possible sources of ecDNA in the kidney), can be truly responsible for the rise 
in circulating ecDNA quite soon, even in the 1 hour samples. However, a continuing skeletal muscle 
injury by the glycerol after the injection would cause a gradual release of extracellular DNA from the 
skeletal muscle that reaches its peak later than after the first hour. 
 Another noteworthy fact is that rise in urinary ecDNA occurred 24 hours after the insult. Considering 
the dynamics of ecDNA levels in the plasma and the aforementioned half-life of ecDNA, the rise after 
24 hours does not seem attributable to trans-renal DNA, but rather to a release from kidney tissue or 
urinary tract. Moreover, in this time-point, the routinely used markers of AKI (creatinine and urea) 
also reached their highest values. Although the ecDNA concentrations were increased, neither of the 
differences between control and AKI groups were statistically significant. The additional result is 
related to the centrifugation protocol. The 1600g vs 1600g followed by 16 000g centrifugation 
protocol for urine showed similar results, i.e. no difference in ecDNA concentration. Nevertheless, in 
conclusion the plasmatic ecDNA has a potential to be an early marker of acute kidney injury with the 
peak around three hours after AKI induction.  
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Úvod  
Karcinóm endometria (CaE) je najčastejšia neoplázia pohlavnej sústavy žien (1). CaE postihne na 
Slovensku každoročne asi 700 žien, pričom asi 200 z nich zomrie (2). Rôzne histologické podtypy CaE 
(endometrioidný, serózny, atď.) boli identifikované do súčasnosti (3). CaE delia na 2 základné typy, 
typ I (endometrioidný) (vzniká v hyperplázii endometria, pod vplyvom estrogénu, má indolentné 
správanie; najčastejšou skorou genetickou poruchou je inaktivácia nádorového supresorového génu 
pten) a typ II (ne-endometrioidný) (vzniká v atrofii endometria, bez vplyvu estrogénu, má agresívne 
správanie; najčastejšou skorou genetickou poruchou je inaktivácia nádorového supresorového génu 
tp53) (4). Sivridis et al. (5) uvažujú o III. možnej forme CaE (endometrioidný, ktorý asi nesúvisí 
s hyperestrogenizmom a vzniká v atrofii endometria, má správanie a prognózu niekde medzi nádormi 
I. a II. typu). Bandera a Boyd (6) navrhli aj IV. skupinu CaE (predominantne endometrioidný) u žien 
s vrodenou dispozíciou k spektru zhubných nádorov, väčšina z nich má dedičný nepolypový karcinóm 
hrubého čreva a konečníka (Lynchov syndróm, LS). Vzniká o 15 rokov skôr než sa všeobecne 
uvádza pre ostatnú populáciu. Má priaznivú prognózu. Genetickou poruchou je nestabilita 
mikrosatelitov (7) pri vrodenej inaktivácii a strate expresie 1 zo 4 (hlavných) génov/proteínov 
systému opravy chybného párovania (nesúladu) DNA – mutL homológu 1 (MLH1), mutS homológu 2 
(MSH2), MSH6 alebo progresívnej postmeiotickej segregácie 2 (PMS2) (predominantne mlh1/MLH1 
(~50% pri LS), msh2/MSH2 (~40%), msh6/MSH6 (~10%) (8, 9)) – poreplikačného systému korektúr 
a úprav nesúladov báza-báza (bodových mutácií a krátkych inzercií/delécií) generovaných počas 
replikácie DNA (bežne sa vyskytujúcich v jednoduchých repetitívnych sekvenciách (známe ako 
mikrosatelity) DNA) zaisťujúci integritu genómu (10). MSH2 tvorí heterodiméry s MSH6 alebo MSH3 
(MutSa, MutSp) a je zapojený do rozpoznávania chybného párovania (nesúladu) DNA a iniciácie 
opravy. MLH1 tvorí komplex s PMS2 a funguje ako endonukleáza (11). Deficiencia opravy chybného 
párovania (nesúladu) DNA má za následok mutátorový fenotyp a nestabilitu mikrosatelitových 
sekvencií DNA (10, 11). Lynch et al. (10) zaznamenávajú viac ako storočie objavov, ktoré revolúciu v 
diagnóze a klinickom manžmente LS začali, počnúc r. 1895 Warthinovým pozorovaním kumulácie 
zhubných nádorov v rodinách, cez klinickú éru vedenú Lynchom a genetickú éru ohlasovanú 
objavením kauzálnych mutácií génov opravy chybného párovania (nesúladu) DNA, k pretrvávajúcim 
výzvam budúcnosti.  
Práca si stanovila za cieľ hodnotiť vzťah medzi histomorfológiou normálneho endometria a CaE, 
a medzi stupňom expresie MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6 a stavom (ne)stability mikrosatelitov DNA. 
 
Materiál a metódy 
Spolu 26 bioptických tkanivových vzoriek endometria (z archívu Alpha medical (patológia) s.r.o., 
diagnostické centrum Bratislava (MUDr. V. Gál) za roky 2015-19) z materníc žien (hospitalizovaných 
na gynekologicko-pôrodníckych klinikách LF UK a UNB) získaných hysterektómiou alebo kyretážou 
maternicovej dutiny (pre krvácanie z maternice alebo nádor zistený ultrasonografiou). Vo formalíne 
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fixované a do parafínu zaliate tkanivové vzorky, narezané na sériové 5 µm hrubé rezy, farbené 
hematoxylínom a eozínom, klasifikované svetelným mikroskopom podľa publikovaných kritérií (3), po 
molekulovo-biologickej analýze stavu (ne)stability mikrosatelitov DNA, s normálnym proliferačným 
(PE, 1x) (od ženy veku 43 r.) a atrofickým (AE, 7x) (43-74 r.) endometriom, endometrioidným 
histologickým podtypom CaE stupňa histologického diferencovania G1 (ECG1, 12x: 2x so stabilitou 
mikrosatelitov DNA (ECG1S) a 10x s nestabilitou mikrosatelitov DNA (ECG1N)), G2 (ECG2, 5x: 1x 
so stabilitou mikrosatelitov DNA (ECG2S) a 4x s nestabilitou mikrosatelitov DNA (ECG2N)) a G3 
(ECG3, 1x s nestabilitou mikrosatelitov DNA (ECG3N)) (43-74 r.), sme hodnotili 
imunohistochemicky na prítomnosť expresie MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6 (aj antigénu KI-67 
združeného s proliferáciou buniek (KI-67) za účelom zistenia proliferačnej aktivity buniek) v jadrách 
epitelových buniek maternicových žliaz endometria. 
Proteíny MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6 (aj KI-67) v tkanivových rezoch detegované s použitím primárnej 
monoklonovej protilátky: Monoclonal Mouse Anti-Human MutL Protein Homolog 1 (MLH1), Clone 
ES05, Isotype IgG1, kappa (Code IR079) (rozpoznáva väčšinový band 88 kDa MLH1); Monoclonal 
Mouse Anti-Human MutS Protein Homolog 2 (MSH2), Clone FE11, Isotype IgG1, kappa (Code IR085) 
(rozpoznáva väčšinový band 97 kDa MSH2); Monoclonal Rabbit Anti-Human MutS Protein Homolog 6 
(MSH6), Clone EP49, Isotype Rabbit IgG (Code IR086) (rozpoznáva väčšinový band 160 kDa MSH6); 
Monoclonal Rabbit Anti-Human Postmeiotic Segregation Increased 2 (PMS2), Clone EP51, Isotype 
Rabbit IgG (Code IR087) (rozpoznáva väčšinový band 110 kDa PMS2); Monoclonal Mouse Anti-Human 
Ki-67 Antigen, Clone MIB-1, Isotype IgG1, kappa (Code M7240) (rozpoznáva natívny antigén 
a rekombinantné fragmenty molekuly KI-67)). 
Pri analýze použitá imunoenzýmová technika a dvojstupňový systém detekcie sprostredkovaný 
značením s polymérom (dextrán) (fixuje enzýmy či ligandy k premosťujúcej (sekundárnej) protilátke) 
(EnVision) označeným enzýmom chrenovou peroxidázou: na detekciu primárnej myšej a králičej 
protilátky použitá sekundárna k polyméru fixovaná kozia protilátka proti myšiemu/králičiemu 
imunoglobulínu, a reakčný produkt vyvolaný pomocou chromogénu 3,3´-diaminobenzidínu (DAB) 
v H2O2. Postup imunohistochemickej techniky parafínových rezov na podložnom skle prebiehal v 
automatizovanom farbiacom prístroji Dako Autostainer Plus S 3400 (Dako, Glostrup, Denmark) podľa 
nastaveného času tak, ako to uvádzal návod k použitiu kitu detekčného systému Dako EnVisionTM. 
Rezy (jadrá) kontrastne dofarbené hematoxylínom. Protilátky a chemikálie boli od firmy Dako, 
Glostrup, Denmark (Agilent Technologies Inc.: Dako Agilent Pathology Solutions 2016 Catalog / 
Products & Services. Denmark, Glostrup. 2016. 280 pp.). 
Negatívna kontrola detekcie antigénu inkubáciou rezu: a) bez primárnej protilátky, b) bez 
sekundárnej protilátky fixovanej k polyméru.  
Zhotovené histologické preparáty sme hodnotili svetelným mikroskopom (Leica DM 2000, 
microscope, Leica Microsystems, Mannheim, Germany) semikvantitatívne nasledovne. 
MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6 (aj KI-67) imunoreaktivitu sme považovali za pozitívnu, keď bolo hnedé 
zafarbenie lokalizované v jadrách epitelových buniek maternicových žliaz endometria. MLH1, PMS2, 

MSH2 a MSH6 (aj KI-67) imunoreaktivite sme priradili imunoreaktívne skóre založené na intenzite 
farbenia jadier a na kvantite zafarbených buniek podľa publikovaného subjektívneho triediaceho 
systému. 
Intenzitu farbenia sme rozdelili do štyroch skupín: 0, negatívna; 1, slabo pozitívna; 2, stredne silne 
pozitívna; 3, silne pozitívna. 
Kvantitu zafarbených buniek sme ohodnotili v škále: 0, 0%; 1, 1% až 10%; 2, 11% až 50%; 3, 51% až 
80%; 4, > 80% zafarbených jadier buniek. 
Skóre imunoreaktivity sme spracovali ako súčin hodnôt získaných pre intenzitu farbenia a kvantity 
farbenia. Celkové skóre 8 až 12 bolo považované ako silná imunoreaktivita, 4 až 6 bolo stredne silná, 
1 až 3 bolo slabá, a 0 negatívna. 
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Tab. 1 Prehľad imunoreaktivity proteínov opravy chybného párovania (nesúladu) DNA (MLH1, PMS2, 
MSH2 a MSH6) (aj antigénu KI-67 združeného s proliferáciou buniek) epitelových buniek 
maternicových žliaz normálneho endometria a endometrioidného podtypu karcinómu endometria. 

Stav 
endometria Proteín 

Celkové skóre imunoreaktivity MLH1, PMS2, MSH2, MSH6, (aj KI-67); 
počet pozitívnych (%) 

0 
negatívne 

1-3 
slabé 

4-6 
stredne silné 

8-12 
silné 

PE 
(n=1) 

MLH1 - - - 1 (100,0) 
PMS2 - - - 1 (100,0) 
MSH2 - - - 1 (100,0) 
MSH6 - - - 1 (100,0) 
KI-67 1 (100,0) - - - 

AE 
(n=7) 

MLH1 4 (57,1) 1 (14,3) 1 (14,3) 1 (14,3) 
PMS2 3 (42,8) 1 (14,3) 3 (42,8) - 
MSH2 1 (14,3) 1 (14,3) 2 (28,6) 3 (42,8) 
MSH6 1 (14,3) 2 (28,6) - 4 (57,1) 
KI-67 4 (57,1) 1 (14,3) 2 (28,6) - 

ECG1S 
(n=2) 

MLH1 1 (50,0) - - 1 (50,0) 
PMS2 1 (50,0) - 1 (50,0) - 
MSH2 - 2 (100,0) - - 
MSH6 - 2 (100,0) - - 
KI-67 - 1 (50,0) - 1 (50,0) 

ECG1N 
(n=10) 

MLH1 7 (70,0) 1 (10,0) 1 (10,0) 1 (10,0) 
PMS2 7 (70,0) 1 (10,0) - 2 (20,0) 
MSH2 3 (30,0) - 4 (40,0) 3 (30,0) 
MSH6 3 (30,0) - 4 (40,0) 3 (30,0) 
KI-67 - 2 (20,0) 3 (30,0) 5 (50,0) 

ECG2S 
(n=1) 

MLH1 1 (100,0) - - - 
PMS2 - 1 (100,0) - - 
MSH2 - - 1 (100,0) - 
MSH6 - - - 1 (100,0) 
KI-67 - - 1 (100,0) - 

ECG2N 
(n=4) 

MLH1 4 (100,0) - - - 
PMS2 4 (100,0) - - - 
MSH2 - - 2 (50,0) 2 (50,0) 
MSH6 - - 1 (25,0) 3 (75,0) 
KI-67 - 3 (75,0) 1 (25,0) - 

ECG3N 
(n=1) 

MLH1 1 (100,0) - - - 
PMS2 1 (100,0) - - - 
MSH2 - - 1 (100,0) - 
MSH6 - - - 1 (100,0) 
KI-67 - - - 1 (100,0) 

PE – proliferačné endometrium, AE – atrofické endometrium, ECG1S – endometrioidný karcinóm endometria (CaE) stupňa 
G1 so stabilitou mikrosatelitov, ECG1N – endometrioidný CaE stupňa G1 s nestabilitou mikrosatelitov, ECG2S – 
endometrioidný CaE stupňa G2 so stabilitou mikrosatelitov, ECG2N – endometrioidný CaE stupňa G2 s nestabilitou 
mikrosatelitov, ECG3N – endometrioidný CaE stupňa G3 s nestabilitou mikrosatelitov. 
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Použité postupy (výber materiálu do súboru) zodpovedali národným a medzinárodným etickým 
princípom vedeckého bádania zaoberajúcim sa ľudskými jedincami (WMA Declaration of Helsinki 
1964, a jej rev. 2013). 
 
Výsledky 
Výsledky hodnotenia expresie MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6 (aj KI-67) v normálnom endometriu a CaE sú 
zhrnuté v tab. 1 a obr. 1. 
Expresia MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6 bola intenzívna a difúzna v normálnom PE, s poklesom expresie 
MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6 v AE. V CaE oproti PE došlo k poklesu expresie MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6, 
pričom expresia MLH1 a PMS2 postupne mierne klesala v klesajúcej histologickej diferenciácii nádoru 
od ECG1S cez ECG1N, a ďalej cez ECG2S k ECG2N a ECG3N. V ECG2N a ECG3N sme expresiu MLH1 a PMS2 
nezistili. V ECG2S sme expresiu MLH1 nezistili. Nezistili sme zásadné rozdiely v expresii MSH2 
medzi ECG1, ECG2, ECG3. Nezistili sme zásadné rozdiely v expresii MSH6 medzi PE a ECG2, a žiadny 
rozdiel v expresii MSH6 medzi PE a ECG2S a ECG3N, kde expresia MSH6 sa ukázala v 100% prípadov ako 
silne pozitívna. 
 

 
Obr. 1 Normálne proliferačné endometrium a endometrioidný podtyp karcinómu endometria stupňa G1 a G3. 
Celkové skóre imunoreaktivity: 0, negatívna reakcia jadier epitelových buniek žľazových štruktúr (3A, 3B, 4A, 
4B); Intenzita farbenia (odtieň hnedej): 1, slabá reakcia (2C), 2, slabá reakcia (2D), 6, stredne silná reakcia (2B, 
3C, 3D), 8, silná reakcia (1A, 1B), 9, silná reakcia (2A), 12, silná reakcia (1C, 1D, 4D) jadier epitelových buniek 
žľazových štruktúr. Monoklonová myšia protilátka proti MLH1 (stĺpec A) a proti MSH2 (stĺpec C), monoklonová 
králičia protilátka proti PMS2 (stĺpec B) a proti MSH6 (stĺpec D), Polymér s chrenovou peroxidázou (EnVision 
system) a hematoxylín, orig. zväčš. 100x (riadok 1, 3 a 2A, 2B), 200x (riadok 4 a 2C, 2D). PE – proliferačné 
endometrium (riadok 1), ECG1S – endometrioidný karcinóm endometria (CaE) stupňa G1 so stabilitou 
mikrosatelitov (riadok 2), ECG1N – endometrioidný CaE stupňa G1 s nestabilitou mikrosatelitov (riadok 3), 
ECG3N – endometrioidný CaE stupňa G3 s nestabilitou mikrosatelitov (riadok 4). 
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Diskusia 
Výsledky práce, ktorá je prvotinou svojho druhu na Slovensku, ukazuje dobrú koreláciu expresie 
MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6 s histologickým stavom endometria a so stavom (ne)stability 
mikrosatelitov DNA a sa zhodujú s inými publikovanými prácami hodnotiacimi validitu týchto znakov. 
Irving et al. (12) tvrdia, že expresia MLH1 je najvyššia v PE oproti sekrečnému endometriu aj AE. AE 
má slabú až negatívnu expresiu MLH1, neprítomnosť expresie MLH1 zistili v 43% prípadov. Ich 
výsledky korešpondujú s našimi, ktoré ukazujú silnú expresiu MLH1 v PE a pokles expresie MLH1 v AE, 
v ktorom sa ukázala v 14,3% prípadov ako silná, v 14,3% stredne silná, v 14,3% slabá a v 57,1% 
prípadov AE sme expresiu MLH1 nezistili. Výsledky Hamid et al. (13) ukazujú, že zona functionalis 
endometria vykazuje cyklické zmeny expresie hMSH2 počas menštruačného cyklu, pričom vykazuje 
expresiu v PE a slabnú až negatívnu expresiu v sekrečnej fáze. Podľa našich znalostí sa analýza 
expresie PMS2 a MSH6 v normálnom endometriu v dostupnej literatúre nenachádza. Nase výsledky 
ukazujú intenzívnu a difúznu expresiu MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6 v PE, s poklesom expresie MLH1, 
PMS2, MSH2 a MSH6 v AE. 
V endometrioidnom podtype CaE (~25-30%) (14) sa vyskytuje nestabilita mikrosatelitov (7) 
s mutáciou a stratou expresie niekoľkých génov opravy chybného párovania (nesúladu) DNA (najmä 
mlh1, msh2, msh6) (9). Môže byť v komplexnej atypickej hyperplázii súvisiacej s CaE, ktorý 
demonštruje nestabilitu, nie je známa v nižších stupňoch hyperplázie endometria (15). Všetky 
jednoduché hyperplázie a väčšina komplexných a atypických hyperplázií tvorí hMSH2 (13). Fountzilas 
et al. (16) tvrdia, že v CaE najčiastejšie deficientným proteínom je MSH2 (35%). Hamid et al. (13) 
zistili, že 64% prípadov CaE má silnú expresiu hMSH2, 7% má intenzitu expresie hMSH2 podobnú tej 
v PE a 26% CaE má slabú expresiu hMSH2; a že >70% prípadov endometrioidného podtypu CaE má 
expresiu MSH2. Naše výsledky ukázali v endometrioidnom CaE s nestabilitou mikrosatelitov 
najčastejšie stratu expresie MLH1, nasledovanú stratou expresie PMS2; výpadok expresie MSH2 sme 
zistili len v 3/16 (19%) endometrioidných CaE, spolu s výpadkom expresie MSH6; a v mikrosatelitovo 
stabilných nádoroch zachovanú expresiu MLH1 alebo MSH2. Zistenia Chiaravalli et al. (17) v súbore 
karcinómov rôznych orgánov poukazujú na stratu expresie hMLH1 alebo hMSH2 v 51/55 
mikrosatelitovo nestabilných nádoroch, a prítomnosť expresie hMLH1 aj hMSH2 v 145/146 nádoroch 
so stabilitou mikrosatelitov DNA. Spomedzi sporadických nádorov tvorili hMLH1 aj hMSH2 iba 2/60 
karcinómov hrubého čreva a konečníka a 2/66 karcinómov žalúdka, ktoré vykazovali nestabilitu 
mikrosatelitov DNA. Všetkých 39 nádorov endometria malo zhodný molekulový a 
imunohistochemický profil.  
Ženy s LS majú podstatne zvýšené celoživotné riziko vzniku CaE, ktoré je pri mutácii MLH1 
alebo MSH2 40% s priemerným vekom žien 49 rokov. Ženy s mutáciami MSH6 majú podobné 
riziko CaE, ale vyšší vek vzniku CaE (18).  
Alterácie génov opravy chybného párovania (nesúladu) DNA sa podieľajú na karcinogenéze 
sporadických a dedičných ľudských zhubných nádorov s nestabilitou mikrosatelitov DNA (17). Na ich 
identifikáciu sa bežne používa molekulová analýza, avšak je zložitá, drahá a často podmienená 
dostupnosťou nádorovej vzorky, ktorá musí byť správne odobraná a konzervovaná; okrem toho 
neumožňuje identifikáciu príslušného génu, čo si vyžaduje ďalšiu molekulovú analýzu. 
Imunohistochémia je presná a rýchla metóda na predpovedanie prítomnosti defektných génov 
opravy chybného párovania (nesúladu) DNA a na identifikáciu sporadických aj familiárnych 
mikrosatelitovo nestabilných nádorov (17).  
Detekcia stavu opravy chybného párovania (nesúladu) DNA v zbubnom nádore má niekoľko 
klinických implikácií: strata expresie proteínu môže byť spojená s vrodenými zárodočnými defektmi 
v géne; slúži ako marker výberu jedincov, ktorí sa majú testovať na prítomnosť zárodočného defektu; 
ako biomarker predpovedania odpovede na inhibítory kontrolných bodov (nedávno (2017) bola 
schválená prvá miestne-agnostická liečba pre zhubný nádor s vysokou úrovňou genómovej 
nestability); predpovedá benefit z chemoterapie a poskytuje hodnotnú prognostickú informáciu u 
pacientov s nádorom vrátane CaE (16). 
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Záverom možno konštatovať, že malígnu transformáciu endometria sprevádza pokles expresie MLH1 
a PMS2 a prítomnosť nestability mikrosatelitov DNA, pričom expresia MLH1 a PMS2 je nepriamo 
úmerná stupňu histologického diferencovania endometrioidného CaE a nižšia v endometrioidnom 
CaE s nestabilitou mikrosatelitov DNA. Hodnotenie MLH1 a PMS2 a stavu (ne)stability mikrosatelitov 
DNA (s mutáciou génov opravy chybného párovania (nesúladu) DNA) v CaE imunohistochemicky by 
mohlo byť dôležitým diagnostickým faktorom využiteľným v biomedicínskom výskume aj v klinickej 
praxi. 
 
Predložená práca ŠVOČ je súčasťou diplomovej práce „Karelová M: Proteíny ,,systému opravy 
chybného párovania báz DNA“ v zhubných nádoroch človeka. Bratislava: LF UK, 2019. 92 s.“, ktorá je 
výsledkom 2-ročnej výskumnej práce na ÚPA LF UK v Bratislave a UNB. Školiteľom a prednostovi 
ústavu ďakujem za ústretovosť a za odborné vedenie v uvedenom probléme; MUDr. V. Gálovi (môjmu 
bratrancovi) z Alpha medical (patológia) s.r.o., diagnostické centrum Bratislava vďačím aj za 
poskytnutie histologických preparátov bioptických vzoriek do hodnoteného súboru. 
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Úvod 
Adenokarcinóm prostaty je celosvetovo jedno z najčastejších onkologických ochorení u mužov 
postihujúce prevažne staršiu generáciu, pričom sa celosvetovo uvádza viac ako jeden milión nových 
prípadov ročne. Nádor má vysokú incidenciu aj v dobre rozvinutých krajinách a práve v krajinách s 
vysokým životným štandardom pozorujeme jej neustály rast (Pernar a kol., 2018). Na Slovensku je 
incidencia karcinómu prostaty u mužov na druhom mieste po karcinóme hrubého čreva. Napriek 
dostupnej diagnostike a liečbe má Slovenská republika tretiu najvyššiu mortalitu na karcinóm 
prostaty v celej EU po Estónsku a Lotyšsku (ECIS, 2019). Včasné odhalenie a účinná terapia preto 
môžu výrazne zvýšiť prežitie pacientov.  
Pre diagnostiku karcinómu prostaty sa ukázalo byť významným vyšetrenie hladiny prostatického 
špecifického antigénu v sére. Pre jeho nízku senzitivitu, špecifickosť a slabú prediktívnu hodnotu sa 
ho však neodporúča používať na rutinný skríning. Neexistuje fixná hraničná hodnota hladiny PSA v 
sére, ktorá by odlíšila neagresívny karcinóm od agresívneho (Llop a kol., 2016). V súčasnosti nemáme 
k dispozícii spoľahlivú skríningovú metódu s dostatočnou senzitivitou a šprcificitou. Z toho dôvodu sú 
potrebné nové a spoľahlivejšie diagnostické markery. 
Zistilo sa, že aberantná glykozylácia je jednou z častých zmien pozorovaných pri malígnej 
transformácii. Zmeny zloženia glykokonjugátov ovplyvňujú mnohé deje súvisiace s malignitou. 
Existuje potenciál na využitie glykánov na zlepšenie včasnej diagnózy, ako biomarkerov pre prognózu 
a stratifikáciu a ako markerov špecifických terapeutických cieľov.  
Prínos v diagnostike karcinómu prostaty by mohla predstavovať aj kyselina sialová a jej hodnotenie 
v tkanive. Už v minulosti boli zistené jej zmeny v sére u pacientov s nádorovými chorobami (Scott a 
Munkley, 2019; Zhang a kol. 2019). Všeobecne sa zdá, že hladina sialyzácie v sére sa zvyšuje s 
rôznymi malignitami a vykazuje potenciál pre klinické aplikácie, najmä pri monitorovaní a prognóze 
chorôb. Cieľom práce je posúdiť zmeny sialylácie glykokonjugátov vo vzťahu k nádorovej 
transformácii v tkanive prostaty. Takéto hodnotenie s diferencovaním typu jej terminálnej väzby 
doposiaľ nebolo v dostupnej literatúre dokumentované.   
 
Metodika 
Analyzovali sme celkovo 24 prípadov chorobných zmien prostaty zahrňujúcich prípady benígnej 
hyperplázie prostaty (6 pacientov) a adenokarcinómu prostaty s rôznym Gleason skóre; 3+4 (6 
pacientov), 4+4 (6 pacientov), 4+5 (6 pacientov). Na hodnotenie zmien glykozylácie bola využitá 
lektínová histochémia využívajúca lektíny špecifické pre kyselinu sialovú a to pre jej α−2,3 väzbu 
leukoaglutinín Maackia amurensis (MAL) a α-2,6 väzbu leukoaglutinín Sambucus nigra (SNA). 
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Preparáty sme hodnotili vo svetelnom mikroskope, sústredili sme sa na posúdenie cytoplazmovej 
a luminálnej membránovej pozitivity hodnoteného markera. Nálezy sme vyjadrili semikvantitatívne 
s využitím semikvantitatívneho skóre nasledovne:  
 
0  negativita, 
0,5  slabá resp. nepravidelná pozitivita 
1  dobre hodnotiteľná pravidelná pozitivita 
2  silná pravidelná pozitivita 
3  veľmi silná pravidelná pozitivita 
 
Semikvantitatívne skóre DAB pozitivity (SDP) je vyjadrené ako priemer jednotlivých hodnotení ± SEM. 
V ďalšom kroku sme intenzitu pozitivity kvantifikovali s použitím histomorfometrického software 
ImageJ, v. 1.52p (Abramoff a kol., 2004, Schindelin, 2012) s využitím metód morfometrickej analýzy 
obrazu (Nguyen, 2013) a vyjadrili ako skóre DAB intenity (SDI), kde 0 je minimálna teoretická 
intenzita, 1 maximálna teoretická intenzita.  
Výsledky boli vyhodnotené štatisticky, použitím štatistického software Graph Pad Prism (ver. 8.2.1). 
Normalita hodnôt bola overená použitím D'Agostino Pearson omnibus normality a Shapiro-Wilk 
testu. Výsledky boli analyzované použitím Kruskal-Wallisovho neparametrického testu. Hodnoty 
p<0,05 boli považované za signifikantné. 
 
Výsledky 
V tkanive prostaty sme sledovali prítomnosť glykokonjugátov tak s α−2,3 ako aj s α−2,6 väzbou 
kyseliny sialovej, s výraznou dominanciou kyseliny sialovej viazanej α−2,6 väzbou. Porozovali sme 
pokles pozitivity glykokonjugátov v súvislosti s nádorovou transformáciou v tkanive. Zmeny nastali aj 
v závislosti od gradingu nádoru, pričom pri vyššom gradingu nádoru sme zaznamenali najväčší pokles 
sialylácie. 
V tkanive normálnej prostaty dominovala najmä veľmi silná cytoplazmová a luminálna membránová 
pozitivita α−2,6 viazanej sialovej kyseliny, ako aj prevažne pravidelná luminálna pozitivita α−2,3 
viazanej sialovej kyseliny. Cytoplazmová pozitivita α−2,3 sialyzovaných glykokonjugátov bola len 
slabá. Ložiská s prostatickou intraepitelovou neopláziou vykazovali mierny pokles pozitivity 
sialyzovaných glykokonjugátov, ktorý však nebol signifikantne odlišný v porovnaní s tkanivom 
normálnej prostaty. 
V súvislosti s nádorovou transformáciou dochádzalo k signifikantnému poklesu cytoplazmovej, aj 
luminálnej pozitivity α−2,6 sialyzovaných glykokonjugátov (obr.1,3). Pokles bol výraznejší v prípade 
nádorov s vyšším Gleason skóre a bol potvrdený aj morfometrickou kvantifikáciou (obr. 2).  
Pokles cytoplazmovej pozitivity α−2,3 viazanej sialovej kyseliny bol významnejší iba v prípadoch 
nádorov s vyšším Gleason skóre (obr.1,3). Rozdiel sa ukázal byť výraznejší pri morfometrickom 
hodnotení, kde signifikantný pokles α−2,3 viazanej sialovej kyseliny bol pozorovaný v prípadoch 
karcinómov prostaty s rôznym Gleason skóre a tiež v prípadoch prostatickej intraepitelovej neoplázie 
(obr. 4).  
Nádorová transformácia sa nespájala so signifikantnými zmenami luminálnej membránovej pozitivity 
α−2,3 sialyzovaných glykokonjugátov. 
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 Tkanivo normálnej 
prostaty Gleason 3 Gleason 4 Gleason 5 

α−2,3 väzba 
(MAL) 
cytoplazma 

0,75 ± 0,14 0,5 ± 0,06 
ns 

0,44 ± 0,06 
ns 

0,31 ± 0,06 
* 

α−2,3 väzba 
(MAL) 
luminálna poz. 

1,93 ± 0,19 0,64 ± 0,08 
ns 

0,53 ± 0,08 
*** 

0,24 ± 0,07 
*** 

α−2,6 väzba 
(SNA) 
cytoplazma 

2,83 ± 0,08 1,81 ± 0,07, *** 1,1 ± 0,1,  
**** 0,90 ± 0,1, **** 

α−2,6 väzba 
(SNA) 
luminálna poz. 

2,63 ± 0,1 1,33 ± 0,33 
ns 

1,33 ± 0,06 
*** 

1,04 ± 0,04 
*** 

Obr. 1 Semikvantitatívne skóre DAB pozitivity (SDP) v tkanive normálne prostaty a 
adenokarcinóme prostaty s rôznym Gleason skóre. ns p>0,05, * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001, 
**** p<0,0001 v porovnaní s tkanivom normálnej prostaty  
 
 

 
Obr. 2 Morfometrická analýza intenzity expresie glykokonjugátov v α−2,6 väzbe.  Pokles 
expresie sialyzovaných glykokonjugátov v α−2,6 väzbe v prípade malígnych nádorov prostaty bol 
preukázaný aj morfometricky. SDI, skóre DAB intenzity 
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Obr. 3 Expresia α−2,6 (A-C) a α−2,3 (D-F) sialyzovaných glykokonjugátov k nádoroch 
prostaty . Počas nádorovej transformácie v tkanive prostaty dochádza k poklesu expresie, 
ktorý je výraznejší v nádorových ložiskách s vyšším Gleason score. A,D Gleason 3, B,E 
Gleason 4, C,F Gleason 5, Lektínová histochémia, 400x 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3 Expresia α−2,6 (A-C) a α−2,3 (D-F) sialyzovaných glykokonjugátov k nádoroch prostaty. 
Počas nádorovej transformácie v tkanive prostaty dochádza k poklesu expresie, ktorý je výraznejší v 
nádorových ložiskách s vyšším Gleason score. A,D Gleason 3, B,E Gleason 4, C,F Gleason 5, Lektínová 
histochémia, 400x 
 
Diskusia 
Výsledky nášho pozorovania naznačujú rozdiely v sialyzácii, ktoré súvisia s malígnou transformáciou 
v tkanive prostaty. Pozorované zmeny naznačujú, že sialyzácia v karcinómoch prostaty sa znižuje 
nepriamo úmerne s agresivitou nádoru. V prípade sialyzácie v α−2,6 väzbe bola prítomná zjavná 
klesajúca tendencia ako v luminálnej membránovej, tak aj cytoplazmovej pozitivite v nádoroch so 
zvyšujúcim sa Gleason skóre. Mierny pokles nastal aj v  prostatickej intraepiteliálnej neoplázii. Tieto 
výsledky sme potvrdili aj morfometricky. Sialyzácia s α−2,3 väzbou nemala tak zjavne pozorovateľné 
zmeny ako sialyzácia v α−2,6 väzbe. Tieto zistenia by mohli byť zaujímavé aj vo vzhťahu k hodnoteniu 
agresívnych a neagresívnych nádorov. 
Zaujímavá je komparácia výsledkov v predloženej práci so štúdiami, ktoré sledovali zmeny sialylácie v 
sére. Pri karcinóme prostaty sa hladiny kyseliny sialovej skúmali ako doplnok k vyšetreniu hladiny PSA 
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pri predikcii malignity prostaty. U pacientov s nádorom prostaty boli zistené signifikantne zvýšené 
hladiny kyseliny sialovej a to najmä viazanej α−2,3 väzbou v porovnaní s benígnou hyperpláziou 
prostaty (Scott, Munkley, 2019).  
 

 
 
Obr. 4 Morfometrická analýza intenzity expresie glykokonjugátov v α−2,3 väzbe.  Pokles 
expresie sialyzovaných glykokonjugátov v α−2,3 väzbe v prípade malígnych nádorov ako aj 
dysplastických zmien v tkanive prostaty bol výraznejšie hodnotiteľný pomocou morfometrickej 
analýzy obrazu. SDI, skóre DAB intenzity 
 
Zvýšená hladina SA v sére mala vysokú senzitivitu a špecificitu v diagnostike kostných metastáz u  
pacientov s nádorovou transformáciou prostaty (Zhang a kol., 2019). Zvýšená hladina kyseliny 
sialovej v sére môže byť taktiež zaujímavý pomocný marker hlavne v prípade, ak nie je PSA 
dostatočne výpovedné (Michalakis a kol., 2012) a je nezávislým prognostickým faktorom karcinómu 
prostaty ako aj vzniku vzdialených metastáz (Zhang a kol., 2019) a agresivity nádoru (Tkac a kol., 
2019). V našom prípade sme zaznamenali vo vzorkách pokles sialyzácie, čo nás vedie k hypotéze, že 
nami pozorovaný pokles môže súvisieť so zvýšeným uvoľňovaním sialyzovaných proteínov do séra. 
Naše výsledky ukazujú, že zmeny počas malígnej transformácie v tkanive prostaty sú sprevádzané 
zmenami v sialyzácii bunkových glykokonjugátov. Hodnotenie sialyzovaných proteínov v nádoroch 
prostaty môže predstavovať zaujímavý potenciálny prognostický alebo diagnostický marker.  
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Introduction 
Obstructive sleep apnea syndrome or OSAS is a widespread condition with a prevalence in men of 
approximately 22% and as high as 17% in women.  
Obstructive sleep apnea is an interruption of breathing due to the oronasal obstruction in most cases 
while breathing effort, which is generated by breathing center in the brain, is without impairment. 
The OSAS patients are described to experience night-time collapse of the upper airway several times 
per night, resulting in decline of blood oxygen saturation, subsequent rising of the tonus of the 
sympathetic nervous system with a consequence of partial or complete awakening and normalizing 
levels of blood oxygen saturation.  The cycle is repeated several times per night. 
The symptoms of OSAS are divided into day-time and night-time symptoms. When it comes to day-
time symptoms, among others there are somnolence and taking short naps during the day, if 
possible. In addition to this, OSAS patients feel tired, anxious and often depressed. The deprivation of 
REM phase also contributes to memory worsening and struggling to concentrate. One third of 
patients suffer from low libido, even impotence as well as headaches.   
As for the night-time symptoms, the most common one is snoring. It presents in 70 to 95% of cases. 
Up to 75% patients have apneic pauses during the sleep. At least 50% of patients experience 
excessive sweating as a result of high respiratory effort. From 18% to 31 % patients claim 
experiencing dyspnea and as a result sleeping disturbance. Nocturia is another frequent sign, and is 
found in 28% of patients.  
Undoubtedly, all aforementioned symptoms unfavorably influence not only patient’s life quality, but 
also his or her family members, partners or roommates with whom they share household. Moreover, 
interrupted sleep and lack of resting time for the organism poorly influence metabolism patterns, for 
instance, by increasing glucocorticoids levels, while decreasing the adiponectin levels.  
 In addition, sleep insufficiency contributes to the aggravation of other, if present, comorbidity such 
as hypertension or diabetes mellitus. The influence on the cognitive functions is also worth 
mentioning.  Incomplete sleep deprivation is believed to impair attention, thus resulting in adverse 
change of productivity at work and in personal life.  
When it comes to the treatment, there are many different therapies, as an example may serve the 
continuous positive airway pressure or CPAP of the conservative group of treatments or hyoid 
suspension surgery and some palatal surgeries of the invasive therapy options. 
Our work, however, is aiming to investigate modern treatment and diagnostics options which would 
suit most the individual needs of each patient.  
Modern market is abundant with various types of sleep evaluating gadgets, smartwatches as well as 
smartphone applications. While recently to diagnose the OSAS the in-lab polysomnography was 
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required in all cases, now it is possible to utilize portable sleep tracking monitoring devices, for 
instance AliceNight One device, which allows patient to undergo sleep evaluation at home. 
On the other hand, there are contactless sleeping pads being located under the mattress, 
smartphone app based on sonar-like algorithm and capable of differentiating between hypopnea, 
central sleep apnea and obstructive sleep apnea.  
The 3D printing has been already used to create personalized, biocompatible oral appliance devices, 
which change the position of mandibula resulting in snoring ceasing in subjected individuals. 
In this work we chose to implement the CBCT scanning together with 3D digital model creation, its 
adjustments and 3D printing, in order to create a corporeal model, which would be applicable and 
helpful in OSA diagnostics and therapy. 
 
Material and methods 
 
To scan the patient we used cone beam computed tomography machine of the iCAT series, which 
allowed us to obtain a three-dimensional scan of the upper airway in a female patient suffering from 
obstructive sleep apnea syndrome. The image we acquired using iCAT device was in a DICOM file 
format.  
As for the next step, we have chosen the Anatomage invivage dental 6 program for converting the 
DICOM file. Anatomage invivage dental 6 progam also allowed us to see the soft tissue together with 
the airway duct distinctively, which is very useful for determining possible pathological sites. The 
aforementioned software also allows user to realize segmentation process to optimize the 
visualization of the area. 
Subsequently, the obtained three-dimensional model was segmented into an object with the set of 
parameters we were interested in acquiring.  
Additionally, for the segmentation process we applied the Autodesk Meshmixer program. In the 
Autodesk Meshmixer software the object consists of the mesh of triangles which are gradually 
optimized, using options of the program, to the desirable state. 
To begin with, we had to determine the part of the model we would like to operate on. Having found 
the probable lesion in the upper airway on the CBCT scan, which was evidently resulting in OSAS, we 
determined the boundaries of the model. Thus, the anatomical boundaries of the recreated model 
are from the upper border being the level tip of C1 vertebrae to the lower border being epiglottis, 
embracing velopharynx together with oropharynx. 
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 To prepare the model we executed the function of “Plane cut” in the “Edit” menu. In the Autodesk 
Meshmixer software we saw that the wall thickness of the model was about 0 mm. For the object 
printing with those parameters we would usually apply “Spiralize outer contour” mode or in other 
words “Vase”. This mode would print the perimeter wall of the 0 mm width as a one layered print. 
After applying the mode “Spiralize outer contour” we understood that it was inappropriate for such a 
complicated structure, since the first printing was unsuccessful, presenting holes and unplanned 
irregularities which were probably the result of fouled settings or inappropriate choice of a material.  
 
 
Therefore, we experimented with the settings, given the fact chosen material was recommended by 
the 3D printer manufacturer. As a result, we used another approach, giving the model walls a 
printable width. The crucial task was to preserve the original volume of the airways as it is vital for 
diagnostics and treatment. At the same time we needed to bolster the walls of the print so that 
defects would cease to arise.  Evidently, it was important to bolster the walls, with the material 
expanding into the outside environment, preserving the primary inside airway volume of the CBCT 
scan.  In order to achieve this goal, we applied “Extrude” function in perpendicular vector with the 
offset value of 1.5 mm. Finally, parameters were adjusted in such a way, so that the expansion 
tended to the outside direction and was not reducing the inner airway volume. Following this 
change, we discovered the next obstacle: distinctive layers of the print, anatomically being curved in 
different directions, as showed on the primary model, were moved in a perpendicular vector of 1.5 
mm towards the original surface of the model. These alterations caused the formation of several 
loops, protruding to the inside of the model and, subsequently, deforming the lumen. Additionally, 
we bolstered the model in several places, so that the printed layers had a base to be put on and also 
for the stability and firmness. After finalizing the segmentation in Autodesk Meshxmixer we 
transported the object into Cura program. Cura program is software made for accustoming printing 
parameters directly before the printing. We inspected sizes of the print and each of the layers 
alongside with their natural support.  Due to the complexity of the model, with all of the 
accompanying limitations, we could not use the “Support” mode which would provide the stability of 
the model during the printing process.  However, the “Support” mode would be possible to apply if 
we printed using several different materials, thus applying multilateral printing together with water-
soluble medium. 
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In our case we chose the PLA material of the 1.75 mm string diameter. The color chosen for the print 
was white, so that it was easier for the physician or researcher to mark important regions of the 
model. The parameters of the printing process recommended for this particular material are: the 
extruder temperature may be around 185-205 ºC, the temperature of the heating bed should be 
approximately 70 ºC. We have chosen the parameters of 195 ºC for the extruder and 70 ºC for the 
heating bed. The retraction value was 0.8 mm and the printing speed 35 mm/s. 
The overall printing process continued for the 7 hours. The weight of PLA material was approximately 
70 g.  The length of the thermoplastic string we used for the printing was 21.2 meters in total. There 
are several photos to illustrate the final product. 
We have used for our project Prusa 3D printer created by Czech inventor Jozef Prusa— ORIGINAL 
PRUSA I3 MK2S. Prusa 3D printer is based on fused deposition modeling principle.  
Prior to printing launching, we sliced the 3D model into numerous layers using Cura software. The 
prepared data layers were subsequently sent to the 3D printer, which then built up tier by tier the 
modeled structure. 
 
Results 
The final outcome was, in terms of volumes and length, a correct representation of the upper airway 
of the subjected patient. Moreover, on the print we clearly observe the potentially problematic area, 
which appears to be narrower than would be sufficient for optimal respiration process.  
  
 

  
 
Therefore, presenting these results, we would like to emphasize the potential benefit of 
implementing on daily basis CBCT scanning, abovementioned software and 3D printing technique 
into the diagnostics and treatment planning of the obstructive sleep apnea syndrome—one of the 
most common sleep related conditions nowadays. 
In addition, we assume that such 3D printed models can easily be a subject of interest for surgeons, 
planning the sleep surgery. Also, we ponder, visual representation of the problem may be beneficial 
for the physician-patient cooperation as it may ensure a better understanding of the problem for 
both sides, resulting in higher rates of compliance among patients. Last, but not least, a physician 
may find 3D models of the patient’s airway useful and practical for defining treatment objectives.  
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Discussion 
Considering the 3D printed model of the upper airway, we would like to elaborate on the possible 
influence of the width change of the final model. It was clear to us, after close inspection of the 
digital object, that the main reason of the obstruction may be concealed in abnormal volumes of the 
airways. Thus, with the priority to closely inspect the volume of the object, we chose the 
preservation of the original lumen sizes at the expense of the precise wall sizes. Undoubtedly, if a 
physician would be interested in an abnormality comprising from the defects of the airway walls or 
extending from it to the nearby areas, like a tumor would, it would be most appropriate to put an 
emphasis on the wall width in such a case. 
We would also like to discuss the possible implementation of gadgets, mobile software as well as 3D 
printing in sleep medicine, more specifically the branch of obstructive sleep apnea medicine. It is 
clear to us that numerous gadgets, such as sleeping pads, smartwatches or portable sleep tracking 
gadgets are becoming more available every day, being implemented not only in everyday life of non-
medically oriented population, but also taking more prominent space in telemedicine, which, among 
other things, allows treating wider range of patients within a shorter period of time. In our humble 
opinion, operating with 3D models both digital and thermoplastic, being an exact or very close to the 
reality replicas of the impaired site, are likely to contribute greatly in both treating and diagnostic 
processes. 
 
We must admit, however, that every software and hardware product or practice has to be medically 
validated, after undergoing studies with the sufficient number of subjects. Studies may be preferably 
triple-blind, for being one the most credible research paths nowadays.   
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Úvod:  
Zápalové ochorenia čriev, inflammatory bowel diseases (IBD), sú chronické zápalové ochorenia čreva, 
postihujú gastrointestinálny trakt, ale môžu sa prejavovať aj extraintestinálnymi manifestáciami. Do 
tejto skupiny ochorení patrí Crohnova choroba (CD), ulcerózna kolitída (UC). Aktuálne majú zvýšenú 
prevalenciu a incidenciu.  
Crohnova choroba je systémové chronické zápalové ochorenie, zápal býva najčastejšie lokalizovaný 
v terminálnom ileu, a preto sa CD nazýva aj terminálna ileitída, resp. regionálna enteritída. Zápal, 
ktorý postihuje danú časť čreva je asymetrický, segmentálny, granulomatózny a transmurálny. CD 
môže postihovať ktorúkoľvek časť gastrointestinálneho traktu, od cavum oris až po rectum. 
Incidencia a prevalencia CD sa zvyšuje, najviac pacientov s CD je v Škandinávskych krajinách v rámci 
EU s priemerným nástupom ochorenia medzi dvadsiatym až štyridsiatym rokom1.  
Crohnova choroba je idiopatické ochorenie, presná patogenéza nie je známa. Na ochorení sa podieľa 
zmena genetickej informácie, mutácia v génoch NOD2, TNFSP15. Na vzniku ochorenia sa môžu 
podielať aj faktory prostredia ako vysmážané jedlo, či fajčenie, naopak protektívny efekt má vláknina. 
Zmena bakteriálneho mikrobiontu, zmena intestinálnej bariéry a slizničnej imunity sa taktiež môžu 
podieľať na vzniku ochorenia1,2.  
Ulcerózna kolitída  
Ulcerózna kolitída (UC) patrí medzi chronické IBD.  Zápal začína v mukóze rekta a môže postupovať 
ascendentne, môže postihnúť aj proximálne segmenty hrubého čreva. Na rozdiel od Crohnovej 
choroby zápal je lokalizovaný, nepostihuje celú hrúbku čreva, ale len mukózu. V dôsledku zápalu sa 
na sliznici čreva vytvárajú pseudopolypy, ulcerácie a haustrácia čreva je neprítomná3.  
Pozitívna rodinná anamnéza nepredstavuje pre pacientov zvýšené riziko, ako pri Crohnovej chorobe. 
V patogenéze sa uplatňuje najmä genetika HLA molekúl, konkrétne mutácia HLA-DRB1- ´0103 a ´1502  
molekuly. Z rizikových faktorov prostredia pre vznik UC je prítomnosť západného spôsobu života 
s nadmerným príjmom kalórii, nasýtených tukov, vysoký príjem sacharidov a znížený príjem vlákniny. 
Taktiež zmena mikrobiontu s prevahou Enterobacteriacae a Bacteroides zvyšujú vznik UC. Vplyvom 
zápalu sa v čreve hromadia neutrofily a tie svojimi kyslými enzýmami narušujú bariéru čreva 
a celistvosť sliznice3,4.  
PET/CT 18- FDG 
Jednou z možností monitorovania UC a CD je metóda PET/CT. Ide o kombináciu pozitrónovej emisnej 
tomografie a počítačovej tomografie. Je to neinvazívna, moderná  rádionuklidová zobrazovacia 
metóda. Najčastejšie používaným rádiofarmakom je 18-FDG (18- Fluór deoxyglokóza). Toto 
rádiofarmakum je vychytávané bunkami, kde je zvýšený glukózový metabolizmus (nádor, alebo 
zápalová lézia), avšak pre zmenenú štruktúru molekuly FDG nevstupuje do glykolýzy. Táto hybridná 
metóda kombinuje funkčné údaje získané z FDG PET a morfologické údaje získané z CT5. 
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Materiál a metodika: 
Vo ŠVOČ práci predstavujeme zaujímavé klinické nálezy u pacientov s UC, alebo CD. Pacienti sú 
dlhodobo monitorovaní na I. internej klinike LFUK a UNB- Gastroenterologické pracovisko. Snímky 
PET/CT s FDG boli vyhotovené a popísané na Klinike nukleárnej medicíny LFUK a OÚSA. Zaujímavé 
kazuistiky sme rozdelili do dvoch skupín. V prvej skupine PET/CT sa využíva na sledovanie liečby 
pacientov s IBD a v druhej skupine sa PET/CT u pacientov s IBD uplatňuje pri náhodnom zobrazení 
incidentalómov, nakoľko u pacientov s IBD je vyššie riziko vzniku nádorov ako u bežnej populácie6.  
Pacientov s IBD môžeme monitorovať rôznymi metódami. Môžeme ich rozdeliť z viacerých hľadísk na 
ionizujúce a neionizujúce, invazívne a neinvazívne a pod. Zo stolice môžeme monitorovať 
kalprotektín, čo je bielkovinová molekula a ňou môžeme monitorovať závažnosť ochorenia. Ďalšími 
neintervenčnými metódami sú sonografia, CT enterografia, prípadne MR enterografia. Intervenčnou, 
ale veľmi dôležitou je endoskopia, pre zobrazenie sliznice, prípadných patológii na nej a histologizáciu 
tkaniva7.  
Úspešnosť liečby u pacientov s IBD môžeme monitorovať pomocou PET/CT s 18FDG. Je to hybridná 
metóda, lebo dovoľuje zobraziť funkčné, morfologické aj extraintestinálne patológie. Dovoľuje nám 
kontrolovať úspešnosť konvenčnej, ale aj biologickej liečby. Pri neúspechu konvenčnej metódy je na 
mieste spraviť PET/CT s následnou aplikáciou biologickej liečby, a tú monitorovať. 
Štyridsaťštyriročný pacient, J.B., od roku 2002 s CD, mal štyri komplikácie CD, podstúpil pravostrannú 
hemikolektómiu, ileotransverzálnu anastomózu čreva, evakuáciu intraabdominálneho abscesu a bola 
prítomná enterokutánna fistula. Po zhoršení stavu a neúspechu konvenčnej liečby(salicylát, 
glukokortikoid, azatioprin) sa vykonala PET/CT. Pozdĺž celého hrubého čreva došlo k zvýšenému 
vychytávaniu rádioaktívne značenej glukózy- pankolitída, glukóza sa viac vychytávala v terminálnom 
ileu a bola prítomná fistula. Následne došlo k zmene liečby pacienta, pacient má v liečbe infiximab, 
azatioprin, mesalazín, preparáty železa a acidum follicum. Po tretej aplikácii infiximabu sa znížil CDAI 
index z 294 na 81, kalprotektín taktiež poklesol a subjektívne sa cíti pacient lepšie.  
Šesťdesiatsedemročná pacientka E.K. od roku 2015 s diagnózou CD a divertikulitídy HČ. V úvode 
liečby bol použitý azatioprin s následnou hepatopatiou a pozitívnou genetikou, bol vysadený 
a nahradený infliximabom. Po deviatej dávke došlo k anafylaktickej reakcii na infliximab, boli 
prítomné protilátky proti anti TNF, a bol nahradený vedolizumabom, ktorý je používaný doteraz. Prvé 
PET/CT bolo vykonané počas liečby infliximabom. Zápal bol lokalizovaný od c.transversum po rektum, 
bez haustrácie, zhrubnutou stenou čreva a fistulou spájajúcou sigmu s rektom. Druhé PET/CT sa 
vykonalo 03/2017, po tretej dávke vedolizumabu. Pretrváva strata haustrácie a zhrubnutie steny, ale 
rozsah nálezu sa redukoval na c.descendens, sigmoideum a rectum. Tretie PET/CT bolo 05/2017, kde 
nález je rozsiahlejší, zápal siaha od colon ascendens po rectum, ale je nižšej intenzity.  
Šesťdesiatdeväťročný pacient P.B. s chronickou ulceróznou pankolitídou má charakter remisií a 
relapsov v roku 2017 príde k náhlemu zhoršeniu stavu s prítomnosťou 7 stolíc a bolesťou brucha. 
Pacient odoslaný na PET/CT vyšetrenie, kde v celom gastrointestinálnom trakte je zvýšené 
vychytávanie glukózy, najmä od lienálnej flexúry po rektum. V žlčníku prítomná lithiasis. Po PET/CT 
bola pacientovi ordinovaná biologická liečba adalimumabom, po ktorej sa pacient subjektívne cítil 
lepšie a ukončuje v roku 2018 biologickú liečbu pre subjektívne zlepšenie stavu a plánovanú operáciu 
kolena.  
Päťdesiattriročný pacient I.K. s CD, od roku 2016 sledovaný pre CD. Počas kontrolnej endoskopie 
v roku 2019 bola prítomná stenóza v terminálnom ileu s ulceráciami. Bolo indikované PET/CT s FDG. 
Zvýšená akumulácia FDG bola v terminálnom ileu, c.coecum, sigmoideum a rectum. V daných 
lokalitách bola zhrubnutá aj stena čreva.  
Incidentalóm je náhodná abnormálna lézia, alebo tumor nájdený fyzikálnym vyšetrením, 
zobrazovacími metódami, alebo pri chirurgickom zásahu. U pacientov s IBD je zvýšené riziko vzniku 
nádorov. Riziko vzniku akéhokoľvek nádoru u pacientov s UC je 2,6 násobne vyššie oproti bežnej 
populácii a pacienti s CD majú riziko 1,7 násobne vyššie. Najvyššie riziko z nádorov u pacientov s IBD 
má kolorektálny karcinóm, 18 násobné riziko oproti bežnej populácii. Je navyše zvyšované 
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prítomnosťou IBD do 18 roka, pozitívnou rodinnou anamnézou a rozsahom ochorenia. Nasleduje 
nádor tenkého čreva s 12,8 násobne zvýšeným rizikom a hepatocelulárny karcinóm je na treťom 
mieste6. 
Šesťdesiatšesťročná pacientka, T.J. s UC, podstúpila celkovo štyri vyšetrenia PET/CT. Dve v roku 2005, 
kvôli stenóze lienálnej flexúry, aby potvrdili, resp. vylúčili prítomnosť nádoru, resp. metastázy. PET/CT 
vylúčilo prítomnosť metastázy a histologizácia tkaniva malignitu. V novembri 2019 príde k náhlemu 
zhoršeniu zdravotného stavu pacientky, je prítomná silná bolesť brucha, insomnia pre bolesť brucha 
a nafukovanie. Najprv bola vykonaná PET/CT s FDG s nálezom zvýšenej akumulácie FDG od colon 
transversum po rektum, haustrácia čreva vyhladená, zvýšené vychytávanie glukózy v ľavej nadobličke 
a suspektná lézia v pravej iliackej lopate. Následne sa vykonalo PET/CT s FDOPA, ktorá je 
senzitívnejšia pre metabolizmus nadobličky. Zvýšené vychytávanie v nadobličke, lézia sa zväčšila z 32 
na 36 mm, nález z iliackej lopaty sa nepotvrdil. Lekár nukleárnej medicíny určil feochromocytóm resp. 
iný tumor.  
Sedemdesiatsedemročná pacientka s UC, Ľ.H., prišla v roku 2017 na kontrolnú endoskopiu. Na 
endoskopii bolo prítomné exulcerované rektum s návalitými okrajmi. Pacientka podstúpila PET/CT 
s 18FDG. Nález na PET/CT koreloval s typickým nálezom pre lymfóm. Následne v marci 2017 
intervenčný rádiológ odobral 3 vzorky z ľavej gluteálnej oblasti a odoslal na patológiu, kde patológ 
konštatuje difúzny veľkobunkový B- lymfóm z buniek zárodočných centier infiltrujúci gluteálnu 
oblasť.   
Štyridsaťosemročný pacient P.V. s UC, prichádza v októbri 2019 na kolonoskopiu pre početné hnačky 
s krvou, trvajúce pol roka. Pacientovi bola vykonaná kolonoskopia s deväťcentimetrovým nálezom 
v rekte, kde je sliznica erytematózna s plošnými ulceráciami, indikovaná je liečba perorálna a 
čapíková mesalazínom a antidiaroické mikroorganizmy. Pacient má v anamnéze aj sakroileitídu 
bilaterálne s pozitívnou HLA B27 molekulou. V novembri 2019 pacient odoslaný na PET/CT 
vyšetrenie, v celom hrubom čreve nebol prítomný zápal, k zvýšené vychytávaniu došlo v lopate 
bedrovej kosti vľavo v kostnej dreni. Potvrdila sa aj sakroileitída minimálnej zápalovej aktivity 
obojstranne. V januári 2020 pacient bol odoslaný na MR pre doriešenie ložiska v lopate bedrovej 
kosti, kde sa potvrdzuje osteolytické ložisko v ľavej bedrovej kosti s podozrením na myelóm. Vo 
februári 2020 bola odobraná vzorka z ľavej bedrovej lopaty pod CT kontrolou. Histológia potvrdila 
mnohopočetný myelóm. 
 
Diskusia:  
PET/CT má dôležitú úlohu v rámci hľadania incidentalómov u pacientov s IBD, nakoľko 
v metaanalýzach bolo dokázané, že títo pacienti sú viac ohrození vznikom nádoru ako bežná 
populácia. Žiadna iná metóda nedokáže určiť veľkosť zápalu, jeho lokalizáciu, zmeny na čreve, 
extraintestinálnu manifestáciu, prítomnosť nádorovej masy, alebo prítomnosť metastázy. 
Čo sa týka sledovania liečby IBD má PET/CT nezastupiteľnú informáciu. PET/CT nás informuje o celom 
gastrointestinálnom trakte a jeho nález koreluje s klinickým stavom a dáva nám odpoveď, či liečba 
zaberá, alebo nie. Pri neúspechu konvenčnej liečby by sa malo zvážiť snímkovanie pomocou PET/CT, 
s následnou zmenou liečby na biologickú. Jej úspech resp. neúspech môžeme sledovať pomocou tejto 
metódy 
 
Záver:  
U našich pacientov boli nádorové lézie skôr poodhalené, pred ich klinickou symptomatológiou, 
a PET/CT umožnilo ich skoršie riešenie. Pacienti s IBD sú viac vystavení možnosti vzniku nádorovej 
lézie, a preto treba myslieť na možnosť celotelovej zobrazovacej metódy, kam PET/CT spadá. 
U našich pacientov boli nájdené mnohopočetný myelóm, nádor drene nadobličky, B- lymfóm. 
Pri našich pacientoch po PET/CT, kde bol prítomný široký zápal na čreve, kde bola použitá konvenčná 
liečba, došlo k zmene liečby na biologickú, ktorá sa následne monitorovala. U dvoch pacientov došlo 
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k zmene liečby na biologickú a ich stav sa zlepšil. U jednej pacientky je biologická liečba kontinuálne 
monitorovaná a intenzita zápalu sa postupne znížila, kvôli biologickej liečbe. 
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1Klinika onkologickej chirurgie OÚSA a LF UK 

 
Úvod  
Hyperkalcitonínemia predstavuje abnormálne zvýšenú hladinu kalcitonínu v krvi nad fyziologickú 
hodnotu, a to 10 pg/ml, pričom existuje široké spektrum etiologických faktorov, ktoré sa môžu 
podieľať na jej vzniku (1). Medzi najčastejšie z nich patria malígne nádory štítnej žľazy (ŠŽ), konkrétne 
medulárny karcinóm (MTC). Jedná sa o zriedkavo sa vyskytujúci zhubný nádor ŠŽ (3 – 8 % zo všetkých 
zhubných nádorov ŠŽ), ktorý predstavuje samostatnú biologickú entitu so značne odlišnou 
histologickou charakteristikou, dostupnými terapeutickými možnosťami a prognózou. MTC po 
prvýkrát popísal Hazard a jeho kolektív v roku 1959 (2). Odvtedy prešiel chirurgický terapeutický 
manažment MTC mnohými inováciami, a to najmä vďaka objasneniu etiológie objavením mutácie 
RET (rearranged during transfection) protoonkogénu zodpovednej za syndrómy mnohopočetnej 
neoplázie, ďalej zlepšeniu diagnostiky a samotných terapeutických alternatív. Od agresívnych 
chirurgických zákrokov znižujúcich kvalitu života pacientov sa prešlo k menej radikálnym výkonom 
vyznačujúcim sa rovnakou efektivitou a vplyvom na celkovú prognózu ochorenia. Jedinou kuratívnou 
liečebnou modalitou naďalej zostáva chirurgická terapia v podobe totálnej tyroidektómie, či už za 
profylaktickým alebo terapeutickým účelom, prípadne spojená s disekciou krčných lymfatických uzlín.  
Ako adjuvantná terapia MTC sa v súčasnosti, vďaka pokrokom v oblasti klinickej imunológie, využíva 
cielená terapia za použitia tyrozín-kinázových inhibítorov a rôznych iných špecifických protilátok, 
ďalej imunoterapia, protinádorové vakcíny (3) a v neposlednom rade aj externá rádioterapia (4). 
Cieľom mojej práce je vytvoriť komplexný náhľad na diferenciálnu diagnostiku hyperkalcitonínemie, 
s prednostným zameraním sa na tyroidálnu etiológiu, a najnovšie diagnostické a terapeutické metódy 
vedúce k zlepšeniu prežívania pacientov. V práci analyzujeme súbor 43 pacientov operovaných pre 
nezhubné nádory a iné nešpecifické ochorenia ŠŽ, u ktorých boli predoperačne zistené zvýšené 
sérové hladiny kalcitonínu v krvi s cieľom zistiť koreláciu medzi zvýšenou hladinou kalcitonínu v krvi 
a histologickým nálezom v bioptických vzorkách odobratých z nádorového tkaniva ŠŽ. 
 
Materiál a metódy 
Údaje boli získané z elektronickej zdravotnej dokumentácie pacientov. Ako metodiku práce sme si 
zvolili retrospektívnu štúdiu, v ktorej sme analyzovali súbor pacientov operovaných na Klinike 
onkologickej chirurgie Onkologického ústavu sv. Alžbety, v časovom horizonte od 1. januára 2007 do 
31. decembra 2017, pre nezhubné nádory a iné nešpecifické choroby štítnej žľazy. Z tohto súboru 
sme ďalej vyčlenili pacientov, u ktorých boli predoperačne zistené zvýšené hladiny kalcitonínu v krvi 
a pacientov s rodinnou anamnézou medulárneho karcinómu štítnej žľazy, resp. genetickou 
predispozíciou, u ktorých bola vykonaná profylaktická tyreoidektómia. Finálny súbor obsahuje 43 
pacientov. Údaje boli následne štatisticky spracované podľa nasledovných kritérií. 
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Kalcitonín – koncentrácia kalcitonínu v krvi (v pg/ml) pred operáciou, pričom sme si tieto hodnoty 
rozdelili do štyroch skupín, a to 0 – 10 pg/ml, 10,1 – 20 pg/ml, 20,1 – 40 pg/ml a 40 a viac pg/ml. 
Kalciový stimulačný test – výsledok predoperačne uskutočneného kalciového stimulačného testu. 
Operácia štítnej žľazy – druh vykonanej operácie v zmysle lobektómie alebo totálnej tyreoidektómie. 
Definitívna histológia – výsledok definitívneho pooperačného histologického vyšetrenia tkaniva 
štítnej žľazy so zameraním na prítomnosť negatívneho nálezu, nálezu hyperplázie C-buniek alebo 
nálezu medulárneho karcinómu. Kontrolné hladiny kalcitonínu – koncentrácia kalcitonínu v krvi 
u pacientov po 3 mesiacoch od operácie. 
V ďalšom kroku sme si pacientov podľa výsledku definitívnej histológie rozdelili na tri skupiny, a to na 
skupinu s negatívnym histologickým nálezom, skupinu s prítomnou hyperpláziou C-buniek a skupinu 
s prítomným medulárnym karcinómom. V každej skupine sme sa následne zamerali na hladiny 
kalcitonínu pred operáciou, z ktorých sme určili mediány, a výsledok kalciového stimulačného testu. 
  
Výsledky 
V období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2017 bolo na KOCH OÚSA operovaných pre nezhubné 
nádory a iné nešpecifické choroby ŠŽ spolu 2891 pacientov, pričom u 43 z nich boli zistené zvýšené 
hladiny kalcitonínu v krvi, resp. podozrenie na prítomnosť medulárneho karcinómu ŠŽ.  
 

Súbor 

pacientov 

Počet Priemerný 

vek 

Definitívna histológia 

Negatívny 

nález 

Hyperplázia 

C-buniek 

Medulárny 

karcinóm 

Spolu 43 55,3 r. 29 9 5 

Ženy 18 53,8 r. 13 4 1 

Muži 25 55,6 r. 16 5 4 

Tab. 1: Základná charakteristika súboru pacientov 
 
 
Kalcitonín predoperačne 

(pg/ml) 

Definitívna histológia 

Negatívny nález Hyperplázia C-bb. Medulárny karcinóm 

0 – 10 8 4 0 

10,1 – 20 16 4 1 

20,1 – 40 5 1 1 

> 40 0 0 3 

Tab. 2: Hladiny kalcitonínu v krvi pred operáciou 
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Graf 1: Predoperačné hladiny kalcitonínu vzhľadom na výsledky definitívnej histológie; pre účely 
grafického zobrazenia bola maximálna hodnota hladiny kalcitonínu (932,0 pg/ml) v kategórii 

medulárny karcinóm z údajov vylúčená 
 

Definitívna 

histológia 

Kalcitonín predop. 

(medián) 

Kalciový stimulačný test 

Nevyšetrený Negatívny Pozitívny 

Negat. Nález 12,8 pg/ml 21 1 7 

CCH 11,6 pg/ml 2 1 6 

MTC 48,0 pg/ml 5 0 0 

Tab. 3: Výsledky predoperačného vyšetrenia kalcitonínu a kalciového stimulačného testu 
 
Zo súboru 43 pacientov bola u 21 vykonaná lobektómia a u zvyšných 22 totálna tyreoidektómia, 
pričom v prípade 10 pacientov sa jednalo o profylaktickú totálnu tyreoidektómiu indikovanú pri 
hereditárnom type medulárneho karcinómu ŠŽ. 
 
Kontrolná hladina kalcitonínu bola vyšetrená u 19 pacientov z celkového počtu 43, pričom 
signifikantne zvýšená koncentrácia bola zistená len u jedného z pacientov. V ostatných prípadoch sa 
koncentrácia kalcitonínu pohybovala vo fyziologickom rozmedzí. 
 
Diskusia 
Prvým kritériom, ktoré sme hodnotili u pacientov s hyperkalcitonínemiou, bolo pohlavie. Z celkového 
počtu 43 pacientov tvorili muži 58% a ženy 42%. Podobné zastúpenie oboch pohlaví zaznamenal vo 
svojej štúdii z roku 2008 aj Scheuba (5), v ktorej z celkového počtu 260 pacientov predstavovali muži 
67% a ženy 36%. Zvýšené hodnoty koncentrácie kalcitonínu v krvi boli zistené celkovo u 33 pacientov 
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s podozrením na prítomnosť medulárneho karcinómu ŠŽ, pričom v 23 (69,7%) prípadoch bol výsledok 
definitívnej histológie negatívny, v piatich (15,2%) prípadoch bola prítomná hyperplázia C-buniek ŠŽ 
a v rovnako piatich (15,2%) prípadoch medulárny karcinóm ŠŽ. 
V skupine pacientov s negatívnym histologickým nálezom varírovali hodnoty bazálnej koncentrácie 
kalcitonínu v rozpätí 2,0 – 34,2 pg/ml, čo zhruba koreluje s rozpätím hodnôt Rosariovej štúdie 
realizovanej v roku 2016, v ktorej sa v skupine 30 žien a mužov bez C-bunkovej patológie nachádzali 
hladiny bazálneho kalcitonínu v intervale hodnôt 11 – 32 pg/ml (6). CCH sa spolu vyskytla v 9 
prípadoch, pričom bazálne hladiny kalcitonínu sa pohybovali v rozmedzí hodnôt 4,2 – 32 pg/ml, čo 
približne zodpovedá rozpätiu hodnôt uvedených v Niederleho štúdii z roku 2018, v ktorej sa tieto 
pohybovali medzi 8 – 43 pg/ml u mužov a 6 – 24 pg/ml u žien (7). Na základe týchto výsledkov 
môžeme konštatovať, že interval hodnôt bazálnych hladín kalcitonínu v skupine negatívnych 
histologických nálezov a CCH je takmer identický. 
V rámci diferenciálnej diagnostiky hyperkalcitonínemie sa preto vyšetrenie hladiny bazálneho 
kalcitonínu dopĺňa kalciovým stimulačným testom, ktorý bol realizovaný aj v našej skupine pacientov. 
U 7 z nich bol test pozitívny napriek negatívnemu výsledku definitívnej histológie. Tento paradox 
mohol byť spôsobený prítomnosťou diskrétnej CCH, ktorá pri definitívnom histolopatologickom 
vyšetrení peroperačne odobratého materiálu nebola zachytená. Podľa týchto výsledkov môže byť 
senzitivita kalciového stimulačného uskutočneného pre diferenciáciu medzi negatívnym nálezom a 
CCH v skúmanom súbore pacientov stanovená na 85,7%, čiže porovnateľná s Niederleho štúdiou 
z roku 2018, v ktorej sa senzitivita rovnakého testu pohybovala medzi 54 až 67% v závislosti od 
pohlavia. Avšak špecificita testu bola v tomto prípade podstatne nižšia, iba 12,5%, na rozdiel od 100% 
stanovených v Niederleho štúdii (7). 
Pri porovnaní výsledkov definitívnej histológie v skupine pacientov s predoperačnými hladinami 
kalcitonínu v rozmedzí 20,1 – 40 pg/ml sme zistili, že zo 6 pacientov bol u 5 prítomný negatívny nález, 
u 1 CCH a rovnako u 1 MTC. Analogicky by pri takýchto hladinách kalcitonínu mal byť výskyt CCH 
a MTC vyšší ako prítomnosť negatívneho nálezu. Tieto výsledky mohli byť ovplyvnené širokým 
spektrom iných procesov a stavov, ktoré sú spojené hyperkalcitonínemiou, napr. fyzická aktivita, 
starnutie, niektoré lieky ako omeprazol a iné inhibítory protónovej pumpy, glukokortikoidy, beta-
blokátory, ďalej hyperkalciémia, chronická renálna insuficiencia, zápalové ochorenia spojené so 
zvýšenými hladinami prokalcitonínu, tak isto niektoré malignity, vrátane papilárneho a folikulárneho 
karcinómu štítnej žľazy (1) a v neposlednom rade aj v dôsledku náhodnej chyby pri laboratórnej 
analýze zapríčinenej nesprávnym transportom alebo skladovaním vzoriek krvi. 
Ďalej stojí za pozornosť fakt, že v našej štúdii sme zaznamenali výskyt MTC aj pri nízkych bazálnych 
sérových koncentráciách kalcitonínu, čiže v tzv. sivej zóne, konkrétne v rozmedzí 10,1 – 20 pg/ml 1 
prípad a v rozmedzí 20,1 – 40 pg/ml rovnako 1 prípad. V týchto dvoch prípadoch by mohlo ísť 
o zriedkavo sa vyskytujúcu formu MTC, a to kalcitonín-negatívny medulárny karcinóm. Rozsah hladín 
bazálneho kalcitonínu približne zodpovedá prehľadovej štúdii uskutočnenej Gambardellom v roku 
2019, ktorý prostredníctvom databázy webového portálu PubMed analyzoval súčasnú literatúru 
zaoberajúcu sa uvedenou problematikou, pričom zistil, že histologicky potvrdený MTC pri nízkych 
alebo nedetekovateľných hladinách bazálneho kalcitonínu sa do februára 2018 vyskytol iba u 49 
pacientov (8). 
Z celkového počtu 43 pacientov bol pri definitívnej histológii zachytený MTC v 5 prípadoch. U týchto 
pacientov bola vykonaná TTE, pričom kontrolné hladiny kalcitonínu pooperačne boli u všetkých 5 vo 
fyziologickom rozmedzí.  
Zo zistených výsledkov vyplýva, že pri hladinách kalcitonínu nižších ako 10 pg/ml sa MTC nevyskytuje, 
ďalej pri hladinách v rozmedzí 10 – 40 pg/ml je prítomnosť MTC pravdepodobná, preto sa v rámci 
diferenciálnej diagnostiky využíva kalciový stimulačný test, ktorý je pre stanovenie definitívnej 
diagnózy jednoznačne prínosom, a nakoniec, hladiny kalcitonínu vyššie ako 40 pg/ml s určitosťou 
svedčia pre prítomnosť MTC. 
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Úvod 
Epilepsia je chronické, záchvatové ochorenie mozgu, ktoré postihuje všetky vekové skupiny. 
Celosvetovo, epilepsiou trpí viac ako 50 miliónov ľudí, vďaka čomu sa zaraduje medzi najčastejšie 
neurologické choroby vo svete (1). 
Cieľom antiepileptickej liečby je dosiahnuť stav bez záchvatov, bez negatívneho ovplyvnenia 
psychickej a fyzickej výkonnosti (2). Liečbou prvej volby epilepsie je farmakoterapia. Iniciálnou 
monoterapiou dostaneme pod kontrolu 45% pacientov. Pri alternatívnej monoterapii dôjde ku 
kompenzácii u ďalších 15% pacientov. Racionálnou polyterapiu kompenzujme 10-15% pacientov. 
Odpoveď na ďalšie antiepileptiká je nepriamo úmerná počtu predošle použitých AED. U 25-30% 
pacientov aj po opakovanej zmene antiepileptickej liečby záchvaty naďalej pretrvávajú. Takýchto 
pacientov, nereagujúcich na medikamentóznu liečbu, môžeme považovať za farmakorezistentných. V 
prípade farmakorezistentnej epilepsie, prichádzajú do úvahy niektoré metódy epileptochirurgie (2). 
K antiepileptikám tretej generácie za posledných 10 rokov patria: lacosamid, eslicarbazepin, 
retigabin, rufinamid, stiripentol, perampanel, brivaracetam. V práci sa venujeme štyrom z týchto 
nových antiepileptík (lacosamid, eslicarbamazepin, perampanel, brivaracetam). Sledujeme ich 
účinnosť a výskyt nežiadúcich účinkov, v prídavnej liečbe u nekontrolovanej epilepsie a ich nepriame 
porovnanie. 

Lacosamid (LCS) zvyšuje pomalú inaktiváciu napäťových Na kanálikov- inhibícia trvalého pálenia 
neurónov. Je indikovaný ako monoterapia a prídavná terapia na liečbu fokálnych záchvatov so 
sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku od 4 rokov s 
epilepsiou. V štúdiach sa preukázali ako účinné dávky 200, 400 alebo 600mg/d. Pri 600mg vyššia 
účinnosť, ale aj viac NÚ. Ku kontraindikáciam patria: AV blok II.-III. stupňa, alergia (3,4,5). 
Eslicarbazepin blokuje napäťové Na kanáliky v inaktivovanom stave a tým spomaľuje ich návrat do 
kľudového stavu a možnosť aktivácie. Analog karbamazepinu a oxkarbazepinu (tricyklická štruktúra). 
Používa sa v monoterapia pri liečbe fokálnych epileptických záchvatov s alebo bez sekundárnej 
generalizácie u dospelých s novodiagnostikovanou epilepsiou. Ďalej sa používa ako prídavná liečba 
dospelým, dospievajúcim a deťom starším ako 6 rokov s fokálnymi epileptickými záchvatmi s alebo 
bez sekundárnej generalizácie. Dávka 800-1200mg/d, ojedinele 1600mg – podávaná 1x denne. 
Hlavné riziká: rash a hyponatriémia. KI: alergia na CBZ, AVB II.-III. stupňa (6,7). 
Perampanel má jedinečný a nový mechanizmus účinku založený na poznatkoch o vzniku a šírení 
epileptických záchvatov – selektívny, nekompetitívny antagonista ionotropného receptora αamino-3-
hydroxy-5-metyl-4-izoxazolpropiónovej kyseliny (α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4isoxazolepropionic 
acid - AMPA) glutamátu na postsynaptických neurónoch. Je indikovaný v prídavnej liečbe fokálnych 
záchvatov so sekundárne generalizovanými záchvatmi alebo bez nich dospelým a dospievajúcim 
pacientom vo veku 12 rokov a starším s epilepsiou. Na prídavnú liečbu primárne generalizovaných 
tonicko-klonických záchvatov dospelým a dospievajúcim pacientom od 12 rokov s idiopatickou 
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generalizovanou epilepsiou. Medzi NÚ patria: rash (SCARS), suicidálne ideácie, agresivita pri vyšších 
dávkach. Obsahuje laktózu (8,9). 
Brivaracetam vykazuje vysokú a selektívnu afinitu k 2A proteínu synaptických vezikúl (SV2A), 
transmembránový glykoproteín bol nájdený na presynaptickej úrovni v neurónoch a v endokrinných 
bunkách. Hoci presnú úlohu tohto proteínu je potrebné ešte objasniť, bolo preukázané, že moduluje 
exocytózu neurotransmiterov. Je indikovaný ako prídavná terapia pri liečbe fokálnych záchvatov 
s alebo bez sekundárnej generalizácie u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku od 4 rokov 
s epilepsiou. Obsahuje laktózu (10). 
 
Materiál a metódy 
Retrospektívna analýza prospektívneho sledovania účinnosti a bezpečnosti antiepileptík tretej 
generácie (lacosamid (LCS), eslicarbazepin (ESC), perampanel (PER) a brivaracetam (BRV)) v prídavnej 
liečbe u nekontrolovanej parciálnej epilepsie po 12 mesiacoch od nasadenia a nepriame porovnanie 
účinnosti a bezpečnosti týchto nových AED. Informácie sme získali z chorobopisov a databázy 
nemocničného informačného systému, ktorý nám poskytol informácie o pacientoch s epilepsiou z 
II.neurologickej kliniky LFUK a UNB v Bratislave. 
Otvorené klinické sledovanie 50 pacientov liečených LCS zahŕňa 21 mužov (42%), 29 žien (58%). 
Priemerný vek pacientov je 35,6 rokov (20-84). Sledovaná skupina 23 pacientov liečených v add-on 
terapii ESC zahrňovala 10 mužov (43,5%) a 13 žien (56,5%). Priemerný vek 38 rokov (26-50). 
V skupine pacientov užívajúcich PER v add-on terapii nekompenzovanej epilepsie sme spracovali 83 
pacientov. V otvorenej klinickej štúdii sledujeme 68 pacientov liečených BRV v rokoch 2017-2019. 
V sledovanej skupine je 24 mužov (35,3%) a 44 žien (64,7%). Priemerný vek 34,7 rokov (20-70). 
 
Výsledky 
V skupine pacientov liečených lacosamidom (n= 50) po 12mesiacoh na liečbe zotrvalo (RR- retention 
rate) 29 pacientov (58%). Liečba bola vysadená u 21 pacientov (42%). U 24 pacientov (48%) došlo 
k redukcii záchvatov o viac ako 50% - RsR. Bezzáchvatový stav (SF) dosiahli 5 pacienti (10%). 
K redukcii záchvatov o menej ako 50% (non-R) došlo u 21 pacientov (42%). Priemerné trvanie 
epilepsie v tejto skupine pacientov bolo 18,4 rokov (2-47). 30 pacientov (60%) užívalo pred LCS viac 
ako 5 antiepileptík. Priemerná terapeutická dávka bola 280,6mg/d. Výskyt nežiadúcich účinkov je 
uvedený v tabulke 1. 
 
Tab. 1: Nežiadúce účinky pozorované pri liečbe lacosamidom (n=50) 
Závrate, instabilita pri chôdzy 3 (6%) 
Zhoršenie záchvatov 2 (4%) 
Dvojité videnie 2 (4%) 
Bolesť hlavy 2 (4%) 
Únava 1 (2%) 
Tremor 1 (2%) 
Diarrhea 1 (2%) 
Depresia/suicidálne ideácie 1 (2%) 
 
Po 12 mesiacoch liečby eslicarbazepinon (n= 23) v add-on terapii nekompenzovanej epilepsie na 
terapii zotrvalo (RR) 11 pacientov (47,8%). Liečbu vysadilo 12 pacientov (52,2%). RsR viac jako 50% 
dosiahlo 7 pacientov (30,4%), SF 2 pacienti (8,7%) a non-R bolo 14 (60,9%). NÚ hlasilo 13 pacientov 
(57%) tabulka 2. 
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Tabulka 2: Nežiadúce účinky pozorované pri liečbe eslicarbazepinom (n= 23) 
Únava, ospalosť 5 (21,7%) 
Zhoršenie záchvatov 2 (8,7%) 
Exantém 1 (4,3%) 
Nervozita 1 (4,3%) 
Bolesť hlavy 1 (4,3%) 
Vertigo 1 (4,3%) 
Bradypsychizmus 1 (4,3%) 
Depresia 1 (4,3%) 
Hyponatrémia 1 (4,3%) 
Pocit tlaku v očiach 1 (4,3%) 
Polieková hepatopatia 1 (4,3%) 
Nerobil mu dobre (bližšie neurčené) 1 (4,3%) 
 
Účinnosti perampanelu po 12 mesiacoch liečby: retention rate 56 pacientov (67,4%), liečbu vysadilo 
27 pacientov (32,6%). Responder rate (viac ako 50% redukcia záchvatov) 36 pacientov (47%), seizure 
free (SF) 20 pacientov (24,1%), non-R 24 pacientov (28,9%). Z pacientov, ktorí dosiahli SF počas 12 
mesiacov ani jeden nestratil SF počas nasledujúcich mesiacov – maximálna doba sledovania 44 
mesiacov (16 pacientov viac ako 12 mesiacov a 7 pacientov viac ako 24 mesiacov). Výskyt NÚ je 
uvedený v tabulke 3. 
 
Tabulka 3: Nežiadúce účinky pozorované pri liečbe perampanelom (n= 83) 
Zhoršenie záchvatov 5 (6%) 
Somnolencia 4 (4,8%) 
Exantém 4 (4,8%) 
Iritácia 2 (2,4%) 
Závrate 2 (2,4%) 
Bolesť hlavy 1 (1,2%) 
Únava 1 (1,2%) 
Inkontinencia 1 (1,2%) 
Derealizácia 1 (1,2%) 
Myalgie, svalové kŕče 1 (1,2%) 
Inhibícia, stupor 1 (1,2%) 
 
V otvorenom klinickom sledovaní 68 pacientov liečených BRV, pozorujeme retention rate 51 
pacientov (75%). Liečbu vysadilo 17 pacientov (25%). Responder rate (viac ako 50% redukcia 
záchvatov) 20 pacientov (29,4%), SF 8 pacientov (11,8%), non-R 40 pacientov (58,8%). Priemerná 
doba trvania epilepsie v sledovanej skupine je 25,8 roka (1-52). Priemerný počet AED pred BRV: 7 (1-
14). 57,1% pacientov vyskúšalo pred BRV viac ako 5 AED. Výskyt NÚ je znázornený v tabulke 4. 
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Tabulka 4: Nežiadúce účinky pozorované pri liečbe brivaracetamom (n= 68) 
Depresia 5 (7,3%) 
Bolesť hlavy 4 (5,9%) 
Bolesť brucha, hnačka, zvracanie – GIT 4 (5,9%) 
Somnolencia 2 (2,9%) 
Apatia, anhedónia 2 (2,9%) 
Agresivita 1 (1,5%) 
Závraty 1 (1,5%) 
Insomnia 1 (1,5%) 
Zhoršenie záchvatov 1 (1,5%) 
SE- fokálny 1 (1,5%) 
Úmrtie pri záchvate 1 (1,5%) 
 
Diskusia 
Porovnávaním antiepileptík tretej generácie sme zistili, že najvyššiu účinnosť v add-on terapii u 
nekontrolovanej epilepsie vykazuje perampanel v porovnaní s brivaracetamom, lacosamidom a 
eslikarbamazepinom. Naše zistenia pravdepodobne súvisia s novým a jedinečným mechanizmom 
účinku, kým ostatné lieky predstavujú inovované varianty už dostupných mechanizmov účinku. 
Najlepšiu toleranciu v tejto skupine liekov predstavuje brivaracetam (je aj druhý najúčinnejší v tejto 
skupine), čo je v zhode s tým, že už jeho predchodca levetiracetam ako blokátor SV2A mechanizmu 
vykazuje najlepšiu toleranciu z predošlých generácií antiepileptík. Antiepileptiká blokujúce SV2A 
patria k najúčinnejším a najlepšie tolerovaným antiepileptikám vôbec. 
LCS a ESC dosiahli horšie parametre, čo môže súvisieť s tým, že sa jedná o blokátory Na kanála, 
a takýto mechanizmus účinku je častý aj u starších antiepileptík. 
Súčasné možnosti farmakoterapie refraktérnej epilepsie napriek existencii viac ako 20 antiepileptík 
zostávajú limitované. Potreba nových antiepileptík preto zostáva stále aktuálna. Farmakoterapia je v 
súčasnosti riadená: empiricky, podľa typu epileptických záchvatov a syndrómov. Významným 
príspevkom v posudzovaní prínosu nových liekov je dlhodobá reálna klinická prax s flexibilným 
dávkovaním prispôsobeným individuálnej tolerancii pacienta. 
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43. Impulzívne poruchy pri Parkinsonovej chorobe 

 
Stella Mányová 

(všeobecné lekárstvo, 6.ročník) 
 

Školiteľ: MUDr. Jana Martinková, PhD. 
II. neurologická klinika LFUK a UN Bratislava 

 
Úvod  
Impulzívne poruchy (IP)  sú heterogénnou skupinou osobnostných a behaviorálnych porúch, 
charakterizovaných prítomnosťou repetitívnych vzorcov v správaní. Motivované  sú impulzívnymi 
podnetmi založenými na princípe odmeňovania. Vychádzajú tiež zo zlyhania odolať istému popudu, 
ktorý spravidla sprevádza vysoká miera intrapsychickej tenzie. Spravidla až vykonanie konkrétnej 
kompulzie, zmierni sprievodnú úzkosť a jedincovi prináša úľavu a satisfakciu. V konečnom dôsledku 
však tieto poruchy nepriaznivo zasahujú do rôznych oblastí života pacienta aj jeho okolia (1-4). 
 
Obr. 1 : Rizikové faktory v rozvoji impulzívnych porúch správania (IP). DBS- z angl. Deep brain 
stimulation (Hĺbková mozgová stimulácia) Modifikované podľa (1). 
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Problematike výskytu impulzívnych porúch  indukovaných antiparkinsonskou liečbou, sa väčšia miera 
pozornosti začala venovať až okolo roku 2006 (5). Doteraz sa za najväčší prínos v tejto oblasti zaslúžili 
práce neuropsychiatričky, Valerie Voon, pôsobiacej na Univerzite v Cambridge ako aj profesora  v 
odbore gerontopsychiatria, Daniela Weintrauba, z Univerzity v Pennsylvánií. Ten sa po dlhé roky 
venoval výskumu kognitívnych a psychiatrických porúch pri Parkinsonovej chorobe. Ich vzájomnou 
spoluprácou, v tíme ďalších fundovaných odborníkov, sa im v roku 2008 podarilo publikovať výsledky 
do vtedy najväčšej a najdetailnejšej prierezovej štúdie, ktorej sa zúčastnilo až 3090 participantov. 
Táto štúdia, známa aj pod názvom DOMINION, sa venovala najmä frekvencií výskytu a 
charakteristike klinických korelátov impulzívnych porúch pri Parkinsonovej chorobe. Vďaka tejto 
iniciatíve sa dobre zadefinovali rizikové faktory rozvoja IP, pričom za najvýznamnejší z  nich bola 
označená dopaminergná substitučná terapia (predovšetkým liečba dopaminovými agonistami - DA). 
Vhodná titrácia, prípadne substitúcia DA sa v súčasnosti javí, ako najefektívnejší profylaktický ale aj 
terapeutický prístup, v manažmente pacientov s PCH a poruchami kontroly impulzov (1).  
 
Materiál a metódy 
Do nami vytvoreného súboru bolo zaradených 35 pacientov (20 mužov a 15 žien) hospitalizovaných 
na II. neurologickej klinike LFUK a UN Bratislava, prípadne dispenzarizovaných v jej klinickom centre 
pre extrapyramídové ochorenia.Všetci participanti z tohto súboru mali rozvinutý parkinsonský 
syndróm, s prevažným zastúpením pacientov s idiopatickým parkinsonizmom- t.j. Parkinsonovou 
chorobou (PCH), diagnostikovanou podľa oficiálnych kritérií UK Parkinson's Disease Society Brain 
Bank (6). Menší podiel tvorili pacienti s atypickým parkinsonizmom s diagnostickým záverom 
multisystémovej atrofie (MSA) alebo progresívnej supranukleárnej obrny (PSO). Pacienti boli 
spravidla  na dopaminergnej substitučnej terapií (DST). 
Na základe zdravotnej dokumentácie z dispenzára klinickej ambulancie pre extrapyramídové 
ochorenia, sme vybrali 47 pacientov, ktorým bol poštou odoslaný, prípadne osobne predložený 
skríningový dotazník QUIP. Jedná sa o pomocný diagnostický inštrument, s dobrou diskriminačnou 
hodnotou, zostavený za účelom hodnotenia výskytu IP a s nimi súvisiacich porúch pri PCH. Aj keď je 
QUIP všeobecne akceptovaným skríningovým nástrojom pre výskyt IP, neposkytuje relevantné 
informácie o závažnosti ani priebehových charakteristikách týchto porúch. Vytýčenie diagnostických 
medzníkov s jeho využitím, je preto možné, len obmedzene.  
V rámci nášho skríningu sme QUIP dotazník modifikovali a doplnili cielenými otázkami z dotazníka 
BADOPA (Bratislavský skríningový dotazník behaviorálnych porúch pri Parkinsonovej chorobe) 
zostaveného tímom neurológov z II. neurologickej kliniky LFUK a UN Bratislava (7). Tento dotazník  
nám umožnil odobrať a skompletizovať anamnestické údaje  pacientov z nášho súboru. 
Z pôvodného počtu, 47 dotazníkov, zaslaných nami vybraným pacientom, sa nám správne a 
kompletne vyplnených vrátilo 35. Z nich získané dáta sme následne analyzovali a ich signifikantnosť 
pre klinickú prax, overovali pomocou štatistickej analýzy. Nakoľko sme v prvom prípade porovnávali 
kategorizovanú nezávislú premennú – výskyt impulzívnych porúch a číselne vyjadrenú závislú 
premennú – dávka dopaminergných liečiv, silu ich vzájomného vzťahu sme v takomto prípade 
nemohli vyjadriť korelačným koeficientom, a preto sme pre tento účel použili koeficient eta (η). 
 
Výsledky 
 Zo súboru 35 zúčastnených pacientov (20 mužov a 15 žien), sme na základe nášho metodického 
postupu detegovali výskyt IP u 15 pacientov, t.j. u 42,86%. Priemerný vek pacientov z celého nášho 
súboru sa pohyboval okolo 66 rokov. Hodnoty priemerného veku u pacientov zo subpopulácie IP+ , 
t.j.  tých ktorí  vykazovali známky impulzívnych porúch správania (63,73 ± 12,11) boli v porovnaní 
s hodnotami u participantov IP-, t.j. bez porúch kontroly impulzov (67,75 ± 8,66), nižšie. Vysloviť 
predpoklad súvislosti rozvoja IP a nízkeho veku jedinca s anamnézou PCH, nám však tieto údaje 
neumožnili.  
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Významnejšie zistenia prinieslo až sledovanie prejavov motorických komplikácií Parkinsonovej 
choroby (PCH) - dyskinéz a fluktuácií, zapríčinených prevažne antiparkinsonskou liečbou. 
Zhodnotením celého súboru pacientov sme získali percentuálny údaj o výskyte dyskinéz 60,00%, 
resp. fluktuácií 42,86%. Markantný bol najmä podiel výskytu motorických fluktuácií u participantov 
v skupine IP+ (60,00%) ako vo vzorke IP- (25,00%). U pacientov so záchytom impulzívnych porúch 
správania, teda môžeme konštatovať, minimálne 2-krát častejší záchyt tejto, zväčša, pozdnej 
komplikácie PCH.  
Pri analýze dát o type a dávkovaní antiparkinsonských liečiv u jednotlivých participantov, sme 
zaznamenali signifikantne vyššie denné dávky u tých pacientov, ktorý v dotazníku uvádzali aj zmeny 
vo svojom správaní, prislúchajúce spektru IP. Individuálne  dávky rôznych liečiv u jednotlivcov, sme za 
účelom získania konzistentných výsledkov, konvertovali na univerzálny, tzv. denný levodopový 
ekvivalent (LEDD – z angl. levodopa equivalent daily dose). Celkové denné dávky dopamin 
substitučnej liečby, sa v našom súbore  pohybovali od 160 LEDD (u pacienta v monoterapií 
dopaminovým agonistom- ropinirolom) až po 4000 LEDD. U pacienta liečeného vysokými dávkami 
levodopy - 3000 L-LEDD, sme zaznamenali súčasný výskyt až troch foriem IP. 
 

 
 

Z našich prepočtov tiež vyplynulo, že priemerná hodnota celkovej dennej dávky dopaminergnej 
terapie (Celkom LEDD) u IP+ skupiny, bola takmer 2-krát vyššia ako u IP- (1665,31 mg ± 1052,41  vs. 
853,05 mg ± 500,91). Rovnakým postupom sme u oboch skupín získali aj priemerné hodnoty L-LEDD, 
čiže celkovej dennej dávky levodopy. Výsledný pomer dávok u IP+ a IP- veľmi nápadne kopíroval ten 
predošlý (1209,62 mg ± 849,85 vs. 683,82 mg ± 390,21). Dávky DA boli taktiež vyššie u skupiny 
pacientov s IP, avšak len nevýznamne.  
 

Graf 1 : Porovnanie celkovej dennej dávky dopaminergnej terapie u skupiny IP +  a IP. L-LEDD-
celková denná dávka levodopy, DA-LEDD - celková denná dávka dopamínových agonistov, Celkom 
LEDD - celková denná dávka dopaminergnej terapie vrátane amantadínu, IMA-O (inhibítorov 
monoaminooxidázy O), inhibítorov COMT  (catechol-O-metyl transferázy) 
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Výskyt rôznych foriem impulzívnych porúch správania v našom súbore idiopatických ale i atypických 
prípadov parkinsonizmu, sa preukázal u 15 z celkového počtu 35 participantov. Hodnotili sme 
prevalenciu  najfrekventovanejších  IP ,ako aj im príbuzných, repetitívnych porúch správania – 
punding, syndrómu dopaminovej dysregulácie (SDD). V našom, relatívne, heterogénnom a značne 
disproporčnom súbore, sme mali rôzne zastúpenie participantov s Parkinson-plus syndrómom (PPS)  
a „klasickou“ PCH. V prevahe boli pacienti s PCH (n=24 t.j. 68,6% z celého súboru), z ktorých  do 
subpopulácie IP+ spadalo 12 pacientov, čiže presná polovica. Najvyššiu prevalenciu zo spektra IP, mal 
 nielen v tejto vzorke, ale i v celom súbore punding (26%) a hypersexualita (14%). U množiny 
pacientov diagnostikovaných PPS (n= 11 t.j. 31,4% z celého súboru), sa potvrdila prítomnosť IP u 3 
z nich [t.j. 27,3%], pričom v dvoch prípadoch sa jednalo o progresívnu supranukleárnu obrnu (PSO) 
a u jednej pacientky, ktorá údajne trpela pundingom, bola stanovená diagnóza multisystémovej 
atrofie-cerebelárneho subtypu (MSA- C). Rovnako aj jeden z pacientov s PSO, v dotazníku uvádzal 
ťažkosti charakteru pundingu, zatiaľ čo u druhého bol simultánny výskyt gamblingu a 
nekontrolovaného, bezúčelného nakupovania. 
 

 
Diskusia 
Z výsledkov viacerých doposiaľ realizovaných štúdií vyplynulo, že vplyvom dopaminergnej 
substitučnej liečby (DST), najmä však liečby dopamínovými agonistami (DA), sa pravdepodobnosť 
výskytu IP pri Parkinsonovej chorobe značne zvyšuje. Naša práca naznačila podobný vzťah, nakoľko 
priemerná hodnota celkovej dennej dávky dopaminergnej liečby (celkové LEDD) v našej subpopulácií 
pacientov s IP, bola takmer 2-krát vyššia ako u pacientov bez anamnézy týchto porúch.  Vo svete sa 
niekoľko krát, podarilo preukázať značnú mieru korelácie  užívania DA a prevalencie impulzívnych 
porúch. The NorwegianParkWest study dokázala až 7- násobne vyššiu pravdepodobnosť rozvinutia IP 
pri liečbe DA, v porovnaní so zdravou kontrolou (8). Naše výstupy hodnotiace kauzalitu užívania 
dopaminergnej terapie a výskytu IP  ( 283,01 ± 183,43 mg u IP+ vs. 242,29 ± 86,01mg u IP-) 
s výsledkami doteraz realizovaných štúdií nekorešpondovali. Príčinou takejto diskrepancie mohla byť 
limitovaná veľkosť nášho základného súboru (n=35), ako aj nízky počet pacientov nastavených na 
monoterapiu DA (n= 1). 

Graf  2 :  Spektrálne zastúpenie jednotlivých foriem IP v súbore IP +. SDD-syndróm 
dopamínovej dysregulácie , Imp. – impulzívne 
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 Charakteristické pre náš súbor, boli vysoké preskripčné dávky levodopy a na levodope založených 
preparátov, ktoré sa pohybovali až do hodnôt 3000 L-LEDD a celkové denné dávky DST až do 4000 
LEDD. Úspešnosť záchytu IP u 42,86% našich participantov, je preto, pravdepodobne, reflexiou 
charakteru nami spracovávaného súboru. Podčiarkuje to aj prípad pacienta, ktorému boli ordinované 
vyššie zmienené, maximálne dávky DST, pričom sme uňho evidovali súčasný rozvoj 
gamblingu, hypersexuality aj pundingu.  
Tento náš nález je v súlade zo zisteniami viacerých vedeckých skupín, ktoré prehlasujú, že riziko 
rozvoja IP je pri liečbe levodopou, síce, oveľa menšie ako v prípade pramipexolu a iných DA, no na 
rozdiel od nich je ekvivalentné k výške podávanej dávky (9). Z pomedzi našich participantov, trpelo 
dyskinézami o 11%, a fluktuáciami až o vyše 50% viac pacientov zo skupiny IP+ ako  IP-. Nápadná 
korelácia v pravdepodobnosti výskytu IP a mimôľových pohybov – dyskinéz, je spomínaná aj vo 
viacerých odborných publikáciách. Uvádza sa, že u jedincov s viac ako jednou impulzívnou poruchou 
a pozitívnou anamnézou pundingu bola zvýšená pohotovosť k výskytu dyskinéz  Vyslovil sa preto 
predpoklad, že v incidencií motorických a nemotorických nežiadúcich účinkov DST jestvuje pomerne 
úzka asociácia (11). 
Poruchy zo spektra IP boli v našom súbore distribuované najmä v katégorií repetitívnych porúch, 
charakterizovaných nekontrolovaným, bezúčelovým správaním. Pundingom trpelo  26% pacientov zo 
subpopulácie  IP+. Existujú tvrdenia, podľa ktorých je výskyt repetitívneho správania priamo 
asociovaný s vysokou dávkou DST, konkrétne sa hovorí o celkovej dennej dávke vyššej ako 800 LEDD. 
Na základe toho môžeme konštatovať, že v našom súbore takémuto „kritériu“, vyhovelo až 15 
participantov, čo potenciálne, mohlo ovplyvniť aj hodnoty prevalencie pundingu (26%  vs. 1,4 – 14% 
v bežnej populácií) (10). Zatiaľ čo, v štúdií DOMINION malo spomedzi IP najvyššiu prevalenciu 
patologické hráčstvo u 5,0% a impulzívne nakupovanie u 5,7% , v našej vzorke bola situácia odlišná 
(9). Po vedúcom pundingu  nasledovala hypersexualita u 14 %. 
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Prednostka Detskej otorinolaryngologickej kliniky LF UK a NÚDCH v Bratislave 

 
Úvod 
Absces je dutina vyplnená hnisom, ktorá môže vzniknúť na rôznych miestach ľudského tela, 
zvyčajne ako komplikácia zápalových ochorení. Najčastejšími bakteriálnymi pôvodcami sú  
stafylokoky, menej často streptokoky, pneumokoky a pseudomonády. Cudzorodé organizmy 
spôsobujú na napadnutom mieste bunkovú smrť. V prípade, ak imunitný systém nereaguje 
dostatočne rýchlo, začína sa tvoriť hnis, ktorý obsahuje zvyšky buniek tkaniva, odumreté aj 
živé baktérie, biele krvinky a ďalšie súčasti. Imunitný systém sa snaží zabrániť ďalšiemu 
šíreniu zápalu tým, že okolo ložiska vytvorí obal nazývaný kapsula.  
Príznaky prítomnosti abscesu môžu byť miestne aj celkové. V mieste pozorujeme 
začervenanie (rubor), opuch (tumor), zvýšenie teploty (calor), bolestivosť (dolor) a nakoniec 
aj stratu funkcie (functio laesa). Z celkových príznakov môže mať pacient horúčku, triašku, 
slabosť, malátnosť, prípadne nechutenstvo. Veľa záleží od lokality abscesu. Ak je 
lokalizovaný pod kožou, hmatná je veľmi bolestivá hrčka, z ktorej môže vyúsťovať na povrch 
kanálik (fistula), ktorým môže vytekať hnis. Ak sa ložisko nachádza hlboko v tele, spôsobuje 
poruchy funkcie orgánu alebo tkaniva danej oblasti a pacient má vysokú teplotu.  
Účinnou liečbou abscesov je chirurgický zákrok, ktorý spočíva v narezaní (incízii) a vyčistení 
abscesovej dutiny. Vo väčšine prípadov je následne umožnený odtok ďalšieho hnisu pomocou 
drénov. Chirurgická liečba je doplnená medikamentóznou systémovou antibiotickou terapiou 
širokospektrálnymi antibiotikami, ktorú je možné modifikovať po vyšetrení výteru z 
abscesovej dutiny podľa citlivosti zistených baktérií. U pacientov s malými abscesmi môže 
občasne dôjsť k uzdraveniu aj bez zásahu lekára. 
Abscesy sa môžu nachádzať v rôznych oblastiach hlavy a krku. Včasná diagnostika abscesov 
chráni pacientov pred ich ďalším šírením do okolia a zabraňuje vzniku komplikácii. 
Identifikácia pôvodcu abscesu je dôležitá z hľadiska správne zvolenej antibiotickej terapie.  
 
Materiál a metódy 
Materiál predstavujú pacienti vo veku od 0 do 18 rokov + 364 dní liečení so základnou 
diagnózou Absces v oblasti hltana a krku na Detskej otorinolaryngologickej klinike  LF UK a 
NÚDCH v Bratislave v období 2015-2019. Štúdia bola schválená etickou komisiou ústavu. 
Sledovali sme pohlavie a vek pacientov, lokalitu abscesu, pôvodcov abscesov, 
symptomatológiu, liečbu a dĺžku hospitalizácie. Potrebné informácie sme získali na základe 
retrospektívnej štúdie zo zdravotnej dokumentácie elektronického nemocničného systému 
MEDEA. Na ich spracovanie sme použili počítačový program EXCEL.  
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Výsledky 
V sledovanom období bolo na Detskej ORL klinike LF UK a NÚDCH  hospitalizovaných 189 
pacientov so základnou diagnózou Absces v oblasti hltana alebo krku za účelom ďalšej 
diagnostiky a liečby. Z celkového počtu pacientov bolo 87 (46%) chlapcov a 102 (54%) 
dievčat. Najčastejšie sa abscesy vyskytli vo vekovej kategórii najstarších detí a dorastu 12 - 
18 rokov + 364 dní, jednalo sa o 86 pacientov (45,5%). Vo vekovej kategórii 6 - 12 rokov bol 
výskyt abscesov u 47 pacientov (24,9%), vo vekovej kategórii 2 - 6 rokov u 38 pacientov 
(20,1%), vo vekovej kategórii 1 mesiac - 2 roky u 18 pacientov (9,5%). Najmladší pacient 
mal 3,5 mesiaca a najstarší pacient mal 18 rokov a 11 mesiacov. Priemerný vek pacientov bol 
9,88 rokov.  
Podľa lokalizácie bol najčastejší peritonzilárny absces (59,3%), ďalej nasledovali 
zabscedované lymfatické uzliny krku (17,5%), parafaryngeálny absces (13,8%) a  
retrofaryngeálny absces (6,9%). 
K najčastejším symptómom patrili: zvýšená teplota (67,2%), bolesť hrdla (67,2%), sťažené 
prehĺtanie (40,2%), znížený perorálny príjem (37%), tortikolis (28%), trizmus (27,5%), opuch 
krku (24,3%) a otalgia (18%). Zo zápalových markerov bolo zvýšené CRP a leukocytóza 
prítomná pri príjme u 91,5% pacientov. 
Peroperačne odobraté stery z abscesov boli odoslané na mikrobiológiu, pričom zo získaných 
vzoriek ostalo 32,8% pôd sterilných, nezistili sme pôvodcov abscesov a v 67,2% prípadov 
boli bakteriálny pôvodcovia zistený. Najčastejšie sa vyskytujúcimi vykultivovanými 
baktériami boli alfa-hemolytické streptokoky (19,1%), Streptococcus pyogenes (9,5%), 
Staphylococcus aureus (9,5%), Neisseria species nepatogénna (7,9%), anaeróbne baktérie 
(7,9%) a Staphylococcus species koaguláza negatívny (4,8%).  
Všetci pacienti podstúpili chirurgickú liečbu, vrátane incízie a drenáže abscesu. 
Medikamentózna systémová antibiotická terapia širokospektrálnymi antibiotikami bola podľa 
potreby modifikovaná podľa kultivačných výsledkov. Najčastejšie bola podávaná, čo sa týka 
antibiotík, monoterapia (92,1%). Z cefalosporínových antibiotík sa jednalo o cefuroxim 
(9,5%), ceftizoxím (9%), cefotaxim (5,3%) a ceftriaxon (1,1%), ďalej boli podané 
klindamycín (15,3%) a amoxicilín s inhibítorom betalaktamázy (43,9%). Ako dvojkombinácia 
antibiotík boli podávané amoxicilín a gentamycín (4,2%), klindamycín a gentamycín (2,6%) a 
ceftizoxím a gentamycín (1,1%). Dvojkombinácia antibiotík bola celkovo podaná v 7,9% 
prípadov. 
Priemerná dĺžka hospitalizácie bola 4 dni. 
 
Podrobnejšie rozdelenie pacientov podľa pohlavia, veku a lokality abscesov v jednotlivých 
rokoch sa nachádza v Tabuľke 1 a najčastejšie sa vyskytujúce symptómy v jednotlivých 
rokoch, ktoré sprevádzali výskyt abscesov v oblasti hltana a krku sú v Tabuľke 2. 
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Tabuľka 1: Rozdelenie detských pacientov s abscesom v oblasti hltana a krku podľa 
pohlavia, veku a lokality v jednotlivých rokoch.   
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 SPOLU 
Pohlavie muž 21 

(55,3%) 
15  
(50%) 

14 
(37,8%) 

15 
(37,5%) 

22 
 (50%) 

87 
(46%) 

žena 17 
(44,7%) 

15 
 (50%) 

23 
(62,2%) 

25 
(62,5%) 

22  
(50%) 

102 
(54%) 

Vek  1 mesiac - 2 roky 3 
(7,9%) 

2  
(6,7%) 

2 
(5,4%) 

5  
(12,5%) 

6 
(13,6%) 

18 
(9,5%) 

2 - 6 rokov 9 
(23,7%) 

6 
(20%) 

7 
(18,9%) 

9 
(22,5%) 

7 
(15,9%) 

38 
(20,1%) 

6 - 12 rokov 9  
(23,7%) 

12  
(40%) 

10  
(27%) 

9  
(22,5%) 

7  
(15,9%) 

47 
(24,9%) 

12 - 18 rokov + 
364 dní 

17 
(44,7%) 

10 
(33,3%) 

18 
(48,7%) 

17 
(42,5%) 

24 
(54,5%) 

86 
(45,5%) 

Lokalita Peritonzilárny 
absces 

27 
(71,1%) 

16 
(53,3%) 

27 
(72,9%) 

22 
(55%) 

20 
(45%) 

112 
(59,3%) 

Parafaryngeálny 
absces 

5  
(13,2%) 

4 
(13,3%) 

5 
(13,5%) 

9 
(22,5%) 

3 
(6,8%) 

26 
(13,8%) 

Retrofaryngeálny 
absces 

3 
(7,9%) 

1 
(3,3%) 

5 
(13,5%) 

2 
(5%) 

2 
(4,5%) 

13 
(6,9%) 

Zabscedovaná 
lymfatická uzlina 
krku 

5 
(13,2%) 

10 
(33,3%) 

4 
(10,8%) 

7 
(17,5%) 

7 
(15,9%) 

33 
(17,5%) 
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Tabuľka 2: Rozdelenie detských pacientov s abscesom v oblasti hltana a krku podľa 
frekvencie vyskytujúcich sa symptómov v jednotlivých rokoch.  
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 SPOLU 
Symptómy Zvýšená 

teplota 
29 
(76,3%) 

20 
(66,7%) 

25  
(67,6%) 

29 
(72,5%) 

24 
(54,6%) 

127 
(67,2%) 

Bolesť hrdla 26 
(68,4%) 

20 
(66,7%) 

27 
(73%) 

26  
(65%) 

28 
(63,6%) 

127 
(67,2%) 

Dysfágia -
sťažené 
prehĺtanie 

18 
(47,4%) 

9 
(30%) 

15 
(40,5%) 

18  
(45%) 

16 
(36,4%) 

76 
(40,2%) 

Trizmus 
Sťažené 
otváranie úst 

6 
(15,8%) 

8  
(26,7%) 

7 
(18,9%) 

16  
(40%) 

15  
(34,1%) 

52 
(27,5%) 

Opuch krku 5 
(13,2%) 

14 
(46,7%) 

7 
(18,9%) 

10 
(25%) 

10 
(22,7%) 

46 
(24,3%) 

Obmedzená 
pohyblivosť 
krku - 
tortikolis 

7 
(18,4%) 

9 
(30%) 

13 
(35,1%) 

17  
(42,5%) 

7  
(15,9%) 

53 
(28%) 

Znížený 
perorálny 
príjem 

14 
(36,8%) 

8 
(26,7%) 

17 
(45,9%) 

15 
(37,5%) 

16 
(36,4%) 

70 
(37%) 

Zvýšené 
slinenie 

6 
(15,8%) 

1 
(3,3%) 

1 
(2,7%) 

0 
 (0%) 

4 
 (9,1%) 

12 
(6,4%) 

Rinitída - 
nádcha, 
výtok z nosa 

1 
(2,6%) 

6 
(20%) 

8 
(21,6%) 

2 
 (5%) 

2  
(4,6%) 

19 
(10,1%) 

Otalgia - 
bolesť uší 

8 
(21,1%) 

5 
(16,7%) 

5 
(13,5%) 

10  
(25%) 

6 
 (13,6%) 

34 
(18%) 

Dysfónia až 
afónia - 
zmeny hlasu 

2 
(5,3%) 

4 
(13,3%) 

1 
(2,7%) 

8  
(20%) 

0 
(0%) 

15 
(7,9%) 

Kašeľ 2 
(5,3%) 

2 
(6,7%) 

3 
(8,1%) 

3  
(7,5%) 

0 
(0%) 

10 
(5,3%) 

Cefalea - 
bolesť hlavy 

0 
(0%) 

2 
(6,7%) 

3 
(8,1%) 

3  
(7,5%) 

0 
(0%) 

8 
(4,2%) 

Malátnosť 3 
(7,9%) 

0 
(0%) 

1 
(2,7%) 

5  
(12,5%) 

0 
(0%) 

9 
(4,8%) 

 
  
Diskusia 
V našej vzorke pacientov bolo viac dievčat (54%) ako chlapcov (46%). V porovnaní s 
predchádzajúcimi štúdiami sa naopak vyskytovalo viac chlapcov (1, 2, 3, 4). 
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V našej štúdii bol najčastejší výskyt abscesov u starších detí a dorastu vo veku 12 - 18 rokov. 
Pacienti s prítomným abscesom v oblasti hltana a krku v tejto vekovej kategórii tvorili 45,5% 
nášho súboru. Najčastejšie sa vyskytujúcim abscesom v našej štúdii bol peritonzilárny absces 
(59,3%). Naše zistenia korelujú s inými štúdiami, v ktorých sa tiež najčastejšie vyskytoval 
peritonzilárny absces (2, 3, 4). V iných štúdiách bol častejší parafaryngeálny a 
retrofaryngeálny absces, ktorý sa častejšie vyskytuje v nižších vekových kategóriách (1, 5). 
Symptómy, ktoré sa vyskytovali najčastejšie boli zvýšená teplota (1, 2, 3, 5), bolesť hrdla (1, 
3), sťažené prehĺtanie (2, 3, 5), znížený perorálny príjem (3, 5), tortikolis (1, 3, 5), trizmus (2), 
opuch krku (1, 2, 3, 5) a otalgia. 
Medzi najčastejšie patogény izolované z hnisu patria streptokoky skupiny A, orofaryngeálne 
anaeróbne baktérie a Staphylococcus aureus. V tejto štúdii bol výskyt Streptococcus pyogenes 
9,5% a rovnaký bol aj výskyt  Staphylococcus aureus (9,5%). V predošlých štúdiách sa 
častejšie vyskytoval Staphylococcus aureus (1) alebo Streptococcus pyogenes (2, 3, 5).  
Najčastejšie bola u nás z antibiotík podávaná monoterapia (92,1%). Z cefalosporínových 
antibiotík sa jednalo o cefuroxim (9,5%), ceftizoxím (9%), cefotaxim (5,3%) a ceftriaxon 
(1,1%), ďalej boli podané klindamycín (15,3%) a amoxicilín s inhibítorom betalaktamázy 
(43,9%). Ako dvojkombinácia antibiotík boli podávané amoxicilín a gentamycín (4,2%), 
klindamycín a gentamycín (2,6%) a ceftizoxím a gentamycín (1,1%). Dvojkombinácia 
antibiotík bola celkovo podaná v 7,9% prípadov. Najpoužívanejšie antibiotiká prvej voľby v 
iných štúdiách boli amoxicilín s inhibítorom betalaktamázy (1, 2, 3, 4), penicilín (1, 4, 5), 
cefalosporíny (2, 3, 4, 5) a klindamycín (2, 5).  
Priemerná dĺžka hospitalizácie v našej štúdii bola 4 dni. V ostatných štúdiách bola dlhšia ako 
5 dní (1, 2, 3, 5).  
Medzi obmedzenia tejto štúdie patrí jej retrospektívny dizajn, veľkosť vzorky a možné 
nedostačujúce údaje získane z lekárskych záznamov. 
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