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1. Deregulácia mTOR dráhy cez Rab1A a jeho expresia v nádoroch kolorekta

Karin Petrovičová
(všeobecné lekárstvo, 6. ročník)

Spoluautori: MUDr. Pavol Janega, PhD. 1,2,3

Školiteľ: MUDr. Kristína Mikuš Kuracinová, PhD. 1,2

1 Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Bratislava, 2 Medirex Group Academy, n.o., Nitra, 
3 Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava

Úvod 
Aktivitu serín/treonínovej kinázy mTOR ovplyvňujú rôzne podnety z prostredia. Jeho 
deregulácia často vedie k malígnej transformácii buniek, preto je mTOR aj terapeutický cieľ 
niektorých liečiv. MTOR je v cicavčích bunkách priamy cieľ rapamycínu, ktorý pôsobí na bunku 
antiproliferatívne (1). U cicavcov vytvára mTOR dva komplexy s rozdielnou štruktúrou, 
funkciou a citlivosťou na rapamycín (2). Signálna dráha sprostredkovaná mTOR1 komplexom
sa podieľa cez aktiváciu p70S6K na zvýšenej syntéze proteínov a pyrimidínových báz. 
Downstream efektory mTORC1 ako sú ATF4, SREBP, HIF1α, PGC1α a TFEB sa podieľa na 
zvýšenej aktivácii glykolýzy, syntéze lipidov, tvorbe lyzozómov, mitochondrii a inhibícii 
autofágie (3). Hlavná funkcia, ktorú reguluje mTORC2 cez PKC je reorganizácia cytoskeletu
(2). Výsledkom deregulácie mTOR dráhy je malígna transformácia bunky pomocou procesov 
ako zmena metabolizmu, inhibícia autofágie a reorganizácia cytoskeletu (1).  
Rab proteíny sú malé GTP viažuce proteíny a patria do spoločnej nadrodiny s proteínmi Ras. 
Ich mutácia ovplyvňuje rôzne mechanizmy v bunke a podporuje karcinogenézu viacerých
druhov nádorov (4). Do rodiny Rab patrí približne 70 proteínov. Sú naviazané na povrchu 
membrán bunkových organel a jednotlivé typy Rab regulujú špecifický typ vnútrobunkového 
membránového transportu (5). Rab1 a Rab2 sú umiestnené na endoplazmatickom retikule 
a regulujú transport vezikúl a ich obsahu do Golgiho aparátu. Medzi iné minoritné funkcie 
Rab1 patrí regulácia bunkovej proliferácie cez notch signalizáciu, regulácia autofágie a 
migrácie bunky. Jeho zvýšená expresia je asociovaná s ochoreniami ako kardiomyopatia, 
Parkinsonova choroba a perzistencia intracelulárnej infekcie Legionella pneumophila (6). 
Viaceré štúdie popisujú onkogénny potenciál Rab1A cestou mTOR dráhy pri rôznych typoch 
karcinómov tráviaceho traktu. Aj keď presnú úlohu Rab1A v malígnej transformácii 
nepoznáme, jeho zvýšená expresia je negatívny prognostický faktor v 5 a viac ročnom 
prežívaní pacientov. So stúpajúcou výškou expresie Rab1A, stúpa expresia efektorov mTOR 
dráhy, aj samotného mTOR. Medzi tieto efektory patrí EGFR, AKT, S6K. Z toho vyplýva, že 
Rab1A ovplyvňuje aktivitu mTORC1 práve cez tieto efektory (7). Hlavný regulátor, ktorý podľa 
aktuálneho množstva substrátov zabezpečuje optimálne množstvo živín pre bunku je 
mTORC1. Pre túto signálnu dráhu a následnú syntézu proteínov je vezikulárny transportný 
systém medzi endoplazmatickým retikulom a Golgiho aparátom dôležitý. Tento systém 
zabezpečuje aj prenos signálov o množstve živín do jadra. Knockdown Rab1A v bunkách 
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embryonálnej obličky, kolorektálneho karcinómu a hepatocelulárneho karcinómu zoslabuje 
schopnosť aktivovať mTORC1 (6). 
Zo všetkých novo-diagnostikovaných typov tumorov tvorí karcinóm hrubého čreva a rekta 
ročne približne 10%. Jeho výskyt je vysoký hlavne vo vyspelých krajinách, pričom klesajúci 
trend v niektorých krajinách môžeme pozorovať vďaka zmene životne štýlu a skríningovej 
kolonoskopii (8). Cieľom tejto práce je pomocou metódy imunohistochémie dokázať zvýšenú 
expresiu Rab1A v cytoplazme buniek kolorektálnych tumorov. Na potlačenie mTOR dráhy sa 
v liečbe kolorektálnych tumorov používajú mTOR inhibítory. Molekula mTOR je ale schopná 
rýchlo vyvinúť mechanizmy rezistencie, aby sa voči tejto liečbe ubránila a bunky sa ďalej rýchlo 
delili. Aby sme zlepšili účinok inhibítorov mTOR a potlačili vznik rezistencie je potrebné aby 
sme sa zamerali na inhibíciu ďalších alternatívnych ciest jeho aktivácie (9). Ak takáto 
rezistencia na inhibítory mTOR vznikne pri liečbe CRC, tak vieme v liečbe pokračovať 
kombináciou inhibítorov efektorov mTOR dráhy ako napríklad inhibítorom VEGF alebo anti-
EGFR (10). Pri vzniku rezistencie na mTOR inhibítory, by mohli byť teoreticky ako ďalšie 
inhibítory efektorov mTOR dráhy používané inhibítory Rab1A. Naším cieľom bolo zistiť či 
existuje významná závislosť medzi výškou expresie Rab1A a gradingom tumoru, jeho 
veľkosťou, prítomnosťou metastáz do lymfatických uzlín, vekom a pohlavím pacientov. Ak by 
sa závislosť potvrdila, tieto údaje by mohli byť nápomocné v určení prognózy pacientov 
s nádorovým ochorením kolorekta. 

Materiál a metódy 
Pracovali sme s 29 bioptickými vzorkami, ktoré boli získané v rokoch 2020 – 2021 z Fakultnej 
nemocnice Trnava a Ústavu patologickej anatómie LF UK a UNB. 26 bioptických vzoriek boli 
nádory z kolorekta – prevažne adenokarcinómy. 3 bioptické vzorky boli z tenkého čreva –
adenokarcinómy a neuroendokrinné tumory. Všetky vzorky boli fixované v 4% roztoku 
formaldehydu, zaliate do parafínových bločkov a narezané na 5 μm rezy. Každá vzorka bola 
zafarbená hematoxilínom a eozínom. Imunohistochemickým farbením sme sa pokúšali 
dokázať vo vzorkách prítomnosť Rab1A a mTOR. Výsledkom našej práce bolo 28 vzoriek vo 
farbení hematoxilín eozín, 28 vzoriek s vizualizovaným Rab1A a 9 vzoriek s vizualizovaným 
mTOR pomocou imunohistochémie.  
Pri imunohistochemickom vyšetrení boli vzorky spracované podľa štandardného 
imunohistochemického protokolu. Pri farbení Rab1A sme primárne protilátky v riedení 1:100 
inkubovali 1 hodinu. Pri farbení mTOR sme použili primárne protilátky v riedení 1:50, ktoré 
sme inkubovali 24 hodín. Na vizualizáciu sme použili systém DAB. Tkanivá sme vyhodnocovali 
v mikroskope Motic a obrázky boli zhotovené pomocou Canon Power Shot S50. V každej z 29 
vzoriek po imunohistochemickom farbení Rab1A sme určovali expresiu Rab1A, ktorá 
korelovala s intenzitou zafarbenia cytoplazmy buniek. Ako druhý parameter pri týchto 
vzorkách sme určovali, koľko buniek vo vzorke vykazovalo expresiu Ra1A. Následne sme 
hodnotu intenzity vynásobili percentuálnym počtom zafarbených buniek a tým sme zistili 
hodnotu Rab1A skóre pre jednotlivé vzorky. Vo veľkom počte vzoriek boli prítomné aj zdravé 
epitelové bunky. V týchto vzorkách sme videli, že zdravé bunky oproti nádorovým nemajú 
takmer žiadnu, alebo len veľmi malú expresiu Rab1A. Z celého súboru tkanivových vzoriek sme 
vybrali 9, v ktorých sme pomocou imunohistochémie vizualizovali mTOR. Overenie pravdivosti 
našich hypotéz, o závislosti medzi výškou expresie Rab1A a klinicko-patologickými znakmi sme 
zisťovali výpočtom Χ2-testu a hodnoty p. Výpočty sme realizovali pomocou programu Excel.
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Výsledky 

Naša práca bola zameraná hlavne na výskyt Rab1A v kolorektálnych karcinómoch. V 22 z 25 
vzoriek sa nám podarilo dokázať, že expresia Rab1A je v nádorových bunkách oproti okolitým 
zdravým bunkám zvýšená. 
Po vypočítaní hodnoty Rab1A skóre, sme hľadali koreláciu medzi týmto skóre, teda výškou
expresie Rab1A a rôznymi klinicko-patologickými vlastnosťami. Naša hlavná hypotéza bola, že 
so stúpajúcim gradingom bude stúpať aj expresia Rab1A. Okrem závislosti medzi 
diferencovanosťou nádoru a Rab1A expresiou, sme skúmali aj závislosť od pohlavia, veku, 
veľkosti primárneho nádoru a metastáz do lymfatických uzlín. Vek pacientov sme rozdelili 
podľa mediánu na vek <69 rokov a ≥ 69 rokov. Závislosť medzi štádiom ochorenia a expresiou 
Rab1A sme objektívne zisťovať nemohli, pretože nemám informácie o prítomnosti vzdialených 
metastáz. Podľa výpočtu hodnoty mediánu expresie Rab1A sme rozdelili vzorky do dvoch 
skupín. Skupina s nízkou expresiou má hodnotu Rab1A skóre <100 a skupina s vysokou 
expresiou Rab1A dosahuje hodnotu ≥100. Medzi jednotlivými klinicko-patologickými znakmi 
a Rab1A expresiou sme zisťovali štatisticky významnú závislosť pomocou výpočtu, pričom 
platí, že α = 0,05. Ak by sa závislosť medzi spomínanými premennými potvrdila, výsledkom by 
bolo, že p < 0,05 a hodnota Χ2 > Χ2 kritická hodnota. V našom prípade sa ale závislosť medzi 
žiadnym klinicko-patologickým znakom a Rab1A expresiou nepotvrdila. 
Po dokázaní prítomnosti expresie Rab1A, sme zo vzoriek vybrali 7 adenokarcinómov kolorekta, 
1 NET kolorekta a 1 adenokarcinóm tenkého čreva, v ktorých sme zisťovali prítomnosť mTOR. 
Na výpočet zisťovania závislosti medzi gradingom, expresiou Rab1A a expresiou mTOR sme 
použili len 8 vzoriek z kolorekta. Na hodnotenie závislosti sme použili rovnakú metódu ako pri 
Rab1A. Skutočnosť, že v bunkách s Rab1A pozitivitou sme dokázali aj pozitivitu mTOR 
naznačuje, že Rab1A ovplyvňuje upstream a downstream efektory mTOR dráhy, čo vedie 
v konečnom dôsledku ku zvýšenej aktivácii tejto dráhy a tým sa v bunke spúšťajú procesy 
podporujúce karcinogenézu. Pri zisťovaní závislosti medzi výškou expresie Rab1A a mTOR 
a medzi gradingom nádorov a mTOR sa nám ani jednu z týchto závislostí nepodarilo dokázať.

Graf 1. Počet pozitívnych a negatívnych vzoriek z kolorekta na expresiu Rab1A

88%

12%

Pozitívne vzorky na expresiu Rab1A Negatívne vzorky na Expresiu Rab1A
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Tabuľka 1. Závislosť medzi klinicko-patologickými znakmi a výškou Rab1A expresie
Rab1A expresia

Klinicko-patologický znak Nízka Vysoká Χ2
Χ2 

kritická 
hodnota

p -
hodnota

Stupeň diferencovanosti:

G1
G2
G3

3 (30%) 8 (53%)
7,275 9,488 0,4296 (60%) 6 (40%)

1 (10%) 1 (7%)
Pohlavie:

Ž
M

6 (60%) 8 (53%)
9,307 15,507 0,649

4 (40%) 7 (47%)
Vek:

<69
≥ 69

5 (50%) 7 (47%)
13,381 15,507 0,397

5 (50%) 8 (53%)
Veľkosť tumoru:

T1
T2
T3
T4a
T4b

0 (0%) 1 (7%)

42,819 46,194 0,446
2 (20%) 2 (13%)
3 (30%) 9 (60%)
2 (20%) 3 (20%)
3 (30%) 0 (0%)

Metastázy do LU:

N0
N1a
N1b
N1c
N2a

7 (70%) 8 (53%)

24,042 46,194 0,978
0 (0%) 0 (0%)
2 (20%) 4 (27%)
0 (0%) 1 (7%)
1 (10%) 2 (13%)

Diskusia
Informácie z GLOBOCAN 2020 dokazujú, že na Slovensku mal v roku 2020 kolorektálny 
karcinóm najvyššiu incidenciu zo všetkých malignít. Až 4821 pacientov bez rozdielu pohlavia 
a veku malo novo-diagnostikovaný nádor kolorekta. Pri zisťovaní výšky expresie Rab1A v GIT 
tumoroch sa zistilo, že v nádorových bunkách je signifikantne zvýšená expresia, v porovnaní 
v okolitým, zdravím tkanivom. Medzi skúmanými nádormi bol aj CRC. Potvrdená bola aj 
štatisticky významná závislosť medzi výškou expresie a prognózou pacientov. Čím vyššia
expresia Rab1A bola u pacienta dokázaná, tým nižšie je jeho 5 – ročné prežívanie. Po 
knockdowne Rab1A došlo k inhibícii in vitro proliferácie karcinómu žalúdka  (7). Podľa zistení 
z inej štúdie bola dokázaná závislosť medzi výškou expresie Rab1A a klinicko-patologickými 
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znakmi a to veľkosťou, hĺbkou invázie tumoru a zlou prognózou (11). Hľadanie závislosti medzi 
Rab1A expresiou a klinicko-patologickými znakmi v CRC viedlo k zisteniu, že existuje štatisticky 
významná závislosť medzi výškou expresie a TNM štádiom, množstvom metastáz do 
lymfatických uzlín a prítomnosťou peritoneálnych metastáz. V tomto prípade bolo 
spracovaných 100 vzoriek a primárne protilátky Rab1A sa inkubovali 90 minút (12). Výsledky 
v ďalších podobných štúdiách sa zhodujú a dokazujú, že existuje významná závislosť medzi 
výškou expresie Rab1A a rôznymi klinicko-patologickými znakmi. Počty spracovaných vzoriek 
v štúdiách presahovali 130 a dĺžka inkubácie Rab1A protilátok trvala dlhšie ako 2 hodiny (13–
15).

Tabuľka 2. Závislosť medzi výškou expresie mTOR, Rab1A a gradingom nádorov
intenzita mTOR expresie

1 2 3 Χ2 Χ2 kritická 
hodnota

p -
hodnota

Grading:

G1
G2
G3

3 (60%) 1 (50%)
5,800 9,488 0,5092 (40%)

1 (50%) 1 (100%)
Rab1A expresia:

0
30
100
200

1 (20%)

5,400 12,592 0,741
1 (50%)

2 (40%)
2 (40%) 1 (50%) 1 (100%)

V prípade nášho spracovania a vyhodnotenia vzoriek sa nám podarilo čiastočne splniť cieľ tým, 
že sme dokázali zvýšenú expresiu Rab1A aj mTOR v bunkách kolorektálnych tumorov oproti 
okolitému zdravému tkanivu. Okrem toho sme dokázali, že zvýšená expresia Rab1A je aj 
v nádoroch tenkého čreva. Výsledky nášho spracovania vzoriek ale nedokazujú štatisticky 
významnú závislosť medzi výškou expresie Rab1A a klinicko-patologickými znakmi ani závislosť 
medzi výškou expresie Rab1A a mTOR. Prínosom tejto práce je porovnanie nášho pracovného 
postupu s ostatnými štúdiami, kde sme zistili pravdepodobné príčiny nášho neúspechu. Tieto 
informácie môžu byť využité pri ďalšom pokuse dokázať výšku expresie Rab1A v solídnych 
tumoroch. Medzi pravdepodobné príčiny nezistenia korelácie s klinicko-patologickými znakmi 
je malý počet bioptických vzoriek, ktoré sme vyhodnocovali (28 vzoriek), jednotlivé vzorky 
neboli rovnomerne zastúpené v jednotlivých stupňoch gradingu, ktorý bol hlavným objektom 
nášho záujmu. V prípade väčšieho počtu vzoriek by bolo možné porovnať expresiu Rab1A 
v adenokarcinómoch a NEToch samostatne. Na lepšiu vizualizáciu Rab1A a mTOR odporúčame 
zvážiť použitie nižšieho riedenia a predĺženia doby inkubácie. Automatizácia procesu 
imunohistochemického farbenia by bola tiež prínosom, nevýhodou je však potreba vyššieho 
množstva primárnej protilátky Rab1A.
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Obrázok 1. Adenokarcinóm sigmy, G1 prechod, Rab1A skóre 100 z 200

Obrázok 2. Adenokarcinóm colon ascendens, G1, mTOR intenzita zafarbenia 2 z 3
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Obrázok 3. Adenokarcinóm tenkého čreva, G3, Rab1A skóre 200 z 200

Obrázok 4. Adenokarcinóm tenkého čreva G3, mTOR intenzita zafarbenia 3 z 3
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Úvod 
Prítomnosť pandémie spôsobenej vírusom SARS-CoV-2 zvýraznila naliehavú potrebu 
spoľahlivej a rýchlej metódy na skríning vírusových patogénov v populácii. Wastewater-based 
Epidemiology (WBE) sa ako možnosť takéhoto skríningu objavila už v začiatkoch pandémie [1], 
vzhľadom na to že v minulosti poslúžila pri včasnej detekcii a mitigácii outbreakov iných 
infekčných ochorení [2,3]  Predstavuje prístup komplementárny k sledovaniu klinických 
prípadov. Zachytáva komplexný obraz výskytu v oblasti, z ktorej pochádza odpadová voda, 
vrátane asymptomatických prípadov, ktoré mohli klinickému testovaniu uniknúť. Táto 
skutočnosť je založená na pozorovaní, že vírusové častice sa do stolice pacienta vylučujú už na 
začiatku infekcie a to počas klinického priebehu ťažších, miernych aj asymptomatických 
infekcií. [4] Aktuálny potenciál WBE je najmä v modelovaní epidemiologickej situácie pre 
lepšie pochopenie penetrácie vírusu SARS-CoV-2 do ohrozených komunít [1]
a v matematickom modelovaní nových outbreakov, ktoré v odpadovej vode korelujú 
s nárastom klinicky testovaných prípadov, ukazujúcim sa o dva týždne neskôr, respektíve 
s nárastom počtu úmrtí o 4 týždne neskôr [5]. Práve preto sa na Ústave molekulárnej 
biomedicíny LF UK začali metódy WBE v spolupráci s Oddelením environmentálneho 
inžinierstva STU aplikovať už od I. vlny pandémie. Už v lete 2020 sa medzi prvými 
experimentami skúšalo detegovať vírus z vody po praní posteľnej bielizne pacientov 
z Covidového oddelenia Nemocnice Kramáre. 
Neskôr sa začalo s adaptáciou metódy na odpadové vody s cieľom sledovania priebehu vĺn 
pandémie prebiehajúcich v Bratislave. Za týmto účelom boli zbierané vzorky z dvoch čističiek 
odpadových vôd a to vo Vrakuni a Petržalke, Bratislava. Zlievané vzorky sa odoberali 
v časovom odstupe každý týždeň, alebo každý druhý týždeň a následne izolovali. Okrem 
sledovania situácie v Bratislave boli zahrnuté napríklad aj vzorky z veľkých letných festivalov. 
Počas tohto obdobia sa používala kombinácia metód izolácie RNA a qRT-PCR, ktorá pre 
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detekciu patogénu v odpadovej vode momentálne predstavuje zlatý štandard. Avšak tieto 
metódy sa ukazujú časovo a materiálovo príliš náročné pre použitie v pasívnom testovaní.
Z tohto dôvodu aplikovať metódu RT-LAMP (Loop-mediated isothermal amplification), ktorá 
si nevyžaduje tepelný cyklovač, je rýchlejšia a má porovnateľnú citlivosť pri klinických 
vzorkách. [6., 7.]. Je to metóda so značnou špecifitou aj senzitivitou, porovnateľnou s qRT-PCR 
[6.] Cieľom tejto práce bolo zistiť, či je možné RT-LAMP použiť priamo na vzorky odpadovej 
vody s vynechaním kroku izolácie RNA, vzhľadom na cieľ Oddelenia environmentálneho 
inžinierstva, vytvoriť biosenzor na detekciu SARS-CoV-2. Takýto biosenzor by sa dal využiť 
napríklad v potrubí oddelení nemocníc, kde by mohol veľmi skoro zachytiť nárast patogénu, 
na základe čoho by sa začalo okamžite konať a bolo by možné predísť tak šíreniu 
asymptomatickými osobami. Podobne by sa biosenzor mohol aplikovať aj do iných spoločných 
priestorov, napríklad škôl, fabrík, alebo aj priamo do čističiek odpadových vôd, kde by na 
základe jeho detekcie bolo možné prijať potrebné opatrenia. Momentálne už existuje štúdia 
aplikujúca metódu RT-LAMP v snahe vytvoriť elektrochemický biosenzor využiteľný pre WBE 
[8.] no táto metóda si však ponecháva krok izolácie RNA.

Materiál a metódy
Príprava vzoriek:
a. pandemické vzorky odpadovej vody boli po prijatí (fľaše rôzneho objemu, vždy viac ako 

50ml) pasterizované zahriatím na 60 °C po dobu 90min pre inaktiváciu vírusu, následne až do 
izolácie skladované pri teplote -40 °C ; 
b. umelo infikované vzorky boli najskôr inaktivované spôsobom ako pandemické a následne 
boli pripravené pridaním určeného objemu izolovanej RNA so známym počtom kópií zo vzorky 
inaktivovaného vírusu SARS-CoV-2 21.1.2021 (Virologický ústav SAV) do objemu 45 ml z danej 
pozorovanej vody, s nasledným vortexovaním, cez noc ponechané na homogenizáciu, pri 
teplote max 4°C.  [1]

Izolácia RNA: 
Vzorky o objeme 45ml odpadovej vody boli použité na izoláciu podľa protokolu od KWR Water 
Research Institute. Stručne, vzorky boli centrifugované 30min, 12 000g, 4°C, bez brzdenia; 
precipitované so 4g PEG 8000 (Sigma-Aldrich, Missouri, United States) a 0.9g NaCl (Sigma-
Aldrich, Missouri, United States) a následne centrifugované 99min, 12 000g, 4°C, bez brzdenia. 
Následne prebehla samotná izolácia podľa protokolu od výrobcu pomocou RNAZol®RT (Sigma-
Aldrich, Missouri, United States) s výslednou eluáciou do 40 µl [1]

qRT-PCR: 
Boli použité primery US CDC SARS-CoV-2: N1 (fw- GACCCCAAAATCAGC-GAAAT,  rev-
TCTGGTTACTGCCAGTTGAATCTG), N3 (fw-GGGAGCCTTGAATACACCAAAA,  rev-TGTAGCAC-
GATTGCAGCATTG) v reakčnom mixe QuantiTect® SYBR® Green PCR Kit (Qiagen, Hilden, 
Germany), stručne: Master Mix- 5μl, 0.5μl FW/RV primerov pre N1 alebo N3, 0.1 μl RT Mix, 
1.4 μl H2O, 2.5 μl templát. Namiešané vzorky boli  pustené na One-step real-time RT-PCR na 
cykléry Eppendorf realplex4Mastercycler epgradient S (Eppendorf, Hamburg,
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Nemecko), s programom 50°C, 30 min pre reverznú transkripciu; 95°C, 15 min pre 
denaturáciu, 40 cyklov amplifikácie [7].

Tab.1: qRT-PCR výsledky I. a II. , riedenie umelo infikovanej predpandemickej vody:

*Ct – cycle treshold- v qRT-PCR je definovaný ako počet cyklov, ktoré prebehli pokým 
fluorescenčný signál z prouktu reakcie začal byť detekovateľný. Hodnota Ct je inverzne 
proporčná voči množstvu targetu nukleovej kyseliny vo vzorke, teda čím nižšie Ct tým vyššie 
množstvo vo vzorke. Použité bolo nastavenie na celkovo 40 cyklov amplifikácie. 

Vzorka Typ a 
obejm

Riedeni
e

Izolačná
Metóda

Ct N1 Počet kópií 
N1/reakcia Ct N3

Počet 
kópií 
N3/reakc
ia

I.1
.

Prepandemic 
Infik. 100µl

WW
45 ml

KWR/ 
Rnazol 15.29 6861060 15.37 6490958

I.2
.

Prepandemic 
Infik. 50 µl

WW
45 ml

KWR/ 
Rnazol 17.7 1290948 17.13 1916443

I.3
.

Prepandemic 
Infik. 25 µl

WW
45 ml

KWR/ 
Rnazol 17.52 1462495 19.92 277091

I.4
.

Prepandemic
Infik. 10 µl

WW
45 ml

KWR/ 
Rnazol 31.21 111

I.5
.

Prepandemic 
Infik. 1 µl

WW
45 ml

KWR/ 
Rnazol

28.06 982 31.28 105

II.
1.

Prepandemic.
Neinfik.

WW
45 ml

X KWR/ 
Rnazol

II.
2.

Prepandemic.
Infik. ried.

WW
45 ml

10 ^1 KWR/ 
Rnazol 29.82 290 29.46 372

II.
3.

Prepandemic.
Infik. ried.

WW
45 ml

10 ^2 KWR/ 
Rnazol 32.72 38 34.52 11

II.
4.

Prepandemic.
Infik. ried.

WW
45 ml

10 ^3 KWR/ 
Rnazol 33.47 24 33.69 19

II.
5.

Prepandemic.
Infik. ried.

WW
45 ml

10 ^4 KWR/ 
Rnazol 36.57 2

II.
6.

Prepandemic.
Infik. ried.

WW
45 ml

10 ^5 KWR/ 
Rnazol 37.95 1

P Pozitívna 
kontrola

Stock
Virus
21.1.21

X
Qiagen 
Rneasy 
Minikit

15.81 4784710 15.10 7826848
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Obr.1 Výsledky II. RT-LAMP, porovnanie RNA/ odpadová voda: izolovaná RNA, 1. prepandemic. 
vzorka neinfik., 2. prepandemic. vzorka infik. 4.75 mil kópií vírusu dil. 10 ^1, 3. prepandemic. 
vzorka infik. ried. 10 ̂ 2, 4. prepandemic. vzorka infik. ried. 10 ̂ 3, 5. prepandemic. vzorka infik.
ried. 10 ^4, 6. prepandemic. vzorka infik. ried. 10 ^5, N. ultračistá voda, P. zásobný SARS-CoV-
2 

Obr.2 Výsledky II. RT-LAMP, porovnanie RNA/ odpadová voda: odpadová voda, 1. 
prepandemic. vzorka neinfik., 2. prepandemic. vzorka infik 4.75 mil kópií vírusu dil. 10 ^1, 3.
prepandemic. vzorka infik. ried. 10 ^2, 4. prepandemic. vzorka infik. ried. 10 ^3, 5.
prepandemic. vzorka infik. ried. 10 ^4, 6. prepandemic. vzorka infik. ried. 10 ^5, N. ultračistá
voda, P. zasobný SARS-CoV-2 
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RT-LAMP: 
Použité boli primery obsiahnuté v Primer mixe (Gén N-A, ORF1ab, N (α), N (β), N, N, ORF1ab, 
N15, S gén S17, ORF1ab (O117), Nsp3 (1-61), Nsp3 (2-24), ORF1ab (4), S gén (S123), ORF1ab 
(As1), (As1e)) pripravené do 10 x primer mix (FIP/BIP–16μM; F3/B3–2μM;LF/LB–4μM), [7]
v reakčnom mixe pre kolorimetrickú reakciu v celkovom objeme 20μl 
(WarmStart®Colorimetric LAMP 2x Master Mix DNA and RNA –10μl (New England Biolabs, Ips-
wich, MA, USA) ; Primer mix–2μl; H2O–5μl; RNA templát– 3μl. RT-LAMP) pripravenom v PCR 
boxe UVC/T-AR (Biosan, Riga, Lotyšsko). Vzorky boli potom inkubované v termoboxe 
Eppendorf ThermoMixer (Eppendorf, Hamburg, Nemecko) pri teplote 65°C po dobu 40 min. 
Výsledná reakcia bola po inkubačnej dobe pozorovaná zmenou sfarbenia oproti pozitívnej 
(žlto sfarbenej) a negatívnej (ružovo sfarbenej) kontrole. 
*NanoDrop spektrofotometria na zistenie koncentrácie RNA {ng/µl}, 260/280, 260/230 čistoty 
RNA a mieru kontaminácie po izolácii Rnazol/Tri Reagent
Výsledky
I. Umelo infikovaná odpadová voda inaktivovaným vírusom SARS-CoV-2
Výsledky qRT-PCR (Tab.1) pre umelo infikované vzorky  I.1-I.5 preukázali pozitivitu. Pri metóde 
RT-LAMP boli vzorky: 100 µl (RNA pozitívna, WW pozitívna), 50 µl (RNA pozitívna, WW 
pozitívna), 25 µl (RNA pozitívna, WW pozitívna) 10 µl (RNA pozitívna, WW nejasná, oranžová), 
1 µl (RNA pozitívna, WW negatívna). 

II. Umelo infikovaná odpadová voda inaktivovaným vírusom SARS-CoV-2 // riedenia
V predchádzajúcej časti bolo zistené, že pridávanie vírusu do každej reakcie zvlášť 
nezabezpečuje dostatočne nízke počty kópií na zistenie hranice senzitivity. Namiesto 
predchádzajúceho postupu bola umelo infikovaná len prvá vzorka, ďalej bolo použité 
desiatkové riedenie. Výsledky qRT-PCR (Tab.1) II.1-II.6 preukázali pozitivitu. Ukážka reakcie 
RT-LAMP pre výsledky z izolovanej RNA je na Obr.1, pre výsledky priamo z vody, na Obr.2.

Diskusia
Pri porovnaní s qRT-PCR by metóda RT-LAMP mala byť vo všeobecnosti menej citlivá ale 
časovo a materiálne efektívnejšia pre klinické vzorky[6.]. Pri odpadovej vode je dokázaná 
zhoda pozitívnych vzoriek na RT-LAMP voči qRT-PCR 93% [9.] Pri predchádzajúcom 
monitoringu odpadovej vody v Bratislave sa využivala kombinácia izolácie RNA a qRT-PCR, 
avšak pri pri optimalizovaní metódy multi-gene targeting qRT-PCR pre odpadové vody sa 
vyskytovali komplikácie s obsahom pravdepodobne značného množstva inhibítorov ktoré sa 
nachádzajú v odpadovej vode a teda aj v nehomogénnosti výsledkov. Sledovanie koncentrácie 
sa aj napriek predpokladom [6.] neukázalo ako úplne smerodajná metóda. Napríklad Ct 
hodnota sledovaných vzoriek sa stabilne pohybovala v hraniciach 39-35, nie úplne korelujúc 
s pribúdajúcim množstvom klinických prípadov v populácii. Okrem toho sa značné množstvo 
vírusu znehodnocuje samotnou izoláciou z veľkého objemu (45ml odpadovej vody), čo je 
pozorovateľné aj v Tab.1
Práve preto je zaujímavá aplikácia RT-LAMP metódy na vzorky bez predchádzajúcej izolácie, 
čo značne urýchľuje celý proces detekcie patogénu. Podľa štúdie z Austrálie [10.] je celkovo 
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čas potrebný na túto metódu po prijatí rannej vzorky, do 1 hodiny pri použití priamo 
odpadovej vody bez izolácie nukleovej kyseliny. V porovnaní s časom potrebným na izoláciu 
RNA ktorá pri momentálne používanom protokole trvá 5-6 hodín.
Kľúčové bolo potvrdenie hypotézy, že napriek povahe odpadovej vody, ktorá je veľmi 
rôznorodá a nedajú sa úplne predpokladať jej vlastnosti je jej pH relatívne stabilné a podobné 
pH vody z vodovodu, čo je možné sledovať v I. časti experimentu a následne aj v ďalších, kedy 
žiadna zo vzoriek nereagovala v reakčnej zmesi pred inkubáciou. Vďaka tomu je možné 
aplikovať metódu RT-LAMP, vzhľadom k tomu, že je táto metóda veľmi citlivá na zmeny pH 
a nižšie pH odpadovej vody by mohlo vyvolať falošne pozitívnu, resp. predčasnú reakciu ešte 
pred inkubáciou reakčnej zmesi, tak ako sa ukázalo problematické pri klinických vzorkách slín, 
pri ktorých sa podobne ako v našom prípade obchádza krok izolácie. [7]
Je pozorovateľné že metódu RT-LAMP je využiteľná s nižšou citlivosťou aj na vzorky odpadovej 
vody bez predchádzajúcej izolácie RNA, pričom táto citlivosť je len desaťnásobne nižšia pre 
neizolované vzorky ako pre vzorky izolované. Obr.1 a Obr.2. Rozdiely v hranici senzitivity sa 
nachádzajú v II. časti medzi riedením 10^2 a 10^3, pričom posledná pozitívna izolovaná RNA 
bola riedená na 10 ^3 a pre neizolovanú odpadovú vodu to bolo riedenie 10 ^2. Do úvahy však 
treba brať aj spoľahlivosť pozitívneho výsledku, ktorá končí na 100 kópiách vírusu [11.].Nižšia 
citlivosť by sa mohla zdať ako suboptimálny aspekt metódy, avšak na rozdiel od klinických 
vzoriek jednotlivých pacientov pri odpadovej vode ide o poolované pozitívne vzorky viacerých 
nakazených osôb, ktoré by z epidemiologického hľadiska mohli predstavovať hrozbu vzniku 
nového outbreaku. Čiže v tomto prípade nemusí ísť ani tak o optimalizáciu senzitivity na čo 
najnižší počet kópií vo vzorke ale pri idey biosenzorov skôr o stabilizáciu metódy, určenie 
epidemiologicky kritickej hranice poukazujúcej na možný vznik nového ohniska a o správne 
umiestnenie takéhoto biosenzoru, napríklad práve do potrubí v Nemocnici, kadiaľ preteká 
nižší objem vody a záchyt vírusových častíc je preto pravdepodobnejší. 
Záverom možno povedať, že v súčasných podmienkach možno RT-LAMP považovať za 
alternatívnu metódu využiteľnú pre WBE odpadových vôd, avšak jej citlivosť má svoje limity, 
na ktorých treba do budúcnosti ešte popracovať. 
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Introduction:
Since the pandemic state was declared in March 2020 by WHO, millions of people worldwide 
became infected by SARS-CoV-2 virus (1). This novel coronavirus inducing COVID-19 disease 
primarily targeting the lungs is also known to involve multiple organs and tissues. As many 
people don’t survive the infection, this disease became one of the leading causes of death in 
several countries, especially in the U.S. (2). Numerous studies revealed that underlying health 
conditions and comorbidities are significant risk factors regarding the course of the infection. 
There is a six-time higher rate of hospitalization of patients suffering from underlying health 
conditions compared to the patients without comorbidities (3). The kidney involvement in 
COVID-19 has been frequently reported. Previous studies revealed COVID-19-associated acute 
kidney insufficiency (AKI) (4). Post-mortem findings commonly revealed epithelial necrosis 
and acute tubular injury (5,6). The main focus in the presented research is to evaluate 
morphological changes of renal tissue in COVID-19 patients in relation to clinical data.

Methods:
Renal tissue samples from 42 patients suffering from COVID-19, who died between April 2020 
and February 2021 in Slovakia have been evaluated by light microscopy. The diagnosis of SARS-
CoV-2 infection was confirmed by nucleic acid testing of nasopharyngeal secretion as a PCR 
test or as an antigen test based on immunochromatography. The kidney tissue was sampled 
during autopsy after fixation in 4 % formaldehyde processed into paraffin, sliced and 
histological slides were stained with hematoxylin and eosin. Histomorphological findings of 
glomerulosclerosis, glomerular capillary thrombosis, thrombosis of large vessels, canalicular 
epithelium necrosis and interstitial inflammatory infiltrate, were assessed semiquantitatively 
in the following grades: negative; <10%; 11-50%; 51-100%. Evaluation of the presence and 
intensity of large vessels arteriosclerosis, arteriolosclerosis and mesangial thickening was from 
light, moderate to prominent. Further, clinical data from the patient were collected including 
hospitalization period, death-autopsy time interval, Creatinine blood levels and eGFR by using 
CKD-EPI equation. Also, pre-diagnosed comorbidities such as arterial hypertension, Diabetes 
mellitus, obesity and acute or chronic renal insufficiency have been assessed. All data and 
results were collected and further investigated by analysis of variance. 
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Results:
Overall, 42 samples from SARS-CoV-2 infected patients were investigated and included 22 
females and 20 males with an average age of 74,4 years (range: 32–95 years). The average 
hospitalization period amounts approx. 9 days and the interval between the time of death and 
subsequent autopsy is 31,2 hours in average. Regarding the comorbidities, 73,8% of all 
patients were diagnosed with arterial hypertension, 33,3% with Diabetes mellitus (DM) and 
30,9% with obesity. Acute renal insufficiency was reported in one third of cases (33%) and 
chronic renal insufficiency in 30,9%. 
In all samples arteriosclerosis of large vessels was present and in six of these cases the feature 
was evaluated as severe. Common findings from histological examination were 
arteriolosclerosis in 80,9% of cases, followed by glomerulosclerosis (76,2%) and mesangial 
thickening (71,4%). The arteriolosclerosis was evaluated from light to prominent and is 
described of medium severity degree in seven cases (Fig. 1). 

Figure 1. Kidney of a patient with hypertension and diabetes mellitus, who died of COVID-19. 
Thickened arterioles show signs of arteriolosclerosis (arrow), mesangium of glomerulus 
(arrowhead) is thickened, high portion of glomeruli was fibrotized (*), focal lymphocytic 
interstitial infiltrate (#), some epithelial cells of proximal canaliculi were alive with visible 
nuclei (open arrow, right), most of the canaliculi were necrotic (open arrow, left). Hematoxylin 
and eosin, 200x.

*

*

#
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Moderate glomerulosclerosis, (11 - 50%) of the tissue sample was found in four cases and 
serious (>51% of glomeruli) glomerulosclerosis was in two patients. The mesangial thickness
was of moderate intensity in five cases.
The morphological changes which can be linked to clinical data are summarized in Table 1. 
Some of the morphological findings represent expected manifestations of the underlying 
clinical conditions. All of the pathological morphological changes corresponded to situations 
worsening the clinical condition of COVID-19.

Table1.: Morphological changes associated with some of the clinical data and their significance

Discussion:
Post-mortem studies represent an unreplaceable source of knowledge about the impact of 
SARS-CoV-2 virus infection. Most of the studies focus on lung tissue changes, however, other 
tissues and organs may be significantly damaged and can contribute to the negative outcome 
of the disease. The present post-mortem study is based on these histopathologic findings from 
42 autopsies of patients, who died due to COVID-19. The autopsy results focus on changes 
within the renal tissue, that are correlated with clinical data and comorbidities. Therefore, this 
study may provide important information for future research in the field of clinical pathology 
dealing with COVID-19 infection and kidney damage.
One of the prominent findings are the strong connections between the canalicular epithelium 
necrosis and the death-autopsy interval. This strong correlation can only partly be explained 
by autolysis. As autolysis is exhibiting similar histologic features as ATN, it is difficult to 
differentiate between them. This is also supported by the study by Santoriello et al. with the 
post-mortem interval of 21,8h in average and their main finding, that ATI was obscured by 
post-mortal autolysis (7). Similar picture of acute tubular injury revealed the study from China 
in 2020 (8). The death-autopsy interval was one to six hours and therefore no association 
between death-autopsy interval and acute tubular necrosis can be drawn. Another 

Morphological changes Associated clinical data p value
canalicular necrosis of epithelium death-autopsy interval p<0,01
arteriosclerosis of large vessels max. Creatinine levels p<0,01
interstitial inflammatory infiltrate max. Creatinine levels p<0,05
glomerulosclerosis Acute renal insufficiency p<0,05
glomerulosclerosis Chronic renal insufficiency p<0,05
interstitial inflammatory infiltrate Diabetes mellitus p<0,01
mesangial thickness Diabetes mellitus p<0,05
arteriolosclerosis Diabetes mellitus p<0,05
canalicular necrosis of epithelium Obesity p<0,05
Arteriolosclerosis Arterial hypertension p=0,083
canalicular necrosis of epithelium Diabetes mellitus p=0,063
arteriosclerosis of large vessels Diabetes mellitus p=0,057
glomerulosclerosis max. CKD-EPI p=0,1
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retrospective analysis revealed tubular damage as the main finding with the post-mortem 
interval of less than 24 hours (9). It is evident, that autolysis is participating at the tubular 
damage histological picture but the underlying disease is the principal cause of the change.
Su et al. (5) further pointed out mesangial expanding, arteriosclerosis of medium-sized blood 
vessels and focal segmental glomerulosclerosis. Other findings refer to glomerular and 
peritubular occlusion by erythrocytes without platelets or thrombi. As the mean age with 69 
is very close to that of our study and 11 of the 26 investigated patients were diagnosed with 
DM, arterial hypertension or both (8), similar results to those found in our study can be 
explained. 
The max. creatinine level in our study revealed to be related to interstitial inflammatory 
infiltrate as well as to arteriosclerosis of large vessels. In a study from Slovenia, there was 
confirmed the association between serum creatinine levels and the degree of coronary 
arteriosclerosis. The study discovered that elevated serum creatinine could be also associated 
with renal artery stenosis (10). Their conclusion, that creatinine could be a marker of 
nephrovasculopathy featuring structural tissue changes, support our findings. 
Further, we found out that patients diagnosed with Diabetes mellitus commonly show 
interstitial inflammatory infiltrate as well as arteriosclerosis and mesangial thickening. This is 
supported by findings from previous studies, in which the majority of glomeruli showed 
structural changes in cases having comorbidities such as diabetes and long-standing 
hypertension (6). The relation to the inflammatory infiltrate, which was found in diabetic 
patients, cannot be emphasised by other studies. 
Our study pointed out, that the association between obesity and canalicular necrosis of the 
epithelium cannot be underlined by previous studies. They showed that obesity is one of the 
major causes of the development of chronic kidney disease, referring to glomerulopathy and 
nephrolithiasis (11). Since obesity represents an important factor for development of 
cardiovascular diseases and is closely related to diabetes mellitus (12), our finding of 
correlation of obesity with the morphological picture of acute renal failure with canalicular 
epithelium necrosis, is not surprising.
The reported results should be interpreted considering following limitations. The number of 
investigated cases which amounts 42 is small and there is also a lack of a control group. Since 
the group of patients was hospitalized in several different centres, the clinical data may 
represent COVID-19 patients in general. 
More extended research is still necessary for characterizing and understanding 
pathophysiology of COVID-19, especially regarding the impact on kidneys. 
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Úvod
Chronická obstipácia predstavuje jednu z najčastejšie sa vyskytujúcich gastrointestinálnych 
porúch, pričom nemalé percento prípadov má charakter chronického stavu s terapeuticky 
málo ovplyvniteľným priebehom. Ťažké formy obstipácie predstavujú stavy s veľkou 
chorobnosťou až invalidizáciou pacienta a sú bremenom zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom 
na narušenie fyzickej a emocionálnej pohody pacienta, ku ktorým pri ťažkej obstipácii 
dochádza a milióny eur, ktoré sa vynakladajú na diagnostiku a liečbu, pri často neuspokojivej 
odpovedi, je nevyhnutné poznať presné patofyziologické mechanizmy a aspekty, tvoriace 
základ poruchy pre racionálny terapeutický prístup k pacientovi. V súčasnosti tieto ale nie sú 
úplne a presne objasnené.

Metodika
Analyzovali sme a mikroskopicky sme hodnotili 12 bioptických vzoriek hrubého čreva od 
pacientov s chronickou obstipáciou oproti 4 kontrolným bioptickým vzorkám hrubého čreva 
od pacientov po resekcii rektosigmy pre neobturujúci zhubný nádor. Hlavným cieľom bolo 
posúdenie morfologických zmien enterického nervového systému a intersticiálnych 
Cajalových buniek (ICC), ktoré sme hodnotili pomocou imunohistochémie.
Gangliové bunky v submukóznom plexe sme identifikovali vo farbení na calretinín. Stanovili 
sme priemerný počet gangliových buniek v submukóze v reze tkaniva (Obr.1). 
Pomocou farbenia S100 sme identifikovali nervové vlákna v submukóze a hodnotili ich hrúbku 
pomocou mikroskopického mikrometra. Za hypertrofické sme považovali nervové vlákna 
hrúbky > 0,05 mm. 
Farbenie CD117 sme použili na identifikáciu Cajalových intersticiálnych buniek. Zamerali sme 
sa na hodnotenie ICC v myenterickom plexe. Hodnotili sme % obalenia ganglií myenterického 
plexu Cajalovými intersticiálnymi bunkami a priemernú hodnotu % obalenia ganglií v reze
tkaniva (Obr. 2).
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Obr. 1. Gangliové bunky v submukóze hrubého čreva vo farbení protilátkou proti calretinínu 
(hnedá farba). Gangliové bunky vykazujú jadrovú aj cytoplazmovú expresiu calretinínu, 100x 
a 400x.

Obr. 2. Intersticiálne Cajalové bunky v myenterickom plexe znázornené farbením 
imunohistochemickým farbením CD117 (hnedá farba). Percento obalenia ganglií 
myenterického plexu intersticiálnymi Cajalovými bunkami – 80% (a) a 30% (b), 200x
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Výsledky
U pacientov s chronickou obstipáciou sme v submukóze zistili jednak pokles v počte 
gangliových buniek hrubého čreva, ktorý bol však oproti kontrolnej skupine nesignifikantný. 
Vo vzorkách pacientov s chronickou obstipáciou (v 5 z 12 prípadov) sme na rozdiel od 
kontrolných vzoriek zachytili prítomnosť hypertrofických nervových vlákien. Pri hodnotení 
intersticiálnych Cajalových buniek vykazovali vzorky pacientov s chronickou obstipáciou 
signifikantne nižšie percento obalenia myenterických ganglií Cajalovými bunkami v porovnaní 
s kontrolnými vzorkami (Graf 1).

Graf 1. Priemerné percento obalenia myenterických ganglií intersticiálnymi Cajalovými 
bunkami v reze tkaniva. Kontrolné vzorky vykazujú vyššie percento obalenia myenterických 
ganglií intersticiálnymi Cajalovými bunkami v porovnaní so vzorkami chronickej obstipácie. 
Rozdiel je štatisticky signifikantný (p<0,01).

Diskusia
Hromadia sa dôkazy, že abnormality enterického nervového systému a kvantitatívne zmeny 
Cajalových buniek, predstavujú dve entity, ktoré pravdepodobne zohrávajú ústrednú úlohu 
v rozvoji porúch motility čreva. Pri objasňovaní funkcie Cajalových buniek vo vzťahu k fyziológii 
gastrointerstinálnej motility, sa ukázalo, že pri redukovanom počte Cajalových buniek 
dochádza k zhoršeniu aktivity pacemakera a strata enterických gangliových aj gliových buniek 
znižuje nervové podnety pre efektorové bunky – bunky hladkého svalstva, ktoré nie sú 
schopné poskytovať účinnú a koordinovanú silu pre vykonávanie fyziologickej funkcie kolónu 
– miešanie a vylučovanie intraluminálneho obsahu. Dochádza k porušeniu homeostázy 
gastrointestinálnej motility a rozvoju ťažkej obstipácie.
Za jednu z popredných príčin chronickej obstipácie sa považuje dysfunkcia enterického 
nervového systému čreva o čom svedčia aj výsledky viacerých štúdií, ktoré zaznamenali 
kvalitatívne a kvantitatívne zmeny v enterickom nervovom systéme u pacientov s chronickou 
obstipáciou (1, 2). Jedným z hlavných cieľov našej práce bolo hodnotenie denzity gangliových 
buniek v submukóznom plexe, pričom sme zistili, že priemerný počet gangliových buniek v 
submukóze kontrolných vzoriek v porovnaní so vzorkami chronickej obstipácie bol vyšší, ale 
rozdiel nebol signifikantný. Možno ale predpokladať, že aj nesignifikantný pokles neurónových 
prvkov pravdepodobne môže ovplyvňovať motorickú aktivitu hrubého čreva – znížením 
enterickej neurotransmisie
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U pediatrických pacientov s Hirschsprungovou chorobou ale aj u dospelých pacientov s 
megakolónom patrí medzi základné morfologické zmeny nález hypertrofických nervových 
vlákien v submukóze (3). V našej práci sme zistili prítomnosť hypertrofických nervových 
vlákien u časti pacientov s chronickou obstipáciou, pričom kontrolná skupina tieto zmeny 
nevykazovala. Uvedený nález podporuje fakt, že neaganglionárne poruchy enterického 
nervového systému pravdepodobne taktiež prispievajú k rozvoju porúch motility kolónu a k 
patofyziológii chronickej obstipácie.
Kontrole normálnej funkcie gastrointestinálneho traktu a črevnej motility sa okrem ENS 
pripisuje stále väčšia úloha intersticiálnym Cajalovým bunkám. Cajalove bunky, sú bunky 
prítomné v celom ľudskom čreve a predstavujú tzv. črevný pacemaker, pre ich schopnosť 
generovať aktivitu pomalých vĺn a taktiež sa predpokladá ich funkcia sprostredkovateľa pri 
neuronálnej kontrole čreva prenosom inhibičných a excitačných signálov z ENS (2). Zníženie 
počtu ICC v stene hrubého čreva u pacientov s chronickou obstipáciou preukázali použitím 
rôznych metód analýzy viaceré štúdie (2, 4), vrátane našej práce v ktorej sme zaznamenali 
signifikantne nižšie % obalenia gangliových buniek myenterického plexu Cajalovými bunkami 
u pacientov s chronickou obstipáciou v porovnaní s kontrolou.
Závery viacerých štúdií poukazujú na súčasné zmeny v ENS a Cajalových buniek pri stavoch 
spojených s poruchou črevnej motility. Naše nálezy taktiež podporujú túto pravdepodobnú 
multifaktoriálnosť patofyziológie porúch motorickej aktivity hrubého čreva a pravdepodobne 
ich možno dávať do príčinnej súvislosti s chronickou obstipáciou.
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Introduction 
It is well accepted in the biology of aging that insulin-like growth factor 1 (IGF-1) and insulin 
signaling relate to longevity in an evolutionarily conserved manner [1,2]. Reduced IGF-1 and 
insulin signaling significantly extends longevity in all model systems in which it has been tested 
including yeast (Saccharomyces cerevisiae), worms (Caenorhabditis elegans), flies (Drosophila 
melanogaster), and mice (Mus musculus) (reviewed in [3]). Downregulation of growth 
hormone (GH), acting upstream of IGF-I, extends lifespan in mammalian models (review in 
[4]). While GH is secreted from the pituitary, IGF-1 as well as its auxiliary hormones, proteins, 
and receptors are synthesized in the liver and together these components form the pituitary-
somatotropic axis [1,4–6]. 
To this end, many mutations that affect the somatotropic axis have been extensively explored 
in mice to understand the functional relationships between GH, IGF-I, and lifespan (reviewed 
in [1,4,7]). Among the described long-lived GH mutants, the Ames dwarf (AD) and Snell dwarf 
(SD) mice have received the most attention because they were natural mutations that were 
discovered early on with delineation of the causative loss of function mutation and the direct 
effects on health span and lifespan ([8]; summarized in [9,10]). AD and SD mice are born 
normal size but then show retarded growth from 10 days of age which is clearly recognizable 
even well before weaning. Additionally, AD and SD mice show stunted growth. 
In humans, there is no consistent evidence for longevity extension in individuals with 
mutations related to GH signaling [4]. Rather, studies in humans with various hereditary 
dwarfing syndromes (including the mutations causal for AD and SD phenotypes) produced 
conflicting findings with examples of reduced, unaltered, or possibly extended longevity, 
summarized in [4]. Notably in humans, mutations affecting the phenotype are also seen in 
compound heterozygous individuals, not only in homozygous individuals as in AD [4].
In this study, we aimed to investigate the potential roles of thermogenesis and adipose tissue 
adaptations in delayed aging of Ames and Snell dwarf mice.
Following hypotheses were made:
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Homozygous Snell harvest mice have a lower body temperature than their heterozygous 
siblings.
Brown adipose tissue is more functional in homozygous Snell harvest mice than in the 
heterozygous siblings.
Different histological composition of the brown adipose tissue can be observed between the 
two groups of mice.

Methods
Tissue sampling, preparation and analysis
A temperature-sensitive transponder the size of a grain of rice (IPTT-300, BMDS, Seaford, USA) 
was implanted in homozygous and heterozygous Snell harvest mice by means of subcutaneous 
injection in order to record the subcutaneous body temperature of the individuals daily during 
the week and to identify animals. For implantation, the mice were briefly removed from the 
cage, restrained between the shoulders, and the transponder was carefully implanted with a 
cannula into the subcutaneous tissue overlying the animal's lumbar vertebrae. The 
transponder was located dorsally but not in the interscapular area in order not to affect the 
results due to local heat production in the BAT. Body temperature measurements were taken 
every weekday between 8:00 a.m. and 11:00 a.m. at the same time of day for a period of 
about 4–10 weeks. After the ten weeks, the animals were sacrificed by cervical dislocation and 
extensive tissue removal of all internal organs, skeletal muscle, WAT, BAT, and subcutaneous 
fat was performed.

Histology:
For this work, fixation, sectioning and staining with hematoxylin and eosin (H&E) of the BAT 
tissues was performed at the Institute of Pathology at the University of Veterinary Medicine 
in Vienna

RNA isolation, RT-PCR and gene expression analysis
Cellular RNA was isolated using the PeqGOLD total RNA isolation kit (Peqlab, Erlangen, 
Germany) and quantified (Prokesch et al., 2016b) using Nanodrop (Peqlab, Erlangen, 
Germany). RNA was extracted from tissue using TRIzol reagent (Thermo Fisher Scientific, 
Waltham, MA, USA) according to manufacturer's protocols (Prokesch et al., 2016a). Likewise, 
for reverse transcription, the cDNA was prepared using cDNA synthesis kit H Plus (Peqlab, 
Erlangen, Germany) and diluted to 1 ng/µl (Prokesch et al., 2016b). mRNA expression was 
assessed by RT-PCR using the StepOne Plus Detector system and SYBR Green PCR master mix 
(Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA). For mouse experiments, 36b4 (Rplp0) was used 
as a reference gene (Prokesch et al., 2016b). 

Western Blot
Furthermore to determine the functionality of brown adipose tissue western blot and capillary 
western Blotting has been performed.
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Statistical analysis
All statistical analysis and chart preparation was performed using SPSS Statistics 25 software 
(SPSS Inc. Chicago, IL, USA). Unless otherwise stated, results are presented as the mean ± SD 
of at least three biological replicates. Statistical significance was defined as *p<0.05: **p<0.01, 
***p<0.001, ****p<0.001. The relative gene expression is given as a "fold change" (Wodicka 
et al., 1997). 

Results
Adipose Tissue—Communalities, Differences, and Function 
Along with alterations in their metabolism, genetically dwarf mice were found to have 
functionally altered adipose tissues (reviewed in [6]). Generally, three types of adipose tissue 
are found in mammals: white, brown, and beige. White adipose tissue (WAT) is considered 
the body’s energy storage for times of energy scarcity while brown adipose tissue (BAT) is a 
unique, major energy consuming, heat producing organ. This highly thermogenic BAT, found 
commonly in small sized mammals and juveniles of larger-bodied mammals including humans, 
is very important for physiology in general [42,43] and metabolic homeostasis in particular 
[44]. It not only maintains endothermy but also is crucial for many physiological processes 
relating to decreased metabolic rate i.e., hypometabolism, daily torpor, and the longest and 
deepest torpor lasting up to several months (i.e., hibernation; reviewed in [45]). Lastly, beige 
or brite adipose is originally derived from WAT precursors but has properties more similar to 
BAT [46,47]. 
Expandability of Subcutaneous WAT in AD Mice: Is There a Beneficial Role for Overall 

Energy Metabolism? 
Interestingly, there seem to be peculiarities in WAT localization in homozygous long-lived AD 
mice compared to normal sized, heterozygous controls. The potential differences in WAT 
depots compared to other laboratory mice became most visible when AD were exposed to a 
high fat diet 
containing 60% fat [57]. Diet-induced obesity in AD seemingly did not lead to expected 
metabolic derangements which clearly developed in littermate controls, despite significant 
increases in the amount of their subcutaneous and visceral depots [57]. Instead, “obese” AD 
mice remained insulin sensitive and showed normal levels of adiponectin [57]. The adipokine 
adiponectin, acts as an important anti-inflammatory factor and usually correlates positively 
with the retention of insulin
sensitivity [58]. By manipulating the fatty acid composition in the diet, we observed that AD 
mice readily increased body mass by 23% (compared to 16.7% in the controls) [11]. While the 
origin of fat was either saturated, n-3 or n-6 fatty acids, we observed no differences in body 
weight gain relating to fatty acid origin [11]. Otherwise, AD showed no signs of adverse health 
effects after 6 weeks on isocaloric high fat diets differing only to fatty acid origin [11]. 
Interestingly, we measured a significant increase in subcutaneous body temperature in AD 
mice (0.45 ◦C) following the exposure of fatty acid-enriched diets (saturated, n-3 and n-6 
enriched) which was not present in controls [11]. More specifically we observed that the AD 
mice on the fatty acid-enriched diets had increased subcutaneous fat mass as compared to 
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controls (similar to what was observed in [11]). This surplus subcutaneous WAT clearly 
improved body insulation as mice became more active in their behavior [11]. As discussed 
above, genetically dwarf mice such as AD and SD are challenged in their thermoregulation due 
to their lower body temperature and their disadvantageous surface area to volume ratio. 
Hence, an increase in volume of the subcutaneous WAT layer may be particularly 
advantageous for their overall energy budget. Being able to save on thermoregulatory energy 
costs, genetically dwarf mice may be able to allocate energy into other avenues such as a 
decreased time spent in torpor or increased foraging and general activity. 
We thus hypothesize here that GH-deficient, genetically dwarf mice, such as AD and SD, have 
a metabolic advantage when kept on high-fat diets through the storing of triglycerides (TGs) 
preferentially in subcutaneous depots as opposed to evoking depots around the visceral 
organs like many common laboratory mouse models. This is important as visceral WAT is 
primarily associated with metabolic complications such as insulin resistance, increased 
inflammation and even cancer, which have detrimental effects on tissue health and 
metabolism [61,62]. 

Non-Shivering Thermogenesis in GH-Deficient AD and SD Mice 
Undoubtedly, the capability of both AD and SD mice to conserve euthermia via non-shivering 
thermogenesis (i.e., the capacity of an endothermic mammal to uncouple respiration from 
ATP production in BAT mitochondria and thereby producing heat) is key to their survival. In 
particular, the vulnerability for thermoregulation in AD and SD mice may arise from their 
larger body surface to body mass ratio, suggesting that they are subjected to a higher thermal 
loss through their skin [1]. Indeed, increased weight of BAT was observed in AD mice although 
it showed reduced cell size and size of lipid droplets. Not surprisingly, the key enzyme 
triggering uncoupled respiration and consequent heat production in BAT mitochondria, 
uncoupled protein 1 (Ucp1), was found to be largely upregulated in AD mice [66,67]. Similarly, 
the gene expression of two transcriptional regulators in the iBAT, PPARγ, and PPARγ 
coactivator 1α (PGC1α), were significantly increased in the AD mice [66]. Altogether, contrary 
to their lower body temperature, AD mice show increased thermogenic marker expression in 
iBAT and a direct mechanistical link with their endocrine disruptions has not yet been 
investigated. As can be seen from Figure 4, iBAT was visually recognizable and confirmed by 
the classical histological appearance of small multi-locular adipocytes. Notably, Figure 4 
represents a first, pilot comparison of WAT and BAT from homozygous SD and controls while 
future research will have to quantify the thermogenic capacity of SD by norepinephrine 
induction. 
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Figure 1. HE staining of interscapular BAT (iBAT) (A,C) and visceral WAT (B,D) of a homozygous 
SD and a heterozygous control respectively. Pictures by T.G. Valencak and K. Brugger.

When comparing UCP1 protein levels between iBAT from SD mice and C57BI/6J mice (Figure 
2) to assess functionality of iBAT in SD mice, we detected similar levels upon normalization to 
loading control (Figure 2, right panel). Furthermore, we could not detect any significant 
differences in Ucp1 expression between SD and heterozygous controls (Figure 2). Therefore, 
we can confirm the histological picture (Figure 1) that SD mice possess iBAT but Ucp1 protein 
is not a faithful determinant of thermogenic activity of iBAT [69]. Equally, the impact of the 
genetic background (C57BI/6) on BAT histology requires testing before robust comparisons 
with AD from a heterogenous outbred background can be done. Hence, further studies should
be undertaken to clarify why (i) SD mice survive better in warm ambient temperatures, (ii) SD 
mice use torpor to reduce and manage their energy expenditure, and (iii) the Pit1 mutation 
does not equally affect non-shivering thermogenesis on SD mice, as the Prop1 mutation does 
in AD mice.
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Figure 2. Capillary western blot (ProteinSimple, Bio-Techne) results BAT protein lysates from 
male (m) or female (f) SD mice and heterozygous controls, showing Ucpl protein (ab 10983, 
Abeam, Cambridge, UK) and Gapdh as loading control. BAT samples from standard C57BI/6J 
mice are shown for comparison. Right panel shows quantification of electropherogram peaks 
(AUC) according to blot in the left panel.

Discussion
Here, we reviewed the existing literature on AD and SD mice by focusing on the understudied 
role of subcutaneous WAT. Subcutaneous WAT effectively conserves body heat in these small 
animal models in which maximal heat dissipation and loss through their body surface with co-
existent lower body temperature exists. We also elaborated on specific husbandry 
requirements in genetically dwarf mice and initiated first evaluations of BAT function in SD 
mice. Overall, we suggest that future experimental studies in SD mice should involve diets 
enriched in n-3 or n-6 PUFAs with a special focus on remodeling of, and altered functions in, 
subcutaneous WAT and iBAT. Thus, it is conceivable that the SD model strives to increase its 
food and energy intake on the enriched diets to establish an insulating subcutaneous WAT 
layer, enabling them to reduce the total time spent in energy-saving torpor and rather stay 
euthermic, active, and foraging. We consider the relationships between the somatotropic axis, 
adipose tissue function, and body temperature as eminently important to better understand 
the “vigor of survival” in the long-lived AD and SD mice [35]. 
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6. Porovnanie vyšetrovacích metód používaných v rámci celoplošného 
skríningu sluchu novorodencov – je duálny skríning efektívnejší?

Henrieta Hajdúová
(všeobecné lekárstvo, 6.ročník)

Spoluautori: MUDr. Irina Goljerová, CSc., MPH1

Školiteľ: MUDr. Dimitrios Paouris1

1 Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH

Úvod
Výskyt poruchy sluchu senzorineurálneho typu sa vyskytuje približne u 0,1-0,4% u 
novorodencov. Úplná hluchota postihuje jedno z 1000 detí. U rizikových novorodencov je 
častejšia, okolo 2-5% (1-3). Od 1.mája roku 2006 je v Slovenskej republike zavedený povinný 
celoplošný skríning sluchu novorodencov, ktorý je viacstupňový (2). Jeho cieľom  je 
čo najrýchlejšie a najefektívnejšie identifikovať a rehabilitovať deti s poruchou sluchu. (1, 4). 
Je to dôležité pre vývoja reči, psychosociálnych zručností a neskôr z hľadiska školského 
prospechu dieťaťa (5). Prvé skríningové vyštrenie sa robí v prvých dňoch života novorodenca  
(48-72 hodín po narodení) na pôrodnici/neonatológii pomocou tranzientných otoakustických 
emisií (TEOAE - Transient Evoked Otoacoustic Emissions). Otoakustické emisie sú zvuky, ktoré 
vznikajú pri aktívnych kontrakciách vonkajších vláskových buniek Cortiho orgánu. TEOAE 
vznikajú ako odpoveď na krátky čistý tón alebo šum. Výsledok je pozitívny, pokiaľ funkcia 
kochley, stredného a vnútorného ucha je neporušená (1). Ak  je negatívny, ďaľším krokom je 
opakované meranie TEOAE na certifikovanom otorinolaryngologickom pracovisku po jednom 
mesiaci. Pri opakovanom negatívnom výsledku nasleduje vyšetrenie kmeňových evokovaných 
sluchových potenciálov (BERA - Brainstem Evoked Response Audiometry) do 6-tich mesiacov 
života. Na skríningové účely sa používa najčastejšie automatická BERA (aABR - Automatic 
Auditory Brainstem Responses) (1,2). Na potvrdenie diagnózy je potrebné podstúpiť ďalšie 
vyšetrenie v podobe (ASSR - Auditory Steady-State Response). Je to vyšetrenie ustálených 
evokovaných potenciálov, pomocou ktorého je možné frekvenčne špecificky stanoviť prah 
sluchu v rozsahu 500 až 4 000 Hz. Prípadne je možné aj vyšetrenie (VRA - Visually Reinforced 
Audiometry), ktorá je subjektívna metóda audiometrie využívajúca vizuálne podnety. Je 
určená predovšetkým pre malé deti od 6 mesiacov do dvoch rokov (7). Metóda aABR je drahšia 
a metodicky náročnejšia, ale je zaťažená menším počtom falošne pozitívnych výsledkov 
(1,3,7,9). Za posledných 20 rokov v odbornej literatúre pribudli štúdie, ktoré porovnávajú 
výpovednosť a cenu jednotlivých vyšetrovacích metód alebo ich kombinácií. Otázkou však  
zostáva, či by mal by sa malo vyšetrenie aABR používať spolu s TEOAE v prvom kroku skríningu? 
Cieľom tejto štúdie je porovnanie presnosti používanej metódy (TEOAE) vykonanej na 
neonatológii a na špecializovanom pracovisku, ako aj porovnanie výsledkov rôznych 
vyšetrovacích metód používaných  v novorodeneckom skríningu, medzi ktoré patrí aj duálne 
vyšetrenie ako prvý možný krok skríningového procesu s TEOAE aj aABR.
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Materiál a metódy
Účastníci tejto štúdie boli novorodenci (322 pacienti), ktorí boli odoslaní na Kliniku detskej 
otorinolaryngológie LFUK a NÚDCH v Bratislave potom, ako nemali výbavné TEOAE na 
neonatológii od januára 2019 do decembra 2020. Bol vykonaný reskríning TEOAE a zároveň  
podstúpili aj aABR test (rovnaké nastavenie, rovnaká meracia jednotka) v jednom sedení. 
Pacienti s diagnostikovaným patologickým výsledkom boli ďalej testovaní metódami VRA vo 
voľnom poli a/alebo ASSR na získanie definitívnej diagnózy. Keďže ide o retrospektívnu 
kontrolu a analýzu zdravotnej dokumentácie pacientov a je súčasťou štandardnej analýzy 
údajov našej kliniky, nebol potrebný súhlas Etickej komísie NÚDCH. Použitý protokol je v 
súlade s platnou legislatívou (MZ SR 25940-7/2005-OZS).
Prvý skríning sluchu bol uskutočnený v pôrodnici a ďalšie vyšetrenia do 3 mesiacov po pôrode 
(s prihliadnutím na obmedzenia, ktoré boli spôsobené pandémiou COVID-19) v tichej 
miestnosti s úrovňou okolitého hluku menšou ako 45 dB SPL. Skríning sa uskutočnil, keď dieťa 
spalo alebo bolo pokojné. Pacienti narodení mimo nemocničného prostredia a pacienti, ktorí 
neabsolvovali všetky potrebné kroky skríningu boli z našej štúdie vylúčení. Keďže výsledky 
získané z testov VRA a ASSR sú kvalitatívne, použili sme kvantitatívne meranie, pritom za
normálne výsledky sme považovali sumárne prahy sluchu 0-25 SPL dB SPL a patologické 
sumárne prahy pri 25-110 dB SPL (binárny model). Pre vyšetrenia TEOAE a aABR bolo použité 
zariadenie NEUROsoft AUDIO-SMART. Pacienti, ktorí zlyhali pri 35 dB, ale prekročili hranicu 60 
dB, boli odoslaní na vyšetrenie VRA, zatiaľ čo pacienti, ktorí zlyhali v oboch prahových 
hodnotách, boli odoslaní na vyšetrenie ASSR. Test VRA sa uskutočnil vo voľnom poli, zatiaľ čo 
ASSR sa uskutočnil s pacientom v prirodzenom alebo chlór-hydrátom / propofolom 
navodenom spánku. Na test VRA bolo použité zariadenie od Auritec (AT700) a pre ASSR bol 
použitý systém Gsi AUDERA. 2.3.
Štatistické analýzy sa uskutočnili pomocou SPSS 20.0(IBM spol.). Deskriptívna analýza sa 
použila na zobrazenie základných trendov v demografických premenných a výsledkov 
skríningu. Na určenie  významnosti rozdielov medzi skríningovými technológiami bol použitý 
chí-kvadrátový test. Hodnota p < 0,05 sa považovalo za významný rozdiel.

Výsledky
V rámci štúdie sme analyzovali výsledky jednotlivých vyšetrovacích metód a porovnávali sme 
ich medzi sebou. Mali sme 322 pacientov s nevýbavnými TEOAE v pôrodnici (TEOAE 1). Všetky 
deti absolvovali druhý skríning pomocou TEOAE a AABR na Klinike detskej otorinolaryngológie 
LFUK a NÚDCH (TEOAE2). Celkove 143 pacientov (44,41%) z 322 mali nevýbavné TEOAE 
potvrdené aj druhým skríningom. V čase druhého merania 179 detí (55,59%) malo výbavné 
otoakustické emisie.  Zo 143 detí s nevýbavnými TEOAE, 57 (39,9%) nevyhovelo pri aABR. 
Podľa výsledkov merania aABR 86/143 detí (60,1%) malo normálny sluch. Z celkového počtu 
pacientov 58/322 (18%) nevyhovelo pri aABR. Následne sme analyzovali rozdiely medzi 
výsledkami merania TEOAE 2 a definitívnou diagnózou poruchy sluchu podľa vyšetrenia VRA  
alebo ASSR. Zo 143 pacientov s nevýbavnými TEOAE 2, 39 (27,3%) pacientov malo následne 
definitívne stanovenú diagnózu poruchy sluchu. Z celkového počtu pacientov s nevýbavnými 
TEOAE 1 (322) je to 12,1%  pacientov. Podľa výsledkov štatistickej analýzy medzi výsledkami 
aABR a definitívnou diagnózou poruchy sluchu z 58 pacientov, ktorí nevyhoveli na aABR, 39 
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pacientov (67,2%) malo aj definitívnu diagnózu poruchy sluchu. Všetky tie výsledky sú 
štatisticky významné (p=0,000).
Z 322 pacientov 131 (40,7%) malo ženské pohlavie, 191 (59,3%) mužské. Pohlavie nemá 
štatisticky významný súvis  s výsledkami. Priemerný vek pri stanovení definitívnej diagnózy 
bolo 10,1 mesiacov.

TEOAE 2 aABR

N % N %

Neprešli PRvým
skríningom TEOAE1 (z
celkového počtu)

143/322 44,41 58/322 18

Definitívna diagnóza
poruchy sluchu

39/143 27,3 39/58 67,2

Falošne pozitívne
výsledky

104/143 72,7 19/58 32,8

Tabuľka 1 Výsledky meraní

Diskusia
Podľa našich výsledkov 143 (44,41%) z 322 pacientov mali nevýbavné TEOAE potvrdené 
druhým skríningom TEOAE metódou. Podľa údajov z roka 2016 z centrálneho registra detí s 
poruchou sluchu Slovenska približne 40% detí s podozrením na poruchu sluchu na základe 
nevýbavných TEOAE z pôrodnice sa následnými vyšetreniami na certifikovanom ORL 
pracovisku, vylúčilo (4). Naše výsledky sú veľmi podobné. Faktory, ktoré ovplyvňujú výsledky 
TEOAE sú enviromentálne alebo sú danosťami pacienta. Medzi faktory prostredia patrí hluk 
vo vyšetrovacej miestnosti a chyby pri meraní. Musíme brať do úvahy, že prvé vyšetrenie 
TEOAE nevykonávajú audiologické sestry alebo lekári. Tiež nepoznáme vek prístroja a stav 
kalibrovania. Vieme síce, že na neonatologických klinikách je bežnou praxou, že pri 
nepriaznivom prvom výsledku testu ho zopakujú a až v prípade opakovaného neúspechu 
odošlú pacienta na ďalšie vyšetrenie. Výsledok otoakustických emisii ovplyvňujú v prvých 24 
až 48 hodinách ovplyvňujú faktory, ktoré súvisia s funkciou vonkajšieho ucha (napr. kolaps 
vonkajšieho zvukovodu) alebo stredného ucha (napr.  prítomnosť amniotickej tekutiny v 
stredoušnej dutine), preto je odporúčané, aby test TEOAE sa vykonal 48 až 72 hodín po 
narodení (8,14). Počet detí dodiagnostikovaných so sensorineurálnou poruchou sluchu (SNPS) 
bol 39 z celkových 322, t.j. (12,1%). Podľa štúdie Benita-Orejasa (7) z pacientov vyšetrených 
TEOAE metódou s potrebou dalšieho diagnostikovania sluchu, malo SNPS 5,2% (250/13), 
podľa štúdie Shanga (9) 118/6  (5,08%) a  podľa štúdie Shenga (3) 133/10 (7,51%). Tie výsledky 
nevypovedajú o tom istom, ako percenta úspechu pri zisťovaní poruchy sluchu 
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(senzitivita/špecificita), ktoré pri našej štúdii nie je možné stanoviť, nakoľko  nie je známy 
celkový počet vyšetrovaných pacientov. Vo všeobecnosti, podľa štúdie Lemonsa et al. (5) pri 
skríningu sluchu pomocou TEOAE približne 15% vyšetrených detí neprejde skríningom. Podľa 
štúdie Helgeho et al. (6) 82/1584 detí (5,18%) neprešlo skríningom pomocou TEOAE. Iná štúdia 
(7) ukazuje, že pri vyšetrení pomocou TEOAE 10,2% detí neprejde skríningom. Podľa Lina (12) 
miera nevýbavných TEOAE bola 6,4%. Na porovnanie definitívne diagnostikovnú SNPS malo 
podľa Shanga 0,57% z vyšetrených (6/1053). 
Podľa našich výsledkov neprešlo pri prvom skríningu (TEOAE 1) 322 pacientov. Ten počet by 
mohol byť nižší (na 40% prvotne referovaných - 58 pacientov), pokiaľ by sa používal tzv. duálny 
skríning (TEOAE plus aABR) v neonatológii. Podobné výsledky majú pri používaní duálneho 
skríningu aj Shang (9) 118/38 = 32,20%, Yousefi (13) 18/6= 33,33%  a Lin (12)  1055/333= 
31,56%. Percentuálne sa jedná o redukciu 82%, pričom tiež Lin (12) a Shang (9) udávajú 
redukciu 94 a 67,8 %.  Vyšetrenie aABR má výhodu nižšej miery neúspechu pri skríningu 
sluchovej neuropatie v porovnaní s OAE, má vyššie požiadavky na testovacie prostredie, dĺžku 
testovania a vyýcvik testujúceho personálu (3). Na druhej strane testovanie pomocou aABR u 
dojčiat, ktoré neprešli pri skríningu TEOAE, môže účinne znížiť počet odporúčaní na ďalšie 
vyšetrenia bez navýšenia miery chybnej diagnózy. Štúdia Lin et al. (12) ukázala, že miera 
odporúčaní na ďalšie vyšetrenie sa mohla výrazne znížiť z 5,8 % na 1,8 %, keď sa vyšetrenie 
aABR použilo na doplnenie vyšetrenia TEOAE namiesto použitia TEOAE samostatne. Aj keď 
takýto skríningový protokol je drahší a jeho implementácia trvá dlhšie ako samotný skríning 
TEOAE, výhody prevažujú nad nákladmi (9). Musíme vziať do úvahy nehmotné náklady na 
opätovný skríning sluchu novorodencov v prípade zlyhania TEOAE v pôrodnici vrátane 
poplatkov za dopravu, ekonomickú stratu rodiča v dôsledku výpadku zo zamestnania počas 
sledovania a tiež dlhšiu dobu neistoty rodičov. Pri porovnávaní výsledkov meraní medzi 
definitívnou diagnózou a aABR zistili sme že len 39 z 58 pacientov mali SNPS. (67,2%). Podľa 
štúdie Shenga et al. (3) miera úspechu je nižšia [10/98(10,20%)] ako aj v študii od Benita-
Orejasa (7) kde sa ukazujú výsledky: 6/81 (7,4%). Podľa štúdie Chiriboga et al. (11) percentovo 
úspech aABR metódy je na 24,39% (20/82). Príčina falošne pozitívnyh výsledkov podľa Benita-
Orejasa (7) môžu byť prechodné prevodové straty sluchu ako napríklad bilaterálny serózny 
zápal stredného ucha, ktoré čiastočne ovplyvňuje aABR vyšetrenie. Lim a kol. (12) kontrolovali 
výpovednosť vyšetrenia aABR v porovnaní s vyšetrením BERA. Výpovednosť aABR bola 30,4% 
(45/158). Tento výsledok bol podmienený možnou seróznou otitídou, ktorá sa pozdejšie 
stratila rovnako ako aj nezrelosť vo vývoji sluchových dráh. V tejto štúdii Lim použil otoskopiu 
a tympanometriu 226 Hz na diagnostiku prípadov OMS, pričom odporúča, že ideálnym by bolo 
použitie 1000 Hz tympanometrie. Naši pacienti boli vyšetrovaní otoskopiou bez 
tympanometrie pred vyšetrením pomocou TEOAE alebo aABR vyšetrenia. Niektoré prípady 
OMS sa nedajú stanoviť pomocou otoskopie. Počas protipandemických opatrení proti COVID 
19 mnohí pacienti prišli na vyšetrenie až vo veku 6+ mesiacov, čím sa diagnostika posunula až 
do veku okolo 10 mesiacov. Toto môže vysvetliť prečo bolo vyšetrenie aABR na začiatku 
falošne pozitívne, nakoľko okolo jedného roka veku sú sluchové dráhy dostatočne vyvinuté. Z 
toho istého dôvodu sa v USA vyšetrenie ASSR nepoužíva, potvrdenie SNHL potom, ako dieťa 
neprešlo pri vyšetrení aABR, ale uprednostňujú behaviorálne testy. Ďalší faktor môže byť 
nespolupráca dieťaťa, ktorá v kombinácii s plačom počas vyšetrenia môže viesť k falošne 
pozitívnym výsledkom. Na záver by sme mohli konstantovať, že z našich výsledkov vyplýva, že 
percento falošne pozitívnych výsledkov je výrazne vyššie v prípade merania pomocou len 



54

Henrieta Hajdúová, Irina Goljerová, Dimitrios Paouris (2023) Porovnanie vyšetrovacích metód používaných v 
rámci celoplošného skríningu sluchu novorodencov – je duálny skríning efektívnejší? Zborník vedeckých prác. 60. 
fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti a XVII. vedecká konferencia doktorandov LF UK. 
Univerzita Komenského v Bratislave

TEOAE, buď na neonatológii alebo na ORL pracovisku v porovnaní s meraním pomocou TEOAE 
spolu s vyšetrením aABR. 

Zoznam použitej literatúry
1. Dršata J, Havlík  R , a kol. Foniatrie – Sluch, Havlíčkův Brod, Tobiáš, 2015, 104-113 
2. Šebová, I., Langová L, Čverha M:  Diagnostika sluchu novorodencov a malých detí – I. 

časť Skríningové vyšetrenia sluchu u novorodencov a detí v predškolskom a školskom 
veku v Slovenskej republike. Pediatr. prax, 2018;19(3):100-104

3. Sheng H, Zhou Q, Wang Q, et al.: Comparison of Two-Step Transient Evoked 
Otoacoustic Emissions and One-Step Automated Auditory Brainstem Response for 
Universal Newborn Hearing Screening Programs in Remote Areas of China. Front 
Pediatr. 2021;9:655625.

4. Šebová I, Matejová I, Langová L: Súčasný stav skríningu sluchu novorodencov a 
skríningu sluchu v predškolskom a školskom veku v Slovenskej republike, Čes-slov 
Pediat 2018; 73 (7): 431-438.

5. Lemons J, Fanaroff A, Stewart EJ, Bentkover JD, Murray G, Diefendorf A.: Newborn 
hearing screening: costs of establishing a program. J Perinatol. 2002;22(2):120-124.

6. Helge T, Werle E, Barnick M, et al.: Sequenzielles Neugeborenen-Hörscreening 
(TEOAE/AABR) reduziert Recall-Rate. Erfahrungen in einem Berliner Perinatalzentrum 
[Two-tier screening process (TEOAE/AABR) reduces recall rates in newborn hearing 
screening]. HNO. 2005;53(7):655-660.

7. Benito-Orejas JI, Ramírez B, Morais D, Almaraz A, Fernández-Calvo JL. Comparison of 
two-step transient evoked otoacoustic emissions (TEOAE) and automated auditory 
brainstem response (AABR) for universal newborn hearing screening programs. Int J 
Pediatr Otorhinolaryngol. 2008;72(8):1193-1201.

8. Ahmed S, Sheraz S, Malik SA, et al.: Frequency Of Congenital Hearing Loss In Neonates. 
J Ayub Med Coll Abbottabad. 2018;30(2):234-236.

9. Šebová I, Langová M, Čverha M, Diagnostika sluchu novorodencov a malých detí – II. 
Časť. Pedaudiológia od 0 do 4 rokov,  Pediatr. prax, 2018;19(5):204-208

10. van Dyk M, Swanepoel de W, Hall JW 3rd.: Outcomes with OAE and AABR screening in 
the first 48 h--Implications for newborn hearing screening in developing countries. Int 
J Pediatr Otorhinolaryngol. 2015;79(7):1034-1040.

11. Shang Y, Hao W, Gao Z, Xu C, Ru Y, Ni D.: An effective compromise between cost and 
referral rate: A sequential hearing screening protocol using TEOAEs and AABRs for 
healthy newborns. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2016;91:141-145

12. Ghirri P, Liumbruno A, Lunardi S, et al. Universal neonatal audiological screening:  
Experience of the University Hospital of Pisa. Ital J Pediatr. 2011;37:16. 

13. Chiriboga LF, Sideri KP, Ferraresi Rodrigues Figueiredo SN, Monteiro Pinto ES, Chiriboga 
Arteta LM. Outcomes of a universal neonatal hearing screening program of 9941 
newborns over a one-year period in Campinas, Brazil. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 
2021;148:110839

14. Lin HC, Shu MT, Lee KS, Ho GM, Fu TY, Bruna S, Lin G.: Comparison of hearing screening 
programs between one step with transient evoked otoacoustic emissions (TEOAE) and 
two steps with TEOAE and automated auditory brainstem response. Laryngoscope. 
2005 Nov;115(11):1957-62.



55

Henrieta Hajdúová, Irina Goljerová, Dimitrios Paouris (2023) Porovnanie vyšetrovacích metód používaných v 
rámci celoplošného skríningu sluchu novorodencov – je duálny skríning efektívnejší? Zborník vedeckých prác. 60. 
fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti a XVII. vedecká konferencia doktorandov LF UK. 
Univerzita Komenského v Bratislave

15. Yousefi, Jaleh, et al.: The specificity and sensitivity of transient otoacustic emission in 
neonatal hearing screening compared with diagnostic test of auditory brain stem 
response in Tehran hospitals. Iranian journal of pediatrics 23.2 (2013): 199.

16. Lim HW, Kim EA, Chung JW.: Audiological Follow-up Results after Newborn Hearing 
Screening Program. Clin Exp Otorhinolaryngol. 2012;5(2):57-61



56

Miriam Bollová, Michal Palkovič (2023) Postmortálna analýza príčin prenatálnej úmrtnosti. Zborník vedeckých 
prác. 60. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti a XVII. vedecká konferencia doktorandov 
LF UK. Univerzita Komenského v Bratislave

7. Postmortálna analýza príčin prenatálnej úmrtnosti

Miriam Bollová
(všeobecné lekárstvo, 6. ročník)

Školiteľ: MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD, MHA, MPH
Ústav patologickej anatómie LF UK a UN Bratislava

Úvod
Fetálne úmrtia hlavne v termíne alebo tesne pred stanoveným termínom pôrodu sú 
najčastejšou nepriaznivou komplikáciou gravidity a hlavným faktorom ovplyvňujúcim 
perinatálnu úmrtnosť. V roku 2015 bolo celosvetovo zaznamenaných 2,6 milióna úmrtí plodov 
s výskytom viac než 7178 úmrtí denne (1, 2). 
Primárnym cieľom postmortálnej investigácie prenatálneho úmrtia plodu je určenie príčiny 
a mechanizmu, ktorým k takémuto úmrtiu došlo s cieľom uľahčiť poradenstvo rodičom, 
manažment budúcich gravidít a tiež nasledujúcich intervencií. V posledných desaťročiach sa 
uskutočnilo veľa pokusov klasifikovať príčinu smrti mŕtvonarodených plodov, avšak napriek 
existencií viac ako 30 klasifikačných systémov a výkonom pitiev v špecializovaných centrách 
zostáva ich významná časť nevysvetlená a definovaná ako úmrtie z neznámej príčiny. Miera 
nevysvetlených príčin varíruje vzhľadom k použitiu konkrétneho klasifikačného systému 
a predstavuje 15-60% celkových úmrtí plodov (3, 10).
Zníženie miery nevysvetlených prenatálnych úmrtí môže byť prospešné, ale iba za takých 
podmienok, kedy je objasnenie príčiny definitívne podložené dôkazmi a teda v praxi možno 
povedať, že je daná určená kauzalita správna. Treba však podotknúť, že význam jednotlivých 
faktorov úmrtia plodu môže byť v praxi veľmi ťažké s istotou posúdiť (2).
Napriek vysokej miere neobjasnených úmrtí a taktiež vysokej miere nerozpoznaných 
rizikových faktorov možno v niektorých prípadoch identifikovať faktory, ktoré pravdepodobne 
vplývali na ukončenie života plodu. Medzi typické riziká, ktoré boli identifikované ako 
nepriaznivo vplývajúce z hľadiska miery úmrtnosti plodov patrí najmä nuliparita, početnejšia 
multiparita, zvýšený body mass index (BMI) matky, pozitívna anamnéza predpôrodného 
vaginálneho krvácania, fajčenie, diabetes mellitus matky a vyšší vek matky, pričom 
signifikantne najvyššie riziko predstavuje vek matky v gravidite > 40 rokov (1, 5-9).
Globálne sa za najčastejšiu príčinu prenatálnych úmrtí považujú abnormality placenty,
pupočníka a obalov, ktoré sú druhými v poradí hneď po neobjasnených úmrtiach. V prieskume 
približne 40 štúdií popisujúcich patologické nálezy placenty v asociácií s prenatálnym úmrtím 
bol tento nález pravdepodobnou príčinou úmrtia v 11-65% prípadov, pričom najčastejšou 
príčinou z nich bola abrupcia placenty. V asociácií s prenatálnymi úmrtiami však bolo 
identifikovaných množstvo ďalších možných príčin (3).
Správa NVSS (National Vital Statistics System) posudzujúca dáta 41 788 fetálnych úmrtí v USA 
z období 3 rokov v rozpätí 2015-2017 popisuje ako najčastejšie opäť neobjasnené úmrtia 
(28,7% prípadov) nasledované príčinami, ako sú abnormality placenty a pupočníka (v 26,5% 
prípadov) a maternálne komplikácie (13,9% prípadov) (4).



57

Miriam Bollová, Michal Palkovič (2023) Postmortálna analýza príčin prenatálnej úmrtnosti. Zborník vedeckých 
prác. 60. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti a XVII. vedecká konferencia doktorandov 
LF UK. Univerzita Komenského v Bratislave

Cieľom práce bolo na základe spracovania databázy ÚDZS, ktoré obsahujú záznamy pitevných 
protokolov úmrtí plodov rôzneho gestačného veku, potratov a záznamy o mŕtvonarodených 
na Slovensku v období minulého roka poskytnúť prehľad najčastejších príčin prenatálnych 
úmrtí v tomto období. 

Materiál a metódy
V práci sme čerpali údaje pitevných protokolov z databázy ÚDZS. Boli spracované údaje 
pitevných protokolov fetálnych úmrtí, potratov a mŕtvonarodených plodov na Slovensku za 
obdobie rokov 2018-2021. Z týchto údajov boli použité protokoly zaznamenaných fetálnych 
úmrtí a potratov v období roka 2021, následne štatisticky spracované podľa prvotnej 
a bezprostrednej príčiny prenatálneho úmrtia a zaradené formou udelenia kódu 
Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH-10). V spracovaní boli použité uvedené parametre
:  dátum úmrtia a vykonania pitvy, základná a bezprostredná príčina úmrtia s prideleným 
kódovým označením podľa MKCH-10. Analýza záznamov prebiehala v tabuľkovom procesore 
Microsoft Excel. 
Každý záznam databázy obsahoval : číslo konkrétneho protokolu, pohlavie a vek plodu, dátum, 
čas aj miesto úmrtia (vrátane kódu zdravotníckeho zariadenia), dátum a čas výkonu pitvy, 
údaje prehliadajúceho lekára ďalej sprievodné diagnózy, prípadne katamnézu a údaje 
o základnej, pridruženej chorobe a ostatnom pitevnom náleze. Všetky údaje boli spracované 
individuálne, na základe vybraných parametrov a do štatistického prehľadu formou 
tabuľkového výstupu. Z databázy boli selektované záznamy obsahujúce pitevné protokoly 
prípadov v období rokov 2018-2020 a prípady mŕtvonarodených plodov z obdobia 2018-2021. 
Vo výstupe boli následne štatisticky spracované príčiny fetálnych úmrtí zodpovedajúcich 
obdobiu roka 2021 s prideleným kódom MKCH-10. Ďalším výstupom bolo spracovanie miery 
potratov a indikácií medicínskych potratov na Slovensku v období roka 2021.

Výsledky 
Z celkového obsahu databázy ÚDZS pozostávajúcej z 1258 záznamov pitevných protokolov za 
obdobie rokov 2018 až 2021 sme na základe vyššie spomenutých metód získali celkovo 341 
záznamov z obdobia roku 2021 a následne 305 záznamov pojednávajúcich o fetálnom úmrtí 
alebo potrate po predošlom vyselektovaní mŕtvonarodených plodov. Použité záznamy 
fetálnych úmrtí a potratov v celkovom počte 305 protokolov sme štatisticky spracovali do 
nasledovných výsledkov: 
Z výsledkov našej práce sa ako najčastejšie príčiny fetálneho úmrtia javia poruchy placenty, 
ktoré spolu zastupujú počet 35 prípadov (28,93%). Sú nasledované druhou najčastejšou 
príčinou – intrauterinnou asfyxiou plodu (27 prípadov, čo predstavuje 22,31%) 
a intrauterinnou hypoxiou (13 prípadov, teda 10,74%). Medzi ďalšie príčiny identifikované ako 
časté sa zaradili aj poruchy plodových obalov počtom 12 prípadov (9,92%) a poruchy 
pupočníka zastúpené výskytom 12 prípadov (9,92%).
Ako menej časté príčiny sa v našom výskume ukázali vrodené vývojové chyby zastúpené 
celkovým počtom 4 prípady (3,31%), maternálne infekcie v počte 1 prípad (0,83%) a rovnako 
tak infekcie plodu (1 prípad = 0,83%). Rovnakú frekvenciu výskytu ako u predošlých dvoch 
príčin sme zaznamenali aj u základných chorôb ako je oligohydramnion a aspirácia plodovej 
vody. Z uvedených hodnôt taktiež vyplýva, že počet neobjasnených príčin fetálnych úmrtí 
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z celkového počtu 121 prípadov zastáva 14 prípadov nejasnej príčiny úmrtia, to znamená
11,57%.

Tabuľka 1 : Najčastejšie príčiny fetálnych úmrtí na Slovensku v roku 2021

NAJČASTEJŠIE PRÍČINY FETÁLYCH ÚMRTÍ

Príčina fetálneho úmrtia

(základná choroba)

Kód MKCH-10 Počet prípadov (n)

Abrupcia placenty O45.9 28

Intrauterinná asfyxia P20.9 27

Nešpecifikovaná príčina P95 14

Intrauterinná hypoxia P20.9 13

Chorioamnionitída P02.7 8

Insuficiencia placenty O45 4

Predčasná ruptúra plodových obalov O42.9 4

Nadmerná dĺžka pupočníka P02.6 3

Obviazanie tela pupočníkom P02.6 3

Infarkt placenty O43.8 2

Pravé uzly pupočníka P02.5 2

Funizitída Q41.1 1

Malformácia úponu pupočníka P02.6 1

Trombóza ciev pupočníka P02.6 1

Strangulácia pupočníka P02.6 1

Ischemické zmeny placenty P20.9 1

Celkový počet fetálnych úmrtí 121
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Graf 1 : Príčiny fetálnych úmrtí na Slovensku (2021)
Veľkú skupinu z našich záznamov tvorili potraty, ktoré sme rozdelili na 3 základné kategórie, a 
to : medicínske (indukované) potraty, spontánne potraty a potraty neudaného typu. Z týchto 
kategórií sme sa sústredili na jednotlivé príčiny medicínskych potratov (teda potratov 
z lekárskej indikácie) a tieto údaje následne spracovali. 

Tabuľka 2 : Miera potratov na Slovensku v roku 2021

Na základe našej analýzy miery výskytu potratov na Slovensku za obdobie roka 2021, podľa 
databázy ÚDZS predstavujú najčastejšie zastúpenie medicínske potraty (vrátane zadržaných 
potratov tzv. missed abortion) v počte 94 prípadov (51,09%) nasledované spontánnymi 
potratmi – počtom 81 prípadov (44,02%) z celkového počtu 184 prípadov. 
Z týchto údajov ďalej vyplýva, že mieru neudaných potratov predstavuje 9 prípadov (4,89%). 
Spracovali sme tak aj indikácie najčastejších – medicínskych potratov so zameraním na celkový 
výskyt vrodených vývojových malformácií.

Typ potratu Počet prípadov (n) Prevalencia (%)
Medicínske (indukované) 94 51,09
Spontánne 81 44,02
Neudané 9 4,89
Celkový počet 184
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Tabuľka 3 : Výskyt vrodených malformácií u medicínskych potratov v roku 2021

Z celkového počtu vykonaných medicínskych potratov v roku 2021 podľa našich výsledkov 
zastávali medzi indikáciami vrodené vývojové malformácie, celkovo počet 57 indikácií 
(60,64%). Z počtu 57 prípadov vrodených vývojových malformácií dominovali chromozomálne 
aberácie v zastúpení počtom 35 prípadov, čo v percentuálnom prepočte predstavuje (61,4%). 
Medzi chromozomálnymi aberáciami majú vedúce postavenie Downov syndróm (trizómia 21. 
chromozómu) v celkovom počte 17 prípadov (18,09%) a Edwardsov syndróm (trizómia 18. 
chromozómu) počtom 9 prípadov (9,57%) na celkový počet 94 vykonaných medicínskych 
potratov.

Graf 2 : Prevalencia VVCh u medicínskych potratov v roku 2021

Medicínske (indukované) potraty
Indikácia MKCH-10 Počet prípadov (n) Vyjadrené v %
Downov syndróm Q90.9 17 18,09
Edwardsov syndróm Q91.3 9 9,57
Turnerov syndróm Q96.9 2 2,13
Nooanov syndróm Q87.1 1 1,06
Allan-Herndon-Dudleyho syndróm Q04 1 1,06
Patauov syndróm Q91.7 1 1,06
Cri-du-chat syndróm Q93.4 1 1,06
Karyotyp 69XXX Q99.8 2 2,13
Trizómia 17. chromozómu Q99.8 1 1,06
Ostatné vrodené vývojové 
malformácie

22 23,40

Medicínske potraty celkovo 94
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Diskusia
Z výsledkov nášho spracovania úmrtí plodov vyplýva, že ako najčastejšie príčiny plodových 
úmrtí boli identifikované poruchy placenty (28,93%). Podľa zahraničných prameňov býva 
najčastejšie príčina prenatálneho úmrtia neobjasnená a poruchy placenty  zastávajú druhú 
pozíciu, to znamená najčastejšiu určenú príčinu úmrtia. V našich výsledkoch sa neobjasnené 
úmrtia síce objavujú často (11,57%), ale v celkovom prehľade zastávajú pozíciu až za 
poruchami placenty (28,93%) a intrauterinnou asfyxiou ( 22,31%). 
Príčiny prenatálnych úmrtí môžu zostávať neobjasnené následkom absencie jednotného 
klasifikačného systému, rôznych prístupov k investigácií úmrtia na pracoviskách, poškodením 
a tiež úrovňou zrelosti plodu, ale aj existenciou veľkého množstva vzájomne pôsobiacich 
faktorov a ochorení v etiológií prenatálnej úmrtnosti, čo výrazne sťažuje podmienky 
objasňovania bezprostrednej a prvotnej príčiny úmrtia. Týmito dôvodmi by bolo možné taktiež 
vysvetliť rozdiel v zastúpení neobjasnených úmrtí medzi zahraničnými prameňmi a našimi 
výsledkami. 
Z výsledkov nášho spracovania záznamov ÚDZS o potratoch je rozdiel medzi vykonanými 
medicínskymi potratmi (51,09%) a spontánnymi potratmi (44,02%) proporčný. Toto relatívne 
rovnomerné zastúpenie potvrdzuje aj porovnanie našich výsledkov s posledným prehľadom 
o miere potratov v roku 2020 na Slovensku sprostredkovaným NCZI. Prehľad NCZI čerpal 
z údajov viac ako 13 400 potratov na území celého Slovenska v priebehu roka 2020.

Graf 3 : Prevalencia miery potratov v jednotlivých časových obdobiach

Z hľadiska časového vývoja miery potratov sme spracovali aj výsledky štatistického výstupu 
NCZI za rok 2019. V roku 2019 podľa prehľadu NCZI mieru spontánnych potratov 
predstavovala prevalencia 46,9% a medicínske potraty boli zastúpené v miere 47,4%. 
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Spontánne potraty Medicínske potraty
NCZI 48,80% 45,90%

Naše výsledky (ÚDZS) 44,02% 51,09%

Prevalencia miery potratov v 
jednotlivých časových obdobiach

NCZI Naše výsledky (ÚDZS)



62

Miriam Bollová, Michal Palkovič (2023) Postmortálna analýza príčin prenatálnej úmrtnosti. Zborník vedeckých 
prác. 60. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti a XVII. vedecká konferencia doktorandov 
LF UK. Univerzita Komenského v Bratislave

Graf 4 : Vývoj miery spontánnych potratov 2019-2021

Graf 5 : Vývoj miery medicínskych potratov 2019-2021

Na základe našich výsledkov v porovnaní s doterajšími štatistickými výstupmi NCZI možno 
z hľadiska odhadu budúceho vývoja miery potratov na Slovensku predpovedať stúpajúci trend 
vývoja medicínskych potratov a naopak klesajúci trend vo vývoji spontánnych potratov. 
Naše výsledky poukazujú na nižší podiel neobjasnených prenatálnych úmrtí v porovnaní so 
zahraničnými zdrojmi, ale tento podiel varíruje v závislosti od použitého klasifikačného 
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systému a metód investigácie prenatálneho úmrtia v jednotlivých krajinách. Podľa našich 
výsledkov sme ďalej ako najčastejšiu prvotnú príčinu vedúcu k úmrtiu plodu zistili poruchy 
placenty (28,93%) z ktorých signifikantne najčastejšiu príčinu tvorila abrupcia placenty 
(23,14%). Ďalšie časté príčiny zaznamenané pri pitve v našich výsledkoch tvorili najmä 
intrauterinná asfyxia, intrauterinná hypoxia a poruchy pupočníka a plodových obalov.  Tieto 
výsledky potvrdzujú aj dostupné zahraničné pramene, kde najčastejšie príčiny úmrtí taktiež 
zastupujú poruchy placenty a medzi častými príčinami úmrtí sa umiestňujú aj poruchy 
pupočníka a plodových obalov. 
Naše výsledky v oblasti výskytu spontánnych a medicínskych potratov poukazujú na 
zrovnateľnú prevalenciu medzi oboma typmi potratov. K takémuto záveru dospelo aj 
preskúmanie a štatistický výstup miery potratov na Slovensku v roku 2020 vykonané 
prostredníctvom NCZI. 
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Úvod 
Dyspláziou krčka maternice označujeme atypické zmeny v jednotlivých vrstvách dlaždicového 
epitelu exocervixu. Dysplázia, označovaná aj ako SIL (skvamózna intraepitelová lézia) 
progreduje v závislosti od výšky prerastania atypických buniek do jednotlivých vrstiev 
epitelového krytu od ľahkej (low grade), cez ťažkú (high grade) až po karcinóm. Ako hlavný 
etilogický faktor podieľajúci sa na jej vzniku patrí infekcia HPV. Dysplastické zmeny krčka 
maternice a ich progresia do karcinómu patria medzi choroby, ktoré sa pravidelnou 
preventívnou prehliadkou dajú odhaliť, včas liečiť rôznymi metódami a napokon vyliečiť (1).
Infekcie HPV sú najbežnejšie sexuálne prenosné vírusové infekcie a riziko infekcie sa zvyšuje s 
počtom sexuálnych partnerov. Sú preto jedným z dôležitých ukazovateľov rizika ochorenia, o 
ktorý by sa okrem pacientky mal zaujímať aj vyšetrujúci lekár. Napriek dostupnej prevencii, 
novým  poznatkom a dnes už mnohým bežne dostupným metódam, vďaka ktorým by malo 
byť možné postupne znižovať výskyt karcinómu krčka maternice sa toto nedeje. Jedným z 
vážnych problémov je chýbajúca dostatočná edukácia v sexuálnej výchove. Nevyužívané sú aj 
dostupné sú vakcíny proti vírusom HPV, ktoré sú najčastejšie zodpovedné za vznik dysplázie 
krčka maternice, čím by sa dalo predchádzať chorobe.
Predložená práca je súčasťou projektu HPV Screen a Biomedires2 zameraných na výskum 
nádorových zmien maternice. Cieľom realizovanej prierezovej štúdie bolo charakterizovať 
výskyt HPV infekcie cervixu maternice v populácii Slovenskej republiky.

Materiál a metódy
Základom súboru bolo 507 žien, ktoré boli poučené, súhlasili so zaradením do štúdie a 
podpísali informovaný súhlas. Pacientky v spolupráci s ošetrujúcim lekárom vyplnili dotazník 
zameraný na základné anamnestické údaje a bol im odobratý ster z krčka maternice s cieľom 
vyšetrenia infekcie HPV. Cieľom práce bolo hľadať koreláciu medzi anamnestickými 
ukazovateľmi ako je vek, ukončené vzdelanie, rodinný stav, počet sexuálnych 
partnerov, počet pôrodov, potratov a  umelých prerušení tehotenstva (UPT), účasť na 
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preventívnych (gynekologických) prehliadkach a očkovanie proti HPV s posledným 
cytologickým nálezom a vyšetrením aktuálnej prítomnosti infekcie HPV.
Výsledky boli spracované štatisticky, údaje o pacientoch sú vyjadrené vo forme priemeru 
a štandardnej chybe priemeru (SEM) pre kontinuálne premenné a ako frekvencia výskytu 
(percento) pre kategorické premenné. Test Shapiro-Wilk sme použili na overenie normálnej 
distribúcie analyzovaných dát. Výsledky boli štatisticky následne analyzované pomocou 
nepárového t-testu v prípade normálnej distribúcie dát a kontinuálnych premenných, 2 bol 
použitý na porovnanie kategorických dát. Výsledky boli považované za štatisticky signifikantné 
pri p<0,05.

Výsledky
Celkovo sme v rámci hodnotenia prierezovej štúdie zistili prítomnosť pozitivity HPV u 82 žien 
z 507 dobrovoľníčok zapojených do štúdie  (16,2 %).
Zistili sme, že pozitivita HPV koreluje s 

a. Nižším vekom ženy, s najvyšším výskytom vo vekovej skupine 26-30 rokov

b. Vzdelaním na úrovni základnej školy

c. Nižším počtom pôrodov (tento nález ale koreluje aj s vekom pacientky a nie je preto 
nezávislý)

d. Rodinným stavom slobodná (tento nález taktiež koreluje aj s vekom pacientky a nie je 
preto nezávislý)

V hodnotenej skupine sme nepreukázali vzťah k
a. Očkovaniu

b. Počtu sexuálnych partnerov

c. Pravidelnosti gynekologických prehliadok

d. Počtu potratov

Graf 1: Vekové rozloženie HPV + žien
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Vekový priemer v jednotlivých 
skupinách

Percentuálne zastúpenie HPV pozitívnych 
pacientok v danev vzdelanostnej skupine

Graf 2: Prítomnosť infekcie HPV signifikantne závisela od veku pacientky a od vzdelania 
pacientky

Graf 3: Prítomnosť infekcie HPV nezávisela od počtu sexuálnych partnerov a počtu potratov
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Diskusia
V našom súbore sme pozorovali prítomnosť pozitivity HPV u 16,2 % žien. Táto pozitivita 
korelovala s nižším vekom ženy, vzdelaním na úrovni základnej školy, rodinným stavom 
slobodná a nižším počtom pôrodov. Ukazuje sa, že vzdelanie má signifikantný vplyv na výskyt 
HPV. U pacientiek s vysokoškolským a stredoškolským vzdelaním bol nižší výskyt HPV 
v porovnaní s pacientkami so základným vzdelaním. Ukazuje sa, že edukácia pacientiek 
výrazne znižuje výskyt HPV. Keďže výskyt infekcie HPV je najvyšší vo vekovej skupine 26-30 
rokov, predpokladáme, že vplyv vzdelania je nezávislý.
Na základe dvoch multicentrických štúdií  zahrňujúcich takmer 20000 žien bolo poukázané, že 
nadmerný výskyt rakoviny krčka maternice je pozorovaný práve u žien s nízkym 
socioekonomickým postavením. Naše výsledky sa zhodujú s touto štúdiou (2).
Výskyt HPV sme zistili u signifikantne nižšej vekovej kategórii. Uvedené skutočnosti podporujú 
fakt že HPV infekcia sa získava prevažne v adolescencii resp. v mladšom veku a sú 
porovnateľné s výsledkami iných štúdií výskytu genitálnej HPV infekcie u žien. Celosvetové 
rozdiely v prevalencii HPV naprieč vekom do značnej miery odrážajú rozdiely v sexuálnom 
správaní v rôznych geografických oblastiach (3).
Je zaujímavé, že sme v našom súbore nepozorovali vzťah medzi infekciou HPV a počtom 
sexuálnych partnerov. Práve vyšší počet sexuálnych partnerov zvyšuje riziko infekcie HPV a 
podieľa sa na vzniku komplikácií. Viaceré štúdie poukázali na význam výskytu a prenosu 
infekcie HPV u pacientok s vyšším počtom sexuálnych partnerov (4). Rozdiely môžu byť 
spôsobené hodnotením kauzality a ich následkami v rôznych štúdiách. V našej štúdii sme 
nemali dostatočný nález pacientok s pozitívnym cytologickým alebo histologickým výsledkom, 
kde by sme prípadnú koreláciu vzhľadom na kauzalitu mohli očakávať.
Nepozorovali sme ani súvis medzi počtom potratov a prítomnosťou infekcie HPV, naopak väčší 
počet pôrodov koreloval s nižším výskytom pozitivity HPV. Avšak podľa Basonidis et al. stále 
nie je jasné, či infekcia HPV je spojená so zvýšeným rizikom potratov, pretože dostupné štúdie 
priniesli protichodné zistenia. Ich závery sú obmedzené malou veľkosťou vzorky 
a metodickými obmedzeniami (5). Vzťah pozitivity HPV k počtu pôrodov pravdepodobne 
nebude priamy aj vzhľadom na súvis s vekom pacientiek. Štúdia z roku 2013 zahrňujúca 281 
žien z nemocníc v Meride a v Mexiku tiež nezistila súvislosť HPV cervikálnej infekcie s počtom 
pôrodov (6). Podobne ako v prípade pôrodov, ani v prípade rodinného stavu 
nepredpokladáme priamu súvislosť a skôr ide o vzťah keď v mladšom veku, kde je infekcia HPV 
častejšia sú ženy častejšie slobodné. Naša analýza ukázala, že pozitivita HPV sa najvyššej miere 
vyskytuje u slobodných žien na rozdiel od vydatých. U slobodných žien je ale väčšia 
pravdepodobnosť, že nemajú len 1 sexuálneho partnera, na rozdiel od vydatých, ktoré majú 
stáleho partnera a preto tento nález môže podporovať šírenie sa HPV infekcie.
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Úvod 
Aspirácia cudzieho telesa (CZT) patrí medzi život ohrozujúce stavy spojené s raným detstvom, 
najmä u batoliat [1, 3, 4]. Nesprávna diagnostika, s následkom ponechania CZT v dýchacích 
cestách, vedie k ich poruchám - chronickému pískaniu, rekurentným pneumóniám, až náhlej, 
život ohrozujúcej obštrukcii dýchacích ciest [2, 4, 5]. K aspiráciám dochádza u detí relatívne 
častejšie oproti dospelým, najmä z dôvodu zvedavosti voči malým predmetom, ktoré batoľatá 
skúmajú ústami, neschopnosti žuť a prehĺtať jedlo, nevyvinutého zadného zuboradia, a 
nezrelých nervovosvalových mechanizmov dýchacích ciest [4, 6]. Správna diagostika CZT je pre 
detského otorinolaryngológa vždy výzva, nakoľko musí zvažovať kombináciu znakov a 
symptómov pred indikáciou bronchoskopie u detského pacienta, ktorá je významnou 
modalitou v diagnostike a terapii aspirácie cudzieho telesa. Cieľom práce bolo zhodnotiť 
prediktívnu hodnotu faktorov: anamnéza, auskultačný nález a RTG nález pľúc v rámci indikácie 
bronchoskopie u detského pacienta. Okrem toho sme vyhodnotili vybrané údaje o 
aspirovaných cudzích telesách a technike výkonu - typ použitého bronchoskopu, výskyt 
organického CZT voči anorganickému, taktiež aj vplyv pneumónie pri indikácii pacienta na 
bronchoskopické vyšetrenie.

Materiál a metódy
V našej retrospektívnej štúdii sme pracovali s anamnestickými údajmi 117 detských pacientov 
DORLK LF UK a NÚDCH, s priemerným vekom 35 mesiacov. Na zaradenie do štúdie musel 
pacient podľa údajov z registra Medea (nemocničný systém NÚDCH) podstúpiť rádiologické 
vyšetrenie a bronchoskopický operačný výkon. Pacienti s nekompletnými dátami (chýbajúce 
RTG) boli zo štúdie vyradení. Medzi vyhodnocované údaje patria: vek, pohlavie, čas od 
aspirácie po finálne odstránenie, prítomnosť aspiračného momentu (kašeľ, dusenie sa +/-
zvracanie), cyanóza, dyspnoe, horúčka, prítomnosť/neprítomnosť príznakov pri príjme,  
auskultačný nález, RTG nález, prítomnosť/neprítomnosť CZT a jeho typ (organické/ 
anorganické), typ bronchoskopu použitý pri odstránení CZT, lokalizácia CZT (laryngotrachea, 
ľavý alebo pravý bronchus), prítomnosť pneumónie u pacienta keď nebolo prítomné CZT. 
Pacienti, ktorých údaje boli použité v tejto štúdii podstúpili bronchoskopiu indikovanú kvôli 
suspektnej aspirácii cudzieho telesa v rokoch 2017 až 2021. Žiadna úmrtnosť pacienta nebola 
evidovaná, pacienti nemali žiadne komplikácie po výkone. Povolenie na analýzu dát bolo 
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získané od Etickej komisie Národného ústavu detských chorôb. Štatistická analýza sa 
uskutočnila pomocou SPSS 20.0 (IBM). Deskriptívna analýza bola použitá na zobrazenie 
základných trendov v demografických premenných, ako aj výsledkov analýzy. Na určenie 
významnosti rôznych údajov bol použitý chí-kvadrátový test. Hodnota p<0,05 sa považovala 
za významný rozdiel. 

Výsledky
Z dát zozbieraných na zhotovenie práce boli vytvorené dve analýzy. Univariačná analýza 
výskytu jednotlivých príznakov a multivariačná analýza faktorov, ktoré sa používajú pri 
indikácii pacienta na bronchoskopiu pri suspektnej aspirácii CZT. V nasledujúcej časti 
prezentujeme relevantné výsledky.

Všeobecné údaje
Zo 117 pacientov (M:60,7%, Ž:39,3%) s priemerným vekom 35 mesiacov (63,2% <2rokov, min. 
5m, max. 204m) sme zistili cudzie teleso u 64 detí (54,7%, s lokalizáciou: v pravých bronchoch 
31,6%, ľavých bronchoch 13,7%, bilaterálne 2,6%, laryngotrachei 6,8%), z toho organické u 52 
(44,4%) a anorganické u 12 (10,3%). Svedok aspirácie bol z anamnézy prítomný v 76 prípadoch 
(65%), po príchode do nemocnice bolo asymptomatických 39 (33,3%) detí. Flexibilný 
bronchoskop bol na definitívnu extrakciu použitý v 38 prípadoch (58%) a rigidný v 27 (42%). 
Priemerný čas od aspirácie po bronchoskopiu bol 4,55 dňa (72,7% do 48hod. po príjme), 
minimálny 0 (bronchoskopia prebehla v deň aspirácie), maximálny 120 dní. Počet pacientov s 
diagnostikovanou pneumóniou bez prítomného cudzieho telesa bol 22 (18,8%). Po štatistickej 
analýze sme zistili, že počet dní prítomnosti CZT nesúvisí s tým, že dieťa prichádza do 
nemocnice asymptomatické (p=0.959).

Anamnéza
Z anamnézy sme sledovali aspiračný moment, cyanózu, horúčku, dyspnoe. Aspiračný moment  
bol prítomný u 35,2% pozitívnych prípadov, ako aj 35,2% negatívnych  (p=0,880). 
Cyanózu malo 9 pacientov s aspirovaným CZT  a 11 pacientov bez aspirácie CZT (p=0,653), 
dyspnoe malo 38 pacientov s pozitívnym CZT, 33 bez diagnostikovaného CZT (p=0,236), 
horúčku 6 pacientov s CZT, 3 bez CZT (p=0,282). Analýza nepreukázala významnosť týchto 
parametrov. Počet asymptomatických pacientov pri príjme bol 32 (30,5%), z ktorých bolo CZT 
následne potvrdené u 7 (6,7%) a nepotvrdené u 25 (23,8%). Naopak, symptomatických 
pacientov bolo prijatých 73 (69,5%), z toho CZT bolo identifikované u 45 (42,9%) a 
neidentifikované u 28 (26,7%). Tento výsledok je štatisticky významný (p=0,000).

Auskulačný nález 
Z pacientov prijatých na DORLK malo pozitívny auskultačný nález 79 (75,2%), bez nálezu bolo 
26 (24,8%) detí. Z pacientov s pozitívnym auskultačným nálezom a prítomnosťou cudzieho 
telesa boli štatisticky významné unilaterálne znížené dychové fenomény, prítomné u 17 detí 
(16,2%). Stridor bol zaznamenaný u 9 (8,6%), chrôpky 13 (12,4%), pískanie 9 (8,6%) a negatívny 
auskultačný nález u 4 (3,8%) pacientov. Pri pacientoch bez CZT bol zaznamený negatívny 
auskultačný nález v 22 (21%) prípadoch, znížené dychové fenomény v 9 (8,6%), stridor 4 
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(3,8%), chrôpky 12 (11,4%) a pískanie prítomné v 6 (5,7%) prípadoch. Výsledky sú štatisticky 
významné (p=0,002), u pacientov s organickým cudzím telesom boli častejšie identifikované 
stranový rozdiel a stridor. Prítomnosť pneumónie neovplyvňuje výsledky auskultácie pri 
diagnostike cudzieho telesa (p=583) a nemá významný vplyv na indikáciu pacienta na 
bronchoskopiu. 

Rádiologický nález
Z analýzy boli vylúčení pacienti s rádiokontrastným CZT. U pacientov s potvrdeným CZT bol 
diagnostikovaný normálny RTG nález v 16 (15,2%), konsolidácie 8 (7,6%), emfyzém 23 (21,9%) 
a atelektázy 5 (4,8%) prípadoch. Pacienti bez CZT mali negatívny nález v 32 (30,5%), 
konsolidácie 8 (7,5%), emfyzém 9 (8,6%) a atelektázy 4 (3,8%) prípadoch. Výsledok je 
štatisticky významný (p=0,009), pacientom s cudzím telesom bol s väčšou frekvenciou 
diagnostikovaný emfyzém pľúc. 
Analýza nálezov po porovnaní s časom od aspirácie po bronchoskopiu (diagnostiku) poukazuje 
na výskyt emfyzému a rádiokontrastného telesa (v prípade anorganických telies) do 0 dní od 
aspirácie. Atelektázy sa objavili za 2 dni, konsolidácie za 3 dni. 
Prítomnosť pneumónie neovplyvňuje výsledky RTG pri diagnostike cudzieho telesa (p=0,601) 
a nemá významný vplyv na indikáciu pacienta na bronchoskopiu.

Tabuľka 1: Pravdepodobnosť správneho pozitívneho výsledku diagnostiky cudzieho telesa.  
(ASK - auskultácia, ANMZ - anamnéza, RTG - snímka, PPV/NPV - pozitívna/negatívna 
prediktívna hodnota).

Auskultácia Anamnéza RTG Počet PPV % NPV %

ASK(+) ANMZ(+) RTG(+) 24/33 72 -

ASK(+) ANMZ(+) RTG(-) 12/25 48 -

ASK(+) ANMZ(-) RTG(-) 5/9 55 -

ASK(+) ANMZ(-) RTG(+) 13/18 72 -

ASK(-) ANMZ(+) RTG(+) 4/9 44 -

ASK(-) ANMZ(+) RTG(-) 3/13 23 -

ASK(-) ANMZ(-) RTG(+) 3/5 60 -

ASK(-) ANMZ(-) RTG(-) 5/5 - 100

Multivariačná analýza
Najvyššia pravdepodobnosť pozitívneho výsledku je daná kombináciou pozitívneho 
auskultačného vyšetrenia, RTG a anamnézy (72%), taktiež aj auskultačného vyšetrenia a RTG 
(72%). Zvyšné kombinácie s hodnotami pod 60%, s najnižšou hodnotou pri izolovanej 
pozitívnej anamnéze (23%). Najvyššia negatívna prediktívna hodnota (NPV) je v prípade 
negatívneho výsledku všetkých troch modalít ( 100%). Špecificita a senzitivita troch metód je 
uvedená v Tabuľke 2.
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Tabuľka 2: Porovnanie diagnostických nálezov u pacientov s organickým cudzím telesom a bez 
neho. (n - počet pacientov)

Vyšetrenie CZT + pacienti 
(n=52)

CZT - pacienti 
(n=53)

Senzitivita 
%

Špecificita 
% p

Aspiračný 
moment 37 (35,2%) 37 (35,2%) 67,00% 30,00% 0,880

Symptómy

Prítomná 
cyanóza 9 (8,6%) 11 (10,5%) 0,653

Pozitívne 
dyspnoe 38 (36,2%) 33 (31,4%) 0,236

Prítomná 
horúčka 6 (5,7%) 3 (2,9%) 0,282

Auskultácia 68,00% 60,00% 0,002

Pískanie 9 (8,6%) 6 (5,7%)

Chrôpky 13 (12,4%) 12 (11,4%)

Stridor 9 (8,6%) 4 (3,8%)

Oslabené 
dýchanie 17 (16,2%) 9 (8,6%)

Bez nálezu 4 (3,8%) 22 (21%)

RTG nález 84,00% 41,00% 0,009

Normálny nález 16 (15,2%) 32 (30,5%)

Konsolidácie 8 (7,6%) 8 (7,6%)

Emfyzém 23 (21,9%) 9 (8,6%)

Atelektázy 5 (4,8%) 4 (3,8%)

Diskusia
Indikácia pacientov na bronchoskopiu po suspektnej aspirácii cudzieho telesa je pre detského 
otorinolaryngológa vždy náročným rozhodnutím [9, 11]. Nepriame nálezy, rádiologické alebo 
fyzikálne vyšetrenia, upozorňujú lekárov na potrebu ďalšieho riešenia. Jednoznačným 
diagnostickým a terapeutickým nástrojom je bronchoskopia, u detí vedená pod celkovou 
anestéziou [8].
V našej štúdii sa vek pacientov pohyboval medzi 5 a 204 mesiacmi, 63,2% detí malo menej ako 
2 roky. To je v súlade s väčšinou literárnych zdrojov opisujúcich batolivé obdobie (do 3 rokov) 
ako najrizikovejšie [1-9, 11, 12]. Niektoré štúdie [8, 9] stanovili vekový strop pacientov na 16, 
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resp. 12 rokov, pričom najstarší pacient v našej štúdii podstúpil bronchoskopiu vo veku 17 
rokov. 
Z hľadiska pohlavia sme mali vyšší podiel mužskej populácie (60,7%), naše výsledky sa nelíšia 
od iných štúdií. Vyššie percento pacientov mužského pohlavia by mohlo byť spôsobené jeho 
pomerne vyššou zvedavosťou, podľa Na’ara [6].
Priemerný čas od aspirácie po bronchoskopiu bol 4,55 dňa, pričom 72% prípadov podstúpilo 
bronchoskopiu do 2 dní od aspirácie. Literatúra uvádza variabilný interval, nakoľko podobne 
ako v našej štúdii, akútne prípady sú riešené čo najrýchlejšie (v daný deň), chronické problémy 
s dýchaním môžu trvať aj týždne [2, 11] a pacient prichádza až na odporúčanie detského 
lekára. Neodmysliteľnou súčasťou indikovania bronchoskopie u detí je zhodnotenie stavu 
pacienta, aby sa predišlo komplikáciám počas výkonu, ktorý vyžaduje pozorný tím skúsených 
otorinolaryngológov, anestéziológov a sestier na operačnej sále. Z toho dôvodu sa výkon 
občas posúva o niekoľko hodín, aby sa bronchoskopia vykonala počas dňa, nie v nočných 
hodinách, pokiaľ to stav pacienta dovoľuje. 
Cudzie teleso bolo prítomné v 54,7%  prípadov, v literatúre sú rôzne štúdie porovnávajúce 
rôzne študijné skupiny, do našej štúdie sme zahrnuli všetkých pacientov, ktorí podstúpili 
bronchoskopiu pre podozrenie na aspiráciu cudzieho telesa, takže je možné čiastočne 
porovnať tieto výsledky so štúdiami viacerých vedeckých tímov [1 - 5, 7]. Čo sa týka povahy 
cudzieho telesa, extrahovalo sa  81,25% organických, 18,75% anorganických cudzích telies, v 
súlade s niektorými štúdiami: 84% -16% [4]; 83% - 17% [5]; v nesúlade s 87,7% - 12,3% [1]; 
93,3% - 6,7% [7]. Niektoré štúdie [6] sa zamerali na kvantifikáciu aspirovaných predmetov 
(pistácie, oriešky, semienka, zelenina, plasty). Z hľadiska typu sa cudzie teleso môže meniť 
podľa sociálnych charakteristík, stravovacích  návykov rodičov a detí [4].
Na Detskej otorinolaryngologickej klinike LF UK a NÚDCH štandardne postupujeme k dolným 
dýchacím cestám flexibilným bronchoskopom, aby sme hodnotili stav bronchiálneho stromu 
spolu s polohou a typom cudzieho telesa. Následne sa na extrakciu pri flexibilným 
bronchoskopom používa extrakčný košík (Dormia basket) alebo kombinácia pevného 
bronchoskopu s kliešťami. V prípade ostrého anorganického cudzieho telesa, skoro vždy 
identifikovaného už z röntgenového zobrazenia, je prvý pokus vždy s rigidným 
bronchoskopom, aby sa chránili dýchacie cesty a hlasivky pred možnou dislokáciou cudzieho 
telesa, ktorá by mohla spôsobiť poškodenie štruktúr dýchacích ciest a ich okolia. V našej štúdii 
boli cudzie telesá odstránené s flexibilným bronchoskopom v 58% prípadov, v kontraste s 
údajmi v štúdiách: 66% [2], 77,6% [1] a 33% [6]. Žiadna úmrtnosť pacienta nebola evidovaná, 
pacienti nemali žiadne komplikácie po výkone, aj keď incidencia komplikácií pri bronchoskopii 
sa v štúdiách líši, pohybuje sa na úrovni medzi 0,9% až 25,9%. Čo sa týka mortality, incidencia 
je medzi 0 a 1,4% [5].
Z anatomických dôvodov väčšina cudzích telies končí na pravej strane bronchiálneho stromu, 
čo je výsledok evidentný v našej štúdii, ako aj v iných štúdiách [1-3, 5, 11]. V niektorých 
štúdiách bol častejšie obturovaný ľavý bronchus [4, 6, 9], avšak rozdiely v nich neboli 
priepastné. 
V rámci jednorozmernej analýzy sme sa pokúsili retrospektívne odpovedať na otázku, či 
prítomnosť pneumónie u pacientov bez prítomnosti cudzieho telesa (neskôr preukázanej 
bronchoskopiou), vplýva na prvotný úsudok indikovať bronchoskopiu, berúc do úvahy, že
zápal pľúc sa manifestuje patologickým nálezom na RTG pľúc a auskultáciou. Odpoveď získaná 
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z našich výsledkov, bola bez štatistickej významnosti pre auskultáciu (p=0,583) aj RTG 
(p=0,601) nálezov. Túto informáciu je nutné dodatočne overiť, nakoľko nie je podložená 
žiadnou nám dostupnou štúdiou.  Ďalšia otázka bola, či trvanie (počet dní) prítomnosti telesa 
v tele ovplyvňuje nálezy na RTG pľúc. Po štatistickej analýze (p=0,001) sme dospeli k záveru, 
že výsledky sú štatisticky významné. Emfyzém je najrýchlejšie sa objavujúci nález na RTG 
snímke. V neposlednom rade sme zisťovali, či počet dní prítomnosti cudzieho telesa súvisí s 
asymptomatickým stavom dieťaťa po príchode do nemocnice. V tomto prípade štatistická 
súvislosť nebola preukázaná (p=0,959). Z praktického hladiska, dieťa prichádza do nemocnice 
z dôvodu zhoršenia stavu, náhodné nálezy cudzích telies sme nezaznamenali. Zo štatistického 
hľadiska je potrebné ďalšie skúmanie týchto fenoménov, nakoľko nie sú spomínané v žiadnej 
zatiaľ publikovanej štúdii.
V tejto štúdii sme sa zamerali na diskusiu o indikáciách bronchoskopie pri podozrení na 
aspiráciu cudzieho telesa. Viacrozmerná analýza bola založená na troch faktoroch: prítomnosť 
pozitívnej aspiračnej anamnézy a patologický nález na RTG pľúc a auskultácii. 
Existuje niekoľko štúdií, ktoré študujú kombinácie týchto faktorov [1,4]. Z našich výsledkov 
usudzujeme, že najvyššiu pozitívnu prediktívnu hodnotu (72 %) má kombinácia patologických 
nálezov v RTG pľúc a auskultácie s/bez aspiračným momentom (pozitívna anamnéza 
aspirácie). Medzi ostatné kombinácie patria anamnéza, rádiologický nález (PPV=44%); 
auskultácia, anamnéza (PPV=48%); rádiologický nález (PPV=60%); auskultácia (55%); 
anamnéza (23%). V porovnaní s inými štúdiami sme zistili nižšiu pozitívnu prediktívnu hodnotu 
v prípade kombinácie auskultácia, anamnéza, rádiologický nález ([4]: 91,3%), aj v prípade 
samostatnej pozitívnej anamnézy ([4]: 34,2%), vyššiu pozitívnu prediktívnu hodnotu pre 
samostatný rádiologický nález ([1]: 42%). 
Senzitivita a špecificita auskultácie (68%, 60%), anamnézy aspiračného momentu (67%, 30%), 
rádiologického nálezu (84%, 41%) je v porovnaní s výsledkami podľa iných autorov odlišná ([4]: 
anamnéza 87.1%, 24.3%; rádiologický nález 42.4%, 69.9%; auskultácia 84.7%, 56.6%; [5]: 
anamnéza 41.3% 96.3%; rádiologický nález 71,4%, 74,1%; auskultácia 96,4%, 46,3%). Možným 
vysvetlením je rozdielne hodnotenie aspiračného momentu, resp. pozitívnej anamnézy medzi 
autormi. Naša štúdia má pomerne menší súbor (117 pacientov), v porovnaní s ostatnými 
autormi: 431 [4], 207 [5].
Čo sa týka jednorozmernej analýzy rôznych nálezov, v porovnaní s prítomnosťou cudzieho 
telesa (ako indikátora prítomnosti cudzieho telesa) sú naše výsledky nasledovné:
Žiadna štatistická významnosť pre samotného svedka aspirácie cudzieho telesa (p=0,181), pre 
prítomnosť pozitívnej aspiračnej anamnézy (p=0,880), pre prítomnosť cyanózy (p=0,653),  pre 
prítomnosť dyspnoe (p=0,236), pre prítomnosť horúčky (p=0,282). Štúdie hodnotia svedka 
aspirácie cudzieho telesa ako presnejší diagnostický parameter:  [3, 4, 5]. Pozitívnu aspiračnú 
anamnézu (bez svedka) udáva Kiyan [5] s hraničnou statistickou významnosťou. Rozdiel medzi 
výsledkami iných štúdií a nami môže vyplývať z veľkosti štatistického súboru, definície svedka 
a spôsobu odberu anamnézy. Výsledky cyanózy [1, 4, 5, 8], dyspnoe [1, 3, 4, 5, 8] a horúčky 
[1, 3, 8] sú v spomínaných štúdiách, bez štatistickej významnosti a v súlade s našimi výsledkami 
a poukazujú na nízku indikačnú hodnotu pre výkon bronchoskopie.     
Štatistická významnosť (p=0,000) bola hlásená pre prítomnosť symptómov pri príjme do 
nemocnice (napr. kašeľ, stridor). S našimi výsledkami u pacientov s aspirovaným cudzím 
telesom (vyššia prítomnosť oslabených jednostranných dýchacích zvukov a stridor) súhlasia 
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dvaja autori [1, 8] ako aj s hypotézou významnosti nálezu emfyzemu pri hodnotení RTG pľúc 
[1, 3, 8]. Aspirované cudzie teleso zvyčajne nie je možné priamo vidieť na rádiologických 
snímkach, ktoré môžu byť falošne negatívne až v 35% prípadov [8] Ak vezmeme do úvahy 
organické cudzie telesá (oriešky, jablko, iné jedlo), ktoré sú zvyčajným vinníkom [6], výzva je 
ešte väčšia. Prítomnosť patologického nálezu na rádiologickej snímke, ako aj jednostranne 
oslabených zvukových fenoménov sa podľa viacerých štúdií [1, 3, 8] radia medzi vhodné 
parametre pre indikáciu bronchoskopie pri podozrení na prítomnosť cudzieho telesa v 
dýchacích cestách detských pacientov.
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Úvod
Prevalencia rakoviny u mladých žien vzrastá každým rokom. Najčastejším typom, ktorý 
ohrozuje ženy v reprodukčnom veku je karcinóm prsníka. Liečba pacientky zahŕňa 
operáciu, chemoterapiu, prípadne rádioterapiu. Pri včasnej diagnostike je vysoká 
pravdepodobnosť, že pacientka vyzdravie a bude schopná žiť normálny život. Nežiadúcim 
efektom liečby je však zníženie fertility. U mladých žien to predstavuje komplikáciu, nakoľko 
väčšina z nich ešte nenaplnila svoj reprodukčný potenciál a v budúcnosti by takúto príležitosť 
chcela mať. Ako možnosť zachovania reprodukcie je uvedená a odborníkmi odporúčaná práve 
kryoprezervácia, čiže metóda mrazenia biologického materiálu (vajíčka, embryá) s následnou 
možnosťou ich využitia na oplodnenie po ukončení onkologickej liečby. Táto metóda 
zachovania fertility je však mimoriadne nákladná pre pacientku bez partnera (približná suma 
je 1200 – 2000 EUR ) a v Slovenskej republike nie je hradená zdravotnými poisťovňami. Vedia 
ženy o tejto možnosti a vedia si to uhradiť samé? Malo by sa v systéme niečo zmeniť ? 
V prieskume sme sa pýtali desiatky mladých žien na ich vek, životný status, či sú bezdetné 
alebo už dieťa či deti majú. Krátko sme ich oboznámili s problémom financovania takéhoto 
zákroku pri onkologickom ochorení a následne sme sa pýtali, či a ako by boli schopné takúto 
čiastku pokryť. V poslednej otázke mala respondentka odpovedať, či súhlasí so zmenou 
financovania tak, aby istú časť nákladov kryoprezervácie onkologickým pacientkam hradila 
poisťovňa. Možnosť zachovania plodnosti pre pacientky s rakovinou je dostupná s úhradou vo 
väčšine európskych krajín. 13 krajín EÚ (43,3 %) hradí všetky možnosti, ktoré ponúka a 4 
krajiny (13,3%) hradia aspoň jednu možnosť. (1). Spolu 17 krajín venuje svoju pozornosť týmto 
ženám, Slovensko nehradí žiadnu možnosť intervencie na zachovania plodnosti onkologickým 
pacientkam. 

Materiál a metódy
Vrámci odbornej práce sme vytvorili anonymný dotazník, na základe ktorého zisťujeme či 
ženy, bezdetné či s deťmi, vedia o danej skutočnosti, aký na to majú názor a či by podľa nich 
mala nastať zmena, ktorá by bola priaznivejšia pre onkologické pacientky. Prieskum názoru 
náhodne oslovených žien, ktoré sa dostavili na vyšetrenie bol vykonaný v ambulancii Centra 
reprodukčnej medicíny I. gynekologicko - pôrodníckej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica sv. 
Cyrila a Metoda.
Dotazník pozostáva z otázok :
1. Uveďte prosím svoj vek ( odpoveď zaznačená cifrou )
2. Aký je Váš stav ? ( odpoveď z možností : vydatá, slobodná, vo vážnom vzťahu )
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3. Máte vlastné dieťa ? ( odpoveď z možností : áno, nie )
4. Chcete mať v budúcnosti dieťa ? ak v predchádzajúcej odpovedi odpovedala pacientka “NIE” 
( odpoveď z možností : áno, nie, neviem )
5. Mala by mať podľa Vás žena právo mať dieťa bez ohľadu na finančné pomery ( možnosti ) ? 
( odpoveď z možností : áno, nie )
6. Považujete svoje zdravotné poistenie za dostačujúce ? ( odpoveď z možností : áno, nie, 
neviem - nepoznám podmienky poistenia )
V ďalšej časti sme informovali pacientku o problematike, ktorou sa zaoberáme. Text v 
dotazníku znel nasledovne : Mladé onkologické pacientky (< 35 – 37 rokov), ktoré musia 
podstúpiť invazívnu liečbu (napr. operáciu, či chemoterapiu), sú častokrát pred liečbou 
oboznámené onkológom o negatívnom účinku onkologickej liečby na plodnosť. Následne by 
mal lekár odporučiť pacientke podstúpenie odberu a kryoprezervácie (mrazenia ) vajíčok alebo 
embryí. Tento proces je dôležitý pre zachovanie možnosti pacientky mať rodinu po ukončení 
liečby. 
Takýto zákrok je však nákladný (cca 2000 eur ) a slovenské zdravotné poisťovne ( VšZP, Union, 
Dôvera) náklady na takúto kryoprezerváciu nepreplácajú ani čiastočne.

7. Súhlasíte so zmenou financovania poisťovní, tak aby väčšinu financií pokryla pre pacientku 
zdravotná poisťovňa? ( odpoveď z možností : áno, nie, neviem )

Výsledky
Dáta, ktoré sme získali z dotazníka budú prezentované až v rámci konferencie nakoľko v 
súčastnej dobe ešte stále prebieha ich zbieranie.

Diskusia
Tehotenstvo v modernej dobe už nespájame s nízkym vekom ako tomu bolo v minulosti. 
Edukačný, finančný či spoločenský nátlak a taktiež túžba budovania osobného života a kariéry, 
núti mladé ženy odkladať svoje tehotenstvo do obdobia svojej tretej životnej dekády. Táto 
teória o stúpajúcom veku rodičiek vyplýva z dát poskytnutých Národným centrom 
zdravotníckych informácií z roku 2004 a roku 2020 i z dát Slovenskej gynekologicko –
pôrodníckej spoločnosti.

V roku 2004, na základe správy vydanej Národným centrom zdravotníckych informácií, vekové 
kategórie 20 - 24 rokov a 25 - 29 rokov spolu predstavuje 33 468 ( 64.4% ) pôrodov z celkového 
počtu 51 968. (2) .
V roku 2020, na základe správy vydanej Národným centrom zdravotníckych informácií, však 
najväčšiu vekovú skupinu tvoria práve matky vo veku 30 - 34 rokov ( 31.2% zo všetkých 
pôrodov ). Nasleduje mladšia veková skupina, 25 - 29 rokov ( 29.5% zo všetkých pôrodov ). 
Dôležité je taktiež vyzdvihnúť údaj, ktorý poukazuje na životný status ( vydatá / slobodná ) 
rodičiek. V roku 2020 tvorili slobodné rodičky 34.6 % a vydaté 60.8%. (3). Tento fakt nás 
upozorňuje aj na možné finančné komplikácie slobodných žien, ktorým sa narodilo dieťa.
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Avšak tak ako stúpa vek rodičiek, naopak klesá vek pacientok s rakovinou. Prevalencia rakoviny 
u mladých žien vzrastá každým rokom. Najčastejším typom, ktorý ohrozuje ženy v 
reprodukčnom veku je karcinóm prsníka. 
V roku 2020 Svetová zdravotnícka organizácia a GLOBOCAN uviedla dáta, ktoré hovoria o 
incidencií rakoviny na Slovensku. Rakovina prsníka bola uvedené ako druhá najčastejšia 
onkologická diagnóza. Pribudlo viac ako 3 tisíc nových prípadov, čo predstavuje 10.2% zo 
všetkých novonájdených prípadov na Slovensku. (4). Napriek tomu, že táto diagnóza postihuje 
najmä staršie ženy, v posledných rokoch sme zaznamenali signifikantný nárast tohto typu 
rakoviny u mladých žien. 
Dáta poskytnuté Národným onkologickým inštitútom ukazujú že od roku 1990 markantne 
vzrastá počet nových prípadov zhubného nádoru prsníka. V roku 1990 to boli 4 nové prípady 
pre vekovú skupinu 25 – 29 rokov a 32 nových prípadov pre vekovú skupinu 30 – 34 rokov. 
V roku 2010 to bolo 8 nových prípadov pre vekovú skupinu 25 – 29 rokov, čo představuje 
dvojnásobok za dekádu a 35 nových prípadov pre vekovú skupinu 30 – 34 rokov. (5)

Liečba rakoviny u mladej pacientky je pomerne rovnaká ako u starších pacientok. Zahŕňa 
chirurgické zákroky ako mastektómiu či breast – conserving surgery, po ktorej následuje 
intenzívna rádioterapia. (6). Pri včastnej diagnostike je vysoká pravdepodobnosť, že pacientka 
vyzdravie a bude schopná žiť normálny život. Nežiadúcim efektom liečby je však zníženie 
fertility. U mladých žien to predstavuje komplikáciu, nakoľko väčšina z nich ešte nenaplnila 
svoj reprodukčný potenciál a v budúcnosti by takúto príležitosť chcela mať.

Ako možnosť zachovania reprodukcie je uvedená a odborníkmi odporúčaná práve 
kryoprezervácia, oocytov, alebo pri stabilnom páre aj embryí, ktorú ak chce, musí pacientka 
podstúpiť ešte pred liečbou rakoviny. Kryoprezervácia je metóda zmrazovania pohlavných 
buniek a embryí pri veľmi nízkych teplotách. Jej úspešnosť v posledných rokoch rastie vďaka 
používaniu kryoprotektívnych médií a zariadeniam na kontrolu teploty. (7). Female Fertility 
Preservation Guideline vydaný ESHRE uvádza, že v popredných štátoch Európskej Únie je táto 
metóda hradená poisťovňami úplne, alebo aspoň čiastočne. 13 krajín ( 43.3% ) hradí všetky 
možnosti, ktoré ponúka a 4 krajiny ( 13.3% ) hradia aspoň jednu možnosť. (1) Spolu 17 krajín 
venuje svoju pozornosť týmto ženám, Slovensko nehradí žiadnu možnosť intervencie 
zachovania plodnosti onkologickým pacientkam. Po finančnej stránke je táto metóda nákladná 
a časovo neodkladná. 

Spoločenská či finančná situácia dnes nedovoľuje žiť mladým ľuďom tak ako v predošlých 
desaťročiach. Osamostatnenie od rodiny predstavuje omnoho väčšiu finančnú záťaž a spolu s 
vyšším vzdelaním, ktoré zaberá veľké časové rozmedzie, sa dnes mladé páry rozhodujú založiť 
rodinu neskôr. Mladým rodinám nepomáha ani štát a tak finančná položka , akou je napríklad 
kryoprezervácia zárodočných buniek alebo embyí, a časový nátlak môžu viezť k rozhodnutiu 
vzdať sa rodiny v budúcnosti. 
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Záver
Cieľom odbornej práce je poukázať a informovať spoločnosť o takejto problematike a 
vyžadovať zmenu tak aby finančná stránka mladých onkologických pacientok nemohla 
rozhodovať o budúcnosti ich potencionálnej rodiny.
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Úvod 
Pády predstavujú významný problém v oblasti verejného zdravotníctva ako aj finančného 
zaťaženia zdravotných systémov po celom svete. Podľa epidemiologických štúdií frekvencia 
pádov je priamo úmerná veku a množstvu rizikových faktorov. Každoročne spadne približne 
30% seniorov aspoň jedenkrát. V roku 2017 boli pády zodpovedné až za 695 771 úmrtí
celosvetovo.  Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie početnosť hlavnej rizikovej 
skupiny pre pády (ľudia nad 60 rokov) narastie do roku 2050, až na 2 miliardy zo súčasných 
900 miliónov, z čoho vyplýva, že problematika pádov bude v budúcnosti predstavovať 
významnejší problém ako doteraz. Samotné pády predstavujú druhú najčastejšiu príčinu úmrtí 
v dôsledku neúmyselných zranení, hneď po úrazoch na cestách, s najvyšším výskytom 
v strednej Európe. Popisuje sa viac ako 400 druhov rizikových faktorov pádov. Vnútorné 
rizikové faktory odrážajú zdravotnú anamnézu a biologické faktory, ako sú vek, pohlavie, 
akútne alebo chronické, fyzické a/alebo psychické ochorenie, pohybové alebo zmyslové 
deficity, história pádov v anamnéze a inkontinencia. Medzi vonkajšie faktory patria účinky 
liekov a domáce riziká. Hlavnou stratégiou v riešení tejto problematiky sú preventívne 
stratégie, ktoré môžeme rozdeliť na primárne ktorých cieľom je odstránenie rizikových 
faktorov s cieľom zabránenia vzniku pádu. Sekundárne preventívne stratégie sa zameriavajú 
na zníženie následkov pádov ako sú ochranné nohavice v prevencií zlomenín stehnovej kosti 
alebo ochranné podložky pri posteliach v domovoch sociálnych služieb.
Napriek znalostiam a účinkom preventívnych programov v zahraničí, v Slovenskej republike 
bohužiaľ tieto programy stále absentujú a tejto problematike sa nevenuje dostatočná 
systematická pozornosť.

Materiál a metódy
Pacienti s pádmi, ktorí boli zaradení do praktickej časti tejto práce museli spĺňať nasledujúce 
inklúzne kritéria: vek 18 a viac rokov, záznam o páde v príjmovej zdravotnej dokumentácii, pád 
v dátume od 1.1.2019 - 31.12.2019 a pád bol bez priameho cudzieho zavinenia.
Dáta boli získané „off-line“ z nemocničného informačného systému Medea. Inklúzne kritéria 
spĺňalo v celkovom rozsahu 3000 pacientov. Pacienti bolo rozdelení do nasledujúcich 
vekových skupín: 18-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90-99, 100-109 rokov.  Spracovanie 
a následná analýza získaných dát bola vyhotovená pomocou softvérov Microsoft Excel a IBM 
SPSS verzia 24.
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Výsledky
Z celkového počtu 3000 pacientov predstavovali najpočetnejšiu skupinu padajúcich, ľudia vo 
vekovej skupine 18-49 rokov (42,5%) s prevahou mužov (59,6%). V prípade celkového počtu 
pádov na základe pohlavia dominovali ženy s výnimkou vekových kategórii od 18-59 rokov. 
Z pohľadu celkového množstva pádov na základe pohlavia bola dominancia žien s počtom 
1590 (53%) oproti mužom 1410 (47%).

Obrázok 1: Podiel pádov na základe veku a pohlavia

V dôsledku pádu bolo hospitalizovaných 419 pacientov z celkového počtu 2906 čo predstavuje 
percentuálnu hodnotu 14,5 %. Najpočetnejšou vekovou skupinou hospitalizovaných boli ľudia 
vo veku 18-49 rokov, pričom muži oproti ženám v tejto vekovej kategórii predstavovali viac 
ako trojnásobok. Vo vekových kategóriách do 69 rokov dominovali hospitalizácie u mužského 
pohlavia. Naopak vo vekových kategóriách 70 a viac rokov v nutnosti hospitalizácie pomerne 
výrazne dominovali ženy.
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Obrázok 2: Podiel hospitalizácií po páde podľa veku a pohlavia

Z celkového množstva hospitalizovaných pacientov 6,7% pacientov vyžadovalo hospitalizáciu 
v dĺžke 4-7 dní, 4,9% pacientov ostalo v zdravotníckom zariadení po dobu 1-3 dní a 2,9% bolo 
hospitalizovaných dlhšie ako 8 dní.
Potreba operácie v dôsledku pádu predstavovala 9,1% z celkového počtu pacientov po páde.
Najpočetnejšou vekovou skupinou vyžadujúcou operačné riešenie následkov pádu boli 
pacienti vo veku 18-49 rokov s výraznou, viac ako trojnásobnou prevahou mužov. V prípade
porovnania nutnosti operácie na základe pohlavia celkovo dominovali ženy (53%)  s prevahou 
oproti mužom vo vekových kategóriách 60 rokov a viac.Alkohol ako jeden z hlavných 
rizikových faktorov pádu výrazne dominoval najmä u mužov (79 %) vo všetkých vekových 
kategóriách. Z celkového počtu analyzovaných pacientov alkohol bol príčinou 206 pádov čo 
predstavuje 6,8 % pacientov z celej analyzovanej vzorky. Seniori v domovoch sociálnych 
služieb, ako hlavná riziková skupina v súvislosti s pádmi, predstavovala 2,8% z celkového počtu
pacientov po páde.Potreba hospitalizácie následkom pádu u seniorov z domovov sociálnych 
služieb predstavovala 15,2%, čo sa výrazne nelíši oproti celkovej vzorke padajúcich, mimo 
domovov sociálnych služieb (14,5 %). Z pohľadu analýzy lokalizácie miesta udalosti pádu 
dominujú pády vonku 943 (71,4%). Dominantnou skupinou padajúcou vonku boli najmä mladí 
ľudia vo vekovej kategórií 18-49 rokov. V starších vekových skupinách 70 a viac rokov
dominujú naopak pády vnútri.V prípade analýzy výskytu pádov podľa ročných období 
dominuje jar (26,7%), nasledovaná letom (26,5%), jeseňou (24,2%) a zimou (22,6%).
Lokalizáciu poranenia v dôsledku pádu sme rozdelili na štyri časti: hlava, krk a trup, horná 
končatina, dolná končatina.
Najpočetnejšou vekovou skupinou ktorá utrpela poranenie v oblasti hlavy predstavuje veková 
skupina 18-49 ročných. Medzi poranenia hlavy boli zaradené poranenia: zlomenina, otvorená 
rana, trauma mozgu, tržná rana a vykĺbenie. V starších vekových skupinách od 50 do 70 rokov 
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dominuje poranenie hornej končatiny. V najvyšších vekových kategóriách od 70 rokov opäť 
dominuje poranenie hlavy nasledované poraneniami najmä dolnej a hornej končetiny.

Obrázok 3: Rozdelenie pádov podľa lokalizácie poranenej časti tela

Mechanizmy pádov sme rozdelili do 18 kategórií. Najpočetnejším typom mechanizmu ktorým 
došlo k pádu u mužov predstavujú dopravné nehody (40,17%). Do tejto kategórie sú zaradené 
pády na skútri, kolobežke, bicykli a pády v mestskej hromadnej doprave. Druhým najčastejším 
mechanizmom sú pády v dôsledku pokĺznutia, podvrtnutia alebo potknutia (12,08%). Tretie 
miesto v rebríčku najčastejších príčin pádov u mužov predstavuje pád na schodoch, 
nasledovaný pádmi pri športových činnostiach ako korčuľovanie, lyžovanie a jazda na 
skateboarde.
Rozdelenie mechanizmov pádov bolo totožné s mužskou populáciou. Mechanizmy pádov 
u žien sú v porovnaní s mužmi sú však o niečo rozdielne, najčastejším dôvodom pádu je 
dopravná nehoda oproti mužom s takmer polovičným zastúpením (22,58%). U žien oproti 
mužom je tiež výrazne viac zastúpení pád v dôsledku pokĺznutia alebo potknutia ( 22,37%). Na 
tretom mieste je pád v domácom prostredí ktorí je u žien dvakrát tak časté v porovnaní 
s mužmi.

Diskusia
Náš výskum sa zameral na pacientov ošetrených na traumatologickej ambulancii urgentného 
príjmu UNB v dôsledku pádu. Podarilo sa nám zozbierať informácie zo vzorky 3000 pacientov,
ktorí padli v priebehu roka 2019 a spĺňali príslušné kritéria pre zaradenie do štúdie. 
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Výhodou nášho výskumu predstavuje vysoký počet participantov, a taktiež fakt že boli 
zaradení aj ľudia pod 65 rokov. Na základe 6 najrozšírenejších štúdií venujúcich sa danej 
problematike, frekvencia pádov vo vekovej skupine ľudí nad 65 rokov, varíruje od 28-42%.1

Nevýhodou týchto štúdií je fakt že vzorkou boli iba ľudia nad 65 rokov a vo väčšine, bola 
výskumná vzorka pomerne malá od 203-2793 respondentov. 
V porovnaní s rozsiahlou retrospektívnou štúdiou na vzorke 2793 pacientov vykonanou vo 
Veľkej Británii, sme dosiahli podobné výsledky v prípade výskytu pádov nad 65 rokov, 
v ktorých predstavujú ženy približne dvakrát početnejšiu skupinu.2 Z pohľadu výskytu pádov 
u ľudí pod 65 rokov, sa zastúpenie žien znížilo na 53%, v dôsledku výraznejšej prevahy pádov 
u mužov vo vekovej skupine do 50 rokov. Príčinou tohto fenoménu môže byť jednak 
riskantnejší spôsob života u mladších mužov a tiež  rola alkoholu. Na základe našich analýz, 
práve muži v tejto vekovej kategórii (18-49),  prevyšovali ženy viac ako štvornásobne a rola 
alkoholu v pádoch u mužov dominovala aj v ostatných vekových kategóriách. V prípade 
porovnania nutnosti hospitalizácie dominovali mierne muži 51% a to najmä pre vyšší výskyt 
hospitalizácie v mladšom veku, čo môže súvisieť najmä s vyššou frekvenciou výskytu pádov 
v tejto kategórii. Vyššia miera hospitalizácie u mužov môže byť vysvetlená aj na základe iných 
štúdií ktoré hovoria o tom, že u mužov sa vyskytujú zväčša častejšie fatálne úrazy oproti 
ženám, a tým môže byť aj potreba hospitalizácií logicky vyššia.3 Naopak vo vyšších vekových 
kategóriách dominujú ženy, čo potvrdzujú aj výsledky iných štúdií ktoré hovoria o tom,  že  u 
starších žien je 1,8 až 2,3-krát vyššia pravdepodobnosť hospitalizácie pre úraz spôsobený 
pádom ako u mužov.3 Okrem toho je u žien 2,2-krát vyššia pravdepodobnosť, že utrpia 
zlomeniny, čo nepriamo potvrdzujú aj výsledky nášho výskumu, kde ženy nad 60 rokov 
dominujú v potrebe operačného výkonu následkom pádu. Biologický faktor prispievajúci k 
zvýšenému riziku zlomenín u žien vyplýva z faktu, že ich kostná hmota klesá rýchlejšie ako u 
mužov, najmä počas piatich rokov po menopauze. V prípade priemernej dĺžky hospitalizácie 
na základe nášho výskumu táto doba predstavovala 5,7 dňa čo predstavuje kratšiu dobu 
v porovnaní s výsledkami NCZI, z roku 2019 kde priemerná dĺžka predstavovala 6,5 dňa.4

Dôvodom tohto rozdielu môže byť fakt, že náš výskum bol realizovaný  v bratislavskom kraji, 
kde je štvrtý najnižší priemerný vek v porovnaní s ostatnými krajmi, čo môže vysvetľovať 
kratšiu dobu hospitalizácie. V prípade porovnania miesta udalosti pádu na základe výsledkov 
nášho výskumu vo vekovej skupine do 60 rokov výrazne dominovali pády vonku, čo 
pravdepodobne súvisí s vyššou spoločenskou aktivitou a vyššou mobilitou mladších ľudí, 
naopak staršie vekové kategórie padajú častejšie vnútri, čo korešponduje aj s výsledkami iných 
štúdií a súvisí s vyššou mierou imobilizácie.5 Prekvapivým výsledkom je rozdelenie pádov 
podľa ročných období, kde zimné obdobie vyšlo ako najmenej časté obdobie s výskytom 
pádov, pravdepodobne pre výrazne nadpriemerné teplotné hodnoty ktoré pretrvávali počas 
všetkých zimných mesiacoch, v porovnaní s minulosťou. V prípade rozdelenia pádov podľa 
lokalizácie poranenia dominovali poranenia hornej končatiny u ľudí do 70 rokov, 
pravdepodobne v dôsledku častej fraktúry predlaktia, ktorá aj podľa údajov NCZI predstavuje 
do vekovej skupiny 24 rokov najčastejšiu diagnózu následkom úrazu.4 Ďalším protektívnym 
faktorom u mladšej generácie môže byť rýchlejšia obranná reflexná odpoveď pri padaní 
oproti staršej vekovej kategórii. V prípade ľudí nad 70 rokov dominovali poranenia hlavy, čo 
sa nezhoduje s údajmi NCZI , ktorý na základe analýzy za najčastejšie poranenia v tejto vekovej 
kategórií považuje poranenia dolnej končatiny, a to konkrétne fraktúru krčka stehennej kosti. 
Tomuto faktu môže prispievať už spomínaná pomalšia reflexná ochranná odpoveď na pád, ale 
aj prítomnosť špecializovaného neurochirurgického oddelenia v nemocnici, v ktorej prebiehal 
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náš výskum. V prípade mechanizmov pádov u oboch pohlaví dominantnou kategóriou boli 
dopravné nehody. V tejto zložke muži dominovali takmer dvojnásobne, čo môže opäť súvisieť 
s ich riskantnejším správaním.
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Úvod
Spontánny, previabilný odtok plodovej vody (sPPROM) je v našich geografických podmienkach 
definovaný ako narušenie integrity plodových obalov bez súvislosti s invazívnym výkonom 
pred ukončením 24. gestačného týždňa (g.t.). Gravidity komplikované rozvojom sPPROM
tvoria relatívne malú skupinu (menej ako 1% všetkých gravidít) s extrémne nepriaznivou 
prognózou (1). Expektačný manažment (aplikácia tokolýzy, kortikoidná príprava pľúc plodu, 
antibiotická profylaxia, monitoring fetomaternálnej jednotky) nachádza len obmedzené 
uplatnenie, nakoľko u väčšiny tehotností dôjde k spontánnemu ukončeniu vo forme pôrodu 
resp. potratu do 7 dní od  klinického zaznamenania sPPROM (2). Plody, ktoré dosiahnu hranicu 
viability, definovanú ako ukončený 24. g.t., sú spravidla zaťažené komplikáciami z extrémnej 
prematurity vo forme pľúcnej hypoplázie (PH) a z nej vyplývajúcich zmien (Syndróm 
respiračnej tiesne novorodenca [RDS], Bronchopulmonálna dysplázia [BPD]), porúch 
centrálneho nervového systému (CNS) (Intraventrikulárne krvácanie [IVH], Periventrikulárna 
leukomalácia [PVL]), sietnice (Retinopatia prematúrnych [ROP]), gastrointestinálneho traktu 
(GIT) (Nekrotizujúca enterokolitída [NEC]), infekčnými komplikáciami (neonatálna sepsa) 
a kompresívnymi končatinovými defektami (Syndróm fetálnej kompresie [SFK]), ktoré 
významným spôsobom ovplyvňujú neonatálnu mortalitu a morbiditu a takmer bez výnimky 
vedú k dlhodobým zdravotným následkom (3–11). Časť žien vzhľadom na extrémne 
nepriaznivú prognózu volí umelé prerušenie tehotnosti (UPT) (12). 
Terapeutickú alternatívu predstavuje tzv. aktívny manažment. Do súčasnosti (2021) bolo 
popísaných niekoľko techník s cieľom arteficiálneho uzáveru defektu v plodových obaloch,
v anglosaskej literatúre označovaných ako tzv. „resealing techniques“ alebo „amniotic fluid 
reparation techniques“ (AFRT) (13–15).
Jeden z prvých, historicky dokumentovaných postupov spočíval v sterilnej, intraamniálnej 
aplikácii homológnych materských trombocytov a kryoprecipitátu plazmy za účelom  uzavretia 
defektu v plodových obaloch, sekundárneho obnovenia normohydramnia a redukcie
perinatálnej morbidity a mortality (16–21). 
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Techniku po prvýkrát úspešne použil Rubén A. Quintero (1996) v prípade iatrogénneho, 
previabilného odtoku plodovej vody (iPPROM) u 23-ročnej ženy po fetoskopickej ligácii 
pupočníka u akardiálneho plodu a označil ju názvom amniopatch (AP) (16). Technika bola 
odvodená od peridurálnej aplikácie krvných produktov tzv. „bloodpatch“, využívanej pri liečbe 
postpunkčnej cefalei (22). V roku 2016 Cochranova databáza uviedla, že neexistuje dostatok 
overených dôkazov pre rutinnú aplikáciu AP v prípadoch sPPROM (23). Táto skutočnosť 
klasifikuje AP ako experimentálnu, liečebnú metódu vyžadujúcu individuálne použitie 
a zdokumentovaný súhlas podrobne informovanej pacientky. Dokumentované prípady 
uzáveru membrán s úspešnou prolongáciu gravidity svedčia pre existenciu podskupiny
pacientiek, ktoré môžu z jeho aplikácie profitovať (24).

Materiál a metodika
Z celkového počtu žien s diagnózou sPPROM, ktoré podstúpili AP na II. gynekologicko-
pôrodníckej klinike (2008 - 2019) sme na základe exklúznych kritérií (Tabuľka č.1) vytvorili 
definitívny súbor. 

Tabuľka č.1: Exklúzne kritériá pre zaradenia do AP súboru

Počet Použité kritériá

1. Jednoplodové tehotnosti

2. sPPROM (do ukončeného 24 g.t.)

3. Absencia aktívneho vaginálneho krvácania

4.
Odstup medzi odtokom plodovej vody a pôrodom 
resp. abortom >10 dní

5.
Prítomnosť ultrazvukovo verifikovaného 
anhydramnionu

6.
Absencia pozitivity zápalových parametrov matky 
pred aplikáciou AP (bez klinicky alebo laboratórne 
manifestného zápalového syndrómu)

7.
Normálne CM parametre matky (>25 mm, bez 
funnelingu)

8.
Absencia závažných vývojových vád alebo 
chromozómových aberácií u plodu

9. Realizácia AP nie viac ako 1x

Legenda: sPPROM – Spontánny, previabilný odtok plodovej vody; AP – Amniopatch; CM – Cervikometria; G.t. –
Gestačný týždeň

V definitívnom súbore sme určili mieru potratovosti - Miscarriage rate (MiR) a živorodenosti -
Live-birth rate (LR) po výkone v absolútnych hodnotách a percentách. U živonarodených 
novorodencov sme vytvorili dve podkategórie: 1. Novorodenci, ktorí prežili iniciálny pobyt 
v nemocničnom zariadení - Survival to discharge (SR to discharge) a 2. Novorodenci, ktorí 
exitovali v priebehu iniciálnej hospitalizácie - Mortality rate after delivery (MR after delivery)
a vyjadrili ich v absolútnych hodnotách a percentách. Definitívny súbor sme definovali
stanovením nasledovných veličín (Tabuľka č.2).
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Tabuľka č.2: Sledované veličiny definitívneho súboru pacientiek

Počet Sledovaná veličina

1. Priemerná doba výskytu sPPROM (g.t./d)

2. Priemerná doba realizácie AP (g.t./d)

3. Priemerná doba ukončenia tehotnosti (g.t./d)

4. Priemerná LP (AP – pôrod/potrat) (g.t./d)

5. Priemerná LP (PPROM – pôrod/potrat) (g.t./d)

Legenda: sPPROM - Spontánny, previabilný, odtok plodovej vody; AP - Amniopatch; G.t. – Gestačný týždeň; d –
dni; LP – Latency period

Živonarodených novorodencov sme charakterizovali z hľadiska včasnej neonatálnej morbidity 
v priebehu iniciálnej hospitalizácie (Tabuľka č.3). Početnosť sme vyjadrili v absolútnych číslach 
a percentách. 

Tabuľka č.3: Sledované neonatálne komplikácie a ich definičné kritériá

Sledovaná neonatálna komplikácia (MKCH - 10)
Použité diagnostické kritériá (Rok publikácie)
(Citácia)

BPD (P27.1) Kritériá podľa Higginsa (2000) (25)

RDS (P22.0) Vermont Oxford definičné kritériá (1996) (26)

Neonatálna sepsa (P36.0-9) Kritériá podľa Singha a kol. (1994) (27)

IVH (P52.0-9) Kritériá podľa Papileho a Bursteina (1978) (28)

PVL (P91.2) Kritériá podľa Hashimota (2001) (29)

NEC (P77) Kritériá podľa Bella (1978) (30)

ROP (H35.1) Kritériá podľa ICROP (1984 - 1987) (31)

Syndróm fetálnej kompresie
Kritériá vytvorené autormi publikácie – výskyt 
deformít lokomočného aparátu plodu v súvislosti 
s pretrvávajúcim oligo- resp. anhydramniom

Legenda: BPD - Bronchopulmonálna dysplázia; RDS - Syndróm dychovej tiesne novorodenca; IVH –
Intraventrikulárne krvácanie; PVL - Periventrikulárna leukomalácia; NEC - Nekrotizujúca enterokolitída; ROP –
Retinopatia nedonosených; SFK – Syndróm fetálnej kompresie; MKCH-10 – Medzinárodná klasifikácia chorôb (10. 
Revízia); ICROP – Medzinárodná klasifikácia retinopatie nedonosených

Na základe výskytu vyššie uvedených komplikácií sme vytvorili jednotlivé podskupiny 
novorodencov, ktoré sme charakterizovali z hľadiska spôsobu vedenia pôrodu, výskytu 
sPPROM, intervencie vo forme AP, ukončenia gravidity a intervalu medzi odtokom plodovej 
vody a ukončením gravidity (Tabuľka č.4).
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Tabuľka č.4: Hodnotené perinatálne parametre jednotlivých podsúborov novorodencov podľa vybraných 
neonatálnych komplikácií gravidít komplikovaných sPPROM, ktoré podstúpili AP na II gynekologicko-pôrodníckej 
klinike LFUK a UNB (2008 - 2019)

Počet Sledovaná veličina

1. Spôsob vedenia pôrodu (n; %)

2. Priemerná doba výskytu sPPROM (g.t./d)

3. Priemerná doba aplikácie AP (g.t./d)

4. Priemerná doba pôrodu (g.t./d)

5. Mediánová hodnota LP (sPPROM - Pôrod)

Legenda: sPPROM – Spontánny, previabilný odtok plodovej vody; AP – Amniopatch; LP – Latency period; n –
Početnosť; % - percentá; G.t. – Gestačný týždeň; d – dni

Tabuľka č.5: Výskyt včasných neonatálnych komplikácií v 7 publikáciách s problematikou gravidít komplikovaných
sPPROM (expektačný manažment) ukončených pôrodom (2009 - 2021) (32–38)

Publikáci
a
(Rok 
publikáci
e)

Počet 
živonarodený
ch 
novorodenco
v

(n) (Citácia)

BPD

(n; %)

RDS

(n; %)

Neonatál
na sepsa
(n; %)

IVH

(n; %)

PVL

(n; %)

NEC

(n; %)

ROP

(n; %)

SFK

(n; %)

Manuck 
(2009) 112 (32) N N

15 
(13,39%)

47 
(41,96
%)

N
12 
(10,71
%)

N
8 
(7,14%
)

Pendse
(2021)

82 (33) N
80 
(97,56
%)

37 
(45,12%)

N 0
4 
(4,87%
)

N
3 
(3,65%
)

Danisma
n (2019)

61 (34) N N
10 
(16,39%)

34 
(55,73
%)

N
9 
(14,75
%)

N
3 
(4,91%
)

Kiver 
(2018)

44 (35)
21 
(47,72
%)

44 
(100%)

N
10 
(22,72
%)

N N N N

Wagner 
(2016)

40 (36)
13 
(32,5%
)

N N N
1 
(2,5%)

3 
(7,5%)

7 
(17,5
%)

N

Esteves 
(2016)

28 (37)
13 
(46,4%
)

N N
8 
(28,6%
)

3 
(10,7
%)

N
19 
(67,8
%)

N

Chauleur 
(2009)

17 (38)
4 
(23,52
%)

12 
(70,58
%)

N
5 
(29,41
%)

N N N
2 
(11,76
%)

Legenda: BPD - Bronchopulmonálna dysplázia; RDS - Syndróm dychovej tiesne novorodenca; IVH -
Intraventrikulárne krvácanie; PVL - Periventrikulárna leukomalácia; NEC - Nekrotizujúca enterokolitída; ROP -
Retinopatia nedonosených; SFK – Syndróm fetálnej kompresie; N – neudané; n – Početnosť; % - Percentá

V diskusnej časti sme  vypočítali hladinu štatistickej významnosti výskytu včasných 
neonatálnych komplikácií v porovnaní so 7 publikovanými prácami expektačne 
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manažovaných prípadov sPPROM (2009 – 2021) (32–38) (Tabuľka č.5) pomocou chí-
kvadrátového testu (2x2) s p-hodnotou korigovanou Bonferoniho korekciou (nutnosť 
testovania viacerých, nezávislých hypotéz). Porovnávané práce sme vybrali na základe 
nasledovných kritérií: 1. sPPROM (pred ukončeným 24 g.t.), 2. Expektačný manažment, 3. 
Anamnéza neobsahujúca invazívny, punkčný alebo fetoskopický výkon a 4. Dostupnosť údajov 
o výskyte definovaných neonatálnych komplikácií u živonarodených novorodencov.  

V súbore sme stanovili výskyt klinicky manifestnej chorioamnionitídy na základe Gibbsových 
kritérií (1991) (39) (Tabuľka č.6) a výsledok sme v diskusii porovnali s výskytom 
chorioamnionitídy v 4 prácach sPPROM manažovaných expektačne (2009 - 2016) (32,40–42)
(Tabuľka č. 7) pomocou chí-kvadrátového testu (2x2). Porovnávané práce sme vybrali na 
základe nasledovných kritérií: 1. sPPROM (pred ukončeným 24 g.t.), 2. Expektačný 
manažment, 3. Anamnéza neobsahujúca invazívny, punkčný alebo fetoskopický výkon a 4. 
Dostupnosť údajov o výskyte chorioamnionitídy u pacientiek.

Tabuľka č.6: Gibbsove kritériá (1991) chorioamnionitídy (39)

Základné kritérium

Prítomnosť febrilít u matky (telesná teplota >38°C)

+ aspoň 2 so sekundárnych kritérií

Počet Sekundárne kritérium

1. Tachykardia u matky (pulzová frekvencia >100/min.)

2. Tachykardia u plodu (pulzová frekvencia >160/min.)

3. Zapáchajúci, purulentný vaginálny fluór

4. Palpačná citlivosť maternice 

5. Hypertonus maternice

6. Elevované hodnoty CRP

7. Leukocytóza u matky (>18x109/l)

Legenda: °C – Stupne Celzia; min. – minúta; CRP – C-reaktívny proteín; l – liter  

Tabuľka č.7: Výskyt chorioamnionitídy u pacientiek v 4 publikáciách gravidít komplikovaných sPPROM 
(expektačný manažment) ukončených pôrodom (2009 - 2016) (32,40–42)

Hlavný autori štúdie (rok
publikácie)

Počet pacientiek (n)

(citácia)
Výskyt klinicky manifestnej 
chorioamnionitídy (n; %)

Manuck (2009) 159 (32) 85 (85/159 - 53,5%)

McLaughlin (2016) 106 (40) 46 (46/106 – 43%)

Hunter (2012) 106 (41) 58 (58/106 – 55%)

Deutsch (2010) 105 (42) 68 (68/105 – 64,8%)

Legenda: n – Početnosť; % - Percentá 

Výsledky
Z celkového počtu pacientiek (n=56), sme vyradili 3 pacientky (Tabuľka č.1). V definitívnom 
súbore (n=53) bolo zaznamenaných 18 potratov (MiR - 18/53 - 33,96%) a 35 živonarodených 
novorodencov (LR - 35/53 - 66,03%). Z 35 živonarodených novorodencov 32 prežilo (SR to 
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discharge – 32/53 - 60,37%) a 3 neprežili (MR after delivery – 3/35 - 8,57%) obdobie od pôrodu 
do prepustenia z nemocničného zariadenia (Obrázok č.1). Charakteristika celkového súboru 
(n=53) je spracovaná tabuľkovo (Tabuľka č.8).

Obrázok č.1: Rozloženie pacientiek v AP súbore podľa výsledku tehotnosti

Legenda: AP – Amniopatch; n – Početnosť; LR – Live-born rate – Živorodenosť; MiR – Miscariage rate –
Potratovosť; SR to discharge – Survival to discharge; MR after delivery – Mortality rate after delivery

Celkový počet pacientiek 
po AP (n=56)

Definitívny súbor (n=53)

3 pacientky vyradené

(M. Edwards, AP 2x, 
Obštrukčná uropatia)

Živonarodení novorodenci 
(n=35)

LR - 35/53 - 66,03%

Potratené tehotnosti 
(n=18)

MiR – 18/53 (33,96%)

Prežili do prepustenia 
(n=32)

SR to discharge – 32/53 –
(60,37%)

Neprežili do prepustenia 
(n=3)

MR after delivery – 3/35 
(8,57%)
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Tabuľka č.8: Základná charakteristika AP súboru v 5 definovaných kategóriách (Tabuľka č.2)

Súbor pacientiek s graviditami komplikovanými rozvojom sPPROM, ktoré podstúpili AP na II gynekologicko-
pôrodníckej klinike LFUK a UNB (2008 - 2019)

Počet 
pacientiek 

(n)

Priemerná 
doba výskytu 
sPPROM 
(g.t./d)

Priemerná doba 
aplikácie AP 

(g.t./d)

Priemerná doba 
ukončenia 
tehotnosti 
(Pôrod/potrat)
(g.t./d)

Priemerná 
hodnota LP AP 
– pôrod/potrat 
(g.t./d)

Priemerná 
hodnota LP 
sPPROM –
pôrod/potrat
(g.t./d)

53 19+3/136 22+0/154 27+4/193 5+3/38 7+6/55

Legenda: sPPROM – Spontánny, previabilný odtok plodovej vody; AP – Amniopatch; LP – Latency period; n –
Početnosť, G.t. – Gestačný týždeň, d – Dni  

Tabuľka č.9: Výskyt včasných neonatálnych komplikácií u živonarodených novorodencov z gravidít 
komplikovaných rozvojom sPPROM, ktoré podstúpili amniopatch na II gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK 
a UNB (2008 - 2019)

Počet  
živonarodenýc
h 
novorodencov 
(n)

BPD

(n; %)

RDS

(n; %)

Neonatáln
a sepsa

(n; %)

IVH

(n; %)

PVL

(n; %)

NEC

(n; %)

ROP
(n; %)

SFK

(n; %)

35

10
10/35 –

(28,57%
)

25
25/35 –

(71,42%
)

7
7/35 –

(20%)

14
14/35 
–

(40%)

3
3/35 –

(8,57%)

2
2/35 –

(5,71%)

9
9/35 –

(25,71%)

16
16/35 –

(45,71%
)

Hodnotené perinatálne parametre jednotlivých podsúborov novorodencov podľa vybraných neonatálnych 
komplikácií z gravidít komplikovaných rozvojom sPPROM, ktoré podstúpili AP na II gynekologicko-
pôrodníckej klinike LFUK a UNB (2008 - 2019) 

Sledovaná
komplikácia

Počet 
novorodencov 
(n; %)

Spôsob 
pôrodu
(n; %)

Priemern
á doba 
výskytu 
sPPROM

(g.t./d)

Priemern
á doba 
aplikácie 
AP (g.t./d)

Priemern
á doba 
pôrodu 
(g.t./d)

Mediánov
á hodnota 
LP 
(sPPROM -
Pôrod) (d)

BPD

10

10/35 –

(28,57%)

SC (9-
90%)
Vag. (1-
10%)

18+6/132 21+3/150 27+0/189 57

RDS

25

25/35 –

(71,42%)

SC (24-
96%)
Vag. (1-
4%)

20+0/140 22+1/155 27+5/194 57

Neonatálna sepsa

7

7/35 –

(20%)

SC (5-
71,42%)
Vag. (2-
28,57%)

21+5/152 23+3/164 25+6/181 18

IVH

14

14/35 –

(40%)

SC (12-
85,71%)
Vag. (2-
14,28%)

19+6/139 22+2/156 26+6/188 50,5
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PVL

3

3/35 –
(8,57%)

SC (3-
100%)

18+3/129 21+2/149 25+5/180 57

NEC

2

2/35 –

(5,71%)

SC (2-
100%)

19+5/138 21+3/150 24+5/173 35

ROP

9

9/35 –
(25,71%)

SC (8-
88,88%)

Vag. (1-
11,11%)

20+0/140 22+1/155 25+5/180 43

SFK

16
16/35 –

(45,71%)

SC (16-
100%)

19+3/136 21+5/152 29+1/204 63

Legenda: BPD - Bronchopulmonálna dysplázia; RDS - Syndróm dychovej tiesne novorodenca – RDS; IVH -
Intraventrikulárne krvácanie; PVL - Periventrikulárna leukomalácia – PVL; NEC - Nekrotizujúca enterokolitída –
NEC; ROP - Retinopatia nedonosených – ROP; sPPROM – Spontánny, previabilný odtok plodovej vody; AP –
Amniopatch; LP – Latency period; G.t. – Gestačný týždeň; n – Početnosť; % - Percentá; SC – Cisársky rez; Vag. –
Vaginálny pôrod

U živonarodených novorodencov (n=35) sme z hľadiska včasnej neonatálnej morbidity 
zaznamenali nasledovný výskyt komplikácií: 1. BPD (10/35 – 28,57%); 2. RDS (25/35 – 71,42%); 
3. Neonatálna sepsa (7/35 – 20%); 4. IVH (14/35 – 40%); 5. PVL (3/35 – 8,57%); 6. NEC (2/35 –
5,71%);  7. ROP (9/35 – 25,71%); 8. SFK (16/35 – 45,71%). U jednotlivých podskupín 
novorodencov rozdelených na základe výskytu komplikácií sme zaznamenali nasledovné 
hodnoty perinatálnych parametrov  (Tabuľka č.9).

V celkovom súbore pacientiek sme na základe Gibbsových kritérií nezaznamenali ani jeden 
prípad chorioamnionitídy (Tabuľka č.10). [149 slov]

Tabuľka č.10: Výskyt klinicky manifestnej chorioamnionitídy v AP súbore

Súbor pacientiek s graviditami komplikovanými rozvojom sPPROM, ktoré podstúpili AP na II gynekologicko-
pôrodníckej klinike LFUK a UNB (2008 - 2019)

Počet pacientiek

(n)

Výskyt klinicky manifestnej chorioamnionitídy

(n; %)

53 0 (0/53 – 0%)

Legenda: sPPROM – Spontánny, previabilný odtok plodovej vody; AP – Amniopatch; n – Početnosť; % - Percentá
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Tabuľka č.11A: Porovnanie výskytu včasných neonatálnych komplikácií (BPD, RDS, Neonatálna sepsa) medzi živonarodenými 
novorodencami z AP súboru s novorodencami z publikovaných prípadov sPPROM manažovaných expektačne 

Legenda: BPD - Bronchopulmonálna dysplázia; RDS - Syndróm dychovej tiesne; AP – Amniopatch; sPPROM – Spontánny, 
previabilný plodovej vody; n – Početnosť; % - Percentá

BPD

Počet  živonarodených novorodencov (n)
Výskyt klinicky manifestnej BPD (n; 
%)

AP súbor (II. gynekologicko-
pôrodnícka klinika)

35
10

10/35 – (28,57%)

Porovnanie s publikovanými prácami (2016 - 2018)

Porovnávané štúdie (rok 
publikácie)

Počet 
živonarodených 
novorodencov

(n) 

(citácia)

Výskyt BPD

(n; %)

p – hodnota

(Bonferoniho 
korekcia p –
hodnoty: 0,0012)

Štatistická 
významnosť

Kiver (2018) 44 (35) 21(47,72%) 0,08255 nie

Wagner (2016) 40 (36) 13(32,5%) 0,7128 nie

Esteves (2016) 28 (37) 13(46,4%) 0,143507 nie

RDS

Počet  živonarodených novorodencov (n)
Výskyt klinicky manifestného RDS 
(n; %)

AP súbor (II. gynekologicko-
pôrodnícka klinika)

35
25

25/35 – (71,42%)

Porovnanie s publikovanými prácami (2009 – 2021)

Porovnávané štúdie (rok 
publikácie)

Počet 
živonarodených 
novorodencov

(n)

(citácia)

Výskyt RDS

(n; %)

p – hodnota

(Bonferoniho 
korekcia p –
hodnoty: 0,0012)

Štatistická 
významnosť

Pendse (2021) 82 (33) 80(97,56%) 0,000084 áno

Kiver (2018) 44 (35) 44(100%) 0,000554 áno

Chauleur (2009) 17 (38) 12(70,58%) 0,792149 nie

Neonatálna sepsa

Počet  živonarodených novorodencov (n)
Výskyt klinicky manifestnej 
neonatálnej sepsy (n; %)

AP súbor (II. gynekologicko-
pôrodnícka klinika)

35
7

7/35 – (20%)

Porovnanie s publikovanými prácami (2009 – 2021)

Porovnávané štúdie

(rok publikácie)

Počet 
živonarodených 
novorodencov

(n)

(citácia)

Výskyt neonatálnej 
sepsy

(n; %)

p – hodnota

(Bonferoniho 
korekcia p –
hodnoty: 0,0012)

Štatistická 
významnosť

Manuck (2009) 112 (32) 15(13,39%) 0,33886 nie

Pendse (2021) 82 (33) 37(45,12%) 0,010211 nie

Danisman (2019) 61 (34) 10(16,39%) 0,655928 nie
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Tabuľka č.11B: Porovnanie výskytu včasných neonatálnych komplikácií (IVH, PVL, NEC) medzi živonarodenými novorodencami 

z AP súboru s novorodencami z publikovaných prípadov sPPROM manažovaných expektačne 

Legenda: IVH - Intraventrikulárne krvácanie; PVL - Periventrikulárna leukomalácia; NEC – Nekrotizujúca enterokolitída; AP –
Amniopatch; sPPROM – Spontánny, previabilný, odtok plodovej vody; n – Početnosť; % - Percentá

IVH

Počet  živonarodených novorodencov (n)
Výskyt klinicky manifestného IVH 
(n; %)

AP súbor (II. gynekologicko-
pôrodnícka klinika) 35

14

14/35 – (40%)

Porovnanie s publikovanými prácami (2009 – 2019)

Porovnávané štúdie

(rok publikácie)

Počet 
živonarodených 
novorodencov

(n)

(citácia)

Výskyt IVH

(n; %)

p – hodnota

(Bonferoniho 
korekcia p –
hodnoty: 0,0012)

Štatistická 
významnosť

Manuck (2009) 112 (32) 47(41,96%) 0,836893 nie

Danisman (2019) 61 (34) 34(55,73%) 0,137718 nie

Kiver (2018) 44 (35) 10(22,72%) 0,097269 nie

PVL
Počet  živonarodených novorodencov 
(n)

Výskyt klinicky manifestnej PVL (n; %)

AP súbor (II. gynekologicko-
pôrodnícka klinika) 35

3

3/35 – (8,57%)

Porovnanie s publikovanými prácami (2016 – 2021)

Porovnávané štúdie

(rok publikácie)

Počet 
živonarodených 
novorodencov

(n)

(citácia)

Výskyt PVL

(n; %)

p – hodnota

(Bonferoniho 
korekcia p – hodnoty: 
0,0012)

Štatistická 
významnosť

Pendse (2021) 82 (33) 0(0%) 0,040648 nie

Wagner (2016) 40 (36) 1(2,5%) 0,514156 nie

Esteves (2016) 28 (37) 3(10,71%) 0,885534 nie

NEC
Počet  živonarodených novorodencov 
(n) Výskyt klinicky manifestnej NEC (n; %)

AP súbor (II. gynekologicko-
pôrodnícka klinika)

35
2

2/35 – (5,71%)

Porovnanie s publikovanými prácami (2009 – 2021)

Porovnávané štúdie

(rok publikácie)

Počet 
živonarodených 
novorodencov

(n)

(citácia)

Výskyt NEC

(n; %)

p – hodnota

(Bonferoniho 
korekcia p – hodnoty: 
0,0012)

Štatistická 
významnosť

Manuck (2009) 112 (32) 12(10,71%) 0,582494 nie

Pendse (2021) 82 (33) 4(4,87%) 0,787222 nie

Danisman (2019) 61 (34) 9(14,75%) 0,314637 nie
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Tabuľka č.11C: Porovnanie výskytu včasných neonatálnych komplikácií (ROP, SFK) medzi živonarodenými novorodencami z AP 
súboru s novorodencami z publikovaných prípadov sPPROM manažovaných expektačne 

Legenda: ROP - Retinopatia nedonosených; SFK – Syndróm fetálnej kompresie; AP – Amniopatch; sPPROM – Spontánny, 
previabilný, odtok plodovej vody; n – Početnosť; % - Percentá

Diskusia
AP ako experimentálna, terapeutická metóda je v súčasnosti dominantne využívaná 
v prípadoch iPPROM po transabdominálnych, punkčných alebo fetoskopických výkonoch, kde 
jeho úspešnosť dosahuje 58 – 66% (20,43). 
Úloha AP v prípadoch sPPROM zostáva do súčasnosti nejasná nakoľko bolo publikované len 
limitované množstvo malých súborov a ojedinelých kazuistík pri absencii rozsiahlych, 
randomizovaných, kontrolovaných štúdií. S ohľadom na skutočnosť, že randomizácia v 
klinickom manažmente sPPROM je z etických, medicínsko-sociálnych a finančných podmienok 
ťažko dosiahnuteľná, nebola možná komparácia nášho súboru s vlastným kontrolným 
súborom manažovaným expektačne pri súčasnom zachovaní uniformnosti terapeutického 
postupu. Pre zhodnotenie úspešnosti AP v zmysle perinatálnych výsledkov a včasných 
neonatálnych komplikácií sme sa rozhodli porovnať náš súbor s dostupnými prácami 
zaoberajúcimi sa problematikou konzervatívneho manažmentu sPPROM. 

ROP
Počet  živonarodených novorodencov 
(n) Výskyt klinicky manifestnej ROP (n; %)

AP súbor (II. gynekologicko-
pôrodnícka klinika)

35
9

9/35 – (25,71%)

Porovnanie s publikovanými prácami (2016)

Porovnávané štúdie

(rok publikácie)

Počet 
živonarodených 
novorodencov

(n)

(citácia)

Výskyt ROP

(n; %)

p – hodnota

(Bonferoniho 
korekcia p – hodnoty: 
0,0012)

Štatistická 
významnosť

Wagner (2016) 40 (36) 7(17,5%) 0,386315 nie

Esteves (2016) 28 (37) 19(67,85%) 0,000823 áno

SFK
Počet  živonarodených novorodencov 
(n)

Výskyt klinicky manifestnej SFK (n; %)

AP súbor (II. gynekologicko-
pôrodnícka klinika) 35

16

16/35 – (45,71%)

Porovnanie s publikovanými prácami (2009 – 2021)

Porovnávané štúdie

(rok publikácie)

Počet 
živonarodených 
novorodencov

(n)

(citácia)

Výskyt SFK

(n; %)

p – hodnota

(Bonferoniho 
korekcia p – hodnoty: 
0,0012)

Štatistická 
významnosť

Manuck (2009) 112 (32) 8(7,14%) 0,00001 áno

Pendse (2021) 82 (33) 3(3,65%) 0,000001 áno

Danisman (2019) 61 (34) 3(4,91%) 0,000001 áno
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Hodnotenie úspešnosti AP závisí od nastavených kritérií, ktoré sú v každej publikovanej štúdii 
definované. Ako kritérium úspechu v zmysle perinatálnych výsledkov sme stanovili štatisticky 
významne nižší výskyt včasných neonatálnych komplikácií (Tabuľka č.3) u novorodencov do 
ich prepustenia s nemocničného zariadenia a nižší výskyt chorioamnionitídy.  
U pacientiek po výkone sme nezaznamenali významne vyšší výskyt komplikácií (abrupcia 
placenty, kompresia pupočníka, chorioamnionitída, postpartálna sepsa) v porovnaní 
s expektačným manažmentom, čo svedčí o dobrom bezpečnostnom profile metódy. Vyššie 
uvedený fakt dokladá v súčasnosti (2021) jediná randomizovaná, komparatívna štúdia 
porovnávajúca účinok AP v porovnaní s expektačným manažmentom v prípadoch gravidít 
komplikovaných odtokom plodovej vody medzi 24. a 34. g.t. od Mageda a kol. (44).
Pri porovnaní výsledkov súboru v kategóriách včasnej neonatálnej morbidity so 7 
publikovanými prácami prípadov sPPROM manažovaných expektačne (2009 – 2020) (32–38)
sme  zistili štatisticky významný rozdiel v kategóriách RDS, ROP a SFK. U živonarodených 
novorodencov v AP súbore bol zaznamenaný štatisticky významne nižší výskyt prípadov RDS 
a ROP pri súčasne vyššom výskyte SFK. Ostatné hodnotené kategórie nezaznamenali 
štatisticky významné rozdiely v komparovaných skupinách (Tabuľka č.11A, 11B, 11C). 
Znížený výskyt RDS je dávaný do súvisu dlhším trvaním gravidity potencujúcim maturáciu 
fetálnych pľúc s následnou lepšou postnatálnou funkciou vyžadujúcou nižšiu mieru ventilačnej
podpory a oxygenoterapie. Znížená potreba kyslíka priamoúmerne znižuje tvorbu voľných 
radikálov v tkanivách plodu podieľajúcich sa na patogenéze ROP prostredníctvom ich 
proangiogénneho pôsobenia. Zvýšený výskyt SFK je pripisovaný prolongovanému, 
arteficiálnemu udržiavaniu oligohydramnia s nerovnomerným zvýšením intrauterinného tlaku 
a reštrikciou fetálnych pohybov. Uvedený fakt dokladá viacero publikovaných prác 
uvádzajúcich súvislosť medzi dĺžkou gravidity, závažnosťou oligohydramnia a rizikom vzniku 
SFK (45–47).     
Pri hodnotení výskytu infekčných komplikácií vo forme klinicky manifestnej chorioamnionitídy 
sme v našom súbore nezaznamenali ani jeden prípad. Pri porovnaní so 4 publikáciami 
prípadov sPPROM manažovaných expektačne (2009 - 2016) (32,40–42) sme zistili štatisticky 
významne nižší výskyt chorioamnionitídy u pacientiek ktoré podstúpili AP (Tabuľka č. 12).
Znížený výskyt chorioamnionitídy u pacientiek po aplikácii AP môže súvisieť s antiinfekčným 
a imunomodulačným účinkom tzv. „patchových“ zložiek, ktoré po aplikácii pôsobia v plodovej 
vode. Antiinfekčné pôsobenie trombocytárnych koncentrátov a humánnej plazmy bolo 
pozorované vo viacerých prácach zaoberajúcich sa ich využitím pri liečbe chirurgických rán 
(48–50). 
Uvedené výsledky môžu vypovedať o klinickom význame AP, ako medicínskej liečby za účelom 
zníženia včasnej neonatálnej mortality asociovanej s RDS a infekčnej morbidity matiek s 
diagnózou sPPROM. Interpretovateľnosť zistených výsledkov je čiastočne limitovaná pre 
absenciu randomizácie, relatívne malé veľkosti porovnávaných súborov, heterogenitu 
exklúznych kritérií súborov a diverzitu podávanej terapie. Včasná neonatálna morbidita 
a mortalita a celkové perinatálne výsledky v jednotlivých súboroch sú pravdepodobne 
ovplyvnené aj rozdielnou úrovňou neonatologickej intenzívnej starostlivosti v jednotlivých 
štátoch.
Vytvorený súbor môže predstavovať hodnotný podklad pre komparáciu s budúcimi 
publikáciami za účelom zhodnotenia celkovej klinickej použiteľnosti AP. Potenciálne široké 



101

Martin Alföldi, Peter Papcun, Márián Križko ml., Martin Gábor, Michaela Feriancová, Juraj Gazdarica, Vladimír 
Ferianec (2023) Je amniopatch efektívnou liečbou spontánneho, previabilného odtoku plodovej vody? Analýza 
perinatálnych výsledkov.. Zborník vedeckých prác. 60. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej 
činnosti a XVII. vedecká konferencia doktorandov LF UK. Univerzita Komenského v Bratislave

klinické uplatnenie AP založené na princípoch Evidence Based Medicine (EBM) vyžaduje 
dostatočné množstvo dát získaných realizáciou randomizovaných, kontrolovaných štúdií. 
Prostredníctvom vyššie uvedených zistení poukazujeme na skutočnosť, že AP môže 
predstavovať vhodnú terapeutickú alternatívu u pacientiek s diagnózou sPPROM, ktoré 
požadujú aktívny prístup k takto závažne kompromitovanej tehotnosti.

Tabuľka č.12: Porovnanie výskytu chorioamnionitídy u pacientiek z AP súboru s pacientkami z publikovaných 
prípadov sPPROM manažovaných expektačne (2009 - 2016) (32,40–42)

Legenda: AP – Amniopatch; n – Početnosť; % - Percentá
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a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre3, Gyn. pôr. klinika FN Trnava4, Gyn. 

pôr. odd. Nemocnica Svet zdravia Topoľčany5

Cieľ: 
Cieľom práce je analýza frekvencie cisárskych rezov s použitím  Robsonovej klasifikácie na Gyn. 
pôr. klinike FN Nitra a UKF v Nitre v rokoch 2020 a 2021. Robsonova klasifikácia  zatrieďuje  
cisárske rezy do  10 podskupín a slúži po  exaktnej analýze nájsť spôsoby  zníženia  frekvencie   
sekcií na  konkrétnom pracovisku. 

Materiál a metódy:
Retrospektívne sme za zatriedili  všetky pôrody v rokoch 2020 a 2021   do 10 skupín podľa 
Robsona1 a analyzovali sme, ktorá skupina je  relatívne ovplyvniteľná  na  potenciálne zníženie  
frekvencie  cisárskych rezov na našom pracovisku.

Výsledky: 
Výsledky sú  znázornené v Tab. 1. Za sledované obdobie bolo 2922 pôrodov, z toho v roku 
2020 1505 a v roku 2021 1417. Nitrianska pôrodnica patrí na Slovensku do skupiny ústavov 
s najvyšším počtom cisárskych rezov. Frekvencia sekcií v roku 2020 bola 46,6% a v roku 2021 
43,6%. Stavy po  sekcii/sekciách (Robson 5) rodia takmer vždy znovu cisárskym rezom, rovnako 
ako tehotné s polohou plodu KP (Robson 6,7). Podobne aj tehotné s viacplodovou graviditou, 
šikmou a priečnou polohou. Tieto údaje sú podkladom pre zmenu manažmentu s cieľom  znížiť 
frekvenciu sekcií. 

Diskusia: 
Primeraná frekvencia cisárskych rezov by mala byť prioritou každej pôrodnice. WHO odporúča  
neprekročiť  frekvenciu 15% . Nitrianska pôrodnica  presahuje  tento  trojnásobne2. Na základe 
retrospektívnych dát vieme zaujať jasné stanovisko k prioritám pri dosahovaní tohto cieľa. 
Skupinu žien, na ktorú sa treba zamerať, sú termínové prvorodičky, jednoplodové gravidity, 
ktorých plod je otočený hlavičkou a spontánny nástup pôrodu (Robson 1). Týmto dávame 
podklad celému ďalšiemu reprodukčnému správaniu žien, keďže drvivá väčšina prvorodičiek 
plánuje v budúcnosti aj ďalšiu graviditu. Z pohľadu možnosti ovplyvnenia frekvencie cisárskych 
rezov sa jedná o najdôležitejšiu skupinu rodičiek. Pri spôsobe vedenia prvého pôrodu
zakladáme to, čo pôrodníkov môže v budúcnosti dobehnúť - či pôjde o početné stavy po 
jednom, príp. dvoch cisárskych rezoch, čo má značný vplyv nielen na kvalitu života ženy a 



107

Tomáš Debnár, Miloš Mlynček, Veronika Hanzelová, Mária Kubalová (2023) Analýza cisárskych rezov na 
Gynekologicko-pôrodníckej klinike FN Nitra podľa Robsonovej klasifikácie. Zborník vedeckých prác. 60. fakultná 
konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti a XVII. vedecká konferencia doktorandov LF UK. Univerzita 
Komenského v Bratislave

vnímanie vlastného tela, ale má aj nezanedbateľný finančný aspekt na poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti. Druhou prioritnou skupinou majú byť práve rodičky, ktoré 
v minulosti podstúpili cisársky rez. Dôvody predchádzajúceho cisárskeho rezu by mali byť 
individuálne posudzované. Treba vyselektovať tehotné, ktoré môžu byť oslovené s ponukou 
vedenia pôrodu spontánne, napriek anamnéze cisárskeho rezu. V Tab.1 sú tieto pacientky
vedené pod názvom Robson 5. Na našom pracovisku  takmer každá tehotná  s anamnézou  
sekcie znovu  rodí  sekciou.

Tab. 1. Rozdelenie  cisárskych rezov  podľa Robsonovej klasifikácie2 (Robson triedy 1 až 10) 
v rokoch 2020 a 2021 na  Gyn. pôr. klinike FN Nitra a UKF v Nitre
*Percento vyjadruje zastúpenie cisárskych rezov v danej skupine tehotných a rodičiek.

Roky 2020 2020 2021 2021
počet % počet %

Všetky pôrody 1505 1417

Všetky sekcie 702 46,6 618 43,6
Robson 1: nulipary s 1 plodom v termíne, 
spontánny začiatok pôrodu

110 23,8* 86 21,6*

Robson 2: nulipary s 1 plodom v termíne, indukcia 
pôrodu  alebo plánovaná sc

96 80,7* 88 65,2*

Robson 3: multipary bez predošlej sc, s 1 plodom, v 
termíne, spontánny začiatok pôrodu

25 6,5* 15 3,9*

Robson 4: multipary, bez predošlej sc s 1 plodom, v 
termíne, a) indukcia / b) plánovaná sc

19 55,9* 28 48,3*

Robson  5: multipary s jednou a viac sc v anamnéze  
s 1 plodom v termíne

295 98,3* 282 97,9*

Robson 6: nulipary s 1 plodom v polohe KP 41 100,0* 29 100,0*

Robson 7: multipary s 1 plodom v polohe KP vrátane 
žien s predošlými  sc

24 100,0* 27 90,0*

Robson 8: viacplodová gravidita vrátane žien 
s predošlými sc

20 100,0* 16 94,1*

Robson  9: 1 plod v priečnej alebo šikmej polohe 
vrátane žien s predošlými sc

5 100,0* 9 100,0*

Robson 10: plod v polohe pozdĺžnej  hlavičkou <37 
týždeň  vrátane žien s predošlými sc

67 73,6* 38 71,7*
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Záver: 
Robsonovu klasifikáciu odporučila WHO pre objektívnu analýzu cisárskych rezov a ako 
užitočný  nástroj k stanoveniu stratégie vedúcej k dosiahnutiu primeraného zastúpenia 
cisárskych rezov, aj keď optimálna frekvencia sekcií podľa WHO do 15%, je takmer nereálny 
cieľ3,4,5. Získané údaje za roky 2020 a 2021 sú východiskom pre zmenu stratégie s cieľom  
redukcie  frekvencie sekcií na našom pracovisku. 
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Úvod
SOSS (Slovak Obstetric Survey System) – pracovná skupina sekcie perinatálnej medicíny (SPM) 
Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti (SGPS) zhromažďuje od roku 2012 údaje 
o závažných akútnych materských morbiditách v Slovenskej republike (SR) a analyzuje ich (1) 
. Jednou zo sledovaných morbidít je aj závažné popôrodné krvácanie. 
Závažné popôrodné krvácanie (SPPH – severe primary postpartum haemorrhage) je hlavnou 
preventabilnou príčinou závažnej akútnej materskej morbidity a jednou z 3 hlavných príčin 
materskej mortality vo svete (2) . Celosvetovo približne štvrtina až tretina materských úmrtí 
pripadá práve na popôrodné krvácanie s incidenciou 1 úmrtie na 1 200 pôrodov. Udáva sa, že 
na popôrodné krvácanie zomrie celosvetovo každú hodinu sedem žien, pričom zodpovedá 
približne za 27 % z 303 000 materských úmrtí ročne (3,4,5). Je príčinou 8 % materských úmrtí 
v rozvinutých krajinách a 20% v rozvojových krajinách (3). Zvyšujúcu sa incidenciu 
popôrodného krvácania možno pripísať zvyšujúcemu sa veku rodičiek, stúpajúcemu počtu 
viacplodových tehotností a cisárskych rezov (6) . Okrem vysokého podielu na materskej 
mortalite sa popôrodné krvácanie podieľa aj na materskej morbidite. Približne 20 miliónov 
žien poznačí dlhodobými následkami (4) .
Napriek množstvu literárnych údajov na tému popôrodného krvácania nie je definícia
a rozdelenie jednoznačné. Definícia na základe vizuálne odhadovanej krvnej straty je nepresná 
v dôsledku výrazného podhodnocovania odhadu strát, čo potvrdili aj údaje zo SR (7) .
Pre uvedené problémy bolo kritérium popôrodného krvácania definované podaním 4 a viac
transfúznych jednotiek (transfusion unit – TU) erytrocytov bez ohľadu na spôsob vedenia
pôrodu počas 24 hodín od ukončenia tehotnosti a/alebo krvná strata presahujúca 2 000 ml.
Toto kritérium prijal medzinárodný panel expertov INOSS-u (International Network of
Obstetric Survey Systems) z 13 členských krajín vrátane SR na základe Delphi metodiky, na 
ktorých sa pracovalo od r. 2015 a boli publikované vo februári 2019 (8) . 
Podľa časového kritéria rozdeľujeme popôrodné krvácania na primárne – do 24 hodín po 
pôrode, a sekundárne – od 24 hodín do 12 týždňov po pôrode.
Pre príčinu popôrodného krvácania sa celosvetovo používa mnemotechnická pomôcka 4T –
Tonus (hypotónia maternice), Trauma (popôrodné krvácanie, ruptúra maternice, hematómy), 
Trombin (vrodené a získané poruchy koagulácie), Tkanivo (abnormálna invázia placenty, 
porucha placentácie) (3). 
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Materiál a metódy
Kritériom závažného popôrodného krvácania bolo podľa INOSS definície podanie 4 a viac 
transfúznych jednotiek erytrocytov. V tejto práci boli retrospektívne analyzované jednotlivé 
prípady SPPH v rokoch 2012. Údaje boli získané trojkrokovou analýzou – v I. kroku boli  
informácie o počte jednotlivých prípadov získané z ročných perinatologických hlásení 
zasielaných SPM SGPS. V II. kroku boli gynekologicko-pôrodníckym pracoviskám zaslané 
štandardizované dotazníky k hláseným prípadom. V III. kroku vyplnené dotazníky analyzovala 
komisia SOSS na základe definovaných kritérií. 

Výsledky  
V rokoch 2012-2020 bolo v SR spolu 502 903 pôrodov. Zodpovedaných dotazníkov bolo 424 
146, čo zodpovedá response rate 84,34 %. 
Po selekcii podľa výberovej podmienky malo závažné popôrodné krvácanie 953 pacientok. 
Incidencia v sledovaných rokoch bola 2,01 / 1000 pôrodov (graf 1). 

Graf 1. Incidencia a počet závažného popôrodného krvácania v SR v rokoch 2012 – 2020. (n-
počet prípadov)

Z 953 analyzovaných prípadov 44 % tvorili prvorodičky, v 56 % išlo o viacrodičky. V 42 % bol 
pôrod vedený vaginálne, z toho v 5,3 % prípadov išlo o operačný vaginálny pôrod. Z cisárskych 
rezov bolo 62,4 % akútnych a 37,3 % plánovaných. 
Medzi príčinami závažného popôrodného krvácania dominovala hypotónia maternice – 38 %, 
krvácanie z pôrodných poranení – 19 %, krvácanie pri predčasnom odlučovaní placenty – 18
%, krvácanie pri abnormálnej invázii placenty – 14 %, 10 % pri poruchách koagulácie a 3 % pri 
ruptúre maternice. 4% závažného popôrodného krvácania bolo v kategórii iné – inverzia 
maternice a krvácanie z iných ako gynekologických príčin (tabuľka 1). 
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Tabuľka 1. Príčiny SPPH v SR

Z príznakov indikujúcich hemosubstitučnú liečbu dominovali vizuálne odhadovaná krvná 
strata – 81 %, kolapsové stavy – 72 %, bledosť – 66 % a tachykardia – 65 %. Hemosubstitučná 
liečba bola v 69 % prípadov indikovaná na základe laboratórne prítomnej anémie. 
V 46,9 % prípadov boli podané iba indikujúce 4 TU ery masy, maximálne bolo podaných 
v sledovanom súbore 30 TU ery masy. V 77,9 % prípadov bola podaná aj čerstvá zmrazená 
plazma, v 1 % trombocytárny koncentrát a v 7 prípadoch celá krv. 
Z uterotoník podaných pri liečbe závažného popôrodného krvácanie dominovalo podanie 
oxytocínu – 85,8 % a methylergometrínu – 92,3 %. Z ostatných bol v 15,2 % použitý 
karboprost, v 18,2 % karbetocín a v 0,6 % misoprostol. V podporanej hematologickej liečbe 
dominovalo podanie fibrinogénu (Fbg) – 24,3 %, kyselina tranexámová bola podaná v 8,9 % 
a v 4,3 % antitrombín III. 
Z chirurgickej liečby bolo v 20 % prípadov použitá peripartálna hysterektómia. V 5 % bola 
použitá uterus zachovávajúce intervencia. 27,3 % pacientok bolo preložených na jednotku 
intenzívnej starostlivosti. 

Diskusia
Incidencia závažného popôrodného krvácania sa celosvetovo pohybuje v rozmedzí 1 – 19 %, v 
rozvinutých krajinách 4 – 8 % a v rozvojových krajinách okolo 19 % (9). WHO v multicentrickej 
štúdii na 275 000 pôrodoch udáva incidenciu popôrodného krvácania 1 %. Carolli a spol. 
uvádzajú incidenciu závažného popôrodného krvácania na africkom kontinente 0,3 – 3,8 %, v 
Ázii 0,7 – 2,7 % a v Európe 1,7 – 5,5 %. Prevalencia závažného popôrodného krvácania je 
najvyššia v Afrike – 5,1 % a najnižšia v Ázii – 1,9 %. 
Medzi príčinami materskej morbidity má najvyšší podiel popôrodné krvácanie v Afrike a Ázii –
30 % (10). Vzostupný trend však pozorujeme už aj v industriálnych krajinách – kým riziko SPPH 
bolo na konci minulého storočia 1 : 1 000 pôrodov, dnes už je to 1,2 % v Spojenom kráľovstve 
a 11,4 % v USA (6). Prevalencia SPPH v USA vzrástla z 2,9 % v roku 2010 na 3,2 % v roku 2014 
(10). Incidencia popôrodného krvácania v Holandsku je uvádzaná 4,5/1 000 pôrodov, ale 
s výraznými regionálnymi rozdielmi. Aj tu pozorujú vzostupný trend incidencie – zo 4,1 % 
v roku 2020 na 6,4 v roku 2013 (11). Rôzne údaje o incidencii popôrodného krvácania sú 
spôsobené rozdielnymi definíciami popôrodného krvácania a schopnosťou odhadov krvnej 
straty. Incidencia závažného popôrodného krvácania v SR v rokoch 2012-2020 podľa SOSS bola 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 spolu

hypotónia maternice 45,1 32,6 43,5 28 36,5 40,1 34,4 44 33,6 37,5

predčasné odlučovanie 
placenty 15 25 15,2 15,7 19,3 19,6 22,1 13,9 19,5 18,3

abnormálna invázia 
placenty 11,5 15,2 10,5 14,6 15 15,6 15,5 11,8 17,3 14,1

pôrodné poranenia 16,8 23,9 20 11,2 21,5 17,6 20,4 16,1 22,8 18,9
poruchy koagulácie 9,7 23,9 5,8 6,7 12,9 23,5 5,4 3 2,1 10,3
ruptúra maternice 0 0 0 6,7 4,3 4,9 1,6 3,2 2,1 2,5

iné 0 0 0 0 0 0 1,6 6 0 4

roky
morbidita
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2,01/1 000 pôrodov. V priebehu sledovaných rokov po úvodnom prudkom poklese incidencie 
v roku 2013 pozorovať vzostupný trend do roku 2018, v posledných 2 rokoch pozorujeme 
mierny pokles incidencie. 
Ako najčastejšia príčina popôrodného krvácania sa uvádza v niektorých prácach 
hypotónia/atónia maternice (70 – 90 %), nasledovaná pôrodnými poranenia, retinovanými 
zvyškami placenty a poruchami koagulácie (3). Iné práce uvádzajú ako najčastejšiu príčinu 
abnormálnu inváziu placenty – 27 %, nasledovanú atóniou maternice – 21 %, predčasným 
odlučovaním placenty – 17 % a koagulopatiami – 15 % (12). V SR v priebehu všetkých 
sledovaných rokov dominovala príčina krvácania z hypotónie maternice (38 %), nasledovaná 
krvácaním z pôrodných poranení (19 %), pri predčasnom odlučovaní placenty (18 %), 
abnormálne invazívnej placenty (10 %), porúch koagulácie (3 %).
Priemerná krvná strata v prípadoch závažného popôrodného krvácania v SR bola 1 256 ml, 
spočiatku sledovania morbidity sme pozorovali výrazné podhodnocovanie krvných strát, avšak 
s postupnou úpravou v priebehu sledovaných rokov. Výrazné podhodnocovanie odhadu 
krvných strát však ostáva v SR dlhoročným javom, ale obdobne je tomu tak v celom svete. 
Významnú úlohu v manažmente závažného popôrodného krvácania zohráva dostupnosť 
a možnosť hemosubstitučnej liečby (12). Treba však mať na zreteli, že aj tento druh liečby 
nesie so sebou riziká neinfekčných, ale aj infekčných komplikácií. V rokoch 2012 – 2020 bolo v 
SR podaných priemerne 5,5 TU erytrocytov na pacientku. Pri sledovaní pomeru podania TU 
erytrocytov a ČZP pri závažnom popôrodnom krvácaní bol 2,1:1. Česká lekárska spoločnosť J. 
E. Purkyňu udáva vo svojich odporúčaných postupoch pomer erytrocytov k ČZP 1,5 – 1 : 1. Iná
štúdia dokazuje signifikantné znižovanie mortality pri krvácaní pri pomere podania 1 : 1 (13). 
V súčasnosti však pozorujeme odklon od podávania ČZP, preferuje sa podanie Fbg. WHO 
odporúča i. v. podanie kyseliny tranexámovej do 3 hodín od pôrodu plodu ako štandardný 
postup na zvládnutie SPPH (14). V SR sa k využitiu kyseliny tranexámovej do roku 2017 pri 
liečbe SPPH nie je možné sa exaktne vyjadriť, avšak v rokoch 2018-2020 pozorovať výrazný 
vzostup jej využitia – 5 % - 18 % a 42 % prípadov. 
Používanie uterokinetík v SR by sa malo riadiť odporúčaným postupom publikovaným vo 
vestníku Ministerstva zdravotníctva SR(15). Nie vo všetkých prípadoch však bol tento postup 
plne akceptovaný. 
Zdá sa, že chirurgickými intervenciami používanými na zastavenie krvácania SR výrazne 
zaostáva. Dominantným chirurgickým výkonom bola peripartálna hysterektómia – 20 % 
prípadov. Výkony zachovávajúce uterus na zvládnutie závažného popôrodného krvácania boli 
v prvých sledovaných rokoch iba v 2-3 prípadoch, ale posledné 3 roky pozorovať aj v tomto 
sledovanom ukazovateli postupný vstostup použitia a snahu o zachovanie maternice – z 1-2 
použitých postupov v roku 2012 na 14 v roku 2019. Treba však podotknúť, že výkony 
zachovávajúce uterus mohli byť použité vo viacerých prípadoch popôrodného krvácania včas, 
čím nevznikla potreba masívnej hemosubstitučnej liečby, a tým sa znížil počet prípadov SPPH. 
Analýza údajov o závažnom popôrodnom krvácaní v SR v rokoch 2012-2020, ktoré boli 
postupne publikované v odborných časopisoch SR postupne viedli z lepšeniu diagnostiky a  
liečby závažného popôrodného krvácania. Aj napriek tomu však  zatiaľ potvrdila zistenia 
z predchádzajúcich rokov, že rezervy sú najmä v podhodnocovaní krvných strát, v optimalizácii 
hemosubstitučnej liečby a v používaní intervencií zachovávajúcich uterus na zvládnutie 
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peripartálneho krvácania. Zlepšenie v týchto troch bodoch by mohlo priniesť zníženie 
množstva podanej hemosubstitučnej liečby a frekvencie peripartálnych hysterektómií.
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Úvod
Gestačný diabetes mellitus (GDM) je definovaný ako intolerancia glukózy, ktorá sa prvýkrát 
prejaví alebo je prvýkrát diagnostikovaná počas tehotenstva (1). Najnovšie údaje naznačujú, 
že GDM postihuje 14 % až 16,8 % tehotenstiev na celom svete (2). Nadhmotnosť a obezita sú 
dôležitými faktormi rozvoja GDM, pri každom zvýšení BMI o 1 kg/m2 sa prevalencia GDM 
zvyšuje o 0,92 % (3). GDM je celosvetový problém, ktorý významne zvyšuje riziko tehotenských 
komplikácií a predčasného pôrodu, a je spojený s nepriaznivými zdravotnými následkami pre 
matku a dieťa v krátkodobom aj dlhodobom horizonte. Hyperglykémia počas tehotenstva 
zhoršuje vnútromaternicové prostredie, ovplyvňuje normálny vývin plodu a má za následok 
dlhodobý vplyv na funkciu a štruktúru pankreasu u plodu (4). Tento stav môže viesť k 
zvýšenému riziku vzniku obezity, intolerancie glukózy a diabetu 2. typu (T2DM) u potomkov v 
neskoršom veku (5). Počas bunkovej smrti, či už apoptózy, nekrózy alebo NETózy, sa do 
cirkulácie uvoľňuje DNA. Táto mimobunková - extracelulárna DNA (ecDNA) je rozpoznávaná 
imunitným systémom a môže vyvolávať zápalovú odpoveď. Pri obezite sú zdrojom vysokých 
koncentrácií ecDNA adipocyty podliehajúce apoptóze (6). GDM je tiež stavom subklinického 
zápalu. Obezita matky zohráva dôležitú úlohu v regulácii inzulínovej senzitivity vylučovaním 
adipokínov a prozápalových cytokínov (7). Viaceré štúdie na zvieratách ukázali, že potomkovia 
matiek s diabetom majú inzulínovú rezistenciu a diabetes  (8). Nie je však jasné, či 
vnútromaternicové hyperglykemické prostredie ovplyvňuje koncentrácie ecDNA v potomstve 
z dlhodobého hľadiska.
V tejto štúdii sme sa zamerali na vyvolanie gestačného diabetu u myší CD1 pomocou chemicko 
- nutričného modelu, ktorý kombinoval streptozotocín (STZ) - dobre známe -cytotoxické 
liečivo (9) a stravu typu fast-food (FFD). Nízke dávky STZ v kombinácii s FFD prekoncepčne 
spôsobujú, že hyperglykémia nastáva prvýkrát počas gravidity a nedochádza  interakcii plodu 
so STZ (10). Vychádzajúc z týchto faktov sme si položili otázku, či GDM ovplyvní glukózovú 
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toleranciu a hmotnosť u potomkov. Ďalším cieľom bolo zistiť vplyv na cirkulujúce koncentrácie 
mimobunkovej DNA. Keďže potomkovia matiek s GDM majú zvýšené riziko metabolických a 
kardiovaskulárnych komplikácií, predpokladali sme, že adolescentní potomkovia matiek s 
GDM budú mať zvýšenú adipozitu, glykémiu a vyššie hladiny cirkulujúcej ecDNA v porovnaní s 
potomkami normoglykemických matiek.

Materiál a metódy
Do pokusu sme zaradili 9 samcov a 9 samíc myší z kmeňa CD1 (Velaz, 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. 
Všetky experimentálne postupy boli schválené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou 
SR a boli vykonané v súlade so smernicou EÚ 2010/63/EÚ a slovenskou legislatívou.
Samice myší boli rozdelené do troch skupín s približne rovnakou telesnou hmotnosťou vo veku 
siedmich týždňov. Kontrolná skupina (CTRL = 3) dostávala počas celého experimentu 
štandardnú stravu (296 kcal/100 g, 3 % tuku w/w, 11 % energie pochádzajúcej z tuku; Eypy-
KMK20, Sedliště, Česká republika). Skupiny FFD a GDM (n = 3, každá) dostávali až do pôrodu 
komerčne dostupné cheeseburgery (259 kcal/100 g, 11 % tuku w/w, 38 % energie získanej z 
tuku). Cheeseburgery sme zakúpili v miestnej reštaurácii, pomleli a vytvarovali do 
homogénnych kúskov s hmotnosťou približne 50 g.  Na napodobnenie patofyziologického 
stavu ľudského GDM sme použili chemicko-nutričný model GDM. Päť týždňov po začiatku 
podávania experimentálnej stravy sme 3 samiciam po 3 hodinách hladovania 
intraperitoneálne podali STZ (Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri) v dávke 50 mg/kg v 0,1 mmol/l 
citrátovom pufri (pH 4,5) počas troch po sebe nasledujúcich dní. Aby sa predišlo náhlej 
hypoglykémii po podaní STZ, myšiam sme počas nasledujúcich 24 hodín podali 10 % roztok 
sacharózy. Kontrolné samice dostali rovnaký objem citrátového pufru. Šesť týždňov po 
randomizácii sme samice párili so samcami, ktorých sme kŕmili štandardnou stravou 
a umiestnili ich spolu v pomere 1:1 na päť dní. Prítomnosť vaginálnej zátky sa považoval za 0. 
deň gravidity. Deň pôrodu sme považovali za postnatálny deň (PND) 0. Ak to bolo možné, vrhy 
sme zredukovali na 4 samice a 4 samce do 24 hodín od narodenia, aby sa zabezpečila 
jednotnosť v materskej starostlivosti. Počas celého experimentu sme samice týždenne vážili 
a merali hodnoty glykémie. Mláďatá sme vážili týždenne až do usmrtenia na PND28 a glykémiu 
merali na PND1 tým, ktoré sme usmrtili pri redukovaní, pri odstave na PND21 a pri usmrtení 
na PND28. Odobraté vzorky plazmy na biochemické a molekulárne analýzy sme uskladnili pri 
teplote -80 ˚C. Extracelulárnu DNA sme izolovali komerčným kitom QIAGEN a koncentráciu 
sme stanovili fluorometricky. Frakcie jadrovej a mitochondriálnej DNA sme vyhodnotili 
pomocou PCR v reálnom čase (11) na Mastercycler realplex 4 (Eppendorf, Hamburg, Nemecko) 
a Sso Advanced Universal SYBR Green Supermix (Bio Rad Laboratories, Hercules, CA, USA). 
Aktivitu nešpecifickej deoxyribonukleázy (DNázy) sme stanovili pomocou metódou 
jednoduchej radiálnej enzýmovej difúzie (12) s použitím zeleného fluorescenčného farbiva 
GoodViewTM (SBS Genetech, Peking, Čína). Koncentráciu inzulínu sme merali pomocou 
súpravy ELISA pre potkany/myši (Mercodia AB, Uppsala, Švédsko) podľa inštrukcií výrobcu. 
Dáta sme vyhodnotili pomocou štatistického softvéru GraphPad Prism 9 (GraphPad Software 
Inc., USA). Telesnú hmotnosť matiek sme hodnotili pomocou dvojfaktorovej analýzy rozptylu 
s opakovanými meraniami (ANOVA). Ostatné údaje sme analyzovali pomocou dvojfaktorovej 
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ANOVA s diétou a pohlavím ako fixnými faktormi, po ktorej nasledoval Sidakov post hoc test. 
Údaje uvádzame ako priemer a štandardná odchýlka (SD). Údaje o mimobunkovej DNA a jej 
komponentoch prezentujeme ako priemer a štandardná chyba merania (SEM). Hodnoty p < 
0,05 sme považovali za štatisticky významné.

Výsledky
Jedna samica zo skupiny GDM neotehotnela, preto bola z analýz vylúčená. Samice počas celej 
štúdie priberali až do pôrodu a po laktácii sa hmotnosť stabilizovala (obr. A, p < 0,001), ale 
medzi skupinami sa nepreukázal žiadny rozdiel. Od prvého týždňa tehotenstva bola glykémia 
vyššia u samíc s GDM v porovnaní so skupinami CTRL a FFD (15,3 ± 5,0 vs. 7,7 ± 0,4 vs. 6,9 ± 
0,4 mmol/l). Glykémia dosiahla maximum v druhom týždni (23,3 ± 4,0 vs. 7,5 ± 0,7 vs. 5,9 ± 
0,6 mmol/l) a pretrvávala aj po období laktácie (obr. 1B). Príjem kalórií sa v priebehu 
experimentu medzi skupinami nelíšil (obr. 1C), hoci FFD a GDM matky konzumovali významne 
viac tuku v porovnaní s CTRL samicami (obr. 1D, p < 0,001 v oboch prípadoch). 

Obr. 1.  Výsledky matiek. A. Hmotnostná krivka: pdiéta = 0.808, pčas < 0.001, pdiéta* čas interakcia = 
0.107; B. glykémia: pdiéta = 0.013, p čas = 0.045, pdiéta* čas interakcia < 0.001; C. Príjem kalórií počas 
experimentu: pdiéta = 0.883, p čas < 0.001, pdiéta* čas interakcia = 0.540; D. Príjem tukov počas 
experimentu: pdiéta < 0.001, pčas < 0.001, pdiéta* čas interakcia < 0.001; * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p 
< 0.001.

V priebehu sledovania sa telesná hmotnosť v 3 skupinách samičích potomkov nelíšila 
významne. Tri skupiny samčích potomkov mali pri narodení podobnú telesnú hmotnosť. Od 
PND8 do konca štúdie boli potomkovia matiek s GDM ľahší v porovnaní s ich rovesníkmi z CTRL 
a FFD skupín (p < 0,001, v oboch prípadoch). Pri ukončení pokusu (PND28) dosahovali 
najvyššiu hmotnosť samce od matiek konzumujúcich  FFD. Príjem kalórií sa týždeň po odstave 
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medzi skupinami významne nelíšil u samcov, ani u samíc. V PND28 mali samci vyššiu glykémiu, 
inzulinémiu a pomer inzulín ku glukóze, v rámci pohlaví sme však nepozorovali významný 
rozdiel medzi skupinami (dáta neudávame).
Koncentrácie ecDNA (obr. 2A), ani jej komponenty - jadrová (obr. 2B), mitochondriálna DNA 
(obr. 2C), či pomer ncDNA k mtDNA (obr. 2D) neboli významne ovplyvnené materskými 
faktormi. DNázová aktivita bola vyššia u CTRL samíc v porovnaní so samicami FFD (obr. 2E, p < 
0,05).

Obr. 2. Extracelulárna DNA and DNázová aktivita u potomkov. A. Koncentrácia ecDNA: pdiéta = 
0.631, ppohlavie = 0.537, pdiéta*pohlavie interakcia = 0.916, B. koncentrácie nukleárnej DNA: pdiéta = 
0.302, ppohlavie = 0.033, pdiéta*pohlavie interakcia = 0.215, C. koncentrácia mitochondriálnej DNA: pdiéta

= 0.625, ppohlavie = 0.486, pdiéta*pohlavie interakcia = 0.576, D. pomer mitochondriálnej ku nukleárnej 
DNA: pdiéta = 0.957, ppohlavie = 0.104, pdiéta*pohlavie interakcia = 0.449, E. DNázová aktivita: pdiéta = 
0.438, ppohlavie= 0.187, pdiéta*pohlavie interakcia = 0.048; * p < 0.05. 

Diskusia
Vývinová hypotéza o pôvode zdravia a chorôb predpokladá, že intrauterinné a skoré 
postnatálne stresory môžu prostredníctvom vývinovej plasticity zvýšiť riziko vzniku 
chronických ochorení v neskoršom veku (13). GDM predstavuje najčastejšiu komplikáciu 
tehotenstva, ktorá celosvetovo postihuje tri až 14 % tehotenstiev a vedie k závažným 
metabolickým ochoreniam matky aj potomkov (14). V tejto štúdii sme použili nutrično-
chemický model GDM, aby sme  zistili vplyv hyperglykémie matky počas tehotenstva na 
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zdravie potomstva. Matky konzumovali FFD s vysokým obsahom nasýtených tukov vo forme 
homogenizovaných cheeseburgerov prekoncepčne a počas tehotenstva. Tento typ stravy v 
našom experimente neviedol k obezite, kalorický príjem matiek bol podobný v porovnaní s 
matkami na štandardnej strave, ale príjem tukov bol výrazne vyšší. Nutričný GDM sa 
u hlodavcov indukuje stravou s 50 - 60 % obsahom tuku, najmä loja, čo nezodpovedá nezdravej 
ľudskej strave. My sme sa rozhodli aplikovať typ diéty, ktorý je podobný stravovacím návykom
ľudí, a aj obsahom tuku lepšie zodpovedá vysoko-tukovej strave ľudí, keďže príjem potravy s 
obsahom až 60 % tuku neodráža typické stravovacie návyky.
Predpokladali sme, že GDM matky povedie k morfologickým a metabolickým zmenám u 
potomkov. Zvýšený transplacentárny prenos materskej glukózy stimuluje uvoľňovanie inzulínu 
β-bunkami pankreasu plodu. Keďže inzulín je hlavným faktorom rastu plodu a reguluje systém 
inzulínu podobného rastového faktora, v konečnom dôsledku vedie k makrozómii plodu (15). 
V našej štúdii sa pôrodná hmotnosť potomkov medzi skupinami nelíšila. V neskoršom období 
mali samčie mláďatá od GDM matiek nižšiu telesnú hmotnosť od PND8 až do usmrtenia. Nízka 
pôrodná hmotnosť sa spájala s podvýživou matiek (16) alebo nekontrolovaným diabetom 
počas gravidity (17), ale v našej štúdii sa pôrodné hmotnosti potomkov nelíšili. Faktory vedúce 
k retardácii rastu samčích potomkov matiek s GDM v našej štúdii nie sú jasné, ale 
medzipohlavné rozdiely u potomkov postihujúce samce sú v literatúre popísané a matky 
konzumovali FFD pred a počas gravidity.
U matiek sa GDM vyvinul na konci prvého gestačného týždňa a glykémia dosiahla najvyššie 
hodnoty v druhom gestačnom týždni. Tehotné matky trpeli počas gravidity závažnou 
hyperglykémiou, ktorá sa udržiavala po pôrode aj laktácii. Z dlhodobého hľadiska je potomstvo 
vystavené väčšiemu riziku vzniku glukózovej intolerancie a T2DM (18). Naše výsledky sú v 
rozpore s inými štúdiami, ktoré poukazujú na zhoršenú glukózovú toleranciu u potomkov, ktorí 
boli počas vnútromaternicového vývinu vystavení hyperglykémii. Predpokladali sme, že 
zvieratá si udržiavali normoglykémiu prostredníctvom vyššej produkcie inzulínu, ale túto 
teóriu sme nedokázali. 
Koncentrácie ecDNA sú u obéznych ľudí a v prítomnosti inzulínovej rezistencie vyššie. 
V prípade potomkov myší s GDM sa koncentrácie ecDNA ani jej komponentov nelíšili, neboli 
však ani obézni ani inzulín rezistentní. Fragmentačná analýza (dáta neudávame) vylúčila 
prítomnosť možných krátkych fragmentov, ktoré qPCR nedokáže zachytiť. 
Naše výsledky naznačujú, že gestačná hyperglykémia matky v neprítomnosti obezity 
ovplyvnila hlavne telesnú hmotnosť dospievajúcich samcov, ktorí boli ľahší v porovnaní 
s potomkami normoglykemických matiek. Otázkou však je, či by tieto rozdiely pretrvávali aj do 
dospelosti.
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I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava

Úvod 
Materská úmrtnosť je považovaná za hlavný ukazovateľ úrovne zdravotnej starostlivosti 
a zároveň patrí medzi vedúce príčiny smrti u mladých žien, predovšetkým v rozvojových 
krajinách(1). Za materskú úmrtnosť sa považuje smrť ženy počas tehotnosti a do 42 dní po 
skončení tehotnosti. Celková materská úmrtnosť zahŕňa priamu (úmrtia na ochorenia priamo 
súvisiace s tehotnosťou), nepriamu (úmrtia na akékoľvek ochorenie nesúvisiace 
s tehotnosťou, ale tehotnosť ho negatívne ovplyvnila) a náhodnú úmrtnosť(1,2).
Vo väčšine rozvinutých krajín materská úmrtnosť postupne klesá. Väčšina krajín sa v štúdiách 
a analýzach zameriava na špecifické a nešpecifické materské úmrtia, ktoré sú potenciálne 
odvrátiteľné a dokážu sa dobrou zdravotnou starostlivosťou a prevenciou ovplyvniť 
a znižovať. So zlepšením medicínskych štandardov a zvýšením zdravotného povedomia ľudí, 
je úmrtnosť tehotných žien z priamych a nepriamych príčin na relatívne nízkej úrovni(3).

Existuje len málo publikácií a štúdií zameriavajúcich sa na náhodné materské úmrtia 
nesúvisiace s tehotnosťou. Niektoré z týchto úmrtí môžu byť odvrátiteľné, aj keď im nie je 
úplne možné v niektorých prípadoch predísť, alebo ich dobrou zdravotnou starostlivosťou 
ovplyvniť(3). Náhodné úmrtia zahŕňajú úmrtia pri dopravných nehodách, vraždy, samovraždy, 
pády a pod. Vedúcou nepôrodníckou príčinou smrti žien je trauma(4). 
Výskyt polytraumy u tehotných žien je vzácny. Rizikom pri polytraume je hlavne vznik abrupcie 
placenty, ruptúry maternice, retroplacentárnneho alebo retroperitoneonálneho hematómu 
a rýchly rozdvoj diseminovanej intravaskulárnej koagulopatie, ktoré sa v mnohých prípadoch 
končia smrťou ženy aj plodu. K najčastejším polytraumám patria úrazy pri dopravných 
nehodách - až 70 %, pričom v 82 % pri nich dôjde k úmrtiu plodu a v 6-7 % k úmrtiu ženy(5,6).
Materské úmrtia majú veľký dopad na všetkých členov rodiny a spoločnosti a získavanie 
informácii o špecifických, nešpecifických, ale aj náhodných úmrtiach a ich príčinách je dôležité 
hlavne z hľadiska prevencie, liečby a celkového manažmentu pacientok. Na základe 
kvalifikovaných informácií je však možné prispieť k znižovaniu úmrtnosti aj v kategórii 
náhodných  materských úmrtí(1).

Materiál a metódy
Retrospektívne boli analyzované prípady materských úmrtí v Slovenskej republike (SR) 
v rokoch 2007 – 2020 z databázy sekcie perinatálnej medicíny (SPM) Slovenskej 
gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti (SGPS). Údaje boli získané aj aktívnym vyhľadávaním 
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informácií o náhodných úmrtiach v súvislosti s tehotnosťou a šestonedelím 
v masovokomunikačných prostriedkoch. Ani jeden prípad náhodného materského úmrtia 
nebol nikým hlásený SPM SGPS. 

Výsledky 
V sledovanom období v SR bol index materskej úmrtnosti (MMR – maternal mortality ratio = 
počet materských úmrtí na 100 000 živonarodených detí) 11,14. Umrelo celkom 87 matiek. 
V kategórii priama materská úmrtnosť umrelo 32 žien (MMR - 4,09), v kategórii nepriama 
materská úmrtnosť umrelo 46 žien (MMR – 5,89). V kategórii náhodná materská úmrtnosť 
umrelo deväť žien (MMR – 1,15). Išlo o úmrtia predovšetkým pri dopravných nehodách - šesť 
žien (MMR – 0,77), čo je 66,6% z celkovej náhodnej materskej úmrtnosti. V štyroch prípadoch 
išlo o úmrtie pri haváriách autom, v jednom prípade pri havárii na motocykli a jedna tehotná 
bola zrazená autom pri automobilových pretekoch. Dva prípady materského úmrtia boli 
samovraždy (MMR - 0,26), čo je 22,2 % z celkovej náhodnej materskej úmrtnosti. Jeden prípad 
bola polytrauma po skoku z výšky a jeden prípad predávkovanie inzulínom. Jeden prípad 
(MMR – 0,13) bola vražda žiarlivým milencom. Vybrané charakteristiky náhodných materských 
úmrtí sú uvedené v tab. 1. 

Prípad Príčina úmrtia Vek Gravida
/para

Gestačný
vek

1 Autohavária - čelná zrážka automobilov 36 I/0 35. týždeň
2 Autohavária 6. mesiac
3 Autohavária 30 I/0 6. mesiac
4 Autohavária 7. mesiac
5 Dopravná nehoda motocykla s autobusom 36 III/II 5. mesiac
6 Havária auta pri pretekoch veteránov 37 III/II 6. mesiac
7 Suicídium – skok z výšky 30 IV/III 23. týždeň
8 Suicídium – predávkovanie inzulínom 36 V/IV 32. týždeň
9 Vražda zo žiarlivosti 18 I/0 4. mesiac

Tab. 1: Príčiny náhodných materských úmrtí v Slovenskej republike v rokoch 2007 - 2020

Diskusia
Náhodné materské úmrtia sú často podceňované a vylučované zo štatistických údajov 
o materskej mortalite. Majú však veľký vplyv na porozumenie sociálnej a rodinnej situácie 
v jednotlivých krajinách. V niektorých krajinách sa štúdie ohľadom náhodných materských 
úmrtí realizovali. Neexistujú však žiadne konkrétne údaje, ktoré by ukázali vývojový trend 
a reálnu situáciu ohľadom náhodných úmrtí počas tehotenstva(3).      
Identifikovaných bolo viacero rizikových faktorov traumy/náhodných materských úmrtí počas 
tehotenstva. Medzi ne patria napríklad nízky vek matiek (menej ako 25 rokov), afro-americká 
alebo hispánska rasa, užívanie drog alebo alkoholu, nepoužívanie bezpečnostného pásu počas 
jazdy autom a nízky socioekonomický status(7).
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Tehotné ženy, na rozdiel od netehotných, sú viac náchylné na vznik abdominálnej traumy. 
Riziko poranenia stúpa s dĺžkou tehotnosti, vzhľadom na zväčšujúci sa plod a maternicu. 
V prvom trimestri je riziko traumatického poškodenia matka a plodu 10-15 %, v treťom 
trimestri až 50-54 %(4).
Najčastejšou príčinou materských úmrtí z náhodných príčin sú dopravné nehody, a to hlavne 
pri úraze hlavy(5,8,9). Polytraumatizmus pri dopravných nehodách sa podieľa 80 % na náhodnej 
materskej úmrtnosti, o čom svedčia aj výsledky zo SR.  Riziko úmrtia matky pri dopravnej 
nehode s použitím bezpečnostných pásov je 5 % a plodu 11 %. Pri nepoužití pásov a vymrštení 
z auta úmrtie matky nastane až v 33 % a plodu v 47 % prípadov(8). V americkej štúdii dokonca 
zistili, že takmer 20 % traumy počas tehotenstva bolo spojených s užívaním drog u tehotných 
žien, a takmer 13 % s užitím alkoholu(10). Používanie bezpečnostných pásov tehotnými 
významne znižuje materskú aj fetálnu mortalitu. Edukácia tehotných pri návštevách v 
prenatálnej poradni je v tomto smere veľmi dôležitá: treba tehotným zdôrazňovať používanie 
bezpečnostných pásov pri jazde autom na ktoromkoľvek sedadle počas celej tehotnosti(8). 
Všetky štyri matky, ktoré umreli v SR pri autohaváriách, boli pripútané bezpečnostnými pásmi.
Druhou najčastejšou príčinou traumatických poranení v gravidite sú pády a potom nasledujú 
násilné inzulty a popáleniny. Pády sa podieľajú na nepriamej materskej úmrtnosti 4 %. 
Frekvencia traumatických poranení v gravidite sa odhaduje na 6 – 7 %. Suicídiá sa podieľajú 
na nepriamej materskej úmrtnosti 13 %(3).
Približne 1 milión žien zažije počas života určitý druh násilia, hlavne zo stany partnera, 
a približne 1 400 žien v dôsledku tohto násilia príde o život. Prevalencia domáceho násilia sa 
udáva 10-30 % a  riziko smrti plodu sa udáva 5 % (4).
Penetrujúce zranenia (strelné poranenia a bodné poranenia nožom) tvoria 3-10 % materskej 
traumy, z nich 5 % končí smrťou obete(4).
Boli zaznamenaný stúpajúci trend na náhodné úmrtia počas tehotenstva a významné rozdiely 
medzi mestskými a vidieckymi oblasťami. Viac náhodných materských úmrtí bolo zistených vo 
vidieckych oblastiach, čo môže súvisieť s nedostatočným rozvojom sociálnej ekonomiky 
v týchto oblastiach(3).

Záver 
Náhodné materské úmrtia vyžadujú väčšiu pozornosť a starostlivosť spoločnosti a je dôležité 
a potrebné ich zahrnúť do hlásenia o materskej úmrtnosti(3,9).
Prvoradý význam v manažmente traumy počas tehotnosti je hlavne prevencia jej vzniku. 
Edukácia ženy v súvislosti s prevenciou traumy by mala byť súčasťou prenatálnej starostlivosti 
a zahŕňať poučenie o používaní bezpečnostných pásov a vysvetlenie benefitov pre matku 
a plod. Ambulantná starostlivosť o tehotnú pacientku by mala zahŕňať aj skríning domáceho 
násilia, prípadne depresie (riziko suicídia). Zdravotníci takto majú možnosť identifikovať ženy 
ohrozené domácim násilím a poskytnúť im náležitú podporu, poradenstvo a právne 
odporúčania. Pacientky by mali byť poučené o nepriaznivých účinkoch užívania alkoholu 
a iných návykových látok v tehotenstve a v prípade potreby by im mali byť poskytnuté sociálne 
služby alebo poradenstvo(4,9).
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Úvod
SOSS (Slovak Obstetric Survey System) - pracovná skupina sekcie perinatálnej medicíny (SPM) 
Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti (SGPS) doposiaľ publikovala analýzu 
peripartálnych hysterektómií v rokoch 2012-2016(1). 
Peripartálna hysterektómia - PH je jedným z najzávažnejších chirurgických výkonov 
v pôrodníctve. Žena ním stráca schopnosť reprodukcie, čo má negatívny vplyv na jej psychiku, 
rodinný život ale aj negatívny socioekonomický dopad na spoločnosť. Spája sa s vyššou 
materskou a novorodeneckou morbiditou a mortalitou. Väčšinou sa jedná o akútny výkon, 
najmä ako posledná možnosť zástavy závažného pôrodníckeho krvácania, menej často pri 
infekčných komplikáciách v tehotnosti a šestonedelí. Zriedkavá elektívna PH sa realizuje 
hlavne pre tumory krčka a tela maternice, prípadne pre diagnostikovanú závažnú abnormálnu 
inváziu placenty, ktorú nie je možné riešiť konzervatívne(2,3).
Celosvetová priemerná incidencia PH (z dostupných zdrojov) je 0,9 prípadov na 1 000 
pôrodov(9). Najnižšia incidencia je udávaná vo vyspelých krajinách - 0,0 vo Walese, 0,1 vo 
Švédsku, 0,2 v Nórsku, Dánsku, Škótsku, Írsku, Turecku a na Islande. Do 0,5 je aj v Spojenom 
kráľovstve, Kanade, Austrálií a na Novom Zélande. V USA sa incidencia pohybuje medzi 1 - 3. 
Najvyšší výskyt peripartálnych hysterektómií je v rozvojových krajinách - 4 v Nigérii, 10 v Indii 
a najvyššiu incidenciu udáva  Pakistan - 11(4-7).

Materiál a metódy 
Retrospektívne boli analyzované jednotlivé prípady PH v SR za roky 2012 - 2020. Údaje boli 
získané zo štandardizovaných dotazníkov, zaslaných gynekologicko-pôrodníckymi 
pracoviskami k už predtým hláseným prípadom SPM SGPS (sekcii perinatálnej medicíny 
Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti), ktoré prešli analýzou SOSS (Slovak 
Obstetric Survey System – pracovná skupina SPM SGPS) na základe definovaných kritérií –
hysterektómia počas pôrodu alebo do 42 dní od pôrodu. Za roky 2012 - 2020 získané dotazníky 
o PH pokrývali 424 146 (84,34 %) pôrodov v SR. Podrobnou analýzou prípadov v zaslaných 
dotazníkoch boli vyradené duplicitné prípady a prípady s nejasne vyplnenými údajmi. Za 
obdobie 2012 - 2020 bolo do analýzy zaradených celkom 391 prípadov PH. 
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Výsledky 
Celková incidencia PH v sledovanom období bola 0,92 na 1000 pôrodov.  Incidencia PH má 
v SR stúpajúci trend  (graf 1). 

Graf 1. Incidencia peripartálnych hysterektómií (na 1000 pôrodov) v SR

Najnižšia incidencia bola v Trnavskom (0,42) a Trenčianskom kraji (0,50). Nad celoslovenským 
priemerom boli 3 kraje – Nitriansky (1,01), Košický (1,36) a Prešovský (1,38) (graf 2). 

Graf 2. Incidencia peripartálnych hysterektómií v krajoch SR v rokoch 2012-2020
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Tab. 1. Vybrané epidemiologické ukazovatele prípadov peripartálnych hysterektómií                       
v SR v rokoch 2012-2020

Epidemiologický 

ukazovateľ

Peripartálna hysterektómia Incidencia na 1000 pôrodov

n %

Vek, roky (n=390)

≤ 14 0 - -

15-19 4 1 0,15

20 - 24 30 7,7 0,45

25-29 75 19,2 0,59

30-34 120 30,8 0,90

35-39 123 31,5 1,98

≥ 40 38 9,7 3,32

Parita (n=390)

1. rodička 63 16,2 0,32

2. rodička 119 30,5 0,80

3. rodička 96 24,6 1,96

4. rodička 39 10 2,43

≥ 5. rodička 73 18,7 3,76

Gestačný vek, týždne (n=391)

< 37 152 38,9 4,84

≥ 37 239 61,1 0,61

Typ tehotnosti (n=391)

Jednoplodová 380 97,2 0,91

Viacplodová 11 2,8 2,04

Novorodenec (n=400)

Živorodení 372 93 0,87

Mŕtvonarodení 28 7 19,80

Vedenie pôrodu (n=391)

SC 321 82,1 2,51

Vaginálne celkom 70 17,9 0,24

Vaginálne 
spont/induk

63 16,1 0,22

Vákuumextraktor 2 0,5 0,27

Kliešťový pôrod 5 1,3 2,3

Na základe dát Štatistického úradu Slovenskej republiky o pôrodoch rodičiek rómskeho etnika 
v SR bola incidencia PH u týchto rodičiek 11,5 a v ostatnej populácii 0,68.
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Slovenskú národnosť malo 233 (59,6 %)  žien s PH, 108 (27,6 %) bolo rómskej etnicity, 6 (1,5 
%) maďarskej národnosti a 44 (11,3 %) nemalo národnosť uvedenú. Najvyššie zastúpenie bolo 
v Prešovskom (37,6 %) a Košickom kraji (46,9 %), teda v krajoch s najvyššou incidenciou PH. 
Ukončené vysokoškolské vzdelanie malo 96 (24,6 %) žien s PH, stredoškolské vzdelanie s 
maturitou 118 (30,2 %), strednú školu bez maturity 26 (6,6 %) rodičiek a 106 (27,1 %) malo 
ukončenú iba základnú školu. Údaj o vzdelaní chýbal v 45 (11,5 %) prípadoch.
Pravidelné zamestnanie malo 160 (40,9 %) žien, 128 (32,7 %) bolo nezamestnaných, 9 (2,3 %) 
pacientky boli sociálne odkázané a 1 žena bola bez domova. Údaj chýbal v 93 (23,8 %) 
prípadoch.
Priemerný vek rodičiek s PH bol 32,6 rokov, najstaršia mala 48 a najmladšia 16 rokov. Najviac 
zastúpenými vekovými skupinami boli pacientky v kategórii 35-39 rokov (31,5 %) a 30-34 
rokov (30,8 %). Incidencia stúpala priamoúmerne s vekom (tab. 4). 
Medzi pacientkami s PH boli najviac zastúpené druhorodičky (30,5 %) a treťorodičky (24,6 %). 
Incidencia rovnako priamoúmerne stúpala s paritou (tab. 1).
V súbore PH bol len 2,8 % výskyt dvojplodovej tehotnosti, avšak s výrazne vyššou incidenciou 
PH v porovnaní s jednoplodovu graviditou (tab. 1).
Pred 37. gestačným týždňom v súbore PH porodilo 38,9 % pacientiek s výrazne vyššou 
incidenciou PH (tab. 1). Podiel mŕvorodených bol 7 % s incidenciou PH 19,8 na 1 000 
mŕvorodených (tab. 1).
Predchádzajúci cisársky rez v anamnéze malo 207 žien (52,9 %), z toho 102 (49,3 %) jeden 
cisársky rez a 105 (50,7 %) dva a viac cisárskych rezov. Akútny cisársky rez bol v 66,2 % prípadov 
bol a elektívny v 33,8 %.  Anamnézu predchádzajúcej operácie na maternici (cisársky rez, 
dilatácia a kyretáž, myomektómia, perforácia uteru a iné) malo 262 (67,0 %) žien. 
Cisárskym rezom  bolo vedených 321 (82,1 %) pôrodov s PH,  vaginálne 70 (17,9 %), z toho 7 
(1,8 %) boli operačné pôrody kliešťami alebo vákuumextraktorom. Výrazne vyššia incidencia 
PH bola pri pôrode cisárskym rezom v porovnaní s vaginálnym pôrodom (tab. 1).     
O elektívnu PH išlo v 17 (4,4 %) prípadoch (1x uterus ako zdroj sepsy, 3x onkologické 
ochorenie, 4x myomatózny uterus, 9x abnormálne invazívna placenta). Najčastejšou príčinou 
PH bola patológia placenty - 53,7 %: v 38,6 % abnormálna invázia placenty, v 24,6 % placenta 
praevia, v 14,8 % prípadoch išlo o kombináciu abnormálnej invázie a vcestnej placenty. 
Abrupcia placenty bola príčinou PH 4,4 %, atónia maternice v 32,8 %,  ruptúra uteru resp. 
dehiscencia v jazve po predchádzajúcom cisárskom reze v 13,8 %.  V 45,8 % prípadov išlo 
o totálnu a v 54,2 % o subtotálnu hysterektómiu.
V 60 (15,4 %) prípadoch PH predchádzal neúspešný pokus  použitím jedného alebo viacerých 
výkonov na záchranu maternice. Najviac používaná metóda bola ligácia uterinných artérií - 25 
prípadov, balónová tamponáda v 14 prípadoch, kompresná sutura v 11 prípadoch, 
podviazanie iliackých artérií - 5 prípadoch, balónová oklúzia iliackych ciev v 2 prípadoch, po 1 
prípade pokus o sutúru ruptúry maternice a revíziu závažného poranenia krčka maternice. 
Priemerná krvná strata počas PH bola 1515 ml. Až 357 (91,3 %) pacientok si vyžadovalo 
následné podanie transfúzie erytrocytov - v priemere 5 transfúznych jednotiek. Trombocytový 
koncentrát bol podaný v 14 (3,6 %) prípadoch a čerstvá mrazená krvná plazma v 272 (69,6 %) 
prípadoch. Fibrinogén bol podaný v 20,7 % prípadoch a kyselina tranexamová v 22,5 % 
prípadoch (podávanie je sledované od roku 2016). 
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Nekomplikovaný priebeh šestonedelia v 169 (43,2 %) prípadoch. Hospitalizovaných na 
anesteziologicko resuscitačnom oddelení/klinike alebo jednotke intenzívnej starostlivosti po 
PH bolo 144 (36,8 %) pacientok, pričom priemerná dĺžka tejto hospitalizácie bola 2,8 dňa. 
Reoperovaných bolo 40 (10,2 %) žien. 
PPH je väčšinou akútny, dramatický výkon v neprehľadnom teréne, kde je zvýšené riziko 
poškodenia okolitých orgánov a štruktúr. U 49 žien bol poškodený jeden alebo obidva 
vaječníky, k lézii močového mechúra došlo v 33-tich prípadoch, v dvoch prípadoch bol 
poškodený močovod a v 1 prípade bolo poranené črevo.  
Z 233 žien, ktoré podstúpili PH prežilo 385 a zomrelo 6 pacientok (letalita 1,5 %).
Priemerná dĺžka hospitalizácie po PH bola 7,3 dňa (najviac 38 dní a najmenej 1 deň). Priemerná 
dĺžka je významne ovplyvnená opakovanými prípadmi s nízkou dĺžkou hospitalizácie u 
nespolupracujúcich pacientok, ktoré ušli alebo podpísali negatívny reverz - 17 (4,3 %) 
pacientok.   

Diskusia
Slovenská republika s incidenciou peripartálnych hysterektómii 0,92 na 1000 pôrodov je tesne 
nad celosvetovým priemerom(5). Podľa INOSS štúdie (medzinárodná sieť sledovania závažnej 
materskej morbidity) porovnávajúcej incidenciu PH v deviatich európskych krajinách, bola 
incidencia PH 0,26 až 1,07 na 1000 pôrodov a SR bola na predposlednom mieste(8).  
Približne tretina pacientok s PH bola rómskeho etnika, mala ukončené iba základné vzdelanie 
a bola nezamestnaná. V dotazníkoch z východoslovenského regiónu je veľké množstvo 
poznámok o nespolupráci pacientok, nenavštevovaní tehotenských poradní a predčasnom 
ukončení hospitalizácie po hysterektómii (útek z pôrodnice alebo podpísanie negatívneho 
reverzu). Rómske etnikum s nízkym vzdelaním, s nízkym sociálnym statusom, multiparita 
a nenavštevovanie prenatálnej poradne sa javia byť významnými rizikovými faktormi. 
Prvorodičky tvorili len 16,2 % rodičiek s PH v SR. Priama úmera medzi incidenciou a stúpajúcou 
paritou dáva za pravdu tvrdeniu, že parita je významným rizikovým faktorom. Treťo- a 
viacrodičky majú viac ako 2-násbne vyššie riziko PH(6).
Napriek tomu práve prvorodičky sú najviac dotknuté odstránením maternice. Zo 63 
prvorodičiek štyri porodili mŕtvy plod. Ostali teda bez potomka a bez možnosti sa ďalej 
reprodukovať. Preto je dôležité v prípade indikovania PPH brať do úvahy aj túto skutočnosť. 
Ďalším rizikovým faktorom PH v slovenskej populácii je vek. Incidencia PH v SR priamoúmerne 
stúpa s vekom rodičiek. 
Dôležitým rizikovým faktorom je aj spôsob vedenia pôrodu. Viac ako 4/5 prípadov PH boli pri 
pôrode vedenom cisárskym rezom, s výrazne vyššou incidenciou v porovnaní s vaginálnym 
pôrodom. Riziko PH stúpa viac  ako 4-násobne pri prvom a takmer 8-násobne pri opakovanom 
cisárskom reze(6). 
Jazva na maternici zvyšuje riziko patologickej placentácie a abnormálnej invázie placenty, 
dvoch hlavných rizikových faktorov závažného pôrodníckeho krvácania a PH(5,9). Z PH bola 
viac ako polovica pacientok s anamnézou predchádzajúceho cisárskeho rezu a dve tretiny 
rodičiek s akýmkoľvek predchádzajúcim chirurgickým zákrokom na maternici. S globálnym 
nárastom frekvencie cisárskeho rezu preto pozorujeme v súčasnej dobe aj nárast incidencie 
PH, pričom hlavnou indikáciou je patológia placenty(6,10).
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V rozvojových krajinách, kde sú nedostupné uterotonické lieky a nedostatočná zdravotná 
starostlivosť vedúca k prolongovaným a ťažkým pôrodom, dominuje atónia a ruptúra 
maternice(5,6). 
Používanie uterokinetík v SR by sa malo riadiť odporúčaným postupom publikovaným vo 
vestníku Ministerstva zdravotníctva SR(11). Nie vo všetkých prípadoch však bol tento postup 
plne akceptovaný. Napriek tomu, že WHO odporúča intravenózne podanie kyseliny 
tranexamovej do 3 hodín od pôrodu plodu ako štandardný postup na zvládnutie závažného 
pôrodníckeho krvácania, v SR bola kyselina tranexamová použitá len v 11 (22,5 %) 
prípadoch(12). 
Ďalším krokom pred PH sú intervencie zachovávajúce uterus. SR pri používaní týchto techník 
výrazne zaostáva. Pri hodnotení PH sú zmapované iba tie, ktoré boli použité v snahe zachrániť 
uterus, ale s neúspešným koncom. 

Záver
V dôsledku stúpajúceho trendu frekvencie cisárskych rezov a priemerného veku rodičiek 
môžeme očakávať nárast patologických stavov vedúcich k peripartálnej hysterektómii, 
predovšetkým abnormálne invazívnej placentácie. Z analyzovaných protokolov sa ukazujú 
rezervy v manažmente závažného peripartálneho krvácania v súvislosti s inými patologickými 
stavmi (predovšetkým abnormálnou inváziou placenty) a správnom použití dostupných 
medikamentóznych a chirurgických metód s cieľom zachovať maternicu. Zdokonalenie sa v 
manažmente v týchto bodoch by mohlo viesť k zníženiu počtu PH. 

Podporené čiastočne grantom Univerzity Komenského UK/319/2021 s názvom Analýza 
závažnej materskej morbidity v Slovenskej republike (interdisciplinárna spolupráca pri 
zefektívnení metodiky spracovania dát).
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Úvod
Zvýšená incidencia gravidít po technikách asistovanej reprodukcie (ART – assisted
reproductive technologies) je evidentná. V súčasnej, modernej dobe je posúvanie rodenia do 
vyšších vekových kategórií štandardom. Od roku 1990 do roku 2019 sa priemerný vek rodičky 
v Slovenskej republike (SR) posunul z 25,1 na 29,7 rokov. V SR v roku 2019 vo veku 20-29 rokov 
porodilo 44 %, ale vo veku 30 a viac rokov 49,9 % rodičiek. Odkladanie pôrodu do vyššieho 
veku prispieva k nárastu gravidít po ART. Ročne sa narodí technikami in vitro fertilizácie (IVF) 
viac ako 8 miliónov detí. Pôrody po ART predstavujú v niektorých krajinách EÚ (Európskej únie) 
5 – 6 % zo všetkých pôrodov, po IVF 2 – 4 % (v SR 1,7 – 2 % v rokoch 2015 – 2019). Vyšší vek 
rodičiek so sebou však nesie i vyššie riziko výskytu závažných komplikácií, ktoré výrazne 
ovplyvňujú materskú morbiditu i mortalitu. Materská morbidita a mortalita je vyššia 
u pacientok vo veku nad 40 rokov, pri viacplodovej gravidite a ART, pričom vyššia morbidita je 
popisovaná po invazívnych technikách (IVF) ako po neinvazívnych. Súvislosť treba hľadať 
najmä s ovariálnou stimuláciou, chirurgickou intervenciou a samotnou graviditou.

Materiál a metódy
Sekcia perinatálnej medicíny (SPM) Slovenskej gynekologicko-pôrodníckejspoločnosti (SGPS) 
v období rokov 2007 – 2018 registrovala spolu 84 materských úmrtí. Údaje o materskej 
úmrtnosti boli získané z niekoľkých zdrojov: 1) hlásenia pôrodníckych pracovísk,kde k úmrtiu 
došlo, 2) hlásenia pôrodníckych pracovísk, ak k úmrtiu došlo na inom oddelení nemocnice, 3) 
osobné informácie od niektorých gynekológov,4) porovnanie dát SPM s oficiálnymi 
štatistickými zdrojmi, 5) aktívne pátranie SPM v spádových zdravotníckych zariadeniach na 
základe zachytených mediálnych správ o materskom úmrtí. Materská úmrtnosť bola 
hodnotená indexom materskej úmrtnosti (MMR – maternal mortality ratio) na 100 000 
živonarodených detí. Hodnotené bolo aj MMR po ART na 100 000 živonarodených detí po ART, 
na 100 000 gravidít po ART.

Výsledky
V období rokov 2007 – 2018  bolo evidovaných 9731 pôrodov po ART. Za uvedené obdobie 
boli zistené dve materské úmrtia u pacientok v graviditách po ART. MMR v graviditách po ART 
bolo 13,7/100 000 živonarodených detí po ART a po spontánnom počatí bolo MMR 12,6/100 
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000 živonarodených detí. MMR v graviditách po ART bolo teda vyššie v porovnaní so 
spontánnou koncepciou.
V prvom prípade úmrtia po ART šlo o graviditu po intrauterinnej inseminácii u 37 ročnej ženy. 
Priebeh gravidity bol nekomplikovaný, krvný tlak (TK) v medziach normy. Gravidita bola 
ukončená cisárskym rezom pre hroziacu intrauterinnú hypoxiu plodu v 41. gestačnom týždni 
a narodil sa zdravý donosený novorodenec. Hodinu po operácii začali u pacientky bolesti hlavy 
a TK stúpol na 180/120 mmHg. Po intravenóznej antihypertenzívnej terapii bol tlak 
stabilizovaný. Tri hodiny po operácii pri TK 137/86 mmHg upadla pacientka do bezvedomia 
a objavili sa tonické kŕče. Vyšetrenie počítačovou tomografiou (CT angiografia) odhalilo 
rozsiahlu atypickú hemorágiu fronto-temporo-parietálne v oblasti corpus calosum, edém 
mozgu a aneuryzmu arteria pericallosa. Napriek dekompresívnej bifrontálnej kraniektómii 
stav progredoval do malígneho edému mozgu a pacientka umrela. Patologicko-anatomická 
pitva odhalila angiomatózny meningeóm frontálnej oblasti mozgu vľavo so 
subarachnoidálnym krvácaním.
V druhom prípade šlo o 33 ročnú ženus graviditou po IVF. Priebeh gravidity bol do 31. 
gestačného týždňa nekomplikovaný. V 32. gestačnom týždni sa začali u pacientky teploty 
a kašeľ, stav bol hodnotený ako viróza, ktorá ale progredovala pod antibiotickou liečbou do 
bronchopneumónie, respiračnej insuficiencie a kardiopulmonálneho zlyhávania. Z vitálnej 
indikácie matky bola gravidita ukončená cisárskym rezom, narodil sa prematúrny 
novorodenec (ktorý bol po piatich týždňoch prepustený domov v dobrom stave). V ďalšom 
pooperačnom období stav progredoval (napriek nasadenej antivirotickej liečbe), pridružila sa 
mykotická, neskôr bakteriálna superinfekcia. Pacientka existovala pod obrazom septicko-
toxického šoku. Virologickým vyšetrením a patologicko-anatomickou pitvou bola 
diagnostikovaná bilaterálna bronchopneumónia na podklade vírusovej infekcie H1N1.

Diskusia
V doposiaľ publikovaných dátach o materskej mortalite po ART sú zaznamenané protichodné 
výsledky (tab.1). V niektorých štúdiách bola materská mortalita po ART vyššia oproti 
všeobecnej populácii, v iných bez rozdielu a v niektorých dokonca nižšia. V štúdií z Holandska 
v rokoch 1984 - 2008bola dokázaná materská mortalita - MMR 25,7/100 000 IVF gravidít, 
pričom vo všeobecnej populácií bolo MMR 10,9/100 000 gravidít po spontánnom počatí. 
Vyššiu úmrtnosť matiek po IVF autori pripísali „efektu nezdravej ženy – unhealthy female
effect“, t.j. vyššiemu veku žien, pridruženým ochoreniam, vyššiemu počtu cisárskych rezov 
a vyššiemu počtu viacplodovej gravidity. Štandardizovaný index úmrtnosti (SMR –
standardized mortality ratio - vyjadruje pomer pozorovaných úmrtí v skúmanej skupine k 
očakávaným úmrtiam vo všeobecnej populácii) bol však nižší po liečbe IVF – odhadovala sa na 
0,4. V tureckej štúdií v rokoch 2007 – 2014 bolo MMR po ART 20,6 a vo všeobecnej populácií 
bolo MMR 17,2/100 000 živonarodených detí. Autori predpokladali, že tehotné ženy po ART 
majú zvýšené riziko materskej mortality, hoci toto riziko nebolo štatisticky signifikantne vyššie 
oproti všeobecnej populácii. Hlavnou príčinou materskej úmrtnosti v boli hypertenzné 
ochorenia, pľúcna embólia a kardiovaskulárne ochorenia. Vo švédskej štúdii gravidít po IVF 
v rokoch 1982 – 2001neboli zaznamenané rozdiely v materskej mortalite oproti všeobecnej 
populácii. Vedúcou príčinou materskej mortality boli malignity (45 %), 21 % tvorili náhodné 
úmrtia (dopravné nehody a suicídiá) a 12 % kardiovaskulárne ochorenia. V japonskej štúdií 
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jedno- a viac plodových gravidít po ART - indukcii ovulácie, IVF, intracytoplazmatickej injekcii 
spermií (ICSI) v rokoch 2011 – 2014 bola nulová materská úmrtnosť, pričom vo všeobecnej 
populácií bolo MMR 11,2/100 000 živonarodených detí. Naopak v štúdií z Austrálie 
u pacientok po IVF do roku 1993 bol dokázaný signifikantne nižší výskyt materskej mortality 
po ART ako v skupine pacientok vo všeobecnej populácii. SMR u žien po IVF (bez ohľadu na 
príčinu úmrtia) bol signifikantne nižší (0,58) v porovnaní s kontrolnou skupinou v rovnakom 
veku (0,62). Autori štúdie to vysvetlili „efektom zdravej ženy – healthy women effect“, čo 
znamená, že ART liečba bola začatá u komplexne vyšetrených a zdanlivo zdravých žien.  Dobré 
zdravie bolo teda považované za prerekvizitu na začatie ART liečby.
V SR v rokoch 2007 - 2018 umreli dve ženy po ART - MMR po ART bolo 13,7/100 000 
živonarodených detí po ART. Po spontánnom počatí bolo MMR 12,6/100 000 živonarodených 
detí. MMR po ART bolo teda nevýznamne vyššie. Aký bol však súvis materskej úmrtnosti 
s ART? Meningeómy sú tumory s nízkym stupňom malignity a dobrou prognózou. Častejšie 
postihujú ženy ako mužov (v pomere 2:1) zvyčajne až v 7.-8. decéniu. Ich výskyt 
v reprodukčnom veku u žien vo veku 35 - 44 rokov sa udáva 2,6/100 000. Výskyt v gravidite sa 
odhaduje na 5,6/100 000 gravidít. Ich správanie v gravidite je odlišné ako mimo gravidity, čo 
môže viesť až k fatálnym následkom. Rast meningeómov je výraznejší v progesterón-
dominantnej luteálnej fáze menštruačného cyklu a obdobneaj v gravidite, najmä v jej druhej 
polovici. Až 80 % benígnych meningeómov exprimuje progesterónové receptory, ktoré boli 
dokázané aj imunohistochemicky. Z hľadiska patofyziológie meningeómov sa prikladá význam 
zníženej produkcií albumínu a zvýšenému celkovému obsahu vody v tele gravidnej ženy. 
Považuje sa to za jednu z hlavných príčin vzniku peritumorózneho edému mozgu, ktorý 
sprevádza najmä angiomatózne a sekrečné meningiómy. Rapídne vaskulárne zmeny, najmä 
zvýšená vaskularita a fokálne patologické alterácie (intra- a extracelulárny edém) boli 
signifikantne častejšie u tzv. gestačných meningeómov. Angiomatózne meningeómy (50 %
tumoru tvorí vaskulárna zložka) tvoria cca 2,1 % všetkých meningeómov. V prípade tohto 
úmrtia je súvislosť medzi graviditou a akceleráciou rastu angiomatózneho meningeómu veľmi 
pravdepodobná. Natískajú sa dve otázky: 1. aký by bol osud tejto ženy, keby neotehotnela –
koľko rokov by sa dožila?, 2. zabránila by vedomosť o tejto diagnóze pacientke/lekárom pri 
asistencii jej otehotnenia?
V druhom prípade úmrtia v gravidite po IVF bola príčinou chrípka H1N1. V tom roku umrelo 
celkom šesť tehotných na chrípku H1N1, z toho iba jedna po ART. Štatisticky bolo MMR na 
chrípku H1N1 po ART 80,5/100 000 detí narodených po ART, ale vo všeobecnej populácii 
8,8/100 000 živonarodených detí. Strohé matematické hodnotenie by bolo, že MMR na 
chrípku H1N1 bolo približne 9-násobne vyššie ako po spontánnej gravidite. Narodených detí 
po ART však bolo približne 45-násobne menej ako po spontánnej gravidite. V tomto prípade 
bola šanca na úmrtie v gravidite pravdepodobne rovnaká či šlo o spontánnu graviditu alebo 
po ART. Aj tu však zostane nezodpovedaná otázka, či by žena bola umrela na chrípku H1N1 
keby nebola tehotná?
Celkové MMR v SR v rokoch 2007 - 2018 bolo 12,6/100 000 živonarodených detí a po 
spontánnom počatí tiež 12,6/100 000 živonarodených detí. MMR po ART bolo v tom istom 
období iba 0,3/100 000 živonarodených detí, ale 13,7/100 000 narodených detí po ART. 
Interpretácia materskej úmrtnosti po ART iba na základe strohých čísiel môže viesť k sporným 
výsledkom. Je preto veľmi dôležitá detailná analýza príčin týchto úmrtí a rozvážna 
interpretácia získaných dát.
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Tab. 1. Ukazovatele materskej mortality v SR a niektorých krajinách
Ukazovateľ Krajina

SR Holandsko Turecko Japonsko Austrália
MMR vo všeobecnej populácii/100 000 
živonarodených

12,6 17,2 11,2

MMR po ART/100 000 živonarodených 0,3 20,6 0
MMR po ART/100 000 detí po ART 13,7 0
MMR po ART/100 000 gravidít po ART 20,6 25,7 0
MMR vo všeobecnej populácii/100 000 
spontánnych gravidít

10,9

SMR po ART 0,4 0,58
SMR vo všeobecnej populácii 0,62

MMR - maternal mortality ratio, ART – assisted reproductive technologies, SMR - standardized 
mortality ratio, SR – Slovenská republika

Záver
Otvorená otázka stále zostáva, či vyššiu materskú morbiditu po ART možno pripísať 
„nezdravému ženskému efektu – unhealthy female effect“ (vyššiemu veku pacientok, 
častejšiemu výskytu pridružených ochorení, viacplodovej gravidite, vyššiemu počtu cisárskych 
rezov) alebo samotným technikám asistovanej reprodukcie.

Literatúra

1. Braat D, Schutte J, Bernardus R. Maternaldeathrelated to IVF in theNetherlands 1984 –
2008. Hum. Reprod. 2010; 25 (7):1782-1786.

2. Dayan N, Josef KS, Fell DB, et al. Infertilitytreatment and risk of severe maternal 
morbidity: a propensityscorematchedcohort study. CMAJ 2019; 191(5): e118-127. doi: 
10.1503/cmaj.181124

3. Euro-Peristat Project. EuropeanPerinatalHealth Report. Coreindicatorsofthehealth and 
careofpregnantwomen and babies in Europe in 2015. November 2018. Available: 
www.europeristat.com

4. Fauser, B. Towards the global coverage of a unified registry of IVF outcomes. 
ReprodBiomed Online 2019; 38(2): 133-137.

5. Hasselblatt M, Nolte KW, Paulus W. Angiomatousmeningioma: a clinicopathologic 
study of 38 cases. Am J SurgPathol 2004; 28 (3): 390-393.

6. Hortobágyi T, Bencze J, Murnyák B. Pathophysiologyofmeningeomagrowth in 
pregnancy. Open Med. 2017;12: 195 – 200.

7. Kalina P, Hurta P. Mozgové nádory. In: Kaušitz J, Altaner Č, et al. Onkológia. 1. vyd. 
Bratislava VEDA. 2003: 507-514.

8. Källén B,Orvar Finnström O, Nygren KG, et al. In vitrofertilisation in Sweden: 
obstetriccharacteristics, maternal morbidity and mortality. BJOG 2005; 112(11): 1529-
1535.

www.europeristat.com


135

Diana Kanásová, Dominika Kotríková,  Adam Adamec,  Mária Vargová, Liam McCullough, Jakub Daniš, Miroslav 
Korbeľ (2023) Materská úmrtnosť po asistovanej reprodukcii v Slovenskej republike v rokoch 2007 – 2020. 
Zborník vedeckých prác. 60. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti a XVII. vedecká 
konferencia doktorandov LF UK. Univerzita Komenského v Bratislave

9. Kleihues P. et al. The WHO classification of tumors of the nervous system. J Neuropath 
ExpNeurol 2002; 61 (3): 215-225.

10. Korbeľ M, Adamec A, Vargová M, a spol. Pôrody a potraty v Slovenskej republike v roku 
2019. Gynekol prax 2021; 19 (2): 69-75.

11. Lee FK, Horng HC, Wang PH.Assisted reproductive technology and adverse pregnancy
outcome - focus on maternal death, J Chin Med Assoc. 2018; 81(11): 933-934

12. Nagata Ch, Yang L, Yamamoto-Hanada K, et al. Complications and adverse outcomes in 
pregnancy and child birth among women who concieved by assisted reproductive
technologies: a nation wide birth cohort study of Japan enviroment and children´s 
study. BMC PregnancyChildbirth 2019; 19(1): 77. Available: 
https://doi.org/10.1186/s12884-019-2213-y

13. Quddusi A, Shamim M, Virani Q. Effect of pregnancy on growth of intracranial
meningiomas. TheJournalofthe Pakistan MedicalAssociation. 2019; 69(7): 1057 – 1058.

14. Üstün YE, Sanisoğlu S, Çınar M, et al. A view of maternal mortalities in women
conceiving through assisted reproductive techniques: a nation-based study of Turkey. 
J Chin Med Assoc 2018; 81(11): 985-989.

15. Ven A, Hemminki E, Watson L. Mortality in cohortof IVF Patients. 2001; 16(12):2691-
2696.

https://doi.org/10.1186/s12884-019-2213-y


136

Mária Vargová, Adam Adamec, Dominika Kotríková, LiamMcCullough, Diana Kanásová, Jakub Daniš, Miroslav 
Korbeľ (2023) Analýza transportov na jednotky intenzívnej starostlivosti v Slovenskej republike v rokoch 2012 -
2020. Zborník vedeckých prác. 60. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti a XVII. vedecká 
konferencia doktorandov LF UK. Univerzita Komenského v Bratislave

19. Analýza transportov na jednotky intenzívnej starostlivosti v Slovenskej 
republike v rokoch 2012 - 2020 

MUDr. PhDr. Mária Vargová

Spoluautori: Adam Adamec1 Dominika Kotríková1 Liam McCullough1 Diana Kanásová1 Jakub 
Daniš1

Školiteľ: doc.MUDr.M.Korbeľ,CSc.1

1I.gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UN Bratislava

Úvod 
Práca analyzuje prípady, ktorých klinický stav a komplikácie si vyžadovali následnú liečbu na 
jednotkách intenzívnej starostlivosti a anesteziologicko-resuscitačných pracoviskách (JIS)
v pôrodniciach Slovenskej republiky (SR). The Slovak Obstetric Survey System (SOSS) -
pracovná skupina sekcie perinatálnej medicíny (SPM) Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej 
spoločnosti (SGPS) zhromažďuje údaje o závažných akútnych materských morbiditách v 
SR a analyzuje ich od roku 2012.

Materiál a metódy
Retrospektívna analýza prípadov transportu rodičiek na JIS za roky 2012-2020 v SR. Údaje boli 
získané zo štandardizovaných dotazníkov pracovnej skupiny SOSS. Prvotné informácie 
o transportoch boli získané z perinatologických hlásení zasielaných SPM SGPS. Následne sa 
pôrodníckym pracoviskám zaslali štandardizované dotazníky k hláseným prípadom. Vrátené 
dotazníky boli analyzované komisiou SOSS podľa definovaných kritérií. 

Výsledky
V sledovanom období bolo na JIS transportovaných 625 rodičiek. Dáta z odpovedajúcich 
pôrodníckych pracovísk pokrývali 424 146 (84,3 %) pôrodov. Dôvody transportu rodičiek boli 
rozdelené do 9 kategórií: pôrodnícke krvácanie (a diseminovaná intravaskulárna 
koagulopatia), hypertenzné ochorenia, tromboembólia, kardiovaskulárne ochorenia, sepsa 
a závažné infekcie, metabolické ochorenia, anestéziologické komplikácie pri cisárskom reze, 
gastroenterologické problémy a iné. Celoslovenská incidencia transportov bola 1,4/1000 
pôrodov. Incidencia sa pohybovala od 0,4/1000 pôrodov v Trenčianskom po 2,5/1000 pôrodov 
v Nitrianskom kraji. Zo všetkých transportov v SR ich bolo najviac v Košickom kraji (16,9 %) a
najmenej v Trenčianskom kraji – 3,0 %. Po cisárskom reze bolo najviac transportovaných 
v Nitrianskom kraji - 80 %, najmenej v Banskobystrickom kraji – 52,2 %. Najviac transportov 
u prvorodičiek bolo v Bratislavskom kraji 72,6 %, najmenej v Prešovskom – 33,8 %. 
U viacrodičiek bolo najviac transportov v Trenčianskom kraji – 58,8 %, najmenej 
v Bratislavskom kraji – 24 %. Ženy rómskeho etnika sa na transportoch podieľali 11,7 %, najviac 
v Prešovskom kraji 29,6 % a v Košickom 20 %. 
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Tabuľka 1. Vybrané charakteristiky transportov 625 rodičiek na JIS v SR v rokoch 2012-2020 
(zdroj: SOSS)
JIS – jednotka intenzívnej starostlivosti, DIC – diseminovaná intravaskulárna koagulopatia,
SC – sectio caesarea, BA – Bratislavský, TT – Trnavský, NR - Nitriansky, TN – Trenčiansky, BB -
Banskobystrický, ZA - Žilinský, PO - Prešovský, KE - Košický 

Dôvod transportu 

na JIS

Kraj Slovenská

republikaBA TT NR TN BB ZA PO KE

% % % % % % % % n %

1. Pôrodnícke krvácanie 26,1 49,2 28,3 47,3 68,6 77,3 48,1 51,8 308 49,2

Ruptúry uteru 2,3 4,6 0,9 0 8,9 3,1 7,4 3,7 23 3,6

Abrupcia placenty 4,7 9,2 3,7 0 10,4 7,2 9,8 7,5 44 7,0

Abnormálne 
invazívna 

placentácia

acreta 3,5 9,2 2,8 10,5 7,4 8,2 6,1 3,7 36 5,7

increta 0 0 1,8 10,5 2,9 3,1 1,2 1,8 12 1,9

percreta 1,1 0 1,8 0 2,9 0 1,2 0,9 7 1,1

Atónia uteru 1,1 4,6 1,8 0 5,9 19,5 6,1 11,3 46 7,3

Placenta praevia 5,9 4,6 1,8 5,2 5,9 3,1 2,4 2,8 23 3,6

Popôrodné krvácanie 5,9 12,3 10,3 15,7 26,8 30,9 11,1 19,8 105 16,8

DIC 1,1 4,6 2,8 5,2 0 2,0 2,4 0 12 1,9

2. Hypertenzné ochorenia v gravidite 19,0 29,2 49,0 15,7 16,4 7,2 19,7 28,3 154 24,6

Preeklampsia 7,1 9,2 12,2 0 2,9 1,0 4,9 7,5 40 6,4

Eklampsia 4,7 10,7 6,6 5,2 4,4 3,1 7,4 14,1 46 7,3

HELLP 5,9 3,0 21,6 10,5 8,9 3,1 4,9 1,8 47 7,5

Artériová hypertenzia 1,1 6,1 8,4 0 0 0 2,4 4,7 21 3,3

3. Tromboembolické 4,7 4,6 1,8 5,2 0 3,1 6,1 1,8 20 3,2

4. Kardiovaskulárne 13,0 4,6 2,8 0 1,4 0 3,7 2,8 24 3,8

5. Sepsa  + infekcie 7,1 1,5 2,8 10,5 4,4 2,0 6,1 6,6 29 4,6

6. Metabolické 3,5 0 2,8 5,2 0 3,1 1,2 0 11 1,7

7. Anesteziologické 

komplikácie počas SC

7,1 6,1 4,7 0 0 0 3,7 1,8 20 3,2

8. Gastroenterologické 4,7 1,5 2,8 0 2,9 0 1,2 0 11 1,7

9. Iné 14,2 3,0 4,7 15,7 5,9 7,2 9,8 6,6 48 7,6

Ukazovateľ

Incidencia transportov
(na 1 000 pôrodov)

0,12 1,6 2,5 0,4 1,4 1,8 1,21 1,4 625 1,4

Podiel transportov (%) 13,4 10,4 16,9 3,0 10,7 15,5 12,9 16,9 625 100

Priemerný vek 31,9 31,3 30,2 31,7 31,6 31,2 30,1 29,8 30,8

Nadhmotnosť a obezita 50,6 70,2 68,4 70,5 65,0 76,4 74,6 61,0 370 59,4

Transporty po SC 71,4 78,4 80,0 68,4 52,2 63,9 72,8 66,0 435 69,6

Prvorodičky 72,6 47,5 48,9 41,1 50,0 42,6 33,8 41,5 263 47,7

Viacrodičky 27,4 52,4 51,1 58,8 50,0 57,3 66,2 48,5 288 52,2

Rómske etnikum 2,4 4,6 8,4 0 15,1 2,9 29,6 20,3 73 11,7

Úmrtnosť 1,2 1,5 2,8 5,8 0 0 7,4 2,7 15 2,4
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V Bratislavskom kraji sa na transportoch podieľalo pôrodnícke krvácanie v 26,1 % 
prípadov, hypertenzné ochorenia rodičiek v 19,0 %, 71,4 % bolo po cisárskom reze. Najviac 
transportov bolo vo vekovej kategórii 30-34 rokov - 39,2 % a u prvorodičiek 72,6 %. Obezitu 
a nadhmotnosť malo 50 % rodičiek a z transportovaných umrela jedna rodička. V Trnavskom 
kraji 49,2 % transportov bolo z dôvodu pôrodníckeho krvácania, 29,2 % pre hypertenzné 
ochorenia a 78,4 % pacientok bolo transportovaných po cisárskom reze. Najviac transportov -
35,3 % bolo vo vekovej kategórii 30-34 rokov a u viacrodičiek – 52,4 %. Obezitu a nadhmotnosť 
malo 67,6 % a z transportovaných umrela jedna rodička. V Nitrianskom kraji dominovali 
transporty pre hypertenzné ochorenia – 49 % prípadov, pôrodnícke krvácanie 28,3 %, po 
cisárskom reze bolo transportovaných 80 %. Najviac transportov (38 %)  bolo vo vekovej 
kategórii 30-34 rokov a u viacrodičiek – 51,1 %. Obezitu a nadhmotnosť malo 68,4 %, 
z transportovaných umreli tri rodičky. V Trenčianskom kraji bolo 47,3 % transportovaných žien 
z dôvodu pôrodníckeho krvácania, 15,7 % pre hypertenzné ochorenia a po cisárskom reze 68,4 
%. Najviac transportov bolo vo vekovej kategórii 30-34 rokov – 42,1 % a u viacrodičiek – 58,8
%. Obezitu a nadhmotnosť malo 63,5 % z transportovaných umrela jedna rodička. 
V Banskobystrickom kraji bolo transportovaných 68,6 % prípadov pre pôrodnícke 
krvácanie, 16,4% pre hypertenzné ochorenia, po cisárskom reze 52,2 %. Najviac transportov  
bolo vo vekovej kategórii 30-34 rokov – 37,3 %. Obezitu a nadhmotnosť malo 58,2 % a 
z transportovaných neumrela žiadna rodička. V Žilinskom kraji sa na transportoch podieľalo 
pôrodnícke krvácanie 77,3 %, hypertenzné ochorenia 7,2 %, po cisárskom reze bolo 
transportovaných 63,9 %. Najviac transportov bolo vo vekovej kategórii 30-34 rokov - 34 %  
a viacrodičiek 57,3 %. Obezitu a nadhmotnosť malo 70,1 % a z transportovaných neumrela 
žiadna rodička. V Prešovskom kraji najviac transportov bolo pre pôrodnícke krvácanie - 48,1 
%, pre hypertenzné ochorenia 19,7 %, po cisárskom reze 72,8 %.  Najviac transportov bolo vo 
vekovej kategórii 35-39 rokov - 33 % a u viac rodičiek 66,2 %. Obezitu a nadhmotnosť malo 
74,6 % a z transportovaných umrelo šesť rodičiek. V Košickom kraji bolo transportovaných 
51,8 % pre krvácanie, 28,3 % pre hypertenzné ochorenia a 66 % po cisárskom reze. Najviac 
transportov bolo vo vekovej kategórii 35-39 rokov - 36,7 %  a u viacrodičiek 48,5 %. Obezitu 
a nadhmotnosť malo 61 % a z transportovaných umreli tri rodičky.

Diskusia
Celonárodná štúdia v Kanade v rokoch 2004-2015 analyzovala 10 204 prípadov transportov na 
JIS z celkového počtu 3 162 303 tehotností u 2 035 453 žien z dôvodu vážneho klinického 
stavu počas tehotenstva alebo pôrodu. Incidencia prijatia rodičiek na JIS v kanadskej štúdii 
bola 3,2 na 1 000 tehotností (v SR 1,4 na 1 000 pôrodov). Dôvody pre transport na JIS bolo 
popôrodné krvácanie a sepsa (v SR krvácanie a hypertenzné ochorenia). V sledovanej štúdii 
bola miera materskej úmrtnosti 0,01% (v SR 2,4 %). Najvyšší počet prípadov (30 %) sa vyskytol 
vo veku 30-34 rokov (v SR bol priemerný vek 30,8 roka). V Turecku sledovali transporty na 
JISv rokoch 2014 a 2015. Zo 16 728 pôrodov 68 prípadov bolo sprevádzaných závažnou 
morbiditou (incidencia 4,1/1 000 pôrodov) a 2 prípady skončili úmrtím matky (materská 
mortalita 11,96/100 000 pôrodov). Dôvodom transportu na JIS bolo v 58,8 % závažné 
hypertenzné ochorenie (v SR 24,6 %) a 35,3 % pôrodnícke krvácanie (v SR 49,2 %). V štúdii 
z Izraela analyzovali 111 prípadov transportu na JIS zo 120 279 rodičiek s mediánom veku 30 
rokov (16 - 44 rokov). Izraelská incidencia transportov na JIS (0,9 na 1 000 pôrodov) bola 
významne nižšia ako v SR (1,4). Najčastejším dôvodom transportu na JIS v izraelskej štúdii bolo 
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krvácanie – 35,57 % (v SR 49,2 %). Hypertenzné ochorenia sa v tejto štúdii podieľali na 
transportoch na JIS v 9,15 %, kým v SR v 24,6 %. V niektorých závažných morbiditách 
končiacich na JIS mala SR v porovnaní s inými krajinami horšie ukazovatele, ale v niektorých aj 
lepšie. A to je dobrý dôvod na hľadanie ciest na zlepšenie v tých prípadoch, kde majú iné 
krajiny lepšie dáta.  
Doterajšia analýza poukazuje na rizikové faktory u rodičiek vyžadujúcich transport na JIS: 
etnickú príslušnosť, vyšší vek rodičky, BMI, vedenie pôrodu cisárskym rezom, kvalitu 
prenatálnej starostlivosti a spoluprácu tehotných. Najčastejší dôvod prekladu rodičky bolo 
pôrodnícke krvácanie a hypertenzné ochorenia. Závažné popôrodné krvácanie je hlavnou
príčinou závažnej akútnej materskej morbidity a materskej mortality aj vo svete. Zvýšenie 
incidencie popôrodného krvácania možno čiastočne pripísať zvyšujúcemu sa veku rodičiek a 
zvyšujúcemu sa počtu cisárskych rezov. Filozofia transportov na JIS v SR sa odvíja jednak od 
závažnosti komplikácií a jednak od možností (vybavenia a personálneho zabezpečenia) 
pôrodníc. Niektoré pôrodnice riešia závažné stavy na svojich oddeleniach, iné ich transportujú 
na JIS rôzneho typu alebo anesteziologicko-resuscitačné zložky nemocníc. Aj z tohto dôvodu 
môžu byť rozdiely medzi regiónmi a pôrodnicami. Je jedno, kde sa poskytne intenzívna 
starostlivosť pacientkam so závažnými komplikáciami, dôležité však je, aby bola na adekvátnej 
úrovni a aby pacientky prežili bez ujmy na zdraví.

Podporené čiastočne grantom Univerzity Komenského UK/223/2020 Závažná akútna 
materská morbidita v Slovenskej republike vyžadujúca intenzívnu multidisciplinárnu 
starostlivosť.
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Úvod
Invazívna mola je forma gestačnej trofoblastovej neoplázie, pri ktorej dochádza k invázii 
hydatidóznej moly do myometria, respektíve do uterinných ciev so schopnosťou metastázovať 
do orgánov mimo malej panvy. Najčastejšie sa rozvíja z kompletnej hydatidóznej moly, menej 
často z parciálnej moly (1). V literatúre sa uvádza 15 % výskyt lokálnej invázie po evakuácii 
kompletnej moly hydatidózy a 4 % výskyt metastáz (2). Presnú incidenciu invazívnej moly nie 
je však možné určiť, pretože časť invazívnych mol sa skrýva za diagnózou perzistujúcej 
gestačnej trofoblastovej neoplázie (PGTN). PGTN je klinická diagnóza, ktorá je definovaná 
stúpajúcimi alebo perzistujúcimi hladinami ľudského choriového gonadotropínu (hCG- human 
chorionic gonadotropin) po evakuácii moly hydatidózy, alebo nálezom metastáz, pričom 
histologické potvrdenie tumoru v záujme zachovanie fertility nie je možné (3). Diagnóza PGTN 
môže zahŕňať invazívnu molu, ako aj iné formy gestačnej trofoblastovej neoplázie (napr. 
gestačný choriokarcinóm). Pre invazívnu molu sú charakteristické vysoké hladiny hCG
a perzistujúce krvácanie po evakuácii molárnej gravidity (1). Invazívna mola sa vyznačuje 
dobrou chemosenzitivitou, preto je chemoterapia liečbou prvej voľby u žien plánujúcich 
fertilitu (4). Na základe stagingového systému FIGO (International Federation of Gynecology 
and Obstetrics) a skórovacieho systému WHO (World Health Organisation) sa jednotlivé formy 
gestačnej trofoblastovej neoplázie klasifikujú ako nízko a vysoko rizikové. Na liečbu nízko 
rizikovej formy sa odporúča monochemoterapia s možnosťou zmeny chemoterapeutika alebo 
prechodu na polychemoterapiu pri refraktérnosti na liečbu. Pri tejto liečbe je miera 
kompletnej remisie takmer 100% (5). Vysoko rizikové pacientky vyžadujú rôzne formy 
polychemoterapie podľa štádia a skóre ochorenia. Prežívanie však môže dosiahnuť až 95 % aj 
pri vysoko rizikovej forme (4). 
Chirurgická terapia - hysterektómia je indikovaná u žien neplánujúcich ďalšiu tehotnosť, 
v prípade rezistencie na chemoterapiu a v prípadoch perforácie maternice tumoróznym 
procesom ako urgentný život zachraňujúci výkon (1, 4). Po hysterektómii je možné (v
niektorých prípadoch) sa chemoterapii úplne vyhnúť, avšak adjuvantná chemoterapia je často 
potrebná (6). 
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Materiál a metódy
Práca retrospektívne analyzuje prípady invazívnej moly hydatidózy liečené pracoviskom pre 
zriedkavé choroby - Centrum pre gestačnú trofoblastovú chorobu (CGTCH) Slovenskej 
republiky v rokoch 1993 – 2021. Analyzované boli prípady s histologicky potvrdenou 
diagnózou invazívnej moly hydatidózy. Cieľom práce bolo zistiť klinické charakteristiky 
pacientok, rozdeliť ich do skupín podľa terapie a následne skupiny porovnať. Na spracovanie 
bol využitý program Microsoft Excel, v ktorom boli údaje zoradené do tabuliek a následne 
analyzované. 

Výsledky
V sledovanom období bola incidencia invazívnej moly 1 prípad na 139 814 gravidít a 1 prípad 
na 99 704 pôrodov. Do súboru bolo zaradených 18 pacientok, u ktorých bola diagnóza 
invazívnej moly histologicky potvrdená. Pacientky boli rozdelené do 2 skupín. Do prvej skupiny 
bolo zaradených 8 pacientok, ktoré boli liečené chirurgicky - hysterektómiou a do druhej 
skupiny bolo zaradených 10 pacientok, ktoré boli liečené kombináciou hysterektómie 
a chemoterapie. V skupinách bol vekový priemer pacientok 40, respektíve 41 rokov, 
najmladšia pacientka mala 18 a najstaršia 53 rokov. 

Tab. 1.  Vybrané ukazovatele invazívnej a metastatickej moly v SR v rokoch 1993-2021
Ukazovateľ Modalita liečby

Hysterektómia Hysterektómia + 
chemoterapia

Spolu

N=8 % N=10 % N=1
8

%

Predchádzajúca 
gravidita

Kompletná mola 
hydatidosa

6 75 6 60 12 66,67

Parciálna mola 
hydatidosa

1 12,5 1 10 2 11,11

Spontánny potrat 1 12,5 2 20 3 16,67
Legálna interrupcia 0 0 1 10 1 5,56

Vek (v rokoch) 15-19 0 0 1 10 1 5,56
20-29 2 25 0 0 2 11,11
30-39 1 12,5 3 30 4 22,22
40-49 4 50 3 30 7 38,89
50 a viac 1 12,5 3 30 4 22,22

Hladiny hCG (IU/l) < 103 2 25 3 30 5 27,78
103 - 104 3 37,5 2 20 5 27,78
104 - 105 2 25 4 40 6 33,33
> 105 1 12,5 1 10 2 11,11

Skóre podľa WHO Low risk 8 100 9 90 17 94,44
High risk 0 0 1 10 1 5,56

Štadium podľa 
FIGO

I 6 75 5 50 11 61,11
II 0 0 1 10 1 5,56
III. 2 25 4 40 6 33,33
IV. 0 0 0 0 0 0

hCG- ľudský choriový gonadotropín, IU – international units
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V celom súbore vznikla invazívna mola po kompletnej mole v 12 prípadoch (66,7 %), po 
parciálnej mole v dvoch prípadoch (11,1 %), po spontánnom potrate v troch prípadoch (16,7 
%) a legálnej interrupcii v jednom prípade (5,6 %). V skupine žien s kombinovanou terapiou 
bola najvyššia hladina hCG dvojnásobne vyššia a priemerná hladina bola takmer dvojnásobne 
vyššia v porovnaní so ženami iba hysterektomovanými (273 784 IU/l verzus 135 536 IU/l; 
45 146 IU/l verzus 22 772 IU/l). Metastatické ochorenie sa vyskytlo v dvoch prípadoch v 
skupine iba hysterektomovaných pacientok (11,11 %) a v štyroch prípadoch pacientok 
s kombinovanou terapiou (22,22 %). Z nich boli všetky metastázy lokalizované v pľúcach 
a v jednom prípade sa vyskytla jedna metastáza v pošve (5,56 %). Všetky pacientky iba 
hysterektomované boli klasifikované ako nízkorizikové podľa prognostického skórovacieho 
systému WHO a iba jedna pacientka bola klasifikovaná ako vysoko riziková v skupine 
kombinovanej terapie. Päť pacientok zo skupiny s kombinovanou terapiou (50 %) boli 
primárne liečené chemoterapiou a následne bola u nich vykonaná hysterektómia pre 
rezistenciu tumoru chemoterapiu. Priemerný počet podaných cyklov chemoterapie bol sedem 
s rozptylom od päť do deväť. Kurabilita ochorenia v oboch skupinách bola 100 %. U žiadnej 
pacientky nedošlo k relapsu ochorenia. Priemerný čas do dosiahnutia remisie v skupine 
hysterektomovaných pacientok bol 8,5 týždňa (4 - 19 týždňov). V skupine pacientok 
s kombinovanou terapiou bol priemerný interval do dosiahnutia remisie 12,75 týždňov (7 - 23 
týždňov).

Diskusia
Celosvetová incidencia moly hydatidózy sa udáva 0,57 až 2 prípady na 1 000 gravidít, avšak 
v rôznych častiach sveta je výskyt odlišný (4). V Európe a Severnej Amerike je incidencia medzi 
0,8 až 1,5, v Južnej Amerike 4,6, v krajinách Blízkeho východu 3,2-5,8 a v Juhovýchodnej Ázii 
3,8-13 prípadov na 1000 gravidít (1). Dáta o incidencii molárnej gravidity v SR sú nespoľahlivé 
pre diagnostické nepresnosti v histopatologickom hodnotení (nadhodnotení). Incidencia 
invazívnej moly v jednotlivých krajinách nie je presne známa. Riziko rozvoja PGTN je 15-20 % 
po kompletnej mole hydatidóze a po parciálnej mole hydatidóze 0,5-5 % prípadov, pričom 
najčastejšie ide o invazívnu molu (1). Incidencia rozvoja gestačnej trofoblastovej neoplázie po 
nemolárnej gravidite je 2-7 v Európe a Severnej Amerike a 5-200 prípadov na 100 000 gravidít 
v Juhovýchodnej Ázii a Japonsku (7). Z nich však ide najčastejšie o gestačný choriokarcinóm. 
V CGTCH SR bolo 18 pacientok, u ktorých sa histologicky potvrdila diagnóza invazívnej moly. 
Invazívna mola sa rozvinula po molárnej gravidite v 14 prípadoch (77,78 %), z toho po 
kompletnej mole v 12 prípadoch (66,67 %) a po parciálnej mole v dvoch prípadoch (11,11 %). 
Z nemolárnych gravidít v troch prípadoch po spontánnom potrate (16,67 %) a v jednom po 
interrupcii gravidity (5,56 %). 
Vek je považovaný za rizikový faktor rozvoja moly hydatidózy: ženy nad 40 rokov majú 5 až 10-
krát väčšie riziko vzniku kompletnej moly (8).  Podľa štúdie Gockleyovej a spol. je riziko rozvoja 
kompletnej moly u žien nad 40 rokov 2-krát vyššie v porovnaní so ženami v priemernom 
reprodukčnom veku (9). V CGTCH malo 11 pacientok (61,11 %) vek nad 40 rokov a u ôsmich 
z nich sa invazívna mola rozvinula po kompletnej mole. 
Metastázy sa vyskytli v šiestich prípadoch (33,33 %). Metastázy boli vo všetkých prípadoch 
v pľúcach a v jednom prípade sa vyskytla metastáza v pošve. V literatúre sú pľúca a pošva 
najčastejšie lokality metastáz, pričom v pľúcach sa vyskytujú v 80 %, v pošve 30 %. 
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Zriedkavejšie sú metastázy v pečeni (10 %) a v mozgu (10 %), ktoré sú spojené s horšou 
prognózu a s vyšším rizikom krvácania a chemorezistencie (8). 
Kurabilita gestačnej trofoblastovej neoplázie s nízkym rizikom dosahuje až 100 % a u vysoko 
rizikovej skupiny pacientok dosahuje miera prežívania 95 % (4, 10). V Českej republike bola
kurabilita všetkých foriem gestačnej trofoblastovej neoplázie 98,3 % a invazívnych mol 100 % 
(11). V CGTCH SR bola kurabilita 100 % a nebol zaznamenaný žiaden relaps. Prvá línia 
v manažmente gestačnej trofoblastovej neoplázie je chemoterapia. U pacientok s ochorením 
limitovaným na uterus je ďalšou možnosťou hysterektómia, prípadne je možné zvážiť 
vykonanie primárnej hysterektómie u pacientok so splnenými reprodukčnými požiadavkami 
(4). V unicentrickej štúdii z roku 2018 (Francúzsko) bola po hysterektómii bez adjuvantnej 
chemoterapie dosiahnutá kompletná remisia v 82,4 % prípadov zo 74 pacientok s nízko 
rizikovou nemetastatickou formou gestačnej trofoblastovej neoplázie (12). V našom súbore 
zo šiestich prípadov metastatického ochorenia bola nutná chemoterapia v štyroch. V dvoch 
prípadoch bola zaznamenaná regresia metastáz po hysterektómii bez potreby adjuvantnej 
chemoterapie. Napriek chemorezistencii tumoru na primárnu chemoterapiu bola v piatich 
prípadoch dosiahnutá remisia po hysterektómii. Najdlhší interval do dosiahnutia remisie bol 
23 týždňov a to v skupine s kombinovanou terapiou. Najdlhší interval v skupine iba 
hysterektomovaných pacientok bol 19 týždňov. Dôvod pre veľký rozdiel v intervale remisie bol 
nespolupráca pacientky v monitorovaní hladín hCG po hysterektómii. Po troch pooperačných 
kontrolách v týždňových intervaloch, pri ktorých bol zaznamenaný významný pokles hladín 
hCG prišla pacientka na ďalšiu kontrolu až po štyroch mesiacoch, kedy bola už hladina hCG 
negatívna.

Záver 
Gestačná trofoblastová choroba patrí do skupiny zriedkavých ochorení. Skúsenosti s liečbou 
invazívnej moly sú v aktuálne dostupnej literatúre prevažne vo forme kazuistík. V práci sú 
prezentované dáta o manažmente invazívnej moly za obdobie 29 rokov činnosti Centra pre 
gestačnú trofoblastovú chorobu Slovenskej republiky. Získané informácie môžu prispieť 
k bližšiemu poznaniu ochorenia a zlepšeniu starostlivosti o pacientky. 
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Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH

Úvod
Defekácia patrí medzi základné fyziologické funkcie ľudského organizmu. Integrované 
a koordinované senzori-motorické funkcie riadené centrálnym, miešnym a periférnym 
(viscerálnym a somatickým) nervovým systémom a enterickou neurálnou aktivitou 
pôsobiacimi na morfologicky intaktný gastrointestinálny trakt zabezpečujú pravidelné 
vyprázdňovanie nestrávených zvyškov potravy. Frekvencia vylučovania stolice je individuálna, 
pohybujúca sa u zdravých osôb v rozmedzí 3-krát denne až 2-krát týždenne. Problémy s 
defekáciou môžu mať charakter jej mimovoľného úniku, teda inkontinencie, alebo naopak
nepravidelného, sťaženého vyprázdňovania – obstipácie. Ťažkosti majú akútny alebo 
chronický charakter a existuje široké spektrum príčin, ktoré ich vyvolávajú. Chronická 
inkontinencia, alebo obstipácia, vedú nielen k somatickým ťažkostiam, ale predstavujú aj 
závažný psychický a sociálny problém, ktorý často vedie k depresiám a izolácii pacienta. (1, 2)
Príčinou problémov s defekáciou môže byť dyssynergia svalstva panvového dna, komplexné 
chyby sfinkterového aparátu pri anorektálnych malformáciach, pooperačné zmeny v danej 
oblasti, poruchy inervácie čreva na úrovni črevnej steny v dôsledku dysganglionóz, alebo na 
vyššej – spinálnej úrovni v dôsledku vrodených alebo získaných defektov miechy. V mnohých 
prípadoch nie je ale príčina jednoznačne známa. Z tohto dôvodu je za účelom voľby adekvátnej 
liečby nevyhnutná komplexná diagnostika etiológie ťažkostí. Jej súčasťou sú zobrazovacie 
vyšetrenia pátrajúce po štrukturálnych abnormalitách distálnej časti tráviaceho traktu a 
funkčné vyšetrenia hodnotiace neuromuskulárne funkcie anu a rekta. K významným funkčným 
vyšetreniam patrí aj anorektálna manometria, pomocou ktorej možno detailne študovať 
funkčnosť análneho sfinkterového komplexu, rektoanálne reflexy, citlivosť v oblasti rekta, jeho 
motilitu a iné. V súčasnosti sa anorektálna manometria stáva štandardom aj v diagnostike 
etiológie porúch vyprázdňovania u detí, nakoľko je to neinvazívna, bezpečná a bezbolestná 
vyšetrovacia metóda. (1) V porovnaní s dospelými pacientmi je jej nevýhodou u detí dlhší čas 
vyšetrenia a nutnosť intenzívnejšie kooperácie s pacientom, preto je limitom najmä vek 
pacienta. Nevyhnutné je taktiež brať do úvahy anatomické pomery u pacienta, vzhľadom na 
veľkosť manometrického katétra. (5)
V súčasnosti sa využíva najmä high-resolution anorektálna manometria (HR-ARM). Meracie 
zariadenie sa skladá z flexibilného katétra zakončeného balónikom, ktorý je napojený na 
prívod vody alebo vzduchu a zavádza sa do konečníka. Na katétri sú po obvode aj paralelne 
usporiadané tlakové senzory spojené so zariadením zaznamenávajúcim namerané hodnoty 
tlakov. Taktiež sú minimálne dva senzory umiestnené v rektálnom balóniku. V každej úrovni 
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(najčastejšie vo vzdialenosti 6 mm) je 36 obvodových tlakových senzorov, z ktorých namerané 
hodnoty sú spriemerované a vyhodnotené vysokošpecializovaným softvérom, ktorý je 
súčasťou zariadenia. Tlaky sú následne zobrazené na kolorimetrickej škále vo farebnom 
rozsahu od modrej pre najnižšie tlaky po fialovú farbu zobrazujúcu najvyššie tlaky.  Zariadenie 
meria tonus análnych sfinkterov, citlivosť a ,,compliance“ v oblasti anu a rekta a nervové 
reflexy nevyhnutné k normálnemu vyprázdňovaniu. (1, 4)
Hodnotenie manometrie anu a rekta u detí je limitované nedostatkom štandardizovaných 
vyšetrovacích protokolov a normatívnych dát nameraných u väčšieho počtu zdravých 
jedincov. Základným cieľom vyšetrenia u detí je preto vylúčenie organickej príčiny ťažkostí. 
Podľa zahraničnej literatúry až 80 – 91 % detí s ťažkosťami s vyprázdňovaním trpí funkčnou 
poruchou. (3, 8)
Od marca 2020 bola anorektálna manometria zavedená do praxe aj na Klinike detskej chirurgie 
LF UK a NÚDCH. 
Cieľom práce je hodnotenie doposiaľ získaných výsledkov u neoperovaných pacientov 
s chronickými ťažkosťami, najmä určenie pomeru pacientov s organickou príčinou ťažkostí a 
stanovenie frekvencie a typu funkčnej poruchy.

Materiál a metódy

HR anorektálna manometria bola v období od marca 2020 do marca 2022 realizovaná u 48 
pacientov s chronickými ťažkosťami s vyprázdňovaním bez predchádzajúceho operačného 
riešenia. 
Pacienti museli spĺňať minimálne 3 z nasledujúcich kritérií Rome IV diagnostických kritérii pre 
chronickú zápchu po dobu minimálne 6 mesiacov bez zlepšenia pri konzervatívnej liečbe:

Stolica menej ako 3x za týždeň
Anamnéza nadmerného zadržiavania stolice
Anamnéza bolestivého alebo sťaženého vyprázdňovania
Anamnéza objemných stolíc
Prítomnosť objemnej masy stolice (fekalómu) v rekte
U ,,toilet trained“ detí min. 1 epizóda úniku stolice (,,špinenia“) za týždeň (7)

Vyšetrenie prebiehalo podľa štandardizovaného Londýnskeho protokolu s modifikáciou pre 
detského pacienta (6):

Fáza stabilizácie – 3-5 min. 
Vyšetrenie pokojové tonu análneho kanála
3-krát opakovaný manéver ,,squeeze“ – najsilnejšia vedomá kontrakcia análneho 
zvierača po dobu minimálne 5 sekúnd resp. 10 sekúnd (aspoň 1 pokus o ,,long 
squeeze“)
3-krát opakovaný manéver ,,push“ – imitácia defekácie – zvyšovanie tlaku v rekte so 
súčasnou relaxáciou análneho zvierača
Náplň balónika (min. 3-krát) - testovanie citlivosti pri stúpajúcich objemoch 
Rekto-análny inhibičný reflex (RAIR) - distenzia rekta vedie k reflexnej relaxácii 
vnútorného análneho zvierača a kontrakcii vonkajšieho análneho zvierača. Tento reflex 
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je kontrolovaný enterickým nervovým systémom a čiastočne sakrálnym nervovými 
koreňmi. (3)

8 pacientov bolo zo štúdie vyradených, nakoľko pre nedostatočnú spoluprácu nebolo možné 
adekvátne vyšetriť požadované parametre. 
Retrospektívnou analýzou boli hodnotené pomery tlakov v análnom kanáli a rekte pri imitácii 
defekácie a prítomnosť rekto-análneho inhibičného reflexu ako markera prítomnosti 
gangliových buniek v stene distálneho úseku čreva.

Výsledky 

Obr. 1: A – fyziologický nález pri manévri ,,push“ – pri tlaku na stolicu dochádza k vzostupu 
intrarektálneho tlaku a relaxácii análneho zvierača; B-D – dyssynergická defekácia (B – I. typ, 
C –II. typ, D – III. typ)
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Do štúdie bolo zahrnutých 40 pacientov (22 chlapcov a 18 dievčat) vo veku 3 – 10 rokov 
(priemerný vek 4,4; SD ± 1,8; medián 4). Dyssynergická defekácia bola zistená u 36 zo 40 
pacientov (90 %), s miernou prevahou nálezu u chlapcov (58,3%). Najčastejšie bola 
pozorovaná dyssynergická defekácia 1. typu – pacient dokáže vyvinúť adekvátny vzostup tlaku 
v rekte (pomocou zvýšenia intraabdominálneho tlaku), avšak dochádza k paradoxnému 
zvýšeniu tonu análneho zvierača. Toto bolo zaznamenané u 18 pacientov (50 %). U 10 
pacientov (27,8 %) bola pozorovaná dyssynergická defekácia 2. typu – pacienti nie sú schopní 
vyvinúť dostatočný vzostup intrarektálneho tlaku a zároveň dochádza k paradoxnej kontrakcii 
análneho zvierača. U 8 pacientov (22,2%) bola na základe HR-ARM diagnostikovaná 
dyssynergická defekácie 3. typu – pacienti generujú dostatočnú propulzívnu silu v rekte, avšak 
dochádza k neadekvátnej relaxácii análneho zvierača resp. relaxácia úplne absentuje. (obr. 1) 
(10) U všetkých týchto pacientov bol opakovane dobre výbavný rekto-análny inhibičný reflex.
U 1 pacientky (2,5 %) bol zaznamenaný nízky pokojový tlak análneho zvierača, nízky vzostup 
tonu análneho zvierača pri manévri ,,squeeze“ a taktiež nedostatočný vzostup intrarektálneho 
tlaku pri manévri ,,push“ s minimálnou relaxáciou análneho zvierača. Rekto-análny inhibičný 
reflex bol však u pacientky dobre výbavný. U tejto pacientky pokračujeme v diagnostike 
organickej príčiny ťažkostí, definitívna príčina tohto nálezu zatiaľ nebola zistená.
U 3 pacientov (7,5 %) bola počas vyšetrenia zistená absencia rekto-análneho inhibičného 
reflexu, na základe čoho bolo vyjadrené podozrenie na poruchu inervácie distálneho úseku 
čreva v zmysle aganglionózy (Hirschspurngova choroba). U všetkých týchto pacientov bola 
realizovaná rektálna biopsia, pričom odobratá bola vzorka celej hrúbky steny čreva. U 2 
pacientov bola histopatologicky potvrdená hypoganglionóza vo vyšetrovanej vzorke, pričom 
títo pacienti boli následne operačne riešení. U jedného pacienta bol počet gangliových buniek 
vo vyšetrovanej vzorke normálny, preto bola u neho zvolená konzervatívna liečba.  (tab. 1)

Tabuľka 1: Výsledky

Diskusia
Ťažkosti s vyprázdňovaním predstavujú mimoriadne frustrujúci problém pre pacienta aj jeho 
rodinných príslušníkov. Potvrdenie funkčnej poruchy u pacientov s chronickými ťažkosťami 
bez doposiaľ zistenej príčiny predstavuje benefit pri plánovaní ďalšej liečby. Výrazná prevaha 
pacientov s funkčnou zápchou koreluje s výsledkami zahraničných pracovísk. (1, 3, 8) V 
pomere typov dyssynergickej defekácie môžeme pozorovať nevýrazné rozdiely. V tomto 
smere však nie sú k dispozícii dostatočné dáta od väčšej skupiny detských pacientov, s ktorými 

RAIR prítomný
(N - 37)

Dyssynergická defekácia
I. typ 18

II. typ 10

III. typ 8

Znížený tonus svaloviny rekta aj 
análneho kanála

1

RAIR neprítomný
(N - 3)

Potvrdená hypoganglionóza 2

Nepotvrdená hypoganglionóza 1
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by sme mohli naše výsledky porovnať. Vhodným riešením by mohla byť multicentrická štúdia 
so štandardizovaným protokolom vyšetrenia a následnou liečbou. 
Príčinou funkčnej zápchy je najčastejšie získaná neschopnosť vylúčenia stolice pre 
nekoordinovanosť svalstva brušnej steny a panvového dna na podklade strachu zo 
samotnej defekácie vedúceho v úvode k vedomému, a následne aj mimovoľnému 
zadržiavaniu stolice. (9) Tento fakt bol opakovane anamnesticky zachytený aj v našej 
skupine pacientov s HR-ARM potvrdenou funkčnou poruchou. Zadržiavanie stolice vedie 
k dilatácii ampuly rekta, čo následne spôsobuje zhoršenú motilitu koncovej časti a uzatvára 
tým ,,začarovaný kruh“ opätovným sťaženým vyprázdňovaním a zdržiavaním stolice. Metódou 
voľby v liečbe týchto pacientov je ,,biofeedback“ terapia, ktorú je v súčasnosti vďaka 
špeciálnym zariadeniam možné realizovať ja v domácom prostredí. Nevyhnutnou súčasťou 
liečby sú však aj pravidelné rehabilitácie, posilňovanie svalstva panvového dna 
a psychologická podpora. (5)
Najvýraznejším benefitom anorektálnej manometrie ako vyšetrovacej metódy je však 
jednoduchá a pomerne presná identifikácia pacientov s organickou príčinou ťažkostí, najmä 
pacientov s Hirschsprungovou chorobou, keďže u tejto skupiny konzervatívnou liečbou nie je 
možné dosiahnuť adekvátne výsledky vedúce k zlepšeniu kvality života pacienta a je u nich 
nevyhnutné operačné riešenie. V porovnaní so zahraničnými štúdiami je v našej vzorke pomer 
týchto pacientov pomerne vysoký, je však potrebné zdôrazniť, že išlo o špeciálne 
vyselektovanú skupinu pacientov s ťažšou formou chronických problémov. (1, 5)
Podľa odporúčaní zahraničných špecialistov bola u pacientov s absenciou RAIR realizovaná 
rektálna biopsia a u pacientov s potvrdenou hypoganglionózou následne aj etážovitá 
histologizácia celého hrubého čreva cestou laparotómie. Pacienti už absolvovali aj definitívne 
operačné riešenie – transpozíciu čreva s odstránením hypoganglionárneho úseku.
Fyziologický rekto-análny inhibičný reflex môžeme pozorovať u pacientov s funkčnými 
poruchami a u pacientov s ťažkosťami na organickom podklade, ktoré nie sú neurologickej 
etiológie. Normálny nález pri manévroch ,,push“ a ,,squeeze“ môžeme pozorovať napríklad 
u pacientov s potvrdeným organickým problémom, ktorí sú sledovaní pred- aj pooperačne 
(napr. Crohnova choroba, defekty neurálnej rúry a pod.) – títo pacienti však nie sú zahrnutí 
v tejto štúdii. (1)
Vyšetrovanie kontrolnej vzorky zdravých detských pacientov bez defekačných ťažkostí 
predstavuje jednu z limitácií tejto vyšetrovacej metódy. Dôvodom je najmä skutočnosť, že 
manometrické vyšetrenie anu a rekta i napriek jeho bezpečnosti a neinvazívnosti, má aj určité 
nevýhody a jednou z nich je istá miera dyskomfortu pri vyšetrení, či už fyzického alebo 
psychického. V detskom veku by preto toto vyšetrenie mali absolvovať len špecialistom 
(detským chirurgom alebo gastroenterológom) indikovaní pacienti. 
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Úvod
Už prvé štúdie zo zahraničia poukázali na viaceré negatívne dopady, ktoré mal začiatok
pandémie COVID-19 na psychické zdravie detí, napr. problémy s koncentráciou, iritabilitu, 
nepokoj, nervozitu či osamelosť, predĺžil sa ich čas trávený za obrazovkami a skrátil čas s 
kamarátmi (1, 2). U rodičov bolo pozorované prežívanie zvýšeného stresu (3) a negatívneho
afektu (4), pričom viac zasiahnuté boli matky, rodičia s menším počtom sociálnych kontaktov, 
s viacerými deťmi alebo mladšími deťmi (5).
V časoch prírodných katastrof či pandémií sú výrazne ohrozenejšie rozličné zraniteľné skupiny, 
ako napríklad ľudia s predchádzajúcimi duševnými poruchami (6). Porucha autistického 
spektra (PAS) je pervazívne neurovývinové ochorenie charakterizované deficitmi v recipročnej 
sociálnej interakcii a komunikácii a úzko vymedzenými, repetitívnymi vzorcami správania 
a záujmov (7). Medzi ďalšie príznaky PAS, ktoré znamenajú špecifické výzvy v prežívaní 
pandémie, patria hlavne problémy so zvládaním zmien a znížené adaptačné stratégie, zlá 
tolerancia neistoty, deficity intelektu či exekutívnych funkcií, zlé rozpoznávanie a zvládanie 
emócií alebo ich sebaregulácia či časté komorbidity ako ADHD, úzkosť či depresia (8). 
Pri porovnaní negatívnych dôsledkov, aké mala pandémia na deti, tie s PAS boli negatívne 
ovplyvnené hlavne narušením rutín, zatiaľ čo neurotypické deti sociálnou izoláciou (9). 
Zavretie škôl a zavedenie online výučby mohlo mať pre jedincov s PAS za následok zvýšenie 
ako aj zníženie stresu (10), keďže prinieslo na jednej strane stratu niektorých intervencií 
ponúkaných školskými zariadeniami, no na druhej strane znížené požiadavky na socializáciu. 
Ďalšie zahraničné výskumy reportujú u jedincov s PAS od začiatku pandémie nárast agresivity, 
zmeny v stravovaní, zhoršenie komunikačných schopností, spánkové problémy či zhoršenie 
príznakov PAS ako sú manierizmy, pohybové a rečové stereotypie (11). U viac než 1/3 detí s 
PAS sa zvýšilo problémové správanie a tie, u ktorých sa problémové správanie prejavovalo už 
pred pandémiou, mali 2x vyššiu šancu zažívať ho intenzívnejšie a častejšie (12).
Starostlivosť o deti s PAS je vo všeobecnosti náročnejšia, nielen kvôli samotným príznakom a
stigme spojenej s ochorením, ale aj kvôli častým sprievodným ochoreniam,
gastrointestinálnym a spánkovým problémom. Rodičia s deťmi s PAS zažívajú vo všeobecnosti 
viac rodičovského stresu než rodiny neurotypických detí, ale aj viac než rodičia detí s inými 
poruchami ako Downov syndróm, mozgová obrna či narušenie intelektu (13). Počas pandémie 
COVID-19 sa prevalencia depresie, úzkosti a stresu u rodičov detí so špeciálnymi potrebami 
zvýšila (14), rovnako ako aj problémy so zvládaním plánovania denných povinností či voľného 
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času (12). U detí s PAS aj ich rodičov sa výrazne zvýšilo prežívanie úzkosti a u rodičov mladších 
detí s PAS, alebo detí s vyššou mierou symptómov PAS, bola pozorovaná vyššia miera stresu 
(15).

Materiál a metódy
Vzhľadom na pandemickú situáciu prebiehal zber dát online formou. Vytvorili sme rozsiahly 
dotazník, ktorý bol následne rozoslaný rodičom, ktorých deťom bola v predchádzajúcom 
období diagnostikovaná porucha autistického spektra v Akademickom centre výskumu 
autizmu na Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty a následne bol dotazník ďalej šírený online.
Dotazník zahŕňal viaceré sekcie venované psychickému zdraviu rodičov a detí, ako napríklad 
prevalenciu spánkových problémov detí, najvýznamnejšie stresory pre rodičov či dostupnosť 
terapií pre deti s PAS, avšak predovšetkým sa zameriaval na prevalenciu depresie, úzkosti 
a stresu rodičov a maladaptívneho správania ich detí. Príznaky depresie, úzkosti a stresu 
rodičov sme merali dotazníkom Depression Anxiety and Stress Scale DASS-42 (Lovibond & 
Lovibond, 1995). Externalizované (problémy s pozornosťou, sebaovládaním, agresia, 
nerešpektovanie pravidiel) a internalizované (úzkosť, strach, smútok, apatia, „stiahnutie sa do 
seba“) problémové správanie detí sme merali 2 rovnomennými subškálami vybranými 
z Vineland Adaptive Behavior Scales–Third Edition (Sparrow et al., 2016). Našu výskumnú 
vzorku tvorilo 506 rodičov, z ktorých 236 má dieťa s PAS. Počas prvej vlny pandémie COVID-
19 na Slovensku bolo oslovených 179 rodičov, počas druhej vlny 153 a počas tretej vlny 174.  
Štatistické spracovanie dát bolo vykonané prostredníctvom štatistického programu SPSS 
(Statistical Package for Social Science) verzia 25 (International Business Machines Corp., New 
Orchard Road, Armonk, New York, USA). Z balíka štatistických metód bol použitý Chi-kvadrát 
s Yate korekciou continuity, t-test pre porovnanie dvoch nezávislých výberov, Pearsonova 
korelačná analýza, analýza kovariancie (ANCOVA).

Výsledky
Počas prvého zberu dát nebol zaznamenaný štatistický rozdiel medzi rodičmi PAS detí oproti 
rodičom neurotypických detí v skóre DASS s výnimkou škály úzkosti (t(177)=2.610, p=0.010, 
d=0.38). Počas druhého zberu sme celkovo zaznamenali masívne zhoršenie výsledkov rodičov 
detí s PAS vo všetkých škálach (F(1,328)=8.171, p=0.005, η2=0.024), čím sa preukázal 
interakčný efekt vplyvu pandémie ako aj diagnózy dieťaťa. Podrobnejšie sledovanie 
interakčného efektu potvrdilo štatisticky významne vyššie hodnoty rodičov detí s PAS počas 
druhej vlny v porovnaní s rodičmi neurotypických detí. Medzi druhou a treťou vlnou sme 
nepozorovali žiadne signifikantné rozdiely v strese, úzkosti a ani strese rodičov detí s PAS, 
naopak u rodičov neurotypických detí sme pozorovali signifikantné zvýšenie stresu (t=2.018, 
p=0.045, d=0.31). Počas tretej vlny sa rozdiely medzi rodičmi detí s PAS a rodičmi 
neurotypických detí preukázali len v škále depresie t(177)=3.560, p<0.001, d=0.54). Celkové 
výsledky viacnásobnej analýzy kovariancie v zameraní na prežívanie počas všetkých troch vĺn 
preukázali interakčný vplyv diagnózy dieťaťa, ako aj vlny pandémie pri strese (F(2,500)=4.646, 
p=0.010, η2=0.018) a depresii (F(2,500)=4.233, p=0.015, η2=0.017). Interakčný efekt pri 
úzkosti sme nepozovali (F(2,500)=2.222, p=0.109, η2=0.009). Zmeny prevalencie príznakov 
depresie, úzkosti a stresu u rodičov oboch skupín ilustruje Graf č.1.
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Graf. 1 Zmeny prevalencie depresie, úzkosti a stresu rodičov v priebehu 1.-3.vlny pandémie

V prípade internalizovaného maladaptívneho správania (F(2,682)=66.012, p=0.113, η2=0.004) 
ako aj externalizovaného maladaptívneho správania (F(2,682)=0.936, p=0.783, eta=0.000) sa 
nepreukázali vplyvy vĺn pandémie na výsledky. Pri podrobnejších analýzach sme zistili zvýšenie
internalizovaného maladaptívneho správania počas druhej vlny u PAS detí (t(153)=2.324, 
p=0.021, d=1.45) a zároveň zníženie externalizovaného maladaptívneho správania 
u neurotypických detí (t(175)=2.594, p=0.010, d=0.39), pričom toto správanie bolo opäť 
zvýšené na pôvodnú úroveň počas tretej vlny (t(177)=2.420, p<0.001, d=0.63). Počas všetkých 
meraní nezávisle od obdobia pandémie dosahovali PAS deti výrazne vyššie internalizované 
(F(2,682)=5249.946, p<0.001, eta=1.00) ako aj externalizované maladaptívne správanie 
F(2,682)=1190.921, p<0.001, eta=1.00), čím bol hlavný efekt diagnózy potvrdený. Zmeny 
v maladaptívnom správaní detí v priebehu pandémie sú znázornené aj v Grafe č. 2.

Graf. 2 Zmeny prevalencie externalizovaného a internalizovaného maladaptívneho správania 
detí od obdobia pred pandémiou po 3.vlnu
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Diskusia
Naše výsledky sa ukázali byť čiastočne v kontraste so zahraničnými štúdiami, ktoré už počas 
prvej vlny pandémie COVID-19 reportovali zhoršenie psychického stavu detí aj rodičov (1-5). 
V našej výskumnej vzorke bola u oboch skupín rodičov prevalencia depresie, úzkosti aj stresu 
relatívne nízka, s výnimkou zvýšenej úzkosti rodičov detí s PAS. Pri interpretácii výsledkov je 
samozrejme nutné zohľadniť špecifiká vývinu pandemickej situácie na Slovensku počas prvej, 
druhej a tretej vlny. Počas prvej vlny boli napriek relatívne nízkym počtom nakazených na 
Slovensku rýchlo zavedené  prísne opatrenia pre zníženie šírenia vírusu, vrátane zatvorenia 
všetkých školských zariadení, tak ako aj všetkých zariadení poskytujúcich terapie pre deti 
s PAS. Vďaka priaznivej pandemickej situácii však prvá vlna netrvala dlho a Slovensko bolo 
považované za jednu z krajín, ktoré zvládli prvú vlnu pandémie dobre.
Počas druhej vlny bolo Slovensko dramaticky viac zasiahnuté, či už počtom nakazených,
počtom úmrtí či dopadom na zdravotný systém a ekonomiku. V našom výskume počas druhej 
vlny obe skupiny rodičov zažívali zvýšenú mieru príznakov depresie, úzkosti a stresu, avšak 
psychický stav rodičov detí s PAS sa zhoršil oveľa významnejšie, v súlade so zahraničnými 
štúdiami z tohto obdobia (12, 14, 16). Medzi prvou a druhou vlnou sa významne nezmenilo 
externalizované maladaptívne správanie detí s PAS, ale znížilo sa u neurotypických detí, ktoré 
sa pravdepodobne flexibilnejšie adaptovali na situáciu a naučili rešpektovať nutné 
obmedzenia. Naopak internalizované maladaptívne správanie (úzkosť, strach, smútok, apatia, 
„stiahnutie sa do seba“) sa nezmenilo u neurotypických detí, ale významne narástlo u detí 
s PAS. 
Zatiaľ čo v psychickom zdraví rodičov detí s PAS nenastali medzi 2. a 3. vlnou žiadne 
signifikantné zmeny, pozorovali sme signifikantné zvýšenie stresu u rodičov neurotypických 
detí. Počas tretej vlny sa teda rozdiely medzi rodičmi oboch skupín skoro vyrovnali, rozdiely 
v strese a úzkosti boli štatisticky nevýznamné, u rodičov detí s PAS sme zistili pretrvávajúcu 
vyššiu prevalenciu depresie. U neurotypických detí sme pozorovali zvýšenie 
externalizovaného maladaptívneho správania,  u detí s PAS boli zmeny v tomto smere 
minimálne. Tretia vlna bola na Slovensku počtami nakazených veľmi podobná druhej, avšak 
množstvo zavedených opatrení bolo nižšie a školy fungovali prezenčnou formou. Ako sme 
pozorovali aj v našom výskume, významne stúpla dostupnosť rozličných intervencií pre deti 
s PAS. Je možné predpokladať, že zlepšenie dostupnosti terapií ako aj návrat k prezenčnej 
výučbe mohli u rodín s deťmi s PAS zabrániť ďalšiemu zhoršeniu psychického stavu, aký nastal 
u rodičov neurotypických detí. 
V súlade so štúdiou Rogowskej a spol., (17) aj naše závery naznačujú, že existujú významné 
rozdiely v miere psychických ťažkostí, ktoré ľudia prežívali počas prvej, druhej a tretej vlny
pandémie COVID-19. Výsledky nášho výskumu je samozrejme potrebné interpretovať aj 
s ohľadom na jeho limity, predovšetkým na skutočnosť, že išlo o sériu troch prierezových štúdií
a o online zber dát sebahodnotiacimi metódami. Naše výsledky však jasne poukazujú na to, že 
pandémia COVID-19 mala negatívny dopad na duševné zdravie mnohých rodín na Slovensku, 
avšak dopad na rodiny s deťmi s poruchou autistického spektra bol závažnejší. Zvýšená 
dostupnosť rôznych intervencií a otvorenie škôl, ktoré môžu plniť odľahčovaciu funkciu hlavne 
pre rodičov detí s PAS sú jedným z možných vysvetlení prečo sa rozdiely v psychickom zdraví 
rodičov počas tretej vlny takmer vyrovnali. Aj z tejto štúdie vyplýva potreba zvýšenia 
dostupnosti terapií nielen pre deti s PAS, ale aj ich rodičov, resp. potreba dostupnosti terapií 
v širšom kontexte. 
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Úvod
Extracelulárna DNA (ecDNA) je DNA nachádzajúca sa mimo buniek. Prvýkrát ju popísali Mandel 
a Metais (1).  EcDNA môže byť jadrového (ncDNA) alebo mitochondriálneho pôvodu (mtDNA). 
Nachádza sa v mnohých telesných tekutinách, vrátane krvnej plazmy. EcDNA môže byť do 
cirkulácie uvoľnená prostredníctvom rôznych procesov ako napríklad v procesoch apoptózy, 
nekrózy, onkózy, pyroptózy alebo NETózy (2 – 4). Za fyziologických okolností je väčšina ecDNA 
v cirkulácii degradovaná deoxyribonukleázami, ale taktiež môže byť pred nukleázami chránená 
väzbou s proteínmi či môže byť viazaná vo vezikulách (4,5).  EcDNA má imunomodulačný efekt
(5), prozápalový účinok (5,6) a môže byť zapojená v rozvoji rozličných chorôb, ako napríklad 
autoimunitných chorobách (7), zápalových črevných chorobách (8) alebo kardiovaskulárnych 
chorobách (9). V cirkulácii sa nachádza vo viacerých formách, či už voľná alebo viazaná v 
nukleozómoch, virtozómoch, neutrofilových extracelulárnych pasciach alebo v 
extracelulárnych vezikulách (EV)(4). Exozómy sú jedným z typov EV. Majú sférický tvar a ich 
veľkosť je 30 – 150 nm. Sú uvoľňované in vivo takmer všetkými bunkami v tele (10) a in vitro
bunkovými kultúrami (11). Nachádzajú sa vo všetkých telesných tekutinách, vrátane krvi, slín, 
moča, bronchoalveolárnej tekutiny alebo materského mlieka (12). Sú zložené z fosfolipidovej 
dvojvrstvy a obsahujú špecifické proteíny, pričom niektoré z nich slúžia ako ich markery 
(napríklad CD9, CD81, TSG101), enzými, lipidy, metabolity a nukleové kyseliny (RNA a DNA)
(13).
Rozličné štúdie preukázali rozdielne výsledky, čo sa týka množstva DNA asociovanej 
s exozómami. Fernando a kol. (2017) demonštrovali, že približne 90% ecDNA v ľudskej plazme 
je v exozómoch (14). Naopak Jeppesen a kol. (2019) publikovali, že exozómy neobsahujú 
ecDNA a autori navrhujú prehodnotiť zloženie exozómov (15). Navrhujú nový model aktívnej 
sekrécie ecDNA mechanizmom závislým na autofágii a multivezikulárnom teliesku, ktoré je 
súčasťou biogenézy exozómov. Tento model je nezávislý na transporte DNA exozómami. 
Keďže môže byť ecDNA prozápalová, pričom mtDNA je viac prozápalová, je dôležité zistiť, či je 
ecDNA v exozómoch chránená pred degradáciou v cirkulácii a ktorý typ DNA sa v exozómoch 
nachádza vo vyšších koncentráciách.  
Cieľom tejto štúdie je zistiť pôvod ecDNA asociovanej s exozómami izolovanými z ľudskej 
plazmy metódou izolácie, ktorá vylučuje falošne pozitívne výsledky spôsobené ko-izoláciou 
neexozomálnych kompartmentov. Spôsob izolácie bol inšpirovaný článkom Jeppesen a kol. 
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(2019). Prínosom tejto štúdie je zistenie lokalizácie a subcelulárneho pôvodu ecDNA 
asociovanej s exozómami, ako aj objasnenie jej lokalizácie vzhľadom na exozómy a odhad 
približnej koncentrácie ecDNA. 

Materiál a metódy
Izolácia plazmy z ľudskej krvi
Krv bola odobratá od zdravých dobrovoľníkov (n = 3) z Ústavu molekulárnej biomedicíny do 
heparínových odberiek (Greiner Bio-One GmBH, Kremsmünster, Austria). Od jedného človeka 
boli odobraté tri heparínové odberky spolu v objeme približne 30 ml krvi. Krvná plazma bola 
izolovaná diferenciálnou centrifugáciou – 10 minút, 1 600g pri 4°C, následne bol získaný 
supernatant opäť centrifugovaný – 10 minút, 16 000g pri 4°C. Aby mohla byť plazma použitá 
na izoláciu exozómov bola ešte raz centrifugovaná – 20 minút, 16 000g pri 4°C. Po 
centrifugácii bola plazma rozdelená na dve skupiny s rovnakým objemom. Do prvej skupiny 
bola pridaná DNáza - TURBO™ DNase (TURBO DNA-free™ Kit, Thermo Fisher Scientific, USA) 
podľa manuálu. Do druhej skupiny DNáza pridaná nebola. 

Izolácia exozómov z ľudskej plazmy
Plazma s alebo bez pridania DNázy bola použitá na izoláciu exozómov diferenciálnou 
ultracentrifugáciou (UC). Plazma bola rozdelená na 2,5 ml alikvóty do taviteľných 
ultracentrifugačných túb (Beckman Coulter, Inc., Brea, CA, USA). Do celkového objemu boli 
tuby doplnené fosfátovým tlmivým roztokom (PBS). Plazma spolu s roztokom PBS bola 
ultracentrifugovaná – 100 000g, 90 minút pri 4°C v uhlovom rotore 70.1 Ti Fixed-Angle 
Titanium Rotor (Beckman Coulter, Inc., Brea, CA, USA). Po UC bol supernatant vyliaty a 
výsledný pelet bol rozsuspendovaný v 90 μl PBS. Zozbierané pelety boli umiestnené na dno 
ultracentrifugačnej tuby Open-Top Thinwall Ultra-Clear Tube (Beckman Coulter, Inc., USA). Na 
vzorku bol napipetovaný vopred pripravený iodixanolový hustotný gradient (12%, 18%, 24%, 
30% a 36% vrstvy) s použitím komerčného roztoku OptitPrep (Sigma-Aldrich, USA). Pripravené 
vzorky boli následne ultracentrifugované – 120 000g, 15 hodín pri 4°C (Jeppesen et al. 2019). 
Po UC boli horné frakcie gradientu v objeme 8 ml odobraté a ultracentrifugované – 120 000g, 
4 hodiny pri 4°C. Výsledný pelet bol zozbieraný rozsuspendovaním v 90 μl PBS. 

Charakterizácia exozómov
Exozómy boli charakterizované veľkosťou, tvarom a prítomnosťou exozomálnych markerov. 
Veľkostná distribúcia bola zmeraná prostredníctvom prístroja Nanosight NS500 (Malvern 
Panalytical Ltd., Spojené kráľovstvo), ktorý funguje na princípe analýzy sledovania pohybu 
nanočastíc v suspenzii. Častice boli pred meraním 1000x zriedené v PBS. Prístroj zaznamenával 
30 sekundové videá každého merania prostredníctvom CCD kamery, ktoré následne 
vyhodnotil. 
Tvar exozómov bol vizualizovaný transmisným elektrónovým mikroskopom Morgagni 268D 
(FEI, Brno, CZ) pri zväčšení 56 000 – 71 000x. Toto meranie sa uskutočnilo na Ústave histológie 
a embryológie, Lekárskej fakulty, Masarykovej univerzity v Brne. Rozmrazené exozómy boli 
umiestnené na medenú mriežku potiahnutú formvarom/uhlíkom (HF35Cu, PyserSGI Limited, 
Kent, UK). Exozómy nasadali na mriežku 2 minúty pri izbovej teplote. Následne bola mriežka 
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opláchnutá redestilovanou vodou a ofarbená 2% molybdénanom amónnym v pomere 1:1 pri 
izbovej teplote po dobu 20 – 30 sekúnd. Farbivo bolo odsaté filtračným papierom a vzorka 
bola hneď pozorovaná pod mikroskopom. 
Exozomálne markery boli detegované metódou western blot. Na detekciu sa ako primárne 
protilátky použili 25 kDa anti-CD9, 45 kDa anti-TSG101 
a 91 kDa anti-Calnexin (ako negatívna kontrola) (Abcam, Inc., Cambridge, UK). Všetky 
protilátky boli riedené v pomere 1: 1000 v 5% roztoku hovädzieho sérového albumínu. 

Analýza extracelulárnej DNA
EcDNA bola izolovaná z 200 μl plazmy a 90 μl exozómov komerčným kitom QIAamp DNA Mini 
Kit (Qiagen, Germany). Na izoláciu boli použité tri typy exozómov: exozómy izolované z plazmy 
bez pridania TURBO™ DNázy (Exo), exozómy izolované z plazmy s pridaním TURBO™ DNázy
(PExoD) a exozómy, do ktorých bola pridaná TURBO™ DNáza po finálnej UC (ExoD). 
Koncentrácia ecDNA bola fluorometricky zmeraná prostredníctvom kitu Qubit® 1X dsDNA HS 
Assay Kit (Thermo Fisher Scientific, USA) a prístroja Qubit® 3.0 fluorometer (Thermo Fisher 
Scientific, USA).  
Subcelulárny pôvod ecDNA bol stanovený kvantitatívnou polymerázovou reakciou. Ako 
supermix bol použitý SsoAdvanced universal SYBR Green Supermix (Bio-Rad, USA). 
Na kvantifikáciu ncDNA bol použitý primer B-globín (F: GCT TCT GAC ACA ACT GTG TTC, R: CAC 
CAA CTT CAT CCA CGT TCA). Na kvantifikáciu mtDNA bol použitý primer D-loop (F: CAT AAA 
AAC CCA ATC CAC ATC A, R: GAG GGG TGG CTT TGG AGT).

Lokalizácia ecDNA v exozómoch
Na určenie lokalizácie ecDNA boli exozómy rozdelené do dvoch skupín a napipetované 
do čiernej 96-jamkovej platne. Prvá skupina exozómov bola ošetrená 0,05% Tritonom X-100 
(Sigma-Aldrich, USA), ktorý narušil exozomálnu membránu, čím sa uvoľnila DNA 
do extracelulárneho priestoru. Druhá skupina exozómov zostala neporušená. K obom vzorkám 
sa pridalo fluorescenčné farbivo Sytox Green Nucleic Acid Stain (0,05 μM) (Thermo Fisher 
Scientific, USA). Pripravené vzorky boli inkubované 30 minút pri 37 °C. Po inkubácii sa 
fluorescencia merala na spektrofotometri Synergy 4 (BioTek, USA) pri excitačnej vlnovej dĺžke 
488 nm a emisnej vlnovej dĺžke 525 nm. Namerané jednotky relatívnej fluorescencie boli 
normalizované na percentá, kde 100 % bol najvyšší nameraný fluorescenčný signál vo vzorkách 
ošetrených Tritonom X – 100.

Štatistika
Získané výsledky boli štatisticky spracované programom GraphPad Prism (verzia 8.0.1). 
Výsledne dáta sú prezentované ako priemer ± štandardná chyba priemeru. 

Výsledky
Prítomnosť exozómov bola potvrdená transmisnou elektrónovou mikroskopiou, western 
blotom a analýzou sledovania nanočastíc. Tvar izolovaných vezikúl bol charakteristický 
pre exozómy a ich veľkosť sa pohybovala od 97 do 130 nm. Prítomnosť 44 kDa exozomálneho 
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markera TSG101 a 21 kDa exozomálneho markera CD9 bola potvrdená western blotom. 
Prítomnosť 90 kDa Calnexinu ako negatívnej kontroly potvrdená nebola.

Koncentrácia a lokalizácia ecDNA v exozómoch
Koncentrácie ecDNA boli merané v plazme a v exozómoch. Koncentrácia ecDNA v plazme bola 
23,11 ± 6,96 ng/ml plazmy. Koncentrácia ecDNA v Exo bola 0,47 ± 0,09 ng/ml plazmy. 
Koncentrácia ecDNA v PExoD bola 0,67 ± 0,16 ng/ml plazmy a koncentrácia ecDNA v ExoD bola 
0,21 ± 0,07 ng/ml plazmy. Výsledné koncentrácie sú aritmetickým priemerom nameraných 
výsledkov ± SEM. Na porovnanie pomeru nechránenej DNA na povrchu exozómu k jeho 
celkovému obsahu DNA boli exozómy zafarbené fluorescenčným DNA farbivom a buď boli 
ošetrené Tritonom X-100, čím sa permeabilizovala ich membrána alebo ostali neporušené. Po 
porovnaní fluorescenčného signálu vo vzorkách sa zistilo, že približne 60 – 75 % ecDNA sa 
nachádza na povrchu exozómov. Hodnoty sú percentá relatívnych fluorescenčných jednotiek 
± SEM. Jadrová DNA bola detegovaná vo všetkých vzorkách plazmy, ale nebola detegovaná v 
niektorých vzorkách exozómov s alebo bez pridania TURBO™ DNázy. MtDNA bola detegovaná 
vo všetkých vzorkách plazmy a vo všetkých vzorkách exozómov s alebo bez použitia TURBO™
DNázy. 

Obrázok 1: EcDNA v plazme a exozómoch.
A: Kvantifikácia ecDNA v plazme a exozómoch. Údaje sú uvedené ako priemer ± SEM. Exo –
exozómy izolované z neošetrenej plazmy. PExoD - exozómy izolované z plazmy ošetrenej 
TURBO™ DNázou. ExoD - exozómy ošetrené TURBO™ DNázou.
B: Lokalizácia ecDNA v exozómoch. Percento ukazuje, že priemerná koncentrácia DNA je mimo 
vezikúl.
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Diskusia
Otázka prítomnosti DNA v exozómoch z plazmy, jej pôvod, lokalizácia a koncentrácia je napriek 
už publikovaným štúdiám stále nezodpovedaná. Aby sme čo najpresnejšie určili prítomnosť 
DNA v exozómoch, použili sme metódu izolácie exozómov, ktorá minimalizuje spoločnú 
izoláciu iných častí buniek, ktoré by mohli obsahovať DNA. Preto sme v tejto štúdii izolovali 
exozómy z ľudskej plazmy pomocou UC s hustotným iodixanolovým gradientom, špecifickým 
postupom inšpirovaným publikáciou Jeppesen a kol. (2019). Touto metódou sa zabráni ko-
izolácii neexozomálnych kompartmentov. 
Asociácia exozómov s ecDNA nebola doposiaľ v ľudskej plazme dostatočne preskúmaná. Viac 
publikácií sa zameriava na vzťah medzi ecDNA s exozómami izolovanými z bunkových kultúr 
alebo exozómami pochádzajúcimi z rakovinových línií buniek. Fernando a kol. (2017) a Lazo a 
kol. (2021) preukázali, že exozómy získané z plazmy obsahujú ecDNA (16). My sme taktiež 
preukázali, že exozómy z plazmy môžu obsahovať DNA, aj keď dôkladný výskum publikovaný 
v Cell od Jeppesena a kol. (2019) ukázal opak. Autori ukázali, že exozómy neobsahujú DNA a 
že existujú aj iné neexozomálne častice, ktoré obsahujú DNA a dajú sa ľahko izolovať s 
exozómami. Na druhej strane boli v tejto štúdii boli na izoláciu exozómov použité bunkové 
línie DKO-1, DiFi a SW620, bunky ľudského glioblastómu Gli36 a bunky ľudského ženského 
karcinómu prsníka MDA-MB-231. Preto je ťažké dospieť k záveru, či ich výsledky platia aj pre 
exozómy v plazme. Použitie ľudskej plazmy na rozdiel od bunkových línií je fyziologicky 
relevantnejšie a zložitejšie. Podľa našich výsledkov exozómy z plazmy obsahujú približne 2 % 
ecDNA prítomnej v plazme, pričom je väčšina exozomálnej DNA mitochondriálneho pôvodu. 
Nedávno bol uverejnený článok Neubergera a kol. (2021), kde demonštrovali a 
charakterizovali kinetiku a lokalizáciu DNA v spojení s EV prostredníctvom fyziologického 
modelu cvičenia (17). Autori izolovali EV z plazmy zdravých ľudí pomocou vylučovacej 
chromatografie alebo imunoafinitného zachytenia, po ktorom nasledovala magnetická 
separácia pre EV markery: CD9+, CD63+ a CD81+. Množstvo DNA sa kvantifikovalo bez alebo 
s pridaním DNázy. Podobne ako my, ukázali, že iba malá časť DNA je chránená vo vnútri EV a 
viac DNA je spojenej s povrchom EV. Avšak, v porovnaní s našou metódou izolácie Neuberger 
a kol. (2021) použili inú metódu izolácie exozómov ako UC. Nie je teda známe, či autori 
analyzovali DNA v exozómoch, mikrovezikulách, veľkých časticiach alebo neexozomálnych 
kompartmentoch. My sme preukázali, že 25 – 40 % ecDNA sa nachádza 
vo vnútri exozómov. Zvyšok DNA by mal byť lokalizovaný na povrchu exozómov, čo je 
v súlade s výsledkami Neubergera a kol. (2021) a Lázaro-Ibáñez a kol. (2019). Okrem toho naše 
výsledky ukazujú, že časť zodpovedajúca ecDNA vo vnútri exozómov je chránená 
pred degradáciou DNázou. Množstvo ecDNA na jeden exozóm bolo prepočítané na základe 
koncentrácie častíc nameranej pomocou prístroja NanoSight a priemernej koncentrácie 
ecDNA v exozómoch. Výsledkom je, že na exozóm je 10– 12 ng ecDNA, čo je menej ako 
hmotnosť 1 kópie DNA. Preto sme dospeli k záveru, že ecDNA nie je prítomná v každej vezikule.
V tejto práci sa nám podarilo potvrdiť prítomnosť ecDNA v exozómoch izolovaných z ľudskej 
plazmy diferenciálnou UC a UC s hustotným iodixanolovým gradientom. Naše výsledky 
potvrdzujú, že vo vyššej koncentrácii sa v exozómoch nachádza mitochondriálna DNA 
v porovnaní s jadrovou DNA. MtDNA je chránená pred DNázami v exozómoch, čím môže byť 
kvôli svojej prozápalovej funkcii pre telo prostredníctvom exozómov nebezpečná. Otázkou 
zostáva, či sa pomer chránených DNA v patologických stavoch mení a ako to ovplyvňuje vznik 
zápalových procesov.
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Úvod 
Porotická hyperostóza a cribra orbitalia sú považované za stresové markery využívané na 
posúdenie zdravotného a výživového stavu jedincov historických populácií. Ide o najčastejšie 
typy lézií, ktoré boli identifikované v archeologických nálezoch ľudských kostrových 
pozostatkov. Porotická hyperostóza je definovaná ako ohraničené porotické oblasti na 
vonkajšom povrchu kraniálneho trezoru a cribra orbitalia predstavuje veľmi podobný stav, ale 
lokalizovaný na strope očnice (1). Tieto paleopatologické lézie sú predmetom záujmu vedcov 
už viac ako jeden a pol storočia, avšak ich presná etiológia je stále neznáma. Predpokladá sa 
asociácia s anémiou a nedostatkom živín (2), ale literatúra sa rozchádza v tvrdeniach, či k ich 
vzniku vedú dedičné alebo získané formy anémie (3). 
Doposiaľ nebola vykonaná žiadna štúdia na určenie možnej asociácie laktózovej intolerancie
s paleopatologickými nálezmi na kostrových pozostatkoch. Predpokladá sa, že v minulosti 
dospelí jedinci neboli schopní tráviť laktózu. Adaptácia na laktázovú perzistenciu priniesla 
ľuďom selektívnu výhodu po domestikácii dobytka, oviec a kôz asi pred 7 500 – 9 000 rokmi 
(4). Všetky alely laktázovej perzistencie vykazujú signály pozitívnej selekcie, ktoré boli 
rozptýlené migráciou (5). 
U ľudí európskeho pôvodu je s pretrvávaním laktázy asociovaný hlavne jeden polymorfizmus-
MCM6:c.1917+326C>T (rs4988235). Je umiestnený približne 14 kb pred génom LCT. Genotyp 
C/C je spojený s nižšou aktivitou génu pre laktázu, zatiaľ čo genotypy C/T a T/T sú spojené s 
pretrvávaním laktázy (6). Najskoršie výskyty tejto alely boli zaznamenané v Španielsku, 
datované asi 5 000 rokov BP (before present) (7). Štúdie založené na archaickej DNA zistili, že 
genotyp pre laktázovú perzistenciu mal vo väčšine oblastí neolitickej Európy veľmi nízke 
frekvencie. V dobe bronzovej to bolo 10 % (8). Na našom území je alela pre laktázovú 
perzistenciu v súčasnosti prítomná u 76 % jedincov (9).

Materiál a metódy
Biologický materiál
Pre účely nášho výskumu boli vyberané výlučne kosti s paleopatologickými známkami 
malnutrície. Analyzovaných bolo 30 jedincov, pochádzajúcich z pohrebiska Cífer-Pác a z 
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cintorína na hrade Devín. Archaická DNA bola preferenčne izolovaná zo zubov a skalnej kosti, 
pre dosiahnutie čo najvyšších výťažkov. 

Dekontaminácia vzoriek a izolácia archaickej DNA
Na chemickú dekontamináciu vzoriek sa použil 5% roztok chlórnanu sodného, ultračistá voda
a UV svetlo. Všetky dekontaminačné postupy boli založené na publikovaných kritériách 
Poinara a Coopera (10). Vysušené vzorky boli mechanicky rozdrvené pomocou dvoch skrutiek 
a predĺženej matice. Archaická DNA bola extrahovaná podľa optimalizovaného protokolu 
Rohlanda a Hofreitera (11).

PCR amplifikácia a sekvenovanie DNA
PCR reakcia bola pripravená v celkovom objeme 20 ul, obsahujúca: HOT FIREPol® Buffer B2 1 
x; MgCl2 2,5 mM; HOT FIREPol® DNA polymerázu 1 U; dNTP 0,2 uM; primery forward a reverse 
0,125 pmol/ul; ultračistú H2O do výsledného objemu a DNA templát 1,5 ng. Pre každú analýzu 
bola použitá negatívna aj pozitívna kontrola. Podmienky programu TouchDown PCR boli: 95 
°C 15 minút; 14 cyklov: 95 °C 30 s, 60 °C - 53 °C 25 s (-0,5 na cyklus), 72 °C 30 s; 22 cyklov: 95 
°C 30 s, 54 °C 25 s, 72 °C 30 s; 72 °C 10 min; 10 °C 5 min. PCR produkty  sa následne purifikovali 
pomocou EPPiC Fast (A&A Biotechnology.) Na sekvenovanie PCR produktov bol použitý BigDye 
™ Terminator v1.1. Purifikované sekvenačné produkty boli sekvenované na genetickom 
analyzátore ABI PRISM 3130x1 (Applied Biosystems).

Výsledky
Z celkového súboru 30 jedincov sa nám podarilo pre lokus HBB c.118C>T (rs11549407) stanoviť 
genotyp 29 jedincov. Pre lokus HBB c.93-21G>A (rs35004220) to bolo 30 stanovených 
genotypov, pre lokus PKLR c. 1529G>A (rs113403872) 28 genotypov, pre lokus G6PD c.934
G>C (rs137852318) to boli 2 stanovené genotypy a pre lokus G6PD c.653C>T (rs5030868) 15
genotypov. Pre žiaden lokus asociovaný s anémiou sme nedetegovali žiaden patologický 
variant. Pre lokus asociovaný s laktózovou intoleranciou MCM6:c.1917+326C>T (rs4988235) 
sme stanovili genotyp 30 jedincov. Detegovali sme 24 jedincov s genotypom C/C, 5 jedincov s 
genotypom C/T a 1 jedinca s genotypom T/T (Graf 1), čo zodpovedá frekvenciám genotypov: 
C/C 80 %, C/T 16,7 % a T/T 3,3 %. Alelová frekvencia pôvodnej alely C je 0,884 a derivovanej alely 
T je 0,116. Chí-kvadrát test nezávislosti nepreukázal štatisticky významný rozdiel medzi populáciou 
s paleopatologickými léziami a zodpovedajúcou referenčnou historickou populáciou (χ2 = 
0,463, p = 0,496). Študovaná historická populácia jedincov so známkami podvýživy je v Hardy-
Weinbergovej rovnováhe (χ2 = 1,0987 p = 0,953). Vykonaným štatistickým porovnaním bol 
zistený významný rozdiel (χ2= 17,304, p= 0,000032) medzi nami študovanou stredovekou 
populáciou a súčasnou geograficky blízkou českou populáciou. 
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Graf 1: Porovnanie genotypových frekvencií pre lokus MCM6:c.1917+326C>T u súčasných a 
historických populácií (vyrobená na základe 9, 12, 13 a nami zistenými dátami).

Diskusia
Genotypizáciou nami vybraných variantov asociovaných s anémiou u historických populácií sa 
doposiaľ nezaoberali žiadne výskumné skupiny a teda neexistujú ani frekvencie týchto 
variantov u priestorovo alebo datovaním relevantných stredovekých populácií. Nepodarilo sa 
nám detegovať žiaden nami skúmaný patologický variant asociovaný s anémiou, čo poukazuje 
na to, že genetická zložka pri malnutrícii nemusí hrať veľkú úlohu a že za tieto lézie skôr môžu 
environmentálne faktory, ako je nedostatok železa či vitamínu B12. Hoci skúmaná historická 
populácia je relatívne malá a vyšší stupeň inbrídingu by mohol ovplyvniť naše výsledky, 
predchádzajúca štúdia (14) ukázala relatívne veľkú variabilitu v mitochondriálnej DNA a teda
nepredpokladáme v nami sledovanom súbore jedincov mieru príbuznosti významne vyššiu ako u 
náhodných nepríbuzných jedincov tej istej populácie. Taktiež nepredpokladáme skreslenie 
našich dát kontamináciou vzhľadom na dodržiavanie publikovaných kritérií, dekontaminačných 
postupov a pravidelný monitor prostredníctvom negatívnych kontrol využívaných v procese 
izolácie aj pri PCR amplifikácii. Naša štúdia však trpí obmedzením typickým pre výskum aDNA 
a to relatívne malým súborom analyzovaných jednotlivcov, čiže na základe tejto štúdie nie je 
možné vyvodiť jasný záver. Navyše nemôžeme vylúčiť genetickú formu anémie spôsobenú 
vzácnejšími variantmi.
Keďže anémia a malnutrícia sú najviac pertraktované faktory v etiológii cribra orbitalia alebo 
porotickej hyperostózy, genotypizovali sme lokus asociovaný s intoleranciou laktózy ako 
možný genetický faktor malnutrície. V našom súbore stredovekých jedincov s 
paleopatologickými markermi podvýživy sme zistili vyššiu frekvenciu pôvodnej alely C (0,884) 
ako u referenčnej stredovekej populácie (0,75) a oveľa vyššiu frekvenciu ako u súčasnej 
populácie (0,24) (9), čo naznačuje spojenie intolerancie laktózy s patologickým fenotypom. 
Zmeny frekvencie výskytu pôvodnej alely MCM6:c.1917+326C v európskej populácii a nami 



167

Gabriela Bľandová, Andrea Patlevičová, Marian Baldovič, Vanda Repiská (2023) Pilotná štúdia korelácie 
vybraných genetických faktorov s paleopatologickými markermi malnutrície u jedincov stredovekej populácie 
Slovenska. Zborník vedeckých prác. 60. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti a XVII. 
vedecká konferencia doktorandov LF UK. Univerzita Komenského v Bratislave

zistená frekvencia je znázornené na grafe 2. Všetky štatistické porovnania však boli 
nevýznamné.
Vo veku 5 rokov klesajú prirodzené hladiny laktázy u jedincov s homozygotným genotypom 
C/C (15). Títo jedinci môžu trpieť nedostatkom živín v dôsledku zápalových procesov v čreve, 
čo môže viesť k podvýžive (16). Najpočetnejšou vekovou kategóriou v našom súbore jedincov 
je Infans I, teda vek, ktorý ešte nemožno spájať s intoleranciou laktózy. V našej štúdii však boli 
zastúpené aj vyššie vekové kategórie, pričom štatistické porovnanie naznačuje, že u týchto 
jedincov mohla intolerancia laktózy prispieť k malnutrícii a následne k cribri orbitalia a 
porotickej hyperostóze.
Nami skúmaná historická populácia je v Hardy-Weinbergovej rovnováhe (χ2=1,0987 p = 
0,953), takže neočakávame skreslenie možnou kontamináciou.
Chí-kvadrát test nezávislosti však nepreukázal štatisticky významný rozdiel medzi populáciou 
so známkami podvýživy a referenčnou historickou populáciou (χ 2= 0,463, p= 0,496). Naše 
dáta boli porovnané aj so súčasnou českou populáciou (9), kde bol zistený signifikantný rozdiel 
medzi týmito populáciami (χ2= 17,304, p= 0,000032). Na základe tohto výsledku však asociáciu 
nemožno potvrdiť z dôvodu časového rozdielu a prebiehajúcej pozitívnej selekcie variantu 
MCM6:c.1917+326T.

Graf 2: Zmeny frekvencie výskytu pôvodnej alely MCM6:c.1917+326C v európskej populácii Červený 
bod predstavuje nami zistenú frekvenciu (zhotovené na základe publikácií 9, 12, 17, 18 a nami 
zistenými dátami).
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Úvod 
Akútne zlyhanie pečene predstavuje život ohrozujúci stav, počas ktorého dochádza 
k odumieraniu hepatocytov, infiltrácií neutrofilov do miesta zápalu a rapídnemu uvoľňovaniu 
DNA do extracelulárneho priestoru. Takáto extracelulárna DNA (ecDNA), jadrového i 
mitochondriálneho pôvodu, môže pochádzať aj z aktivovaných neutrofilov vytvárajúcich 
neutrofilové extracelulárne pasce (NETy) ako výsledok špecifickej bunkovej smrti – NETózy (1). 
Okrem imunoprotektívnych funkcií NETov, v súčasnosti prevládajú dôkazy o ich prozápalovom 
charaktere. Spolu s ecDNA, ktorá i keď je telu vlastná, vo vysokom množstve dokážu 
stimulovať vrodenú imunitu vyvolaním sterilného zápalu, amplifikovať zápalové kaskády a 
napomáhať k progresií poškodenia pečene, prípadne až k smrti (2). Jednu z potenciálnych 
terapeutických možností predstavujú enzýmy deoxyribonukleázy (DNázy) so schopnosťou 
degradovať DNA. Ich terapeuticky potenciál bol preukázaný v experimentálnych štúdiách 
zameraných na liečbu chorôb asociovaných s vysokou koncentráciou cirkulujúcej ecDNA ako 
napríklad sepsa či hepatorenálne poškodenie (3) (4).
Doteraz nebolo dostatočne objasnené či vysoké množstvá cirkulujúcej ecDNA pochádzajú 
z odumierajúcich hepatocytov alebo z NETov. Cieľom tejto práce bolo popísať dynamiku 
a pôvod plazmatickej ecDNA, NETov a DNázovej aktivity v animálnych modeloch akútneho 
zlyhania pečene indukovaných paracetamolom (APAP) a tioacetamidom (TAA). Využitím myší 
s deficitom tvorby PAD4 (peptidyl arginín deimináza 4 ako regulátor tvorby NETov) a CRAMP 
(katelicidín ako kľúčový komponent NETov) sme chceli overiť význam NETov v akútnom zlyhaní 
pečene. Testovaný bol aj terapeutický efekt exogénne dodanej DNázy I.

Materiál a metódy
Zlyhanie pečene bolo indukované dospelým C57BL/6J myšiam, myšiam s deficitom PAD4 a 
CRAMP pomocou intraperitoneálnej aplikácie APAP (300 mg/kg, n=80) alebo TAA (200 mg/kg, 
n=60). V rámci APAP modelu zlyhania pečene sa myšiam odobrala potrava 16 hodín pred 
podaním induktora. V tomto modeli zlyhania pečene sa sledoval aj účinok exogénne dodanej 
DNázy I (10 mg/kg), ktorá sa intraperitoneálne aplikovala v polovici trvania 12 hodinového aj 
24 hodinového zlyhania pečene.
Po 12, 24 alebo 48 hodinách sa odobrala krv z retro-orbitálneho plexusu myší do heparínovej 
skúmavky, ktorá bola scentrifugovaná na 1600 g, 10 min a následne 16000 g, 10 min pri 4 °C. 
Nasledovala izolácia ecDNA pomocou QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen, Hilden, Nemecko), 
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koncentrácia celkovej ecDNA v plazme sa stanovovala fluorometricky (Qubit 3.0, Thermo 
Fisher Scientific, Waltham, MA, USA)) a jej subcelulárny pôvod pomocou real-time PCR. 
Pomocou prietokovej cytometrie sa sledoval počet neutrofilov a % NETov v krvi, v ktorej 
najprv nastala osmolýza erytrocytov a následne boli použité fluorescenčné protilátky – PE-
Cy7-Ly6G; TO-PRO-3, anti-citrullinated histone H3 primárna protilátka a sekundárna anti-
rabbit Alexa488 protilátka (Biolegend, San Diego, CA, USA). DNázová aktivita bola meraná 
v plazme pomocou modifikovanej gélovej single-radiálnej difúznej metódy (SRED) 
a prepočítaná pomocou softvéru ImageJ (NIH, Bethesda, MD, USA).
Štatistická analýza bola vykonaná pomocou GraphPad Prism 9.1.2 (GraphPad Software, San 
Diego, CA, USA) s využitím one-way ANOVA a dáta sú prezentované ako aritmetický priemer s 
kladnou štandardnou odchýlkou. 

Výsledky
Koncentrácia plazmatickej ecDNA v oboch modeloch akútneho zlyhania pečene bola najvyššia 
24 hodín po indukcii u wild-type myší (Obr. 1A, B). V prípade APAP to bolo 9x viac (p<0.001, 
F=6.48) a v prípade TAA induktora až 17x viac (p<0.001, F=13.77) v porovnaní s kontrolnou 
skupinou bez zlyhania pečene. Endogénna DNázová aktivita bola najvyššia po 12 hodinách od 
indukcie v oboch modeloch zlyhania pečene (APAP: p<0.001, F=6.60; TAA: p<0.001, F=6.70) 
(Obr. 1C, D). Deficit tvorby PAD4 alebo CRAMP u myší v prípade APAP modelu zlyhania pečene 
zásadne neovplyvnil koncentráciu ecDNA (PAD4: p<0.01, F=7.77; CRAMP: p=0.23, F=1.72) 
(Obr. 1E, F). 

Obr. 1: Koncentrácia celkovej plazmatickej extracelulárnej DNA (A,C) a DNázová aktivita (C,D) 
C57BL/6J myší v oboch modeloch zlyhania pečene (APAP – paracetamol, TAA – tioacetamid) 
v časových bodoch 12, 24 a 48 hodín od indukcie. Koncentrácia celkovej extracelulárnej DNA 
v plazme myší s deficitom tvorby peptidyl arginín deiminázy 4 (PAD4) a katelicidínu (CRAMP) 
(E, F). * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001.
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Počet neutrofilov v periférnej krvi v APAP modeli zlyhania pečene nebol rozdielny medzi 
skupinami (p=0.32, F= 1.20) (Obr. 2A). V prípade TAA modelu bolo pozorované signifikantne 
nižšie množstvo neutrofilov už po 12 hodinách v porovnaní s 24 hodinami (Ob. 2B) (p<0.05, 
F=5.14). Percentuálne zastúpenie NETov ani v jednom modeli zlyhania pečene nebolo vyššie 
ako u kontrolnej skupiny bez zlyhania pečene (APAP: p= 0.09, F=2,66; TAA: p=0.26 , F=1.59) 
(Obr. 2D, E). Aplikácia exogénnej DNázy I viedla k zníženiu nukleárnej frakcie ecDNA, ale nie 
celkovej koncentrácií ecDNA (18x a 10x) v plazme (nukleárna ecDNA: p<0.001, F=9.30; celková 
ecDNA: p<0.01, F=5.99) (Obr. 2C, F). 

ctrl APAP 12h APAP 12h
+ DNáza

APAP 24h APAP 24h
+ DNáza

0

1000
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Obr. 2: Počet neutrofilov (A, B) a percentuálne zastúpenie neutrofilových extracelulárnych 
pascí (NETov) (D, E) v periférnej krvi po 12 alebo 24 hodinovom APAP (paracetamol) a TAA 
(tioacetamid) modeli zlyhania pečene. (C) Koncentrácia plazmatickej celkovej extracelulárnej 
DNA a (F) množstvo genomických ekvivalentov nukleárnej ecDNA v paracetamolovom (APAP) 
modeli zlyhania pečene po 12 a 24 hodinách aj po aplikácií DNázy I v polovici trvania zlyhania 
(APAP 12h + DNáza, APAP 24h + DNáza). 
* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001.

Diskusia
V predloženej práci sa nám podarilo úspešne navodiť modely akútneho zlyhania pečene, počas 
ktorých sme pozorovali rýchle zvýšenie plazmatickej ecDNA. Počet neutrofilov počas APAP 
modelu zlyhania pečene mal klesajúci trend v rámci 24 hodín, hoci v prípade TAA modelu bol 
pokles počtu neutrofilov už po 12 hodinách. Čo sa týka percentuálneho zastúpenia NETov 
v periférií, ani v jednom modeli sme nepozorovali vyššie zastúpenie v porovnaní s kontrolnou 
skupinou. Na základe pozorovaných výsledkov je možné vytvoriť hypotézu, že neutrofily 
migrujú z periférie na miesto zápalu a zotrvávajú tam počas 24 hodinového zlyhania, 
fagocytujú alebo  zomrú a do cirkulácie sa dostávajú potom len ako fragmenty ecDNA. Avšak, 
NETy zrejme nie sú hlavným zdrojom ecDNA pri poškodení pečene pretože zablokovanie ich 
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tvorby cez regulátor tvorby NETov PAD4 alebo katelicidín neviedol k zmene plazmatickej 
koncentrácie ecDNA. Zdrojom vysokej koncentrácie ecDNA nemusia byť primárne 
odumierajúce hepatocyty, ale aj obličky alebo svaly ako výsledok sprievodného poškodenia. 
Aplikácia DNázy I síce znížila koncentráciu subcelulárnych frakcií ecDNA, konkrétne nukleárnu 
i mitochondriálnu, ale neodstránila ju úplne, čo možno vysvetliť vyššou fragmentáciou, 
prípadne protekciou ecDNA histónonmi, ktoré môžu byť naviazané na ecDNA a ochraňovať ju 
pred odstraňovaním enzýmom DNázy I (5) alebo mikrovezikulami ako sú exozozómy (6). To 
zároveň môže byť príčinou chýbajúceho účinku na priebeh zlyhania. Aj napriek tomu má liečba 
pomocou DNáz potenciál, nakoľko napríklad DNáza1L3 dokáže štiepiť ecDNA chránenú 
histónmi, ale na overenie pri zlyhaní pečene sú potrené ďalšie štúdie. 
Ďalšími krokmi nášho výskumu je zameranie sa na farmakologické možnosti ovplyvnenia 
tvorby a rozpoznávania ecDNA, ale aj na odlišnosti experimentálnych modelov od patogenézy 
zlyhávania pečene v klinickej medicíne.

Podporené čiastočne grantom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR VEGA 
1/0649/21 a grantom Agentúry na podporu výskumu a vývoja APVV-17-0505.
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Úvod
Zápalové črevné choroby (z angl. inflammatory bowel diseases, IBD) označujú progresívne 
nešpecifické zápaly tráviaceho traktu, často chronického charakteru so striedaním fáz remisie 
a relapsu. Medzi IBD patrí Crohnova choroba (CD) a ulcerózna kolitída (UC). Zatiaľ čo CD 
postihuje rôzne vrstvy a časti tráviaceho traktu, zápalové procesy UC sú lokalizované na sliznici 
a podslizničnej vrstve hrubého čreva. V súčasnej rýchlo sa rozvíjajúcej dobe prevalencia IBD 
neustále stúpa [1], [2].
Príznaky IBD sú často nešpecifické a variabilné. V závažných prípadoch môže ísť nielen len 
o zníženie kvality života, ale aj život ohrozujúci stav, napríklad rakovinu hrubého čreva. 
Etiopatogenéza IBD nie je v súčasnosti dostatočne popísaná. Diagnostikovaní pacienti sú 
liečení symptomaticky, protizápalovou liečbou. Navyše, zlatým štandardom v diagnostike IBD 
je pomerne invazívna endoskopia [3].
Z tohto dôvodu sú animálne modely dôležitou súčasťou výskumu IBD. Poskytujú priestor pre 
zefektívnenie diagnostiky a pochopenie mechanizmov prebiehajúcich v patogenéze IBD. 
Dôraz je kladený na metódy umožňujúce neinvazívnu diagnostiku pred nástupom klinických 
príznakov a typických znakov, a na opakované dlhodobé sledovanie progresie ochorenia. 
Jedným z najčastejšie používaných animálnych modelov IBD je experimentálna kolitída 
vyvolaná chemickou látkou dextranom sulfátom sodným (DSS). DSS poškodzuje bunky 
črevného epitelu, čím priamo narušuje integritu črevnej bariéry. DSS model kolitídy je 
pomerne jednoduchý na realizáciu a ľahko reprodukovateľný. V závislosti od frekvencie 
podávania DSS a jeho koncentrácie je možné simulovať akútnu alebo chronickú kolitídu [2], 
[4].
Medzi jeden z hlavných faktorov potenciálne podnecujúcich vznik zápalu v IBD považujeme 
nerovnováhu imunitných odpovedí. Súčasťou vrodenej imunitnej odpovede sú 
polymorfonukleárne neutrofily (PMN). Tie sa za fyziologických podmienok nenachádzajú 
v zdravej sliznici čreva. V patofyziológii zápalu však dochádza ich k infiltrácii a aktivácii, kedy 
tvoria neutrofilové extracelulárne pasce, indukujú procesy fagocytózy a uvoľňujú lytické 
enzýmy. Ďalšou z ich funkcií je tvorba reaktívnych foriem kyslíka (ROS), ktorá je katalyzovaná 
vo fagozómoch PMN enzýmom myeloperoxidáza (MPO). Zatiaľ čo fyziologické koncentrácie 
ROS slúžia ako signálne molekuly regulujúce rast, adhéziu a diferenciáciu buniek, dlhodobo 
zvýšené koncentrácie ROS oxidujú bunkové štruktúry a poškodzujú nukleové kyseliny. Súčasné 
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štúdie popisujú významne vyššie koncentrácie MPO u IBD pacientov, pričom koncentrácia 
MPO koreluje so závažnosťou IBD. Prítomnosť ROS a aktivita MPO zohrávajú tak dôležitú úlohu 
v procese zápalu a poškodení sliznice čreva. Výsledkom ich nerovnováhy je narušenie 
homeostázy a chronický zápal [4], [5].
V súčasnosti je možné prítomnosť ROS a aktivitu MPO detegovať prostredníctvom 
chemiluminiscenčnej molekuly luminol. Táto látka špecificky reaguje s ROS. V zásaditom 
prostredí je možné luminol zase využiť na detekciu krvi, konkrétne okultného krvácania ako 
jedného zo znakov kolitídy. V oboch prípadoch dochádza k oxidácii luminolu, ktorý prechádza 
do excitovaného stavu. Výsledkom je emisia chemiluminiscencie s emitujúcim maximom 
vlnovej dĺžky 425nm [6], [7].
Vlastnosti luminolu sa využívajú aj v animálnych modeloch in vivo. Luminol bol doposiaľ 
využitý pre detekciu zápalu v modeloch reumatoidnej artritídy, dermatitídy alebo rakoviny [6], 
[8], [9]. Žiadna z experimentálnych štúdií sa však nezamerala na možnosť detekcie signálu pred 
vývinom typických klinických znakov kolitídy. Preto bolo hlavným cieľom tohto experimentu 
sledovať vznik a progresiu zápalu hrubého čreva v akútnom a chronickom DSS-indukovanom 
modeli kolitídy neinvazívnou in vivo metódou so zameraním na detekciu pred nástupom 
typických znakov kolitídy. Výsledky štúdie boli doplnené o chemiluminiscenčnú detekciu 
okultného krvácania ex vivo.

Materiál a metódy
Akútny a chronický model kolitídy:
V tomto experimente boli použité samice myší kmeňa C57BL/6J (n=44). Zvieratá boli 
umiestnené v kontrolovanom prostredí s 12-hodinovým cyklom striedania svetla a tmy, so 
stálou teplotou 24 ± 2 °C a vlhkosťou 55 ± 10 %. Počas doby trvania experimentu boli chované 
so štandardnou kŕmnou zmesou a s prístupom k pitnej vode ad libitum. Experimentálna 
kolitída bola indukovaná zamenením pitnej vody za roztok DSS o príslušnej koncentrácii. 
Roztok DSS bol pripravený rozpustením Dextran Sulfate 40 Sodium Salt BioChemica (PanReac 
AppliChem, Darmstadt, Nemecko) v 1x PBS.
Pre účely akútneho animálneho modelu kolitídy bolo vybraných 36 samíc, ktoré boli náhodne 
rozdelené do 3 skupín: kontrolná skupina (A_CTRL, n=12), skupina s kolitídou indukovanou 2 
% roztokom DSS (A_2%_COL, n=12) a skupina s kolitídou indukovanou 4 % roztokom DSS 
(A_4%_COL, n=12). Animálny model akútnej kolitídy prebiehal 7 dní. Počas tohto obdobia pili 
obidve COL skupiny myší roztok DSS nepretržite.
Pre účely chronického animálneho modelu kolitídy bolo vybraných 8 samíc, ktoré boli náhodne 
rozdelené do 2 skupín: kontrolná skupina (C_CTRL, n=4), a skupina s kolitídou indukovanou 2 
% roztokom DSS (C_2%_COL, n=4). Animálny model chronickej kolitídy prebiehal celkovo 6 
týždňov. Počas tohto obdobia boli COL skupine myší pravidelne striedané cykly podávania 
roztoku DSS a pitnej vody. Dĺžka jedného cyklu trvala 7 dní. Ako DSS cyklus bol označený 1., 3. 
a 5. týždeň experimentu a ako wash-out cyklus bol označený 2., 4. a 6. týždeň experimentu.
Metódy:
Počas doby trvania oboch animálnych modelov kolitídy bola sledovaná hmotnosť 
experimentálnych myší, spotreba vody (CTRL skupiny) a roztoku DSS (COL skupiny). Pravidelne 
bola zbieraná stolica. Jej konzistencia a prítomnosť krvi bola vizuálne hodnotená nasledovným 
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skóre: tvrdá konzistencia (skóre 0), mäkká konzistencia (1), vodnatá konzistencia (2), vodnatá 
konzistencia s prítomnosťou krvi (3). Zbieraná stolica bola po odbere uchovávaná pri teplote -
20 °C po dobu spracovania. Na konci experimentu boli zvieratá usmrtené. Po usmrtení bola 
odmeraná dĺžka a hmotnosť hrubého čreva.
Meranie zápalu v čreve in vivo:
Pre meranie zápalu in vivo bol použitý roztok luminolu s koncentráciou 50 mg/ml, ktorý bol 
pripravený rozpustením Luminol sodium salt (Biosynth Carbosynth, Compton, Spojené 
kráľovstvo) v 1x PBS. Tento roztok bol počas doby používania skladovaný pri teplote 4 °C a 
chránený pred prístupom denného svetla. Bezprostredne pred meraním bolo 
experimentálnym myšiam intraperitoneálne podaných 100 µl luminolu. Prítomnosť zápalu,
a teda emisia chemiluminiscenčného žiarenia, bola meraná pomocou prístroja IVIS 
SpectrumCT In Vivo Imaging System (PerkinElmer, Waltham, MA, USA) s nasledovnými 
parametrami: expozičný čas 5 minút, medium binning, field of view-C, F/Stop-1. Počas doby 
merania boli myši uspané inhalačnou anestézou s použitím 3 % roztoku isofluranu. 
V animálnom modeli akútnej kolitídy bol zápal sledovaný na 3., 5. a 7. deň experimentu. V 
animálnom modeli chronickej kolitídy bol zápal sledovaný na 3., 5. a 7. deň experimentu počas 
DSS cyklov.
Meranie prítomnosti krvi v stolici ex vivo:
Pre účely merania prítomnosti krvi bolo navážených 0,1 g luminolu a 7,5 g KOH, ktoré boli 
rozpustené v 125 ml destilovanej vody. Pripravený roztok bol počas doby používania 
uchovávaný pri teplote 4 °C a chránený pred prístupom denného svetla. Vzorky pozbieranej 
stolice boli spracované pridaním 500 µl destilovanej vody s následnou homogenizáciou. 
Vzniknutý homogenát bol centrifugovaný 2 minúty pri odstredivej sile 8000 g. Následne bolo 
200 µl supernatantu prepipetovaných do čistej skúmavky. Bezprostredne pred meraním bol 
roztok luminolu zmiešaný s 35 % H2O2 v pomere 1:1. Do skúmavky so supernatantom bolo 
pridaných 300 µl roztoku luminolu. Meranie chemiluminiscencie sa uskutočnilo na prístroji 
IVIS SpectrumCT In Vivo Imaging System (PerkinElmer, Waltham, MA, USA) s nasledovnými 
parametrami: expozičný čas 1 s, medium binning, field of view-C, F/Stop-1.
Vyhodnotenie a štatistická analýza:
Na meranie emitovaného chemiluminiscenčného signálu in vivo a ex vivo bol použitý interný 
program zobrazovacieho prístroja. Získané výsledky boli štatisticky spracované a graficky 
vizualizované v programe GraphPad Prism (verzia 9.0.0, GraphPad Software, San Diego, CA, 
USA). Na vyhodnotenie výsledkov bol použitý parametrický T-test a ANOVA test s 
Bonferroniho korekciou. Výsledne dáta boli prezentované ako priemer ± štandardná odchýlka. 
Za signifikantné boli považované rozdiely s hladinou významnosti p<0,05.

Výsledky:
V akútnom animálnom modeli kolitídy sme sledovali zaužívané znaky kolitídy: pokles telesnej 
hmotnosti, konzistenciu stolice, prítomnosť okultného krvácania a skrátenie dĺžky čreva. V 
skupinách A_2%_COL a A_4%_COL došlo počas doby trvania experimentu k poklesu 
hmotnosti. V porovnaní s počiatočnou hmotnosťou nastal výrazný pokles v skupine A_4%_COL 
na 5. deň (p<0,05) a v skupine A_2%_COL na 7. deň experimentu (p<0,05). V skupine 
A_4%_COL bol pozorovaný v posledný deň experimentu vyšší pokles hmotnosti (18 ± 6 %) v 
porovnaní so skupinou A_2%_COL (10 ± 7 %) vzhľadom na počiatočnú hmotnosť tela. Vizuálne 
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bola krv v stolici pozorovaná u 50 % myší skupiny A_2%_COL na 6. deň, v skupine A_4%_COL 
na 4. deň experimentu. Na konci experimentu bola dĺžka čreva v skupine A_2%_COL (p<0,01) 
a v skupine A_4%_COL skupiny (p<0,001) významne kratšia v porovnaní s kontrolnou A_CTRL 
skupinou.
V akútnom animálnom modeli kolitídy sa nepodarilo chemiluminiscenčne preukázať 
prítomnosť zápalu v čreve A_2%_COL a A_4%_COL skupín myší v porovnaní s kontrolnou 
A_CTRL skupinou. Napriek tomu bola detekcia prítomnosti krvi v stolici úspešná. V 
skupine A_2%_COL bola emisia chemiluminiscencie významne vyššia od 5. dňa podávania 
roztoku DSS (p<0,05), a v skupine A_4%_COL 4 % DSS od 3. dňa podávania roztoku DSS 
(p<0,05) v porovnaní s kontrolnou A_CTRL skupinou (Obr. 1). Táto chemiluminiscenčná 
metóda bola porovnávaná s komerčne dostupnými testami okultného krvácania (FOB test, 
citlivosť 10 ng/ml). Detekcia krvi v stolici chemiluminiscenciou detegovala prítomnosť krvi 
v stolici o deň skôr než komerčný FOB test.

Obr.1 Detekcia okultného krvácania ex vivo v akútnom modeli kolitídy. Nárast emitovanej 
chemiluminiscencie v skupinách A_CTRL, A_2%_COL a A_4%_COL v priebehu trvania 
experimentu (* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001). 

V chronickom animálnom modeli kolitídy boli opäť sledované štandardné znaky kolitídy. V 
skupine A_2%_COL došlo k poklesu telesnej hmotnosti v porovnaní s počiatočnou telesnou 
hmotnosťou na konci 1. (5 ± 3 %), 2. (5 ± 6 %) a 3. (8 ± 5 %) DSS cyklu. Vizuálne hodnotenie 
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prítomnosti krvi v stolici zodpovedalo obdobiam relapsu. Na konci experimentu bola dĺžka 
čreva v skupine C_2%_COL významne kratšia v porovnaní s kontrolnou C_CTRL skupinou 
(p<0,05).
V skupine A_2%_COL bol detegovaný postupný nárast emitovanej chemiluminiscencie 
v priebehu času s významným vzrastom počas 5. cyklu (p<0,05) v porovnaní s kontrolnou 
C_CTRL skupinou (Obr. 2). Chemiluminiscenčná detekcia prítomnosti krvi v stolici bola v 
skupine C_2%_COL významne vyššia na 7. deň všetkých DSS cyklov v porovnaní s kontrolnou 
C_CTRL skupinou (p<0,05).

Obr.2 Detekcia zápalu čreva u myší in vivo v chronickom modeli kolitídy. Nárast emitovanej 
chemiluminiscencie v skupinách C_CTRL a C_2%_COL v priebehu experimentu (* p<0,05, ** 
p<0,01, *** p<0,001). 

Diskusia
V akútnom animálnom modeli kolitídy boli v skupinách A_2%_COL a A_4%_COL úspešne 
pozorované typické znaky rozvoja kolitídy, akými sú pokles hmotnosti, zmeny v konzistencii 
stolice a následne prítomnosť okultného krvácania. V dôsledku zápalu došlo u týchto skupín k 
skráteniu dĺžka hrubého čreva. Môžeme tak konštatovať, že akútna kolitída bola indukovaná
úspešne.
V akútnom modeli kolitídy sa nepodarilo chemiluminiscenčne preukázať prítomnosť zápalu 
čreva a medzi jednotlivými experimentálnymi skupinami neboli pozorované významné 
rozdiely. Emisia chemiluminiscenčného signálu bola meraná aj mimo oblasť záujmu brušnej 
dutiny, napríklad v oblasti ústnej dutiny a rekta. Podobný nešpecifický signál uvádza aj štúdia 
venujúca sa zobrazovaniu tumoru in vivo [6], kde bola okrem miesta injekcie nádorových 
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buniek emitovaná luminiscencia v oblasti brušnej dutiny a rekta. Tento signál mohol byť 
dôsledkom prirodzeného vylučovania luminolu.
Podarilo sa detegovať krv v stolici myší pred jeho viditeľným výskytom a nástupom prvých 
znakov kolitídy. Táto metóda tak môže predstavovať potenciálny nástroj pre detekciu 
okultného krvácania. Nevýhodou metódy ostáva nutnosť prístrojového vybavenia pre analýzu. 
V súčasnosti boli vlastnosti luminolu využité pre sledovanie aktivity MPO už aj 
prostredníctvom komerčného Luminol Reaction Experiment Kitu [10].
V chronickom animálnom modeli kolitídy boli v skupine C_2%_COL úspešne pozorované 
typické znaky rozvoja kolitídy, čím sa predpokladá jej úspešná indukcia. Bol detegovaný nárast 
emisie chemiluminiscencie v priebehu času s významným zvýšením v poslednom 3. DSS cyklu. 
Zároveň sa podarilo detegovať okultné krvácanie pred jeho viditeľným výskytom v stolici. 
Súčasné štúdie popisujú, že MPO produkujúce ROS sa môže významne podieľať na progresii 
chronického zápalu. Nakoľko ROS regulujú imunitnú reakciu signalizáciou prozápalovej 
chemotaxie na miesto zápalu a aktivácie, postupný nárast chemiluminiscencie môže byť 
dôsledkom pozitívnej spätnej väzby ROS, pričom poškodenie tkaniva vyvolaného ROS 
opätovne stimuluje prozápalovú chemotaxiu. V dôsledku tohto dochádza k lokálnemu 
zvyšovaniu produkcie ROS a perzistencii zápalu [11], [12]. Tento poznatok môže pomôcť pri 
sledovaní progresie IBD. Naopak, niektoré publikácie na sledovanie progresie chronického 
zápalu aplikovali lucigenín, nezávislý na MPO aktivite, ktorý zobrazuje aktivitu Phox 
v makrofágoch [7], [13].
Chemiluminiscenčná metóda diagnostiky IBD luminolom predstavuje nový potenciálny nástroj 
pre opakované a dlhodobé sledovanie aktivity IBD bez nutnosti endoskopického invazívneho 
zákroku. Z výsledkov experimentu vyplýva, že zápal v čreve myší je možné neinvazívne in vivo
detegovať pomocou emisie chemiluminiscencie luminolu iba v prípade chronickej kolitídy, a to 
v období relapsu. Predmetom ďalšieho výskumu tak ostáva neinvazívna diagnostika 
prebiehajúcej akútnej formy IBD a remisie chronickej formy IBD.

Podporené grantom VEGA 1/0674/21 a VEGA 1/0649/21.
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Úvod
Teloméry, extrémne konce lineárnych chromozómov, vykazujú vysokú mieru evolučnej 
konzervovanosti naprieč organizmami. Ich nukleotidové sekvencie sú u väčšiny známych 
organizmov tvorené repetíciami tzv. „cicavčieho“ motívu 5’ TTAGGG 3’, ktorý rozpoznáva 
viacero nepríbuzných typov telomérických proteínov (1). Tento a jemu podobné motívy boli 
popísané naprieč eukaryotmi od prvokov, bezstavovcov, húb až po vyššie rastliny a stavovce, 
vrátane človeka (2-4).
Ku rozsiahlej diverzifikácii od takýchto motívov však došlo u kvasinkového pododdielu 
Saccharomycotina. Táto diverzifikácia bola u mnohých druhov sprevádzaná aj prestavbou 
proteínových komplexov chrániacich teloméry. U zástupcov bazálnych vývojových vetiev
pododdielu je dvojvláknová časť telomér viazaná proteínom Tay1 (telomere-associated in 
Yarrowia 1) (5), pre evolučne mladšie vetvy jeho pozíciu nahrádza proteín Rap1 (repressor 
activator protein 1) (6). V prípade proteínu Tay1 bol pozorovaný pokles afinity k telomérickým 
motívom, ktorých sekvencia sa výrazne odlišovala od „cicavčieho“ motívu v podmienkach 
in vitro, zatiaľ čo ortológy Rap1p rozpoznávajú mnohé z týchto motívov prirodzene 
v podmienkach in vivo (7). 
Cieľom práce je pripraviť proteín Rap1p kvasinky S. cerevisiae a v podmienkach in vitro
testovať zmenu jeho afinity k rôznym typom telomérických repetícií. 

Materiál a metódy
Amplifikovanú sekvenciu génu kódujúceho proteín Rap1 kvasinky sme klonovali do plazmidu 
pGEX-6P-1 využitím Gibson assembly assay. Na produkciu plazmidov sme využili bakteriálny 
kmeň Escherichia coli DH5α. Naklonované plazmidy sme izolovali využitím NucleoSpin Plasmid 
Kit-u (Macherey-Nagel) a správnu inzerciu sme overovali sekvenačnou analýzou. 
Pre indukciu expresie sme transformovali kmeň E. coli BL21 (DE3) a samotnú expresiu sme 
vyvolali pridaním IPTG do živného LBA-glukózového média. Proteín záujmu sme zo 
sonikovaného bakteriálneho peletu purifikovali afinitnou chromotografiou využitím 
glutathionu na kolónke. Eluovaný bol následne pomocou Prescission proteázy.
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Na sledovanie zmeny afinity pripraveného proteínu ku vybraným telomérickým repetíciám 
sme využili metódu kompetičnej gélovej retardácie (Electrophoretic mobility shift assay). Na 
následnú kvantifikáciu množstva voľnej a retardovanej sondy sme využili softvér Fiji ImageJ.

Výsledky
Pripravený proteín sa preukázal byť funkčným a úspešne rozpoznával jemu vlastnú 
telomérickú repetíciu v podmienkach in vitro. 

Obr. 1: Sken Storage Phosphor Screen (Kodak) po kompetičnej gélovej retardácii s proteínom 
Rap1 vyhotovený pomocou Personal Molecular imager Fx. Všetky shift-y reprezentujú 
komplex proteínu s rádioaktívnou sondou. 

Graf 1: Relatívne množstvo voľnej sondy za prítomnosti rôznych kompetítorov vo vzorke. Graf 
vyhotovený na základe dát získaných kvantifikáciou troch snímok z kompetičnej gélovej 
retardácie proteínu Rap1 pomocou softvéru Fiji ImageJ. Chybové úsečky znázorňujú 
smerodajnú odchýlku.
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Po stanovení titra sme proteín použili na tripliku experimentov kompetičnej gélovej 
retardácie, po ktorých bolo možné na skenoch screen-ov pozorovať nárast afinity smerom ku 
kompetítorom reprezentujúcim evolučne mladšie sekvencie.

Diskusia
Práca nadväzuje na predchádzajúci výskum porovnávania afinity telomérického proteínu Tay1 
z kvasinky Y. lipolytica. U Yarrowia clade sa zachoval telomérický motív podobný evolučne 
pôvodnému cicavčiemu motívu len s menšou obmenou, pričom u zástupcov tejto bazálnej 
kvasinkovej vetvy je cicavčí motív prerušený štvor-nukleotidovým spacer-om. Samotný 
proteín Tay1 ale v podmienkach in vitro rozpoznával z vybraných motívov najlepšie práce 
cicavčí motív a jeho afinita klesala už pri interakcii s jemu vlastnému telomérickému motívu, 
pričom u evolučne mladších druhoch s výrazne pozmenenými telomérickými repetíciami bola 
afinita minimálna (7). 
My sme pre testovanie zmeny afinity vybrali práve testované telomérické repetície ako 
kompetítory, konkrétne repetície z druhov Homo sapiens (5’ TTAGGG 3’, tzv. „cicavčí“ motív), 
Y. lipolytica (5’ TTAGTCAGGG 3’), Debaryomyces hansenii (5’ TTGAGGTGTAGGGATG 3’), 
Clavispora lusitaniae (5’ TTCTTTAGGGAGGTACTGATG 3’), Meyerozyma guilliermondii (5’
TGTGTACTGGTG 3’) a S. cerevisiae (5’ TGGTGTGTG-GGTG 3’). V uvedenom poradí bol 
pozorovaný pokles afinity proteínu Tay1 (7). Nám sa podarilo sledovať presne opačnú zmenu 
afinity a to postupný nárast afinity proteínu Rap1 (Graf 1), pričom afinita narastala so 
strácajúcou sa konsenzus sekvenciou Tay1, cicavčím motívom.
Pri obr. 1 z gélovej retardácie možno okrem voľnej sondy sledovať niekoľko shift-ov, v ktorých 
zostala zadržaná (retardovaná) rádioaktívna sonda. Podobne ako v prípade gélovej retardácie 
s Tay1 (7), hlavný shift predstavuje komplex jednej molekuly proteínu a jednej molekuly 
sondy. Vrchný shift, nakoľko migroval pomalšie, najskôr predstavuje zložitejšie komplexy 
viacerých molekúl proteínu Rap1 a rádioaktívnych sond. Dva spodné shift-y migrovali 
rýchlejšie, no tiež predstavujú sondu retardovanú proteínom. Proteín Rap1 ale disponuje 
dvoma DNA-väzobnými Myb doménami. Pri spodnom shift-e 1 by bolo možné predpokladať 
interakciu oboch Myb domén proteínu, s tým, že boli v inej konformácii. To možno vysvetliť 
flexibilitou proteínu Rap1p. Ten dokáže svojimi Myb doménami interagovať nie len 
bezprostredne susediacimi konsenzus sekvenciami, ale aj so vzdialenejšími. Inou alternatívou 
by mohlo byť, že konsenzus sekvencie sa interakciou s proteínom pritiahnu bližšie k sebe (8). 
Tým, že sonda obsahovala dve telomérické repetície, mohlo dôjsť ku vzniku ďalšej konsenzus 
sekvencie pre proteín a teda rôznym konformáciám. Inou alternatívou je interakcia druhého 
reakčného povrchu Myb domény so sondou. Dva rôzne interakčné povrchy DNA-väzobnej 
domény proteínu Rap1 boli popísané v súvislosti s interakciou s G-kvadruplexom, špecifickou 
vyššou štruktúrou vznikajúcou v G-bohatých oblastiach genómu, akými sú teloméry (9).
Tieto výsledky napovedajú o možnom evolučnom scenári, podľa ktorého mali pôvodné 
kvasinky pododdielu Saccharomycotina telomérické repetície podobné vysoko 
konzervatívnemu cicavčiemu motívu, ktoré boli rozpoznávané proteínom podobným Tay1p. 
Počas ďalšieho vývoja sa ale tento proteín stratil alebo bol postupne nahradený proteínom 
s menej striktnou konsenzus sekvenciou. Takáto výmena proteínu mohla umožniť následnú 
masívnu diverzifikáciu sekvencií telomérických repetícií (10). To, v akej škále prebiehala 
diverzifikácia pred samotným nahradením proteínu na dvojvlákne telomér je možné popisovať 
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len v hladine špekulácii, no nakoľko je strata telomérického proteínu pre recentné druhy 
letálna, predpokladáme, že strate evolučne staršieho telomérického proteínu predchádzal 
stav, kedy boli dvojvláknové úseky telomér rozpoznávané dvoma rozdielnymi telomérickými 
proteínmi. K tomu by v našom prípade bol potrebný telomérický motív obsahujúci konsenzus 
sekvenciu proteínu Rap1 aj proteínu Tay1. Taký prípad možno pozorovať u kvasinky C.
lusitaniae, no u nej gén kódujúci homológ Tay1p nebol popísaný (10). Zástupcom 
disponujúcim homológmi génov oboch telomérických proteínov je druh Wickerhamiella 
infanticola, ktorej telomérická repetícia obsahuje sčasti zachovaný cicavčí motív na 5´ konci, 
zahŕňajúci 5 nukleotidový spacer a je predĺžená na 3´ konci, kde sa ale nenachádza typická 
konsenzus sekvencia pre Rap1p. Koexistencia dvoch odlišných typov DNA-viažucich proteínov 
na dvojvláknovej časti telomér, hoci u pododdielu Saccharomycotina nebola popísaná, nie je 
vylúčená. U bazídiovej sneti Ustilago maydis, disponujúcej telomérickými repetíciami 
cicavčieho motívu, sa na údržbe telomér zúčastňujú proteíny UmTrf2p a UmTay1p (11).
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Úvod
Meióza predstavuje kľúčovú udalosť sexuálneho životného cyklu eukaryotov. Ide 
o špecializovaný typ bunkového delenia, pri ktorom vznikajú haploidné bunky z diploidných 
rodičovských prekurzorov. Jednotlivé kroky meiotického cyklu zahŕňajú sériu udalostí, ktoré 
sú prísne regulované. Na koordinácii týchto rozsiahlych zmien participuje množstvo proteínov. 
Bezchybná segregácia je esenciálna pre tvorbu životaschopných zdravých pohlavných buniek
[1]. Kvasinka Schizosaccharomyces pombe predstavuje užitočný modelový organizmus 
pre štúdium princípov meiotického delenia [2]. Základné kroky meiózy sú totožné 
s meiotickým delením vyšších organizmov, avšak priebeh meiotického delenia S. pombe je 
podstatne jednoduchší, kratší a ľahko indukovateľný. Navyše, mnohé proteíny podieľajúce 
sa na priebehu meiózy sú evolučne konzervované u kvasiniek aj u človeka.
Predikovaná funkcia proteínu Spc2 v kvasinke S. pombe súvisí s enzymatickou aktivitou 
komplexu signálnej peptidázy (SPC) [3, i1]. Počas profázy I sa jadro kvasiniek S. pombe 
predlžuje, vytvára sa špecifická štruktúra označovaná ako „horsetail“ jadro, ktoré sa v bunke 
pohybuje a dochádza k efektívnej meiotickej rekombinácii [4]. Predchádzajúcimi 
experimentami bolo zistené, že v bunkách s deléciou spc2 génu dochádza k rozpadu štruktúry 
„horsetail“ [5]. Akú úlohu v meiotickom delení zohráva proteín Spc2 však zatiaľ nie je známe. 
V nedávnej štúdii bolo objavené, že proteín Spc2 interaguje s proteínmi patriacimi do skupiny 
transmembránových proteínov jadrového obalu [6]. Determinácia vplyvu Spc2 a jeho 
interakčných partnerov na proces meiotického delenia buniek modelových organizmov by 
mohla dopomôcť k objasneniu princípov meiózy aj u vyšších eukaryotov vrátane človeka.

Materiál a metódy 
Práca je zameraná na bližšie objasnenie poruchy meiotického delenia pomocou fluorescenčnej 
mikroskopie v spojení s prípravou a analýzou nových kmeňov s deléciou a následnou 
nadexpresiou spc2 génu. Indukcia meiotického delenia bola uskutočnená na médiu 
bez prídavku dusíka (tuhom/ tekutom) pri zníženej kultivačnej teplote (25 ˚C). Pripravené 
preparáty boli pozorované pomocou invertovaného fluorescenčného mikroskopu (Olympus 
IX83) za použitia objektívu so 60-násobným zväčšením (PlanApo NA 1.42).
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Pri náhodnej analýze spór bolo 106 spór nanesených na Petriho misku s tuhým kultivačným 
YES médiom. 200 spór/ kolónií bolo vyhodnotených po 30 hod kultivácii pri 32 ˚C. Nevyklíčené 
spóry (1 bunka), mikrokolónie (2-4 bunky) a kolónie (>4 bunky) boli hodnotené v 3 nezávislých 
experimentoch.

Výsledky
Po príprave vhodne značeného kmeňa a preparátu pre pozorovanie živých buniek sa nám 
podarilo zaznamenať priebeh meiotických delení buniek kmeňa s deléciou spc2 génu. 
Reprezentatívna bunka s poruchou v Meióze I, ale aj bunky so štandardným priebehom 
Meiózy II sú znázornené na Obr. 1.
Pre potvrdenie, že delécia spc2 génu spôsobuje defekt špecifický pre meiotické delenie sme 
mutantný kmeň 17915 s spc2 transformovali plazmidmi s inzertovaným spc2 génom
(pREP41_spc2), čím sme indukovali nadexpresiu spc2 v pôvodnom mutantovi. V kmeňoch 
získaných po transformácii aj v pôvodnom mutantovi sme navodili meiotické delenie, a to 
pomocou následnej kultivácie na médiu bez prídavku dusíka (PMG-N).
Po 12-18 hod sme bunky zafixovali a pozorovali pod fluorescenčným mikroskopom DNA 
značenie pomocou DAPI farbenia a centroméru 2 ako cen2-GFP bodky. Ak meiotické delenie 
prebehlo správne, mohli sme v jednom asku pozorovať 4 jadrá svietiace na modro (DAPI 
farbenie) a v každom jadre len 1 zelenú bodku vizualizujúcu centroméru 2. Pri mutantnom 
kmeni spc2 (17915) sme pozorovali defektný fenotyp (Obr. 2). Percentuálne zastúpenie 
askov s defektným priebehom meiotického delenia v kmeni 17915 s spc2 bolo 62 %. Pri kmeni 
s nadexpresiou génu spc2 z plazmidu pREP41_spc2 sme pozorovali defekt v meiotickom delení
len v 2-3 % askov, hodnotených bolo 100 askov.
Životaschopnosť meiózou vzniknutých pohlavných buniek bola hodnotená pomocou náhodnej 
analýzy spór. Z výsledkov vyplýva, že životaschopnosť spór kmeňov s divou verziou génu spc2
bola na rovnakej úrovni, pričom percentuálne zastúpenie kolónií bolo u oboch ~ 80 % 
a vytvorili rovnaké % mikrokolónií – 9,3 %. Nadexpresia prázdneho vektora pREP41 v kmeňoch 
divého typu ani u kmeňa s spc2 neovplyvnila výsledok prežívania spór. Nadexpresia génu 
spc2 v divom kmeni takisto neovplyvnila životaschopnosť spór. U kmeňa s spc2 génu 
vytvorilo kolónie 32,5 % buniek, mikrokolónie 9,9 % buniek a percentuálne zastúpenie 
nevyklíčených buniek bolo 57,6 %. Nadexpresia génu spc2 v mutantnom kmeni spôsobila 2,6-
násobné zvýšenie počtu kolónií tvorených >4 bunkami (Graf 1).
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Obr. 1: Priebeh meiotického delenia buniek pod fluorescenčným mikroskopom. Snímky vyhotovené 
v 5 min intervaloch. Vizualizácia jadra pomocou fúzie jeho Hht1 histónového proteínu s červeným 
fluorescenčným proteínom (Hht1-mRFP), vizualizácia pólového telieska pomocou fúzie jeho proteínu 
Pcp1 so zeleným fluorescenčným proteínom (Pcp1-GFP). Bunka označená bodkovaným ohraničením
(vľavo) postupne prechádza anafázou I, po defekte v anafáze I je viditeľné hromadenie genetického 
materiálu. Bunky označené čiarkovaným ohraničením (vpravo) prechádzajú Meiózou II – štandardné 
delenie.

Obr. 2: Vplyv delécie a nadexpresie proteínu Spc2 na bunky – analýza fenotypu spór. Snímky A-D
zobrazujú kmeň 17915 ( spc2), snímky E-H zobrazujú kmeň spc2 + pRep41_spc2 (nadexpresia spc2
v pôvodnom deletantovi). A: vizualizácia jadier pomocou flurescenčného farbiva DAPI, biela šípka 
ukazuje na bunku s defektom po meiotickom delení – chromozóm mimo jadra. B: vizualizácia 
centroméry 2 pomocou flurescenčného farbiva GFP. C: prekryv fluorescencie DAPI a GFP. 
D: prechádzajúce svetlo. E: fluorescenčná vizualizácia jadier pomocou DAPI, biely trojuholník 
poukazuje na bunku so 4 jadrami (klasický fenotyp). F: vizualizácia centroméry 2 pomocou GFP, biely
trojuholník poukazujú na prítomnosť jednej cen2 bodky v každej spóre (klasický fenotyp). G: prekryv 
fluorescencie DAPI a GFP. H: prechádzajúce svetlo.
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Vyhodnotenie životaschopnosti spór kmeňa divého typu (WT), kmeňa divého typu s fluorescenčným 
značením centroméry 2 (WT + GFP dots), kmeňa divého typu s vektorom (WT + pRep41), kmeňa 
s deléciou spc2 génu ( spc2), kmeňa s deléciou spc2 génu s vektorom ( spc2 + pRep41), kmeňa divého 
typu s plazmidom obsahujúcim inzertovaný spc2 gén (WT + pRep4_spc2), kmeňa s deléciou spc2 génu 
s plazmidom obsahujúcim inzertovaný spc2 gén ( spc2 + pRep41_spc2).

Diskusia
Aneuploidia je jav spojený s chýbajúcimi, alebo naopak nadbytočnými chromozómami 
v bunkách organizmu. Príčinou vzniku aneuploidie môže byť porucha v priebehu meiotického 
delenia bunky, ale aj porucha deliaceho vretienka či centrozómu bunky, v dôsledku čoho 
dochádza k nondisjunkcii homologických chromozómov [7]. Dané experimenty nadväzujú 
na výsledky predchádzajúcich experimentov, ktoré ukázali, že delécia spc2 génu zapríčiňuje 
rozpad štruktúry „horse-tail“ [5]. Takisto bolo preukázané, že bunky s Δspc2 vykazujú vyššiu 
citlivosť na tiabendazol [i2], ktorý destabilizuje mikrotubuly, a tak spôsobuje poškodenie 
deliaceho vretienka. 
Pomocou snímania živých buniek sa nám podarilo zachytiť defekty prítomné najmä v anafáze 
prvého meiotického delenia, ktoré sú pravdepodobne spôsobené deléciou spc2 génu. 
V nasnímaných defektných bunkách dochádzalo k predčasnému rozdeleniu SPB sprevádzané 
prítomnosťou „zaostávajúcich chromozómov“. Tento jav je však potrebné podrobnejšie 
preskúmať z dôvodu malého počtu zanalyzovaných buniek. 
Pri analýze fenotypu spór sme vychádzali z predpokladu, že po transformácii plazmidu 
s génom spc2 dôjde v pôvodnom deletantovi k expresii spc2 génu, a následnému odstráneniu 
poruchy meiózy buniek. Usudzujeme, že maximálna expresia proteínu Spc2 nebola pre bunky 
toxická, a zároveň bola dostatočná na to, aby meiotické delenie prebehlo s rovnakou 
účinnosťou ako u kmeňa divého typu.
Aby sme efekt nadexpresie spc2 génu potvrdili, zamerali sme sa aj na vyhodnotenie prežívania 
spór, nakoľko sme predpokladali, že po odstránení poruchy meiotického delenia sa prežívanie 
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spór zlepší. Tento predpoklad sme potvrdili pomocou náhodnej analýzy spór. V troch 
nezávislých experimentoch sa nám podarilo preukázať, že kmeň s Δspc2 génu mal po vnesení 
konštruktu s inzertovaným spc2 génom do buniek podobné percentuálne zastúpenie 
vyklíčených kolónii ako oba kmene divého typu. Výsledky takisto ukazujú, 
že vnesenie samotného plazmidu neovplyvňuje prežívanie spór.

Záver
Meióza je nesmierne dôležitá pre pohlavné rozmnožovanie eukaryotov. Štúdium 
mechanizmov, ktoré sú základom meiózy trvá desaťročia. Početné štúdie odhalili hlavné, ale 
aj neočakávané úlohy proteínov nevyhnutných pre jej správny priebeh. Napriek tomu existuje 
veľa aspektov meiotického delenia, ktoré sú ešte stále menej objasnené. Týmito 
experimentmi sme sa pokúsili identifikovať a charakterizovať funkciu proteínu Spc2 
v meiotickom delení kvasinky S. pombe. 
Podarilo sa nám preukázať, že delécia spc2 génu spôsobuje chyby v segregácii chromozómov 
a tvorbe spór počas meiózy. Nadexpresia génu spc2 v kmeni s Δspc2 viedla k oprave poruchy 
v meiotickom delení.
Aj keď sa nám nepodarilo pozorovať dvojitý „horse-tail“ v živých bunkách počas profázy I, naše 
výsledky preukazujú, že delécia spc2 génu vplýva na priebeh profázy prvého meiotického 
delenia. Pozorovali sme predčasné rozdelenie pólového telieska, dochádzalo k nemu 
pred ukončením meiozy I. Tento jav je však potrebné detailnejšie preskúmať z dôvodu malého 
počtu analyzovaných buniek.

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. 
APVV-17-0526. Práca vznikla s finančnou podporou grantu VEGA 1/0450/18.
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Úvod 
Malígny melanóm predstavuje najzhubnejší typ nádoru kože, ktorý je zodpovedný až za 90% 
úmrtí zo všetkých nádorov kože (1). Aj napriek značným pokrokom sú terapeutické možnosti 
v pokročilejších štádiách tejto nádorovej choroby stále nedostatočné. Je to podmienené aj 
tým, že etiopatogenéza nádorových chorôb predstavuje vysoko komplexný proces, ktorý nie 
je stále úplne objasnený. Nedávno publikované práce preukázali, že senzitívne nervové 
zakončenia významne ovplyvňujú priebeh malígneho melanómu (2, 3). Úloha senzitívnych 
nervových zakončení pri malígnom melanóme je v súčasnosti ale nejednoznačná, nie je totiž 
zrejmé, či pôsobia na melanóm stimulačne alebo inhibične.
V súčasnosti sa lokálne anestetiká používajú v mnohých medicínskych odboroch na potlačenie 
prenosu vzruchov v senzitívnych a sympatikových nervových zakončeniach. Okrem toho majú 
lokálne anestetiká, ako napríklad lidokaín a tetrakaín, vykazujú priamy cytotoxický účinok na 
melanómové bunky (4, 5).
V roku 2014 boli americkou agentúrou FDA schválene po prvý krát plno humanizované anti 
PD-1 protilátky pembrolizumab a nivolumab pre pacientov s neresekovateľným štádiom 
melanómu (6). Tieto protilátky sú schopné reaktivovať nádorovo špecifické cytotoxické T-
bunky a následne vyvolať imunitnú odpoveď proti nádoru (7-9). Nevýhodou tejto liečby je, že 
len približne 30 % pacientov s melanómom vykazuje pozitívne výsledky s trvalou klinickou 
odpoveďou. Ukázalo sa, že na myšom modeli malígneho melanómu vyvolaného bunkami 
B16F0 liečba protilátkami anti PD1 vyvoláva stabilnú imunitnú odpoveď len u 30 % myší (10). 
Preto je tento model vhodný na štúdium anti PD-1 terapie.
Vzhľadom na vyššie uvedené sme skúmali vplyv opakovaného podávania lokálnych anestetík 
na progresiu malígneho melanómu. Lokálne anestetiká sme podávali aj v kombinácii 
s imunoterapiou.

Materiál a metódy
Experimentálne zvieratá: V experimente boli použité samce laboratórnych myší kmeňa 
C57Bl/6J (Charles River, Nemecko, dodávateľ Velaz, Praha, Česká republika), vek pri dovoze 
cca 7 týždňov, váha pri dovoze cca 20 – 25g. Zvieratá boli umiestnené v chovných klietkach
v počtoch 3 alebo 4 a boli chované v štandardných podmienkach zverinca s kontrolovanou 
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teplotou (22 ± 1°C), vlhkosť vzduchu (55 ± 10%) a s pravidelným 12 hodinovým svetelným 
režimom so svetlou fázou začínajúcou ráno o 7:00 hodine. Počas experimentov mali zvieratá 
voľný prístup k vode a peletovanej potrave.

Indukcia nádorov a podávanie terapie: V experimente sa použila bunková línia myšieho 
melanómu B16-F0. Bunky boli kultivované v kompletnom kultivačnom médiu DMEM (Life 
Technologies, Gibco Paisley, Škótsko), doplnenom 10 % fetálnym hovädzím sérom (Life 
Technologies, Gibco, Carlsbad, CA, USA) a zmesou antibiotík a antimykotík (Life Technologies, 
Gaithersburg, MD, USA) vo zvlhčenej atmosfére 5 % CO2 pri 37 °C.
Suspenzia melanómových buniek B16-F0 sa intradermálne podala v dávke 3x105 buniek v 30 
µl PBS v krátkodobej anestézii indukovanej izofluránom. Topicky na oblasť melanómu sa 
podávala vehikulová masť (4% metylcelulóza) a anestetický krém Pliaglis zložený zo 7% 
lidokaín a 7% tetrakaín (Crescita Therapeutics). Anestetický krém Pliaglis bol poskytnutý 
spoločnosťou Crescita Therapeutics. Terapeutické protilátky proti PD-1 (RMP1-14 [Rat IgG2a], 
zakúpené od spoločnosti BioXCell) sa podávali intraperitoneálne (250 µg/dávka). Protilátky 
boli zriedené na terapeutickú koncentráciu pomocou InVivoPure pH 7,0 Dilution Buffer 
(získaný od spoločnosti BioXCell).

Experimentálny dizajn: Zvieratá boli rozdelené do piatich experimentálnych skupín: 
MEL – zvieratá s intradermálne podanými melanómovými bunkami
MEL+VEH - zvieratá s intradermálne podanými melanómovými bunkami a s topicky 
podávanou masťou obsahujúcou iba vehikulum
MEL+ANES - zvieratá s intradermálne podanými melanómovými bunkami a s topicky 
podávaným anestetickým krémom Pliaglis
MEL+IMMUNO - zvieratá s intradermálne podanými melanómovými bunkami, ktorým sa 
intraperitoneálne podávali terapeutické anti PD-1 protilátky
MEL+ANES+IMMUNO - zvieratá s intradermálne podanými melanómovými bunkami, ktorým 
sa podávala kombinovaná liečba v podobe anestetického krému Pliaglis spolu s anti PD-1 
protilátkami

Lokálne anestetikum používané pod obchodným názvom Pliaglis obsahuje 7 % lidokaínu a 7 % 
tetrakaínu (najvyššia koncentrácia spomedzi anestetík schválených FDA a EMA). Experiment 
od intradermálneho podania nádorových buniek trval 18 dní a liečba sa začala na 8. deň. 
Lokálne podávanie sa vykonávalo dvakrát denne s odstupom najmenej 8 hodín. V 8., 11. a 14. 
deň dostali myši intraperitoneálne anti PD-1 protilátky. Experiment bol ukončený dekapitáciou 
zvierat. Následne sa odobrala nádorová masa a odvážila. Nádor bol resekovaný na ďalšie 
spracovanie a zvyšok tkaniva bol zmrazený až do ďalšej analýzy.

Izolácia RNA a real-time PCR: RNA bola izolovaná využitím TRI Reagent®RT (MRC, Inc.) podľa 
inštrukcií výrobcu. Koncentrácia RNA bola zmeraná prostredníctvom NanoDrop 2000 (Thermo 
Fisher Scientific). Následne bola RNA prepísaná do DNA pomocou kitu RevertAid H minus First 
Strand cDNA Synthesis kit (Thermo Fisher Scientific) s využitím oligo dT primera podľa 
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inštrukcií výrobcu. Semikvantitatívna real-time PCR bola vykonaná v objeme 25 μL, 
obsahujúcom 30 ng templátovej cDNA, 12,5 μL FastStart Universal SYBR Green Master Rox 
(Roche), 1 μL páru špecifických primerov (sekvencie použitých primerov sú v tabuľke 1) a vodu. 
Vzorky boli analyzované na QuantStudio™ 5 Real-Time PCR prístroji (Applied Biosystems) za 
nasledovných podmienok: 1 cyklus (2 min) pri 50°C, nasledovaný 1 cyklom (10 min) pri 95°C a 
40 cyklami pri 95°C (15 s) a 60°C (1 min). Údaje boli normalizované podľa expresie GAPDH a 
vyjadrené ako relatívna fold change využívajúc ∆∆Ct metódu (11). Na potvrdenie špecificity 
amplifikovaných produktov sme použili analýzu disociačnej krivky.

Analýza prietokovou cytometriou: Pomocou pinzety a nožníc sme odrezali nádorové tkanivo a 
okolitú kožu. Všetky veľké rezy sme spracovali na 2-4 mm rezy. Spracovaný rez bol fyzicky 
homogenizovaný v skúmavke a následne bol tento homogenát prefiltrovaný cez 70µm filter 
(CELLTREAT Scientific Products) a premytý PBS. Tým sa zvyšné bunky prepláchli cez filter.
Následne boli bunky centrifugované pri 4°C 400 x g 5 min. Následne farbenie na viabilitu, 
blocking a farbenie značenými protilátkami prebehol podľa štandardných protokolov.

Štatistická analýza. Všetky štatistické analýzy boli vykonané použitím programu GraphPad 
Prism 6 (GraphPad Software, San Diego CA, USA). Na štatistické vyhodnotenie získaných 
výsledkov bol využitý Studentov t-test.

Obr. 1: Hmotnosti nádorov u všetkých experimentálnych skupín.
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Výsledky
Účinok liečby: Bezprostredne po eutanázii sme u všetkých zvierat určili hmotnosť nádoru. 
Lokálne podávanie anestetického krému Pliaglis znížilo hmotnosť nádoru v porovnaní s 
kontrolnou skupinou s melanómom. Aj terapeutické protilátky proti PD-1 významne znížili 
hmotnosť v tomto modeli slabo imunogénneho melanómu v porovnaní s kontrolnou skupinou 
melanómu. Dôležité je, že lokálne podávanie anestetického krému pôsobilo synergicky s anti 
PD-1 protilátkami (obr. 1).

Expresia apoptotického faktora v nádorovom tkanive: Stanovili sme pomocou RT-PCR génovú 
expresiu p53, ktorý podporuje progresiu melanómu a súvisí s reguláciou bunkového cyklu. Len 
v skupine MEL+ANES+IMMUNO bola expresia génu významne znížená (obr. 2).

Obr. 2: Relatívna expresia p53 v nádorovom tkanive

Expresia zápalových markerov v nádorovom tkanive: Liečba s anti PD-1 protilátkami 
signifikantne zvýšila expresiu rýchlosť limitujúceho génu syntézy prostaglandínov 
cyklooxygenázy 2 (COX2) (obr. 3A). Navyše sme zistili, že COX2 expresia negatívne korelovala 
s hmotnosťou nádoru v skupinách MEL+ANES a MEL+ANES+IMMUNO (MEL+ANES r = -0.5859, 
p = 0,0295; MEL+ANES+IMMUNO r = -0,6044, p = 0,0248). Skupiny liečené s anti PD-1 
protilátkami mali taktiež signifikantne zvýšenú expresiu zápalového cytokínu TNF-α (Obr. 3B). 
Zaujímavé je, že expresia TNF-α signifikantne negatívne korelovala s hmotnosťou nádoru 
v skupine MEL+ANES+IMMUNO ale nekorelovala v MEL+IMMUNO skupine 
(MEL+ANES+IMMNO r= -0,7732 p= 0,0007; MEL+IMMUNO r= 0,04762, p= 0,9349). 
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Obr. 3: Génová expresia zápalových markerov COX2 (A) a TNF-α (B) v nádorovom tkanive

Myeloidné bunky v nádorovom tkanive: V našom experimente, sme pomocou prietokovej 
cytometrie určovali zmeny v myeloidnom spektre imunitných buniek. Bunky boli značené 
s primárnymi protilátkami proti markerom CD11b a Gr-1. Bunky, pozitívne na tieto dva 
markery sme štandardne označili ako myeloidné derivované supresorové bunky (MDSC). Zistili 
sme, že pôsobením lokálnych anestetík sa zvýšil percentuálny pomer týchto buniek (obr. 4A). 
Avšak pri hlbšej analýze, sme zistili, že za toto zvýšenie je zodpovedná subpopulácia týchto 
buniek CD11b+Gr-1high (obr. 4B). Na druhú stranu u týchto skupín bol znížený percentuálny 
pomer CD11b+Gr-1- buniek (obr. 4C). Skupina liečená s anti PD-1 protilátkami mala 
marginálne ale nesignifikantne zvýšenú túto populáciu buniek v porovnaní s kontrolnou 
skupinou (p= 0,0523). Mechanizmus, ktorým lokálne anestetiká spôsobujú tento účinok, je cez
transdiferenciáciu CD11b+ Gr-1- buniek na CD11b+ Gr-1+ bunky. Pretože CD11b+Gr-1-
populácia buniek negatívne korelovala s populáciou CD11b+Gr-1high (r= -0,8799, p= < 0,0001). 

Génová expresia imunitne asociovaného génu F4/80 v nádorovom tkanive: Podanie anti PD-1 
protilátok signifikantne zvýšila expresiu F4/80 (obr. 5A). Pričom génová expresia F4/80 
negatívne korelovala s nádorovou hmotnosťou v skupine MEL+ANES+IMMUNO, na rozdiel od
skupiny MEL+IMMUNO (MEL+ANES+IMMUNO r= -0,8150, p= 0,0002; MEL+IMMUNO r= -
0,5629, p= 0,1435). Navyše v skupine liečenej kombinovanou terapiou bola signifikantne 
zvýšená expresia u zvierat, ktoré odpovedali na liečbu oproti skupine, v ktorej sa podávali iba 
anti PD-1 protilátky (obr. 5B).  Ďalej sme zistili, že génová expresia F4/80 signifikantne 
korelovala s expresiou TNF v skupine liečenou kombinovanou terapiou na rozdiel od skupiny 
liečenej iba anti PD-1 protilátkami (MEL+ANES+IMMUNO r= 0,9219, p= < 0,0001; 
MEL+IMMUNO r= 0,5868, p= 0,1353).
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Obr. 4: Percento myeloidných buniek v nádorovom tkanive
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Obr. 5: Génová expresia imunitne asociovaného génu F4/80 v nádorovom tkanive

Diskusia
V experiment sme experimentálne preukázali účinok topicky podávaného anestetického 
krému Pliaglis v kombinácii so štandardnou terapiou anti PD-1 protilátkami v myšom modeli 
melanómu. Zistili sme, že každodenné potieranie anestetickým krémom Pliaglis pôsobilo 
synergicky s anti PD-1 terapiou u myšieho modelu melanómu. Pomocou RT-PCR metódy sme 
zistili, že kombinovaná liečba signifikantne znížila expresiu p53. Eradikácia všetkých 
melanómových buniek aj s použitím súčasných terapeutík nie je úspešná, pretože podskupina 
buniek môže prejsť do stavu takzvaného pomalého cyklu. Ukázalo sa, že ligand Wnt (Wnt5A)
stabilizuje polčas rozpadu p53, čo vedie melanómové bunky k metastatickému fenotypu 
odolnému voči terapii a iniciuje tieto bunky do stavu pomalého cyklu. Farmakologická inhibícia 
p53 blokuje prechod melanómových buniek do pomalého cyklu a senzibilizuje bunky na 
inhibíciu BRAF/MEK (12). Tento tumor podporujúci účinok p53 sa preukázal aj u pacientov so 
slizničným melanómom, u ktorých bola zvýšená expresia spojená so zlou prognózou (13).
Prostaglandín E2 sa uvoľňuje zo zanikajúcich a nádorových buniek vystavených cytotoxickému 
podnetu. Na jednej strane zvýšená expresia cyklooxygenázy, ktorú pozorujeme najmä v 
skupine s kombinovanou liečbou, môže predstavovať pozitívny faktor, pretože 
pravdepodobne vedie k zvýšenej apoptóze nádorových buniek. Na druhej strane z 
publikovaných prác je známe, že vylučovanie prostaglandínu E2 nádorovými bunkami pri ich 
zániku je jedným z mechanizmov, ktorým podporujú rast ešte žijúcich nádorových buniek a 
inhibujú imunitnú odpoveď namierenú proti nádorovým bunkám (14, 15). Tieto výsledky sú 
v súlade s prácami, ktoré preukázali, že inhibítory tohto enzýmu pôsobia synergicky s anti PD1 
terapiou (16, 17).
Pomocou prietokovej cytometrie sme vyhodnotili zmeny v myeloidnom spektre buniek. Zistili 
sme, že lokálne anestetikum zvýšilo podiel MDSC v nádorovom tkanive. Hlbšia analýza 
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preukázala, že za toto zvýšenie je zodpovedná hlavne CD11b+Gr-1high populácia. Dolcetti a kol. 
avšak publikovali výsledky, podľa ktorých sú za imunosupresívny účinok MDSC zodpovedné 
najmä subpopulácie CD11b+Gr-1- a CD11b+Gr-1int, ale nie bunky s vysokým obsahom 
CD11b+Gr-1high (18). Nedávno sa preukázalo, že selektívna deplécia CD11b+Gr-1- buniek v 
modeli myšieho astrocytómu významne predĺžila priemerný čas prežitia myší liečených 
ganciklovirom (19). Tieto výsledky poukazujú na mechanizmus, ktorým lokálne anestetiká 
mohli pôsobiť, prostredníctvom zníženia immunosupresívnej populácia CD11b+Gr-1-, ktorá sa 
transdiferencovala na menej supresívnu populáciu CD11b+Gr-1high. Ďalej sme vyhodnotili 
expresiu makrofágového markeru F4/80. Ako vidieť na obrázku číslo 5 expresia tohto markeru 
bola vyššia v skupine s kombinovanou liečbou ale tento rozdiel nebol signifikantný oproti 
MEL+IMMUNO skupine. Na druhú stranu u zvierat, ktoré odpovedali na liečbu bola táto 
expresia signifikantne vyššia. Ďalší potenciálne inhibičný efekt na nádorový rast bol 
sprostredkovaný cez aktiváciu NF-κB signalizačnej dráhy. Preukázali sme, že expresia 
makrofágového markera F4/80 signifikantne korelovala s expresiou TNF-α v skupine 
MEL+ANES+IMMUNO. Z viacerých prác je zrrejmé, že TNF-α je referenčným cytokínom, 
ktorého expresia je sprostredkovaná cez NF-κB signalizáciu. A viaceré práce preukázali, že 
aktivácia NF-κB signalizačnej cesty v makrofágoch spôsobí tumor inhibičný efekt týchto buniek
v modeloch melanómu, ovárií ale aj mamárneho karcinómu (20-22). Tento efekt ďalej 
zvýrazňuje širokospektrálny efekt akým lokálne anestetiká v spojitosti s terapeutickými anti 
PD-1 protilátkami pôsobia na progresiu melanómu.
Naše zistenia poukazujú na to, že v liečbe melanómu je možné využiť aj lokálne anestetiká. 
Nakoľko ide o schválené, dostupné a finančne nenáročné farmaká, ich prípadné zavedenie do 
liečby melanómu môže byť otázkou krátkeho času. Bude ale potrebné ešte opakovane overiť 
ich účinnosť a tiež určiť, či ich účinok je sprostredkovaný inhibíciou stimulačného pôsobenia 
nervového systému na mikroprostredie melanómu.

Podporené grantom APVV-17-0090
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Úvod 

Každé desiate onkologické ochorenie na svete je diagnostikované ako kolorektálny karcinóm, 
čo ho robí tretím najčastejšie diagnostikovaným onkologickým ochorením, s celosvetovou 
incidenciou za rok 2020 dosahujúcou takmer milión prípadov (1). Prevencia prostredníctvom 
pravidelných skríningov sa ukázala ako efektívny spôsob prevencie mortality aj morbidity na 
toto ochorenie. Zlatým štandardom napriek vysokej invazívnosti a nákladoch ostáva pre svoju 
vysokú účinnosť kolonoskopia. Na účely prevencie bolo vyvinutých popri kolonoskopii aj 
niekoľko neinvazívnych testov. Patrí medzi nich test na okultné krvácanie zo stolice (FOBT), 
fekálny imunochemický test (FIT), test analyzujúci fekálnu DNA ako aj test na metyláciu génu 
Septín 9 (SEPT9) (2,3).       
Faktom však naďalej ostáva, že napriek zavedeniu menovaných testov v diagnostike a 
skríningových programoch naďalej postrádame diagnostické metódy spájajúce vysokú 
špecificitu a senzitivitu s nízkou invazívnosťou a prijateľnými finančnými nákladmi. 
Tekutá biopsia je neinvazívna diagnostická metóda referujúca k izolácií komponentov 
pochádzajúcich z nádoru, ako napríklad cirkulujúce nádorové bunky, voľná DNA (cfDNA), 
microRNA (miRNA), dlhé nekódujúce RNA (lncRNA) alebo špecifické proteíny z krvi alebo 
telesných tekutín (4,5). Je to však práve voľná cirkulujúca DNA, uvoľňovaná z nádorových 
buniek do periférnej krvi, ktorej analýza je cieľom nášho výskumu. Vo vedeckej literatúre sa 
čoraz viac objavujú dôkazy o diagnostickej relevancii analýzy cfDNA na detekciu práve skorých 
štádii kolorektálneho karcinómu, ktoré sú všeobecne najnáročnejšie na detekciu. 
Predovšetkým kombinácia so zaužívanými metódami, ako je napríklad stanovenie hladiny 
karcinoembryotického antigénu (CEA) ukázala už v skorých štádiach ochorenia 84% senzitivitu 
a 88% špecificitu  (6,7). Inovatívnym prístupom je pozerať sa pri tejto DNA nie len na jej 
mutačný profil, ale aj epigenetické zmeny, ktoré sú nedielnou súčasťou kancerogenézy a 
ktorých výskum dosiahol značných pokrokov. Prvým komerčne schváleným testom
využívajúcim epigenetický marker bol Epi proColon test, ktorého podstatou je analýza 
metylačného statusu génu SEPT9 a je schválený americkou FDA na skríning v populácii s 
bežným rizikom nad 50 rokov (8). 
Snahou je však vyvinúť diagnostické metódy so širokým diagnostickým záberom, ktoré by 
dokázali odhaliť aj iné nádorové ochorenia, či už primárneho alebo mestastatického pôvodu. 
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Práve tu je dôležité zachytávať a analyzovať celkovú voľnú cirkulujúcu DNA a analyzovať jej 
epigenetický profil plošne, nie len na úrovni 1 génu alebo jeho promótorovej oblasti.
Štandardnou cestou na analýzu epigenetického profilu DNA, konkrétne statusu metylácie 
cytozínov, je metóda využívajúca bisulfidovú konverziu, pri ktorej sa nemetylovaný cytozín v 
prítomnosti bisulfidu sodného za vysokej inkubačnej teploty konvertuje na uracil (9). 
Biologická podstata, na základe ktorej má zmysel sledovať celkový status metylácie cfDNA 
spočíva v literatúrou overenej paradigme, že neoplastické zmeny sa na nádorovej DNA 
podpisujú lokálnou hypermetyláciou a globálnou hypometyláciou (10). 
Vstupná vzorka, v tomto prípade cfDNA z plazmy, je kvantitou oproti izolovanej genomickej 
DNA rádovo nižšia. Keďže bisulfidová konverzia je metódou, pri ktorej dochádza k 
nezanedbateľnej degradácii DNA, je značnou výzvou navrhnúť a optimalizovať protokol, ktorý 
po izolácii a bisulfidovej konverzii dokáže poskytnúť vhodný vstup pre sekvenovanie a 
následnú analýzu. Optimalizácia tejto metódy ako aj dosiahnutie časovej a finančnej efektivity 
je hlavným cieľom nášho výskumu.      

Materiál a metódy
Kľúčovým pre výskum metylačného profilu cfDNA bolo optimalizovať izoláciu voľnej DNA z 
plazmy a jej bisulfidovú konverziu pre potreby vysokoparalelného sekvenovania a následnej 
downstream analýzy. Pre potreby merania efektivity izolácie, bisulfidovej konverzie a 
následnej analýzy cfDNA boli testované vzorky krvnej plazmy tehotných žien, vzhľadom na 
podobnosť kvantitiy a kvality cfDNA s množstvom cfDNA u onkologických pacientov. Do 
procesu sekvenovania sa po optimalizácii izolačného postupu dostalo 38 vzoriek. Krvná plazma 
bola separovaná od krvi do 36 hodín po odbere a skladovaná pri teplote -20 °C. Na izoláciu 
cfDNA sme používali v laboratóriu overený kit  QIAmp® DNA Blood Mini Kit 250 (QIAGEN). Pre 
potrebu zvýšenia efektivity sme optimalizovali procesy izolácie aj na prístroji KingFisherTM 
(Thermofisher Scientific), využívajúc magnetické guľôčky pomocou kitu MagMAXTM Cell-Free 
DNA isolation Kit (Applied Biosystems). Na meranie kvantity vyizolovanej DNA sme používali 
fluorometrickú metódu, konkrétne Qubit™ dsDNA HS Assay Kit, vyznačujúci sa pre náš 
experiment optimálnym rozsahom merania, a to od koncentrácie nukleovej kyseliny 
0,01µg/ml  až do 10µg/ml. Po kvantitatívnom stanovení bolo potrebné vykonať analýzu dĺžky 
fragmentov, ktorá je bola vykonaná pokročilou technológiou elektroforézy na čipe, konkrétne 
High sensitivity DNA chips od firmy Agilent Technologies. Analýza výstupu kapilárnej 
elektroforézy prebiehala na software Agilent Technologies 2100 Expert, poskytujúc grafické 
znázornenie distribúcie jednotlivých dĺžok fragmentov cfDNA, ako aj o ich orientačnej 
kvantite. 
Príprava genomickej knižnice na sekvenovanie cfDNA spočívala vo viacerých na seba 
nadväzujúcich krokoch. Prvým bolo opracovanie prečnievajúcich koncov cfDNA fragmentov, 
pomocou reagencie TruSeq® DNA samples prep kit, označovanej ako End repair. Zároveň 
tento kit pridáva na 3´ prečnievajúce konce fragmentov cfDNA adenín, na ktorý sa následne 
liguje adaptér. Prítomnosť adaptérov na analyzovanej DNA je nevyhnutnou súčasťou 
akéhokoľvek protokolu využívajúceho sekvenovanie Illumina. Bez neho by nebolo možné 
fragmenty ukotviť na flowcell sekvenátora ani anelovať primer umožňujúci začatie 
sekvenovania syntézou (11). Vzhľadom na bisulfidovú konverziu cfDNA nevyhnutnú pre náš 
experiment, bolo potrebné použiť adaptéry, ktoré sú rezistentné voči konverzii 
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nemetylovaných cytozínov bisulfidom sodným. V opačnom prípade by adaptéry konverziou 
prišli o kompatibilitu voči flowcellu sekvenátora ako aj primerom. Riešením sú tzv. metylované 
adaptéry, v našom prípade od firmy NebNext kompatibilné so sekvenačnými systémami 
Illumina (12)    

Bisulfidová konverzia vzhľadom na jej kľlúčové postavenie v našom experimente bola 
testovaná viacerými kitmi, pričom  cieľom bola čo najvyššia úspešnosť konverzie a čo najnižšej 
straty DNA, ako aj časová efektivita. Menovite boli testované kity: EZ DNA Methylation 
Lightning, EZ DNA Methylation-Direct a EZ Methylation-Gold od firmy Zymoresearch. 
PCR obohacovanie opracovaných a bisulfidom sodným konvertovaných fragmentov 
prebiehalo pomocou DNA polymerázy tolerujúcej uracily vzniknuté v templáte. V protokole 
sme použili vysokoúčinnú polymerázu od spoločnosti Roche, konkrétne  KAPA HiFi Hotstart 
s označením Uracil+. Indexácia jednotlivých vzoriek do sekvenačného behu prebiehala 
pomocou indexovacích primerov NEBNext Multiplex Oligos for Illumina v dvoch sadách, 
umožňujúce multiplexáciu až 24 vzoriek súbežne.
Prečisťovacie medzikroky potrebné medzi jednotlivými krokmi protokolu boli vykonávané 
pomocou AMPure XP kitu, pracujúcom na princípe magnetických gulôčok.        
Denaturačný pool zložený z indexovaných vzoriek bol pripravený za pomoci 0,2 molárneho 
NaOH a rovnako molárneho roztoku TrisHCl, pričom výsledný pool sme pripravili vždy 1 
molárny.
Sekvenovanie prebiehalo na benchtop sekvenátore Illumina NextSeq. Kapacita sekvenátora 
umožňovala osekvenovať 120Gb, t.j. ľudský genóm pri 30 násobnom pokrytí v časovom 
horizonte 30 hodín. Sekvenátor využíval efektívnu dvojkanálovú techniku analýzy nukleotidu 
a pre lepšie namapovanie sme zvolili párové čítania o dĺžke 35 bázových párov. 
Bioinformatická analýza prebiehala pomocou softwaru Bismark, ktorého vstupom bol FASTq 
súbor, ktorý je prirodzeným výstupom sekvenačnej analýzy. Ako referenčný genóm bol použitý 
GRCh38.p12 zo servera Ensembl. 
Mapovanie sekvenovaných fragmentov bolo zabezpečené pomocou softwaru Qualimap, 
konkrétne Multi-sample BAM QC. Vstupom pre mapovanie Qualimap bol súbor BAM (binary 
alignment format- súbor obsahujúci dáta o namapovaní v binárnej forme).   
Štatistické spracovanie výstupov sekundárnej bioinformatickej analýzy prebiehalo pomocou 
lineárnej regresie, a taktiež sme vypočítali Paersonov koeficient korelácie.

Výsledky
Porovnanie efektivity izolácie plazmatickej cfDNA 
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Obr.1 Na grafe môžeme pozorovať jednotlivé výťažky plazamtickej cfDNA pri automatizovanej 
izolácii pomocou prístroja KingFisherTM využívajúcom magnetické guľôčky, a štandardnej 
ručnej izolácii na kolóne. Pri automatickej izolácii sa porovnávali rôzne vstupné objemy, 
pričom objem 1,5 ml sa nám osvedčil ako najlepší kompromis umožňujúci šetriť laboratórne 
chemikálie.    
Analýza vzťahu medzi metylačným statusom fragmentov cfDNA a celkovým počtom 
analyzovaných cytozínov

Obr.2 Na grafe môžeme pozorovať vzťah medzi metylačným profilom fragmentu a počtom 
analyzovaných cytozínov. Koeficient korelácie je -0,039, čiže vykazuje triviálnu koreláciu, čím  
vyvracia akýkoľvek vzťah medzi 2 danými parametrami. 
Analýza vzťahu metylačného statusu a dĺžky inzertu plazmatickej cfDNA
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Obr.3 Na grafe môžeme pozorovať vzťah medzi dĺžkou inzerta a metylačným profilom 
fragmentov cfDNA. Koeficient korelácie bol vypočítaný na úrovni 0,821, potvrdzujúc veľmi 
silnú koreláciu medzi priemernou dĺžkou inzertu a úrovňou metylácie CpG pozícií. 

Diskusia
Prvým z cieľov, ktoré bolo potrebné dosiahnuť v tejto práci bolo optimalizovať proces izolácie 
plazmatickej cfDNA a zabezpečiť tak dostatok vstupnej vzorky pre ďalšiu analýzu.
Keďže sme mali k dispozícii obmedzený objem plazmy na danú vzorku, zefektívnili sme izoláciu 
zahrievaním elučného roztoku na 38 °C.
Pri porovnávaní izolácie manuálne cez kolónu a automatizovane pomocou kolónkovej izolácie 
prístrojom KingFisher bola práve automatizovaná izolácia efektívna, a to ako z časového 
hľadiska (prístroj umožňuje naraz izolovať až 24 vzoriek a okrem vstupného pipetovania 
chemikálii prebieha izolácia bez obsluhy) ako aj z hľadiska výťažku cfDNA (viď Obr.1). Taktiež 
bolo pri analýze fragmentov na čipe pozorovateľný badateľný peak 178bp, ktorý sa zhoduje 
s dostupnou literatúrou, ktorá popisuje optimálnu veľkosť fragmentov cfDNA v krvi v rozmedzí 
150 až 200 bázových párov (13) .            
Konverzia DNA za pomoci bisulfidu sodného je napriek rozšíreniu a popularite naďalej 
problematickou metódou. Najväčším problémom je degradácia DNA počas procesu inkubácie 
a desulfonácie DNA zásaditým roztokom po samotnej konverzii, čo spôsobuje predovšetkým 
poškodenie pyrimidínových báz. Výraznou výzvou nepochybne bol taktiež vstupný objem 
analytu. Bežne sa v protokoloch odporúča pre bisulfidovú konverziu použiť ako vstup 
minimálne 200ng DNA. Náš priemerný výťažok počas izolácii cfDNA určených na sekvenovanie 
bol však priemerne 6,03 nanogramov, čo je rádovo nižšia hodnota, s ktorou sme sa museli 
metodicky vysporiadavať. 
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Mapovanie sekvenovanej DNA po konverzii bisulfidom sodným je taktiež výpočtovo náročné, 
predovšetkým kvôli redukovanej komplexite genómu po premene značného počtu 
cytozínových báz na tymínové, pričom stav metylácie konkrétnej bázy sa vopred nedá 
predpovedať (14).
Pri porovnávaní jednotlivých kitov na bisulfidovú konverziu sa ako najefektívnejším kitom 
prejavil kit EZ-Methylation Direct. Nevýhodou tohto kitu je časová náročnosť presahujúca 
vrátane inkubácie 4 hodiny. Dlhšia, no menej agresívna metóda konverzie priniesla 
jednoznačne najlepšie zachovanie cfDNA, ktorá sa bola napr. pri kite Methylation Lightning 
natoľko výrazná, že nebolo možné spoľahlivo pokračovať do obohacujúcej a indexovaciej fázy. 
Kit Methylation Gold spôsobil taktiež príliš veľkú degradáciu, viac ako 60% knižníc sa týmto 
kitom kvôli degradácii cfDNA nepodarilo pripraviť.   
Samotné sekvenovanie prebiehalo štandardne na dvojkanálovom sekvenátore Illumina 
NextSeq, ktorému predchádzalo podrobné štúdium literatúry, na základe ktorého sme 
správne rozhodli zvoliť párové čítania pre lepšie namapovanie a zároveň krátky typ čítaní 
(35bp) keďže s rastúcou dĺžkou čítaní podľa dostupnej literatúry stúpa chybovosť 
sekvenovania syntézou (15).
Sekvenovanie je najnákladnejšou časťou tohto potenciálneho diagnostického testu. Keďže 
dlhodobým cieľom je vytvorenie metódy testu, ktorý je aj ekonomicky dostupný, je potrebné 
sekvenovať s nízkym pokrytím. Podobný prístup zvolil kolektív laboratória Dr. Szemesa pri 
úspešnom zavedení diagnostikého testu Trisomy test na detekciu aneuploídii plodu z cfDNA 
tehotných žien (16).
Podarilo sa nám dosiahnuť vysokej efektivity namapovanie unikátnych sekvencii (56,02%) čím 
sme prekonali štandardnú mieru namapovaní pri bisulfidovom sekvenovaní v porovnaní 
s dostupnou literatúrou (42,2%) (17)     
Priemerná metylácia vzoriek cfDNA plazmy tehotných žien bola 67,81% na CpG pozíciach, 
pričom smerodajná odchýlka na úrovni 3,15 je vysvetliteľná rôznym štádiom tehotenstva 
a zdravotným stavom matiek. 
Pri porovnávaní sekvenačných behov sa nepreukázali štatisticky relevantné zmeny 
v percentuálnej metylácii  pri nižšej multiplexácii vzoriek (sekvenačný beh so 6 vs. 12 vzorkami 
s priemerným pokrytím 0,42 vs. 0,36), a naopak zvýšilo celkové priemerné náklady na 
sekvenovanie  dvojnásobne. To nám dáva jasný dôkaz že multiplexácia a sekvenovanie 
s nízkym pokrytím je vhodná cesta, akou sa uberať pri analýze metylačného profilu cfDNA.
Na vytváranie protokolu sa preukázala byť plazma tehotných žien vhodným typom vzorky, 
pretože okrem dostupnosti tieto vzorky vykazujú aj hypometyláciu cfDNA, spôsobenú 
epigenetickým stavom buniek placenty z ktorých väčšina cfDNA pochádza, rovnako ako je 
globálne hypometylovaná cfDNA onkologických pacientov pochádzajúca z nádoru (18).  
Štatistickou analýzou sa nám podarilo preukázať, že neexistuje korelácia medzi metylačným 
pomerom cfDNA fragmentov a počtom analyzovaných cytozínov, čo značí že zvýšením 
pokrytia sekvenovanej DNA by sa nám nepodarilo docieliť presnejšieho pomeru metylovaných 
a nemetylovaných cytozínov, čo potvrdzuje správnosť zvolenej metódy sekvenovania s nízkym 
pokrytím (viď obr. 2).     
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Štatistická analýza sekvenovaných vzoriek odhalila silnú koreláciu medzi metylačným 
statusom a dĺžkou sekvenovaného inzerta (t.j fragmentu voľnej DNA) s koeficientom korelácie 
r=0,821. Trendová čiara grafu naznačuje, že s klesajúcou dĺžkou inzertu by priemerná 
metylácia mala ďalej klesať. To je dôležité pre ďalšie navigovanie výskumu, keďže cfDNA 
z placenty a tumorov je v priemere kratšia ako cfDNA somatického pôvodu a zároveň sa tým 
potvrdzuje hypometylačný status fragmentov tohto pôvodu v porovnaní so somatickou cfDNA 
v krvnom riečisku (viď Obr.3).       
Kým na štúdium mendelistických ochorení podmienených konkrétnou mutáciou je 
sekvenovanie s nízkym pokrytím nevhodné, pre účel kvantitatívneho stanovenia metylačného 
statusu sa ukázala byť správnou cestou a načrtla cestu ďalšiemu výskumu, ktorý sa už bude 
opierať o reálne vzorky onkologických pacientov a naďalej bude metódu tekutej biopsie za 
pomoci metylačného statusu rozvíjať.   
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Oddelenie lekárskej genetiky

Úvod
Personalizovaná medicína (PM) je medicínsky model starostlivosti, ktorý umožňuje 
prispôsobenie zdravotnej starostlivosti, liečby a diagnostických postupov vzhľadom 
k molekulárnej podstate ochorenia. V tomto modeli je často používané laboratórne testovanie 
zamerané na výber vhodných a optimálnych terapií založených na komplexnej molekulárno-
genetickej analýze. V oblasti onkológie je jedným z najdôležitejších aspektov identifikácia 
molekulárnych biomarkerov, ktoré sa využívajú na stanovenie prognózy a predikcie 
k inovatívnej biologickej liečbe (1,2,3). Tieto informácie o molekulárnej charakteristike  
jednotlivých nádorov pomáhajú personalizovať a doplniť tradičné metódy ako tkanivová 
lokalizácia  a histológia nádoru. V súčasnej klinickej praxi PM sa na diagnostické účely 
používajú najmä  tzv. single gene based assays. Tento prístup je v súčasnosti postupne 
nahrádzaný masívnym paralelným sekvenovaním (MPS) (4). Analýza nádorovej DNA pomocou 
MPS nám umožňuje vytvoriť komplexný genomický profil tumoru pomocou simultánneho 
vyšetrenia desiatok až tisícov génov naraz.  Použitie komplexného panelu génov má taktiež na 
rozdiel od analýzy jednotlivých génov viacero výhod - umožňuje detegovať u jedného pacienta 
inzercie a delécie (indel), varianty v počte kópií – copy number variations (CNV), variácie 
jednotlivých nukleotidov aj mimo bežných hotspotov, RNA fúzie génov, mikrosatelitovú 
intabilitu (MSI status) a dokonca aj mutačnú nálož tumoru (TMB), ktorá má sľubné využitie v 
imunoterapii onkologických pacientov. (5). Cieľom tejto práce bolo stanovenie komplexného 
genomického profilu – complex genome profiling (CGP)  pomocou panelu génov na úrovni 523 
génov v DNA a 55 RNA fúzií.
Na analýzu bola indikovaná 37-ročná pacientka s predominantne solídnym 
adenokarcinómom pľúc  s primárnym cieľom stanovenia fúzií NTRK (neurotrofické tyrozín 
receptor kinázy) génov s následnou terapiou TRK inhibítormi (inhibítory tropomyozín receptor 
kináz). TRK proteínová rodina sa skladá z troch transmembránových proteínov – TrkA, TrkB 
a TrkC, ktoré sú kódované génmi NTRK1, NTRK2 a NTRK3. TRK proteíny sú exprimované 
prevažne v neurálnom tkanive a sú súčasťou dôležitých signálnych dráh zapojených v 
bunkovom raste a prežívaní.  Chromozómové prestavby NTRK génov môžu spôsobiť 
konštitutívnu aktiváciu alebo nadexpresiu TRK proteínov, čo potenciálne vedie ku 
karcinogenéze. (6).
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Materiál a metódy
Izolácia DNA a RNA
DNA a RNA sme izolovali z nádorového tkaniva vo forme FFPE rezov, získaného  po chirurgickej 
resekcii tumoru. Na izoláciu sme použili komerčné sety odporúčané  na FFPE tkanivo –
Maxwell® FFPE Plus DNA Kit (Promega) a Maxwell® RSC RNA FFPE Kit (Promega). Izolácia 
prebiehala v prístroji Maxwell® RSC Instrument (Promega) využitím paramagnetických 
guličiek. Koncentráciu a puritu nukleových kyselín sme stanovili pomocou spektrofotometru 
NanoDrop 1000 (Thermo Scientific). Koncentrácia nukleových kyselín > 40 ng/µl bola na 
analýzu vyhovujúca. V prípade čistoty nukleových kyselín sme brali do úvahy pomery 
absorbancií A260/A280 a A260/A230 s vyhovujúcim výsledkom ~ 2.

Príprava knižníc 
Na prípravu DNA a RNA knižníc z fixovaného FFPE tkaniva sme použili komerčný kit TruSight 
Oncology 500 Kit (Illumina) a postupovali podľa pokynov výrobcu. V prvom kroku sme 
prepísali RNA do cDNA pomocou reverznej transkripcie a náhodných hexamérov. DNA sme 
mechanicky fragmentovali na úseky dlhé 90 až 250 bp pomocou ultrazvuku 
na ultrasonifikátore Covaris. Získaným fragmentom sme opravili prečnievajúce konce a pridali 
adenín na 3‘ koniec. V ďaľšom kroku sme fragmenty označili pomocou adaptérových molekúl 
– SUA1 (short Universal Adapter1) adaptérové molekuly pre RNA knižnice a UMI (Unique 
Molecular Indexes1) adaptérové molekuly pre DNA knižnice. Po prečistení knižníc 
od nezligovaných adaptérov sme k fragmentom pridali univerzálne indexové sekvencie 
pomocou amplifikácie univerzálnymi indexnými primermi (UP1-12), aby bolo možné následne 
vzorky odlíšiť po multiplexnej sekvenačnej reakcii pri demultiplexingu. Následne sme 
hybridizovali set oligonukleotidových sekvencií 55 génov k RNA knižniciam a 523 génových 
oligo k DNA knižniciach pripravených v predchádzajúcich krokoch. Po hybridizácii sme použili 
streptavidínové magnetické guličky na vychytanie („capture“) hybridizovaných prób, ktoré sú 
pevne naviazané k k targetovaným sekvenciám DNA a RNA knižníc. Tromi  premývaniami sme 
odstránili nenahybridizované nešpecifické sekvencie z magnetických guličiek.  Obohatenú 
(„enrichment“) knižnicu sme eluovali z magnetických guličiek a pripravili druhé kolo 
hybridizácie. Pre dosiahnutie vyššej špecificity sa kroky hybridizácie, vychytávanie („capture“) 
a obohatenia („enrichment“) opakovali ešte raz. Obohatené knižnice sme následne 
amplifikovali a očistili čistiacimi guličkami. Po tomto kroku sme knižnice fluorimetricky 
kvantifikovali, kvalitu knižnice určili pomocou pristoja Bioanalyzer a knižnice 
sme normalizovali, aby bola zaistená uniformná reprezentácia pri analýze viacerých vzoriek 
súčasne. V poslednom kroku sme knižnice denaturovali a riedili na finálnu sekvenačnú 
koncentráciu. Vzorku sme sekvenovali pomocou analyzátora NextSeq 550 (Illumina).

Bioinformatická analýza dát 
Získané dáta vo formáte FASTQ boli analyzované pomocou softvéru CGW (PierianDx) a SOPHiA 
DDM® (Sophia Genetics).
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Klasifikácia nájdených variantov
Nájdené varianty boli  pomenované podľa HGVS (Human genome variation society) (7), 
patogenicita variantov bola klasifikovaná na základe platných ACMG kritérií (8) a klinická 
signifikácia bola definovaná  podľa TIER kritérií (9).

Výsledky
U vyšetrovanej vzorky sme z tumorovej DNA a RNA pomocou molekulárno-genetických metód 
uskutočnili analýzu somatického panelu génov asociovaných s onkologickými ochoreniami. 
Podstatou molekulárno-genetickej diagnostiky je dôkaz somatických DNA variantov v 523 
génoch, analýza fokálnej amplifikácie čiže aberácií počtu chromozómových kópií (somatické 
CNV), detekcia prítomnosti klinicky relevantných RNA fúzií v 55 génoch a analýza MSI a TMB 
statusu.
Vo vzorke DNA a RNA izolovanej z tkaniva sme dokázali prítomnosť štyroch potenciálne 
klinicky signifikantných variantov podľa klasifikácie TIER v génoch BARD1 (IIC), BRCA2 (IIC), 
FGFR4 (IID) a MET (IIC). Podľa ACMG kritérií sú dva z týchto variantov patogénne a dva sú 
varianty s neznámym efektom – VUS (variant of unknown significance). Zhrnutie nájdených 
variantov môžete vidieť v Tab. 1.

Tab. 1 Indentifikované potenciálne signifikantné somatické varianty. VAF – frekvencia alel 
s variantom; 
VUS – variant s neznámym efektom.

Vo vzorke DNA a RNA izolovanej z tkaniva sme nedokázali prítomnosť žiadnej fúzie vrátane 
fúzie génov  NTRK1, NTRK2, NTRK3. 
V RNA vzorke sme nepotvrdili žiadne somatické CNV.
Vo vzorke DNA izolovanej z tkaniva sme detegovali MSS (Microsatellite stable) status – 4,63 %
a nízke TMB 3,14 mutácií/MB (TMB skóre menej ako 5 – nízke TMB, skóre 5-19 - stredné TMB, 
skóre viac ako 19 - vysoké TMB).
. 

Gén

HGVS
cDNA 
nomenklatúr
a

HGVS
proteínová 
nomenklatúra

VAF

TIER klasifikácia 
somatických 
variantov

ACMG 
klasifikácia

BARD1 c.1061C>A p.(Ser354*) 10,9% IIC Patogénny 
variant

BRCA2 c.2025_2026
del

p.(Cys676Phefs*
2) 53,4% IIC Patogénny 

variant
FGFR4 c.1162G>A p.(Gly388Arg) 62,7% IID VUS
MET c.2962C>T p.(Arg988Cys) 57,5% IIC VUS
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Variant c.1061C>A; p.(Ser354*) analyzovaný zo vzorky DNA nádorového tkaniva sa nachádza 
v exóne 4 génu BARD1. V databáze ClinVar je uvedený ako patogénny variant (2x). Podľa 
medzinárodne akceptovaných kritérií (ACMG a TIER) klasifikujeme tento variant ako 
patogénny resp. variant s potenciálnou klinickou signifikáciou (IIC) podľa TIER kritérií.
Variant c.2025_2026del; p.(Cys676Phefs*2) analyzovaný zo vzorky DNA nádorového tkaniva 
sa nachádza v exóne 11 génu BRCA2. V databáze ClinVar je uvedený ako patogénny variant
(4x). Podľa medzinárodne akceptovaných kritérií (ACMG a TIER) klasifikujeme tento variant 
ako patogénny resp. variant s potenciálnou klinickou signifikáciou (IIC) podľa TIER kritérií.
Variant c.1162G>A; p.(Gly388Arg) analyzovaný zo vzorky DNA nádorového tkaniva sa 
nachádza v exóne 9 génu FGFR4. V databáze ClinVar je uvedený ako patogénny variant (1x) aj 
ako variant s neznámym efektom (1x). Podľa medzinárodne akceptovaných kritérií (ACMG 
a TIER) klasifikujeme tento variant ako variant s neznámym efektom resp. variant 
s potenciálne klinickou signifikáciou (IID) podľa TIER kritérií.
Variant c.2962C>T; p.(Arg988Cys) analyzovaný zo vzorky DNA nádorového tkaniva sa 
nachádza v exóne 14 génu MET. V databázach ClinVar a LOVD je uvedený ako pravdepodobne 
patogénny variant (1x), variant s neznámym efektom (4x), pravdepodobne benígny variant 
(10x) aj ako benígny variant (3x). Podľa medzinárodne akceptovaných kritérií (ACMG a TIER) 
klasifikujeme tento variant ako variant s neznámym efektom resp. variant s potenciálne 
klinickou signifikáciou (IIC) podľa TIER kritérií.

Diskusia
Chromozómové prestavby/fúzie zahŕňajúce gény NTRK1, NTRK2 a NTRK3 sa vyskytujú 
približne v 0,1-2 % všetkých solidných tumorov (10) pričom s vyššou frekvenciou napríklad 
v tumoroch pľúc, hlavy a krku, štítnej žľazy, malígneho melanómu a dokonca aj v niektorých 
zriedkavých onkologických ochoreniach akými sú napríklad sekrečný karcinóm prsníka alebo 
sekrečný prsníkový analóg karcinómu slinnej žľazy (11,12). Tieto fúzie vznikajú, keď sa 3’ 
koniec jedného z NTRK génov  translokuje na 5’ koniec iného génu, čo má za následok 
konštitutívnu expresiu TRK proteínov a potenciálne malígnu transformáciu zdravých buniek. 
Práve kvôli spomínanej onkogénnej aktivite figurujú NTRK gény aj ako potenciálny cieľ pre 
terapiu pomocou TRK inhibítorov (13), ktoré sú asociované s vysokou efektivitou (>75%), čo 
vyzdvihuje dôležitosť klinických vyšetrení NTRK fúzií (14). 
Pacientka s adenokarcinómom pľuc bola indikovaná na  molekulárno-genetickú analýzu 
veľkého somatického panelu génov s cieľom potvrdenia potenciálnej liečby NTRK inhibítormi. 
NTRK fúzie neboli dokázané, z čoho vyplýva, že pacientke nie je možné na základe uvedeného 
testovania odporučiť liečbu NTRK inhibítormi. Rozsah analýzy však poskytol komplexný 
genomický profil nádoru, ktorý bude možné zohľadniť pri budúcom manažmente. 
Imunoterapia je v súčasnosti jednou z najúčinnejších terapií onkologických ochorení. Princíp 
imunoterapie využíva predpoklad, že hypermutované nádory produkujú zvýšený počet 
neoantigénnych proteínov, ktoré vedú k ich zvýšenej imunogenicite. Inhibítory imunitných 
kontrolných bodov – immune checkpoint inhibitors (ICI), zahŕňajúce vysoké dávky IL2 
a protilátok blokujúcich receptory (PD-1) a ligandy (PD-L1) programovanej smrti-1   preukázali 
výrazné zlepšenie stavu vo viacerých typoch solidnych tumorov (15). Tento efekt však nebol 
dosiahnutý u všetkých pacientov, čo naznačuje potrebu využitia ďalších prediktívnych 
biomarkerov, ktoré by umožnili selekciu vhodných kandidátov na ICI terapiu.  Jednou 



212

Michal Svoboda, Vanda Repiská, Regína Lohajová Behulová, Lukáš Šebest, Tomáš Slamka (2023) Molekulárne
biomarkery v diagnostike a liečbe onkologických pacientov – od jedného génu ku komplexnému genomickému 
profilu. Zborník vedeckých prác. 60. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti a XVII. vedecká 
konferencia doktorandov LF UK. Univerzita Komenského v Bratislave

z možností identifikácie vhodných kandidátov na ICI liečbu je tzv. mutačná nálož tumoru. TMB 
je charakterizovaná ako počet nesynonymných somaticky kódujúcich mutácii v tumore, a je 
udávaná ako počet takýchto mutácií na 1 megabázu. TMB je možné určiť  dobre navhrnutými 
panelmi génov s dostatočným pokrytím, medzi ktoré patrí aj TSO 500. Zvýšené hodnoty TMB 
sú spájané so zvýšenou prítomnosťou neoantigénov a teda s potenciálne  zvýšenou 
odpoveďou na imunoterapiu. Vo vyšetrovanej vzorke DNA izolovanej z tkaniva sme detegovali 
nízke TMB – 3,14 mutácií/MB a stabilný mikrosatelitový status – MSS, ktorý je taktiež 
používaný ako predikcia efektivity imunoterapie. V prípade výsledkov testovania našej 
pacientky sledky však nenaznačujú potenciálny benefit imunoterapie pre túto pacientku.
Dokázaný variant c.1061C>A; p.(Ser354*) v géne BARD1 spôsobuje predčasné začlenenie 
STOP kodónu, čo zvyšuje pravdepodobnosť vzniku skráteného alebo nefunkčného proteínu. 
Podľa ACMG a TIER kritérií ide o patogénny variant resp. variant s potenciálnou klinickou 
signifikáciou. Zárodočné patogénne variantu génu BARD1 sú spájané s hereditárnou formu 
rakoviny prsníka (16).
Druhým identifikovanýmvariantom, ktorý je podľa ACMG a TIER kritérií patogénnym 
variantom resp. variantom s potenciálnou klinickou signifikáciou je c.2025_2026del;
p.(Cys676Phefs*2) v géne BRCA2. Tento variant spôsobuje predčasné začlenenie STOP kodónu  
a predpokladá sa že vedie k vzniku skráteného alebo nefunkčného proteínu.  Daný variant sa 
vo vzorke DNA nádorového tkaniva vyskytoval vo frekvencii 53,4%, čo nasvedčuje, že by sa 
mohol vyskytovať aj na germinatívnej úrovni, avšak tento predpoklad by musel byť potvrdený 
analýzou DNA z periférnej krvi. Patogénne varianty génu BRCA2 zvýšujú riziko vzniku tumorov 
prsníka, ovárií, pankreasu, prostaty a žalúdka (17,18).
Následne sme zistili, že vyšetrovaná pacientka bola v minulosti indikovaná na genetické 
vyšetrenie zamerané na testovanie germinatívnych mutácii v génoch asociovaných 
s dedičnými formami rakoviny prsníka. Pacientke bol dokázaný rovnaký germinatívny 
patogénny variant v géne BRCA2.. Prítomnosť patogénnych variantov v génoch BRCA2
a BARD1 (BRCA1 associated ring domain protein 1) poukazuje na možnosť, že pôvodným 
miestom vzniku nádoru mohol byť práve prsník, odkiaľ nádor sekundárne metastázoval do 
pľúc.
Ďalšie dva dokázané varianty c.1162G>A; p.(Gly388Arg) a c.2962C>T; p.(Arg988Cys) sa 
v nádorovom tkanive pacientky nachádzali vo vysokom zastúpení (62,7 a 57,5%), čo môže 
naznačovať ich germinatívny pôvod. Podľa ACMG a TIER kritérií ide o varianty s neznámym 
efektom resp. o varianty s potenciálne klinickou signifikáciou, 
Komplexný genomický profil nádoru onkologických pacientov umožňuje nastavenie cielenej 
personalizovanej terapie a následnej zdravotnej starostlivosti prispôsobenej k pacientovým 
individuálnym charakteristikám a je výrazným pokrokom v diagnostike a liečbe onkologických 
chorôb. 
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Úvod
Vysoká prevalencia obezity je najmä výsledkom nezdravého stravovania a nedostatku fyzickej 
aktivity. V súčasnosti populárna strava západného typu je príkladom nezdravých stravovacích 
návykov a je charakteristická častou konzumáciou potravín s vysokým obsahom tukov 
a cukrov. Na imitovanie takéhoto typu stravy v animálnych modeloch používame napríklad  
tzv. „cafeteria“ stravu [1], pri ktorej si zvieratá môžu vyberať medzi štandardnou stravou 
a pochutinami, ako napr. zemiakové čipsy, čokoládovo-orieškové krémy, čokoládové tyčinky, 
slané krekery, salámy, či syry s vysokým podielom tuku. Nakoľko ponuka pochutín sa denne 
mení, takýto model lepšie napodobňuje obezogénnu stravu u ľudí v porovnaní 
s vysokotukovými peletmi [1,2]. Rozmanitosť stravy vedie k hyperfágii a následne aj k obezite 
[3]. Je známe, že obezita matky ovplyvňuje prostredníctvom epigenetických mechanizmov 
vývin potomkov už počas intrauterinného obdobia [4].  Potomkovia matiek konzumujúcich 
cafeteria stravu mali vyššie množstvo tuku [5], vyššie koncentrácie zápalových markerov [6], 
znížený energetický výdaj [7], či zhoršenie reprodukčných schopností [8]. Nakoľko bol 
dokázaný vplyv cafeteria stravy aj na neurálnu plasticitu [9] a množstvo mozgovej hmoty [10], 
cieľom nášho experimentu bolo zistiť, či maternálna konzumácia cafeteria diéty a následná 
obezita spôsobia zmeny v morfologickom vývine, manifestácii neurologických reflexov
a správaní u samčích a samičích potomkov. Predpokladali sme, že maternálna cafeteria strava 
a obezita spôsobia u potomkov oneskorenie neurovývinu a vyššiu lokomočnú aktivitu.

Materiál a metódy

Experiment sme vykonali na potkanoch kmeňa Wistar (AnLab, Praha, Česká republika; n♀ = 20, 
n♂ = 10). 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 dostávali kontrolnú stravu (Eypy-KMK20, Sedliště, Česká republika). Samice sme 
rozdelili do dvoch skupín porovnateľnej hmotnosti: prvá konzumovala kontrolnú stravu 
(CTRL), druhá tzv. cafeteria diétu (CAF), ktorá pozostávala zo štyroch menu zostavených zo 
šiestich potravinových kategórií (Obr. 1). Menu sme v CAF skupine vymieňali každý druhý deň 
a zároveň monitorovali kalorický príjem v oboch skupinách počas celého experimentu. 
Uvedenú stravu konzumovali všetky skupiny až do skončenia experimentu. Tri týždne po 
randomizácii sme u samíc vykonali orálny glukózový tolerančný test (OGTT) a následne sme 
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potkany párili. Vrhy sme zredukovali na 6 mláďat u každej samice z dôvodu zabezpečenia 
rovnakých podmienok pre všetky mláďatá. Po odstave konzumovali všetky mláďatá kontrolnú 
stravu. Na neurovývinové a behaviorálne testovanie sme z každého vrhu v CTRL skupine 
použili 2 potomkov (1♀ + 1♂) a v CAF skupine z dôvodu nižšieho počtu tehotenstiev 4 
potomkov (2♀ + 2♂). Výsledný počet testovaných potomkov bol pre CTRL 18 a pre CAF 24 
mláďat. Od prvého postnatálneho dňa (PND) až po odstav sme hodnotili morfologický vývin -
otvorenie oka, rozvinutie ušnice, prerezanie rezákov, otvorenie zvukovodu a  manifestáciu 
fyziologických reflexov - reflex žmurknutia, úchop prednou a zadnou končatinou, negatívnu 
geotaxiu, reflex na zvukový podnet, a pretočenie sa z chrbta na všetky končatiny . Reflex sme 
považovali za prítomný ak sa manifestoval minimálne v dvoch za sebou nasledujúcich dňoch 
a výsledky sme hodnotili ako priemerný PND [11]. Po odstavení mláďat (PND 25) sme testovali 
pamäť v teste rozpoznávania nového objektu a lokomočnú aktivitu v teste otvoreného poľa 
[12]. Počas celého experimentu sme zvieratá týždenne vážili a monitorovali spotrebu krmiva. 
Dáta sme analyzovali GraphPad Prism 6 softwarom (GraphPad Software, Inc., CA, USA) 
s využitím jednofaktorového ANOVA testu u matiek a dvojfaktorového ANOVA testu 
s ohľadom na pohlavie potomkov a stravu matky. Výsledky udávame ako aritmetický priemer 
so štandardnou odchýlkou. Za štatisticky významné sme považovali p < 0,05.

Obr. 1: Zostavenie menu 1 – 4 v Cafeteria diéte.

Výsledky
Matky konzumujúce cafeteria stravu priberali od začiatku experimentu rýchlejšie, od 3. týždňa 
bol rozdiel v hmotnosti významný (Obr. 2A). Glykémia počas OGTT bola vyššia v CAF skupine 
v porovnaní s CTRL skupinou 60, 90 a 120 minút po gaváži (Obr. 2C). Plocha pod krivkou bola 
takisto signifikantne vyššia u CAF samíc v porovnaní s CTRL skupinou (Obr. 2D). Kalorický 
príjem bol vyšší v CAF skupine až do konca gravidity. Nakoľko počas laktácie sa príjem v CTRL 
skupine zvýšil, medziskupinový rozdiel sme už nepozorovali (Obr. 2B). Telesná hmotnosť 
potomkov CAF matiek bola na PND1 a PND8 signifikantne nižšia v porovnaní s CTRL skupinou 
u samíc (Obr. 2E) aj samcov (Obr. 2F). Od PND15 sa hmotnosť medzi skupinami u potomkov 
významne nelíšila. 
Potomkom oboch pohlaví CAF matiek sa neskôr objavil reflex ušnice v porovnaní s potomkami 
CTRL matiek (Obr. 3D). U samičích potomkov CAF matiek sa takisto neskôr objavil úchop 
zadnou končatinou (Obr. 3G) a reflex na zvukový podnet (Obr. 3I). Pamäťové schopnosti ani 
lokomočná aktivita sa medzi skupinami nelíšili.
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Obr. 2: Hmotnostná krivka, kalorický príjem a priebeh glykémie počas orálneho glukózového 
tolerančného testu u matiek a hmotnostné krivky u samičích a samčích potomkov.
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Obr. 3: Maturácia somatických znakov a vývin neurologických reflexov u potomkov.

Diskusia
Cieľom štúdie bolo sledovať, či sú u potomkov obéznych a neobéznych samíc potkana rozdiely 
vo včasnom morfologickom vývine, manifestácii reflexov, pohybových a pamäťových 
schopnostiach v adolescencii. Maternálnu obezitu sme indukovali prekoncepčne 
prostredníctvom ad libitum prístupu ku cafeteria strave. V čase párenia boli CAF samice ťažšie 
a mali horšiu glukózovú toleranciu v porovnaní s kontrolami. Potomkovia obéznych matiek
mali nižšiu pôrodnú hmotnosť. V závislosti od experimentálnych podmienok rodia obézne 
samice makrozomické, ale aj mikrozomické mláďatá [13]. Nižšia pôrodná hmotnosť CAF 
potomkov v našom experimente je v súlade s predchádzajúcimi štúdiami, kde prenatálna 
expozícia cafeteria strave spôsobila u potomkov nižšiu hmotnosť a zároveň vyššie percento 
tuku v porovnaní s potomkami kontrolných matiek, čo poukazuje na začiatky vývinu skrytej 
obezity [6,14,15]. Potomkovia CAF matiek mali tendenciu k neskoršiemu rozvinutiu ušnice. 
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Toto oneskorenie môže súvisieť s nižšou hmotnosťou, nakoľko ide o včasný morfologický znak, 
ktorý sa manifestoval v čase, kedy boli CAF potomkovia ľahší ako potomkovia CTRL matiek. 
Manifestácia reflexu ušnice u oboch pohlaví, reflexu na zvukový podnet a úchopu zadnou 
končatinou u samíc bola oneskorená po prenatálnej expozícii cafeteria strave. V štúdii Ribeira 
et al. [16] takisto preukázali oneskorenie somatického vývinu u samičích aj samčích potomkov 
vystavených maternálnej cafeteria strave. Oneskorený neurovývin by mohol byť asociovaný 
so zmenami v neurálnych procesoch, nakoľko počas skorého postnatálneho obdobia dochádza 
aktívnemu rastu mozgovej hmoty a myelinizácii, ktorá môže byť ovplyvnená stravou matky 
[17]. 
V adolescencii sme u potomkov nepozorovali rozdiely v lokomočnej aktivite či pamäťových 
schopnostiach. Domnievame sa, že vek potomka takisto zohráva dôležitú úlohu v súvislosti 
s manifestáciou zmien v správaní potomkov matiek s indukovanou obezitou. Tento 
predpoklad je podporený štúdiou Teixeira et al. [18], v ktorej bola dokázaná prítomnosť 
neurozápalu spôsobeného konzumáciou cafeteria stravy až u starších zvierat, nie však u 
mladých. Zostáva však nejasné, či aj manifestácia negatívneho vplyvu cafeteria diéty 
konzumovanej matkou je u potomkov závislá od veku. V prípade prítomnosti zápalových 
zmien v mozgu predpokladáme možné zmeny v správaní. Aj z tohto dôvodu plánujeme 
u ostatných potomkov sledovať lokomóciu a pamäť v dospelom veku. Keďže sme preukázali 
zmeny vo vývine potomkov CAF matiek, v nasledujúcich mesiacoch by sme sa taktiež chceli 
zamerať na patomechanizmus týchto zmien na úrovni CNS.
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Úvod 
Zucker Diabetic Fatty (ZDF) potkany sú široko používaným animálnym modelom pre štúdium 
diabetes mellitus (DM) 2. typu, ktorého dôsledkom sú rôzne makro- a mikrovaskulárne 
komplikácie, vrátane nefropatií (1). Vznik DM je podmienený poruchou v tvorbe, sekrécii 
alebo účinku inzulínu a patogenéza zahŕňa zvýšenú tvorbu reaktívnych metabolitov, čo 
znamená aj zvýšený oxidačný stres. DM patrí k najrozšírenejším voľnoradikálovým 
ochoreniam (1). V patogenéze DM zohrávajú významnú úlohu aj zápalové procesy, ktoré sú 
dôsledkom hyperglykémie a zúčastňujú sa vzniku a rozvoja chronických komplikácií DM, ktoré 
sú príčinou zníženej kvality života u týchto pacientov. Chronická hyperglykémia môže viesť 
k dysfunkcii alebo k celkovému zlyhaniu viacerých dôležitých orgánov (2,3). V patogenéze DM 
2. typu pribúdajú aj poznatky o zapojení matrixových metaloproteináz (MMP). MMP sú 
multifunkčné proteolytické enzýmy, dôležité napr. pri degradácii a remodelácii 
extracelulárneho matrixu. K ich zvýšenej aktivácii dochádza väčšinou lokálne a za špecifických 
okolností, zväčša pri patologických a reparačných procesoch (4). V našej práci sa zameriavame 
na skupinu želatináz, do ktorej patria MMP-2 a MMP-9. Úlohou želatináz je prednostné 
štiepenie denaturovaného kolagénu typu IV v oblasti bazálnej membrány buniek (5).
Hlavným cieľom našej štúdie bolo sledovanie vybraných biometrických a biochemických 
parametrov u ZDF potkanov počas vývoja DM a ich porovnanie s dvomi kontrolnými
animálnymi modelmi – potkanmi kmeňa Wistar (absolútna kontrola) a Zucker Lean (chudá 
kontrola). Okrem toho sme sa zamerali na sledovanie parametrov oxidačného stresu 
a antioxidačného stavu a popísanie aktivít MMP-2 a MMP-9 v kôre ako aj v dreni obličky. 
Skúmanie MMP je klinicky zaujímavé z pohľadu ich využitia ako potenciálnych biomarkerov 
rozvoja mikrovaskulárnych komplikácií DM, ku ktorým patrí aj poškodenie obličiek, ako 
aj možných prediktorov účinnosti liečby tohto ochorenia (6,7).
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Materiál a metódy
Animálny model
V experimente sme primárne pracovali so vzorkami tkaniva obličky (kôra a dreň, 10% 
homogenát v PBS) od samcov 3 kmeňov potkanov: Wistar (WIS, absolútna kontrola, n=14), 
Zucker Lean (LEAN, chudá kontrola, n=15) a Zucker Diabetic Fatty (ZDF) (n=16). Zvieratá boli 
usmrtené medzi 38.-39. týždňom života dekapitáciou po sevofluoranovej anestézii. Vzorky 
obličkového tkaniva boli homogenizované a uchované pri -80 °C. Podľa hodnoty glykémie 
meranej nalačno na konci experimentu sme skupinu ZDF následne rozdelili na dva fenotypy -
obézny (FAT, n=8) a diabetický (DIA, glykémia >10 mmol/l, n=8), takže sme pracovali so 4 
skupinami: WIS, LEAN, FAT a DIA.
Stanovenie aktivít MMP-2 a MMP-9 8

Koncentrácie proteínov vo vzorkách sme stanovili pomocou komerčnej súpravy Bicinchoninic 
Acid Kit podľa pokynov výrobcu. Všetky použité chemikálie boli obstarané zo Sigma-Aldrich 
(Nemecko). Aktivitu MMP-2 a MMP-9 sme stanovili pomocou metódy želatínovej zymografie, 
ktorá zahŕňa elektroforetickú separáciu proteínov za denaturujúcich podmienok 
v polyakrylamidovom géli, v ktorom je inkorporovaná želatína (2 mg/mL) ako vhodný substrát 
pre MMP-2 a MMP-9. Proteíny (50 g/L) sú po elektroforéze renaturované a gél je inkubovaný 
cez noc vo vhodnom tlmivom roztoku na skúmanie aktivít konkrétnych proteináz. Po inkubácii 
je gél farbený Coomassie Blue, odfarbený a proteolytické aktivity MMP-2 a MMP-9 sú 
detegované ako jasné pásy na modrom pozadí. Aktivity sú vyhodnotené semikvantitatívne 
v programe ImageJ, na základe intenzity jednotlivých pásov, a prezentované v relatívnych 
jednotkách.
Stanovenie parametrov oxidačného stresu 9

Markery oxidačného stresu, antioxidačnej kapacity a karbonylového stresu boli analyzované v 
10% homogenátoch tkaniva. Stanovili sme: produkty pokročilej oxidácie proteínov (AOPP) a
peroxidáciu lipidov na základe merania substancií reagujúcich s kyselinou tiobarbitúrovou
(TBARS). Tiol-disulfidovú redoxnú rovnováhu sme stanovili na základe pomeru redukovaného 
a oxidovaného glutatiónu (GSH/GSSG). Na hodnotenie antioxidačného stavu sme využili 
celkovú antioxidačnú kapacitu (TAC) a schopnosť redukovať železité katióny (FRAP). 
Karbonylový stres sme určili na základe koncentrácie konečných produktov pokročilej glykácie 
(AGES) a fruktozamínu ako markera pokročilej glykácie proteínov. Spektrofotometrické a 
fluorometrické merania sme uskutočnili pomocou detektora Synergy BioTek (Santa Clara, 
Spojené Štáty Americké).
Spracovanie nameraných dát 
Namerané dáta boli analyzované pomocou štatistického softvéru GraphPad Prism 7. Odľahlé 
hodnoty boli určené Grubbsovým testom, normalita dát bola určená D'Agostino-Pearsonovým 
testom. Pre analýzu rozdielov na konci experimentu v hladine glukózy a inzulínu a v 
parametroch oxidačného stresu bola použitá jednocestná analýza variancie (Holm-Sidak post 
hoc test), resp. neparametrický Kruskal-Wallisov (Dunn post hoc) test. Pre zistenie rozdielov 
v aktivitách MMP bol použitý t-test (z dôvodov použitej metodiky - želatínovej zymografie, sa 
porovnávali vždy dve skupiny navzájom). Za štatisticky významnú bola považovaná hodnota 
p<0,05.
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Výsledky
Biometrické parametre a koncentrácia glukózy a inzulínu sú uvedené v Tabuľke 1. Obe skupiny 
ZDF potkanov mali vyššiu hmotnosť tela v porovnaní s LEAN. LEAN boli signifikantne chudšie 
v porovnaní s WIS. FAT mali signifikantne vyššiu váhu oproti WIS, LEAN aj DIA. Rozdiely medzi 
skupinami sa po štandardnom prerátaní hmotnosti tela na dĺžku tíbie nezmenili. Najvyššie 
hmotnosti obličky signifikantne dosahovali potkany DIA skupiny v porovnaní so 
skupinami WIS, LEAN aj FAT. FAT mali signifikantne ťažšie obličky v porovnaní s WIS aj LEAN. 
LEAN mali obličky signifikantne ľahšie v porovnaní s WIS. Po prerátaní hmotnosti obličky na 
dĺžku tíbie sa signifikancie nezmenili.
Glykémia a inzulinémia ukazujú signifikantné zvýšenie u DIA aj FAT potkanov v porovnaní s 
LEAN. U DIA je glykémia vyššia aj v porovnaní s WIS. FAT mali glykémiu signifikantne nižšiu 
v porovnaní s DIA a bez rozdielu v porovnaní s WIS a mali signifikantne vyššie koncentrácie 
inzulínu v porovnaní s DIA.

Tabuľka 1 Hmotnosť tela, obličky a hladina glukózy, a inzulínu v krvi
WIS LEAN DIA FAT

hmotnosť tela (g) 494 ±85,6 417 ±31,5 ** 528 ±47,1 xxx 628 ±23,8 ***; xxx; ++

hmotnosť tela/tíbia (g/mm) 12,5 ±2,07 10,3 ±0,77 *** 13,3 ±0,59 xxx 16,0 ±0,39 ***; xxx; ++

hmotnosť obličky (g) 1,4 ±0,13 1,2 ±0,11 *** 1,8 ±0,11 ***; xxx 1,6 ±0,14 *; xxx; +

hmotnosť obličky/tíbia (g/m) 35 ±1,7 30 ±2,2 *** 45 ±2,8 ***; xxx 41 ±2,8 *; xxx; +

glykémia (mmol/L) 7,5 ±1,33 6,8 ±0,54 18,3 ±3,24 ***; xxx 8,8 ±0,61 x; +++

inzulín (ng/mL) 7,9 ±6,00 1,6 ±0,33 *** 8,7 ±1,95 xxx 19,3 ±6,30 xxx; +++

* vyjadruje p<0,05; ** p<0,01 a *** p<0,001 vs. WIS, xx vyjadruje p<0,01 a xxx p<0,001 vs. LEAN, 
+ vyjadruje p<0,05, ++ p<0,01 a +++ p<0,001 vs. DIA.

Parametre oxidačného a karbonylového stresu, antioxidačného stavu a antioxidačnej kapacity 
v kôre a dreni obličiek uvádzame v Tabuľke 2. Signifikantné zvýšenie nastalo pri TBARS a TAC 
u DIA aj FAT v porovnaní s WIS a LEAN v kôre obličky. DIA mali v kôre zvýšené aj AGES 
v porovnaní s LEAN. V dreni obličky mali LEAN signifikantne zvýšený pomer GSH/GSSG 
v porovnaní s WIS. DIA mali signifikantne vyššie TBARS v porovnaní s LEAN.

Aktivita MMP-2 v kôre obličky bola signifikantne vyššia u LEAN v porovnaní s WIS (p=0,004). 
Medzi FAT vs. DIA, LEAN vs. DIA ani LEAN vs. FAT signifikantné rozdiely neboli. MMP-9 v kôre 
obličky nebola detekovateľná. V dreni obličky neboli signifikantné rozdiely v aktivite MMP-2 
medzi skupinami. Aktivita MMP-9 tu bola vyššia u LEAN v porovnaní s WIS (p=0,004).
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Tabuľka 2 Parametre oxidačného stresu a antioxidačného statusu v obličke
kôra

WIS LEAN DIA FAT

GSH/GSSG 2,8 ±0,71 3,2 ±0,65 3,0 ±0,42 2,7 ±0,3

FRAP (mmol/L) 0,62 ±0,075 0,62 ±0,069 0,58 ±0,047 0,55 ±0,086

TBARS (umol/L) 2,1 ±0,92 2,9 ±1,50 4,7 ±1,41 **;x 6,2 ±1,54 ***;xxx

TAC (mmol/L) 4,1 ±0,34 4,3 ±0,42 5,3 ±0,24 ***;xxx 5,1 ±0,23 ***;xxx

AGES (g/L/g prot) 0,15 ±0,051 0,21 ±0,083 0,15 ±0,023 x 0,12 ±0,013

Fructo (umol/L/g prot) 110 ±15 122 ±30 115 ±25 102 ±15

AOPP (umol/L/g prot) 10,2 ±2,54 13,2 ±4,58 11,1 ±3,15 10,1 ±0,78

dreň

WIS LEAN DIA FAT

GSH/GSSG 3,8 ±1,37 6,6 ±2,57 * 6,4 ±2,16 6,5 ±2,46

FRAP (mmol/L) 0,47 ±0,051 0,46 ±0,101 0,57 ±0,120 0,51 ±0,181

TBARS (umol/L) 9,5 ±2,87 6,0 ±2,21 11,3 ±6,24 x 6,7 ±2,81

TAC (mmol/L) 4,3 ±0,15 4,4 ±0,23 4,5 ±0,21 4,5 ±0,14

AGES (g/L/g prot) 0,13 ±0,031 0,17 ±0,058 0,14 ±0,027 0,15 ±0,060

Fructo (umol/L/g prot) 89 ±21 83 ±17 101 ±23 94 ±15

AOPP (umol/L/g prot) 9,0 ±0,75 10,0 ±2,41 8,4 ±0,87 9,5 ±3,37

GSH – redukovaný glutatión, GSSG – oxidovaný glutatión, FRAP – schopnosť redukovať železité 
katióny, TBARS – substancie reagujúce s kyselinou tiobarbitúrovou, TAC – totálna antioxidačná 
kapacita, AGES – produkty pokročilej glykácie, Fructo – koncentrácia fruktozmínu, AOPP –
produkty pokročilej oxidácie proteínov. * vyjadruje p<0,05; ** p<0,01 a *** p<0,001 vs. WIS, 
x vyjadruje p<0,05 a xxx p<0,001 vs. LEAN.

Diskusia
Naša práca monitoruje aktivity MMP-2 a MMP-9 v kôre a dreni obličiek v animálnom modeli 
DM typu 2 rôznej klinickej závažnosti. Keďže pri zvýšenom oxidačnom strese sa MMP dokážu 
aktivovať priamo, sledovali sme aj vybrané parametre oxidačného stresu, antioxidačnej 
kapacity a prítomnosti antioxidantov. Doteraz sú známe iba útržkové údaje ohľadom úloh 
MMP v patogenéze DM a rozvoji komplikácií tohto ochorenia. Bolo popísané, že MMP-2 
a MMP-9 sú zapojené v rozvoji a progresii diabetickej nefropatie (10). V štúdii Aghadavod a 
kol. (2020) použili MMP-2 ako zápalový marker a zistili jej zvýšené hladiny u pacientov s 
diabetickou nefropatiou v porovnaní s pacientami s DM 2. typu bez poškodenia obličiek (11). 
Ako je známe, poškodenie ciev v dôsledku DM vedie k zápalu a spúšťa produkciu reaktívnych 
foriem kyslíka, čo poškodzuje extracelulárny matrix a zabraňuje hojeniu rán. Čo sa týka 
želatináz, poukázali sme na ich zvýšenú aktiváciu u LEAN v porovnaní s WIS – MMP-2 v kôre 
obličky a MMP-9 v jej dreni. Aktivitu MMP-9 sa nám použitím želatínovej zymografie 
nepodarilo vo vzorkách kôry detegovať, čo poukazuje na jej vyššiu aktivitu v dreni obličky 
v porovnaní s kôrou u všetkých kmeňov potkanov zahrnutých v experimente. Aj keď väčšina 
experimentálnych štúdií považuje ZDF potkany za homogénnu skupinu, náš predchádzajúci 
experiment poukázal na ich rastúcu nehomogenitu so stúpajúcim vekom experimentálnych 
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zvierat - parametre analyzované v plazme a oboch komorách myokardu to potvrdili. Zistili 
sme, že FAT majú nižšiu plazmatickú aktivitu MMP-2 a MMP-9 v porovnaní s DIA, no u oboch 
už dochádza k remodelácii ľavej komory srdca (Kollárová et al., 2021). Tento trend sa však 
neukázal v predloženom experimente zameranom na tkanivo obličky.

Záver
Obličky potkanov animálneho modelu DM 2.typu vo veku 39 týždňov nevykazujú znaky 
remodelácie, ako to bolo preukázané pri myokarde. Naše doterajšie zistenia ale otvárajú 
diskusiu ohľadom vhodnej kontrolnej skupiny pre ZDF potkany. Získané poznatky taktiež 
prispievajú k poznaniu komplexnej úlohy MMP ako v patogenéze, tak aj v rozvoji komplikácií 
DM 2. typu ako aj k lepšej charakterizácii animálneho modelu DM 2. typu - ZDF potkanov.

Tento výskum bol podporený: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV - VEGA 1/0314/19 
a VEGA 1/0193/21, a Grant Univerzity Komenského v Bratislave UK/78/2021.
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Úvod 

Pľúcna artériová hypertenzia (PAH) je závažné ochorenie s progresívnym priebehom 
a nepriaznivou prognózou. Monokrotalín (MCT) je alkaloid, ktorý poškodzuje endotelové 
bunky, čím následne spôsobuje remodeláciu ciev v pľúcach, a preto sa využíva na štúdium PAH 
u experimentálnych zvierat. Bosentan je duálny antagonista endotelínových receptorov 
využívaný pri liečbe PAH. U pacientov s PAH boli pozorované zmeny v deformabilite a 
agregabilite erytrocytov (1). Ukázalo sa, že liečba bosentanom viedla k redukcii počtu 
erytrocytov a koncentrácie hemoglobínu ako aj k zníženie hematokritu (2). V našom 
experimente sme sa preto zamerali na schopnosť erytrocytov meniť tvar – deformabilitu a 
markery oxidačného poškodenia a antioxidačného stavu ako aj lepšie popísanie účinku 
bosentanu v MCT-indukovanom animálnom modeli PAH.

Materiál a metódy

Dizajn experimentu
Do experimentu sme použili 12 týždňové Wistar potkany, rozdelené do troch skupín: 
kontrolná skupina (CTRL, n=11), skupina po podávaní MCT (MCT, 60 mg/kg, n=10) a skupina 
po podávaní MCT a zároveň liečená bosentanom (BOS, 300 mg/kg/deň, n=9). Po 4 týždňoch 
od podania MCT sme zvieratá usmrtili a odobrali krv do skúmavky s heparínom. Krv sme 
centrifugovali (10 min, 2000 g, pri 4°C) a plazmu sme odobrali a uskladnili na -80 °C až do 
analýzy markerov oxidačného poškodenia a antioxidačného stavu. Tenkú vrstvičku leukocytov 
a trombocytov a vrchnú vrstvu erytrocytov sme odstránili. Zvyšné erytrocyty sme 3 krát 
premyli vo fyziologickom roztoku (0,9% NaCl) a použili na meranie deformability erytrocytov. 
Všetky metódy zahrňujúce použitie experimentálnych zvierat boli schválené etickou komisiou 
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Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Štátnou veterinou a potravinárnou 
správou Slovenskej Republiky (1067/19-221/3). Na potvrdenie PAH u experimentálnych 
zvierat po podaní MCT sme využili echokardiografiu podľa Vigl a kol. (3). 

Deformabilita erytrocytov
Premyté erytrocyty sme zriedili v tlmivom roztoku 1:1000 a centrifugáciou (175 g) sme ich 
prefiltrovali cez membránu s pórmi v priemere 5 μm. Deformabilitu erytrocytov sme vypočítali 
ako pomer počtu erytrocytov po filtrácii a ich počtu pred filtráciou.

Parametre oxidačného stresu a antioxidačného statusu
Markery oxidačného poškodenia (AOPP – pokročilé produkty oxidácie proteínov, TBARS –
markery peroxidácie lipidov, AGEs – produkty pokročilej glykácie a fruktózamín – glykovaný 
plazmatický proteín) a antioxidačného stavu (FRAP – schopnosť plazmy redukovať železité 
ióny, TAC – celková antioxidačná kapacita a GSH/GSSG – pomer oxidovaného a redukovaného 
glutatiónu) sme merali použitím spektrofotometrických a fluorescenčných metód v plazme 
(4).

Štatistické spracovanie dát
Všetky namerané dáta sme vyhodnocovali použitím štatistického softvéru GraphPad Prism 7. 
Dáta sú prezentované ako priemer ± štandardná odchýlka. Odľahlé hodnoty boli určené 
Grubbsovým testom, normalita dát bola D'Agostino-Pearsonovým testom. Pre analýzu 
rozdielov medzi skupinami bola použitá jednocestná analýza variancie a Tukey post hoc test.
Za štatisticky významné boli považované rozdiely s p hodnotou menšou ako 0,05.

Výsledky
Základné biometrické parametre - hmotnosť, systolický tlak krvi, srdcová frekvencia, veľkosť, 
hrúbka a hmotnosť pravej komory, systolický a priemerný pľúcny artériový tlak (PASP a mPAP), 
hmotnosť pľúc a pečene sú uvedené v Tabuľke 1.

Parametre oxidačného stresu a antioxidačného stavu v plazme
Markery AGEs a TBARS neboli štatisticky signifikantné medzi pozorovanými skupinami. 
Skupina liečená bosentanom mala signifikantne nižšie hladiny AOPP (p = 0,025) 
a fruktozamínu (p < 0,0001) v porovnaní s MCT skupinou. Namerané hodnoty sú prezentované 
na obrázku 1. 
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Tabuľka 1: Základné biometrické parametre 
CTRL (n = 11) MCT (n = 10) BOS (n = 9)

Hmotnosť tela (g) 431 ± 17* 408 ± 22 412 ± 18
Systolický tlak krvi (mmHg) 139 ± 6 143 ± 7 139 ± 8
Frekvencia srdca (min-1) 380 ± 29 408 ± 36 347 ± 39**
Plocha pravej komory (mm2) 28.0 ± 5.3**** 48.3 ± 5.8 44.3 ± 7.6
Hrúbka pravej komory (µm) 1335 ± 389* 1699 ± 136 1337 ± 146*
Hmotnosť pravej komory/ hmotnosť tela
(g/kg)

0.46 ± 0.11 0.65 ± 0.22 0.63 ± 0.27

PASP (mmHg) 12.9 ± 8.9**** 60.4 ± 11.7 58.5 ± 10.0
mPAP (mmHg) 13.1 ± 3.3**** 30.6 ± 4.3 29.8 ± 3.7
Hmotnosť pľúc/ hmotnosť tela (g/kg) 4.3 ± 0.4*** 5.2 ± 0.6 5.3 ± 0.6
Hmotnosť pečene/ hmotnosť tela (g/kg) 36.5 ± 1.9* 39.1 ± 1.4 38.6 ± 3.0
CTRL – kontrolná skupina; MCT – skupina po podaní monokrotalínu; BOS – skupina po podaní 

monokrotalínu a liečená bosentanom, PASP – pľúcny artériový systolický tlak, mPAP –
priemerný pľúcny artériový tlak; * p < 0,05 vs MCT skupina, ** p < 0,01 vs MCT skupina, ****
p < 0,0001 vs MCT skupina. Dáta sú prezentované ako priemer ± štandardná odchýlka.

Obrázok 1: Markery oxidačného poškodenia
CTRL – kontrolná skupina; MCT – skupina po podávaní monokrotalínu; BOS – skupina po 
podávaní monokrotalínu a liečená bosentanom, AGES – produkty pokročilej glykácie; AOPP –
pokročilé produkty oxidácie proteínov; TBARS – marker peroxidácie lipidov; * < 0,05 vs MCT 
skupina, **** p < 0,0001 vs MCT skupina. Dáta sú prezentované ako priemer ± štandardná 
odchýlka, n = 9-11 na skupinu.



230

Dominika Radošinská, Marta Kollárová, Simona Trubačová, Ľudovít Paulis, Peter Bališ, Ľubomíra Tóthová, Jana 
Radošinská, Ivana Shawkatová (2023) Deformabilita erytrocytov a markery oxidačného poškodenia a 
antioxidačného stavu v experimentálnom modeli pľúcnej artériovej hypertenzie indukovanej monokrotalínom.. 
Zborník vedeckých prác. 60. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti a XVII. vedecká 
konferencia doktorandov LF UK. Univerzita Komenského v Bratislave

Parametre antioxidačného stavu v plazme
Neboli pozorované štatisticky významné rozdiely medzi skupinami pri meraní FRAP a TAC 
v plazme. Zistili sme však signifikantne vyšší pomer GSH/GSSG v BOS skupine (p = 0,037) 
v porovnaní s MCT skupinou (obrázok 2).

Obrázok 2: Parametre antioxidačného statusu
CTRL – kontrolná skupina; MCT – skupina po podávaní monokrotalínu; BOS – skupina po 
podávaní monokrotalínu a liečená bosentanom, FRAP – schopnosť plazmy redukovať železité 
ióny; TAC – celková antioxidačná kapacita; GSH – redukovaný glutatión; GSSG – oxidovaný 
glutatión; * p < 0,05 vs MCT skupina. Dáta sú prezentované ako priemer ± štandardná 
odchýlka, n = 9-11 na skupinu.

Deformabilita erytrocytov
Po podávaní MCT sme nepozorovali zmeny v deformabilite erytrocytov (p = 0,241), avšak v 
BOS skupine bola deformabilita erytrocytov signifikantne vyššia v porovnaní s MCT skupinou 
(p = 0,024) (obrázok 3).
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Obrázok 3: Deformabilita erytrocytov
CTRL – kontrolná skupina; MCT – skupina po podávaní monokrotalínu; BOS – skupina po 
podávaní monokrotalínu a liečená bosentanom; * < 0,05 vs MCT skupina. Dáta sú 
prezentované ako priemer ± štandardná odchýlka, n = 9-11 na skupinu.

Diskusia
V predkladanej práci sme pozorovali viaceré účinky MCT na základné biometrické parametre 
akými sú vyššia hmotnosť pľúc, zväčšenie pravej komory a zhrubnutie steny pravej komory. 
Tieto parametre potvrdili prítomnosť PAH u experimentálnych zvierat po podaní MCT. Taktiež 
sme zistili, že po podávaní MCT je zvýšená hmotnosť pečene, čo môže poukazovať 
na remodeláciu tohto orgánu, ktorá bola už v literatúre opísaná (5). Naše dáta ukazujú, že 
liečba bosentanom nezmenila pľúcny artériový tlak ako uvádza svetová literatúra, avšak táto 
liečba zabránila zhrubnutiu steny pravej komory čo spolu s tlmiacim účinkom na srdcovú 
frekvenciu  môže naznačovať hemodynamickú úľavu po podávaní bosentanu v podmienkach 
PAH. 
Podávanie MCT nemalo vplyv na markery oxidačného poškodenia v plazme, čo môže 
znamenať, že buď poškodenie tkaniva alebo nebolo dostatočné aby sa prejavilo zmenami v 
cirkulujúcich markeroch, alebo nami zvolené parametre neboli dostatočne citlivé na na 
odhalenie systémového oxidačného stresu po podávaní MCT. Antioxidačné účinky bosentanu 
už boli publikované (6), a aj v našej práci sme pozorovali, že skupina po podávaní MCT a liečená 
bosentanom mala nižšie plazmatické hladiny AOPP a fruktozamínu ako aj lepšiu tiol-redoxnú 
rovnováhu na základe merania pomeru GSH/GSSG. Zvýšenie deformability erytrocytov 
pozorované v BOS skupine môže byť dôsledkom antioxidačných vlastností bosentanu. Zároveň 
to môže predstavovať mechanizmus ktorým bosentan môže prispievať k zlepšeniu 
hemodynamiky.

Podporené čiastočne grantom VEGA 1/0193/21.
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Úvod 

Kolorektálny karcinóm (CRC) je podľa svetovej zdravotníckej organizácie z hľadiska incidencie 
celosvetovo tretie najčastejšie sa vyskytujúce nádorové ochorenie pričom z hľadiska mortality 
je dokonca na druhej priečke. Endometriálny karcinóm (EC) je z hľadiska incidencie 
celosvetovo šiestym najčastejšie sa vyskytujúcim nádorovým ochorením u žien a všeobecne 
pätnástym najčastejšie sa vyskytujúcim (1). 
CRC, podobne ako EC môžu mať dedičný podklad a byť zapríčinené hereditárnym syndrómom. 
Najčastejšie sa vyskytujúcim syndrómom podmieňujúcim vznik týchto ochorení je 
autozomálne dominantné dedičné ochorenie tzv. Lynchov syndróm (LS). Pri tomto ochorení je 
typicky pozorovaná mutácia v niektorom z takzvaných mismatch-repair (MMR) génov 
zodpovedných za reparáciu chybne inkorporovaných nukleotidov počas replikácie DNA (2), čo 
vedie k hromadeniu mutácií v genóme jedinca. To sa najvýraznejšie prejavuje v krátkych 
repetitívnych sekvenciách tvoriacich tzv. mikrosatelity (3). Približne 90% mutácií je 
lokalizovaných na MMR génoch MLH1 a MSH2 a asi 10% na génoch MSH6 a PMS2. U ľudí, ktorí 
sú nosičmi mutácií v týchto génoch je najčastejšie zvýšené riziko vzniku kolorektálneho 
karcinómu a endometriálneho karcinómu, pričom nástup nádorového ochorenia v prípade LS 
býva v mladšom veku, než je štatistický priemer. Mutácie v MMR génoch však predstavujú aj 
zvýšené riziko vzniku iných nádorov, a to: vaječníkov, tenkého čreva, urotelu, obličiek, mozgu, 
pečene, žlčových ciest a žalúdka, ktoré spoločne nazývame aj nádory asociované s LS (4). V 
prípade, že sa u pacienta vyskytne jedno z menovaných nádorových ochorení v mladšom veku, 
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 je potrebné zvážiť testovanie pacientov na prítomnosť LS (www1).
V súčasnosti prebieha diagnostika najmä u jedincov s aktuálne sa vyskytujúcim nádorovým 
ochorením a to najmä u pacientov s CRC. Na testovanie vzoriek nádorového tkaniva sa
najčastejšie využíva imunohistochémia, kde sa zisťuje prítomnosť proteínových produktov 
MMR génov. Druhým spôsobom diagnostiky je testovanie mikrosatelitovej instability. 
Pozitívne výsledky týchto testov poukazujú na malfunkciu v génoch asociovaných s Lynchovým 
syndrómom avšak na základe týchto testov nie sme schopní diagnostikovať  LS, keďže k 
mutácii spomínaných génov mohlo dôjsť len v bunkách nádorového tkaniva a v iných 
somatických bunkách môžu byť neprítomné. U ľudí s LS sa však mutácie spomínaných génov 
vyskytujú vo všetkých bunkách organizmu pacienta. Preto je potrebné pre správnu diagnostiku 
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Lynchovho syndrómu vyšetriť krvnú vzorku pacienta a zistiť, či sa mutácie MMR génov 
vyskytujú v celom tele. Význam diagnostiky Lynchovho syndrómu spočíva najmä v tom, že 
pacientovi prináša možnosť vypracovať spolu s lekárom skríningový plán, a tak včas odhaliť 
prípadnú recidívu nádorového ochorenia, ktorá býva u pacientov s LS častá (www1). Vzhľadom 
na to, že Lynchov syndróm je hereditárne ochorenie, môže diagnostikovanie tohto syndrómu 
pomôcť aj ostatným členom rodiny odhaliť toto ochorenie a upozorniť tak na zvýšené riziko 
rozvinutia nádorových ochorení, ktoré predstavuje u ľudí s LS až 80% a podniknúť potrebné 
kroky pre skríning takýchto pacientov (5, 6). 
Vzhľadom na fakt, že podľa GLOBOCAN 2018 sa Slovensko umiestnilo v rebríčku incidencie v 
prepočte na 100 000 obyvateľov v prípade CRC na treťom mieste a v prípade EC na deviatom 
mieste (1), stojí za úvahu, zvážiť na Slovensku genetické testovanie mutácií génov MMR pre 
účely diagnostiky LS u všetkých pacientov so spomenutými nádorovými ochoreniami, keďže 
časť pacientov s LS nemusí spĺňať kritériá pre podstúpenie vyšetrenia nádorového tkaniva. Pre 
úvodné testovanie sme si vybrali gén MLH1 a MSH2, ktoré, ako už bolo spomenuté, tvoria 
približne 90% mutácií v génoch MMR pri LS. V prípade úspešnej optimalizácie PCR reakcie pre 
vybrané gény, by sme v budúcnosti chceli pokračovať aj s optimalizáciou pre ďalšie MMR gény.

Materiál a metódy
Pre účely tejto práce sme použili vzorky krvi.
Pri práci sme použili tieto chemikálie:  Agaróza

DNA Gel Loading Dye (6X)
Etídiumbromid
EtOH
Gene ruler 1 kb plus DNA
GoodView™ Nucleic Acid Stain
LA PCR™ Kit, Version 2.1 (Takara)
QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen)
Qubit R dsDNA HS Assay Kit (Invitrogen)

Pre amplifikáciu fragmentov génov MLH1 a MSH2 sme si zvolili metódu long-range PCR. 
Navrhli sme vhodný set primerov (tab.1 a 2) pomocou nástroja Primer3Plus, pričom sme si 
jedinečnosť sekvencie overili pomocou nástroja primer BLAST. Výskyt SNP polymorfizmov 
prítomných v sekvencii nasadania primera, ktoré by mohli zabrániť prebehnutiu PCR reakcie, 
sme si overili pomocou nástroja SNPCheck. Po navrhnutí vhodných primerov sme DNA z krvi, 
potrebnú ako templát pre PCR reakciu, izolovali pomocou kitu QIAamp DNA Blood Mini Kit. 
DNA koncentráciu v izolovanej DNA sme si stanovili fluorimetricky pomocou Qubit 2.0 a kitu 
Qubit® dsDNA HS Assay Kit, ktorý slúži na kvantifikáciu dvojvláknovej DNA, pričom vyizolovanú 
DNA sme si nariedili na koncentráciu 10 ng/μl. Na amplifikáciu vybraných fragmentov MMR 
génov pomocou dvojkrokovej PCR sme využili TaKaRa LA Taq® DNA polymerázu, ktorá je 
súčasťou kitu LA PCR™ Kit, Version 2.1. Nastavenie cyklera uvedené v tabuľke 3 bolo pri 
amplifikácii každého fragmentu rovnaké s ohľadom na cieľ, vytvoriť multiplex PCR, ktorá by 
umožňovala amplifikáciu želaných fragmentov pri čo najmenšom počte PCR reakcií. Zloženie 
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jednotlivých komponentov PCR reakcie je uvedené v tabuľke 4. Úspešnosť PCR reakcie sme si 
overili fluorimetricky pomocou Qubit 2.0 pomocou kitu Qubit® dsDNA HS Assay Kit a tiež 
pomocou elektroforézy (obr. 1). Použili sme agarózový gél s koncentráciou agarózy 1,5% a ako 
ladder sme využili Gene ruler 1 kb plus DNA.  Po úspešnej amplifikácii každého fragmentu v 
osobitnej PCR reakcii sme sa pokúsili o multiplex PCR, čomu predchádzala analýza možností 
amplifikácie jednotlivých fragmentov PCR reakcie pomocou nástroja na predikciu tvorby 
rôznych typov dimérov v PCR reakcii Multiple Primer Analyzer od Thermofisher scientific.

Tabuľka 1. Sekvencie primerov použitých pri amplifikácii génu MLH1

názov primeru sekvencia
dĺžka 
vytvoreného 
fragmentu

Primer 1 F GCGGACAGCGATCTCTAACGCGCAA 5017

Primer 1 R TTTTCCACAGCACCCTGCACTATTTTACA

Primer 2 F CAAGAAAATGGGAATTCAAAGAGATTTGGAAAA 3686

Primer 2 R CACTGGTGTTGAGACAGGATTACTCTGAGACC

Primer 3 F CTTCTCTCTACCTATTCCCAGCTGCCATGT 1471

Primer 3 R TCTTGCTTAGAGGATATCTTGGGACCTCCA

Primer 4 F CACTATCTTAAGACCTCGCTTTTGCCAGGA 3463

Primer 4 R TTGAAAGGTTCCAAAATAATGTGATGGAATGA

Primer 5 F ACAGGAGGACCTCAAATGGACCAAGTCT 3363

Primer 5 R TCTGTTCCTTGTGAGTCTTGGTTGAGGAGT

Primer 6 F GCTTTTTCTCCCCCTCCCACTATCTAAGGT 3805

Primer 6 R TTCCCAGCTCATAACTCCCATAGTCCTGTT

Primer 7 F TTTCTTAGTACTGCTCCATTTGGGGACCTG 5079

Primer 7 R TTAAAGAAGCCACTGAATCAAAAGCAGATGG

Primer 8 F TACTTGGTGTCTCTAGTTCTGGTGCCTGGT 2315

Primer 8 R TGGAGAGCTACTATTTTCAGAAACGATCAGTTGAA

Primer 9 F CAAGTTGATAGTGATGCCCAAGTCTCCTGT 4478

Primer 9 R GACATGTTCAAGACCTCTTTTTGGCATCTG

Tabuľka 2. Sekvencie primerov použitých pri amplifikácii génu MSH2
názov primeru sekvencia dĺžka vytvoreného 

fragmentu

Primer 1 F TGCAGCTGAGTAAACACAGAAAGGAGCTCTACTAA 5805

Primer 1 R CCACATGCTAATTGCTATTAAAGTGTCTCAAACCA

Primer 2 F AGGTTCATAGAGTTTGGATTTTTCCTTTTTGCTT 7104

Primer 2 R AGCCCCAATTTCTGGTTCTAAATCACTAAATCC

Primer 3 F CAAGCTGAGATTTTATTGACTTTGGGAAGCA 1902

Primer 3 R TCAGTGCAATAGGCCTTAATCACAAACCAG

Primer 4 F TCAAGCACAGTTCCATTGTGTAAAAACTTGG 773
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Primer 4 R TGTCTTTCACCAGGACAGTTATGCCCAATA

Primer 5 F AGAATACTATTGGGGGCATATACATCATCAGCA 4173

Primer 5 R TGCTCTATGGAAGAAAGCTTGACTCTTACCTGA

Primer 6 F GGAGTTGTTCGTTTTCCACTTGTATTTCCATTT 5790

Primer 6 R CATTTCTATCTTCAAGGGACTAGGAGATGCACTT

Primer 7 F CCATTATGTTTGTGGCATATCCTTCCCAAT 5217

Primer 7 R CTGGCTCCTGTCAACAGATGGACATTC

Primer 8 F AACTGTAGGCATTCTCACTTCACACCCATC 3430

Primer 8 R AAGTGCCAAGTGCCACTGAGTGATTAAGAC

Primer 9 F TGGACCCATGGTTCTGAAGCTTAGTGTAGA 1571

Primer 9 R AACTCAGCTTGGATTCATTCCCTTTTCAGA

Primer 10 F TAGTGCCTGACTCACCGCTGTTCTCTCTAC 5176

Primer 10 R TATGGTTCATACAGTGCTGTGGAATTCAGG

Primer 11 F CCAGGTAACTTGCTCACGTCCTACAATGAG 1529

Primer 11 R TAATGGTAAAGGCAGGGACAGAAAATTGGA

Primer 12 F AATCTGCCTAACACTCTCGCAAACTCCATT 1672

Primer 12 R AGGAGTAGGGAAGGGAATGTTCTTGGTCAT

Primer 13 F TGCTATGAAGAAACCTGTTGTGGTCATTTG 6425

Primer 13 R TTTTTCCAAGGGGTTTTATTGAGTCCACA

Tabuľka 3. Zložky PCR reakcie
zložky PCR reakcie objem 

(μl)
poznámka

La Taq polymeráza 0,5 5 jednotiek/ μl
10X LA PCR Buffer II (Mg2+

plus)
5

dNTP 8
templát (koncentrácia DNA 
10ng/ μl)

5 výsledné celkové množstvo v reakcii musí byť 50ng

primer F 1-5 finálna koncentrácia v PCR reakcii: 0,2-1,0 pmol/ μl
primer R 1-5 finálna koncentrácia v PCR reakcii: 0,2-1,0 pmol/μl
destilovaná voda doplniť do celkového objemu 50 μl

Tabuľka 4. Jednotlivé kroky PCR cyklu
teplota čas
94°C 1 minúta
98°C 10 sekúnd

30 cyklov68°C 15 minút
72°C 10 minút
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Výsledky
Po prvotnej amplifikácii fragmentov obsahujúcich sekvencie všetkých exónov génu MLH1 sa 
nám podarilo amplifikovať všetky fragmenty okrem fragmentov 2,3,4 (obr. 1).  V prípade
týchto fragmentov reakcia pri pôvodnom zložení komponentov neprebehla, a preto sme sa 
následne pokúsili o úpravu množstva niektorých zložiek PCR reakcie. Zvýšili sme množstvo 
templátu z pôvodných 50ng (5μl) na 100ng a tiež množstvo primeru z pôvodného objemu 1μl 
(0,2pmol) na objem 2μl (0,4pmol). Ako môžeme vidieť na obrázku 2, reakcia po úprave zložiek 
následne prebehla. Po zanalyzovaní elektroforézy sme sa rozhodli, že zvýšené množstvo 
templátu spôsobuje znečistenie vzorky nadmerným množstvom genomickej DNA, a preto 
bude postačujúce zvýšiť v reakciách len množstvo primeru. Po úspešnej amplifikácii každého 
fragmentu v osobitnej PCR reakcii sme sa pokúsili o multiplex PCR fragmentov génu MLH1. 
Napriek vyskúšaniu rôznych kombinácii fragmentov v rámci multiplex PCR sa nám podarilo 
reálne amplifikovať len kombináciu fragmentov 1,3,5 (obr.3) v rámci jednej PCR reakcie. Po 
prvotnej amplifikácii fragmentov obsahujúcich všetky exóny génu MSH2 sa nám podarilo 
amplifikovať úseky 1,3,4,5,6,8,9,11 a 12 (obr. 4). PCR reakcie, pre fragmenty, ktorých 
amplifikácia neprebehla sme sa rozhodli opakovať, pričom sme v reakcii zdvojnásobili 
množstvo primera. Vzhľadom na to, že pri vzorke číslo 6 bolo znečistenie vzorky pomerne 
vysoké a nebolo možné s určitosťou povedať, či došlo k amplifikácii želaného fragmentu, 
uskutočnili sme amplifikáciu s dvojnásobným množstvom primera aj pre túto vzorku. Po 
úprave množstva primeru sa nám podarilo úspešne amplifikovať všetky fragmenty génu MSH2 
(obr. 5). Vzhľadom na zvýšené javiace sa znečistenie vzorky veľkým množstvom templátu, 
zvažujeme vyskúšať amplifikáciu so zníženým množstvom templátu. V budúcnosti by sme sa 
chceli pokúsiť o multiplex PCR fragmentov všetkých MMR génov. Následne plánujeme 
pomocou long-range PCR génov zapríčiňujúcich Lynchov syndróm analyzovať vzorky 
nádorového tkaniva a krvi u pacientov s Lynch asociovanými nádorovými ochoreniami, 
predovšetkým kolorektálnym karcinómom a endometriálnym karcinómom pre účely skríningu 
výskytu Lynchovho syndrómu u týchto pacientov, keďže potvrdenie diagnózy Lynchovho 
syndrómu, vzhľadom na to, že sa jedná o hereditárne ochorenie, môže prinášať benefit pre 
pacienta ako aj jeho rodinných príslušníkov. 

Tabuľka 5. Koncentrácie dsDNA fragmentov génu MSH1 po amplifikácii nameraná pomocou 
Qubit 2.0
číslo 
fragmentu ng/ μl

1 63,2

2 79

3 23,2

4 95

5 118

6 93,1

7 99,6

8 116
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9 92,2

Tabuľka 6. Koncentrácie dsDNA fragmentov génu MSH2 po prvotnej amplifikácii nameraná 
pomocou Qubit 2.0
číslo 
fragmentu ng/ μl

1 45,2

2 64,8

3 200,8

4 104

5 6,26

6 221,2

7 0,966

8 201,6

9 228

10 142,4

11 188

12 185,6

13 129,6

Obrázok 1. Elektroforéza po amplifikácii jednotlivých fragmentov génu MLH1 (čísla udávajú 
číslo fragmentu, ktoré sa zhoduje s číslovaním primerov, L-ladder) Amplifikácia fragmentov 
2,3,4 za daných podmienok neprebehla.
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Obrázok 2. Elektroforéza po amplifikácii jednotlivých fragmentov 2,3,4 génu MLH1 (čísla 
udávajú číslo fragmentu, ktoré sa zhoduje s číslovaním primerov) (a – amplifikácia fragmentu 
pri zvýšení množstva templátu i primeru, b – amplifikácia fragmentu pri zvýšení množstva 
primeru, L-ladder).

Obrázok 3. Elektroforéza po amplifikácii fragmentov pomocou multiplex PCR génu MLH1. 
(čísla udávajú číslo fragmentu, ktoré sa zhoduje s číslovaním primerov, L-ladder).
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Obrázok 4. Elektroforéza po amplifikácii jednotlivých fragmentov génu MSH2 (čísla udávajú 
číslo fragmentu, ktoré sa zhoduje s číslovaním primerov, L-ladder) Amplifikácia fragmentov 
2,7,10,13 za daných podmienok neprebehla.

Obrázok 5. Elektroforéza po amplifikácii jednotlivých fragmentov génu MSH2 po zvýšení 
množstva primeru (čísla udávajú číslo fragmentu, ktoré sa zhoduje s číslovaním primerov, L-
ladder).
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Diskusia
Lynchov syndróm je podľa mnohých autorov v populácii vo všeobecnosti pomerne
poddiagnostikovaný. Hoci sa v klinickej praxi v mnohých klinikách vo svete pri diagnostikovaní 
kolorektálneho karcinómu odporúča univerzálne skríningové vyšetrenie, nie je tomu tak 
u všetkých Lynch-asociovaných nádorových ochorení. Problémom taktiež býva nedostatočne 
odobratá anamnéza, takže pacient často nie je odoslaný na vyšetrenie. V súčasnosti sa 
univerzálny skríning LS u pacientov s kolorektálnym karcinómom ukazuje ako veľmi užitočný 
nielen ako diagnostický nástroj pre LS, ale tiež ako prediktívny, prognostický a terapeutický 
marker (7). Absencia jednoznačných klinických markerov komplikuje diagnostiku, a preto sa 
podozrenie na LS vzťahuje na všetkých pacientov s CRC, mladších ako 50 rokov, prípadne 
s častejším výskytom ochorenia v rodine (8). Benefit diagnostiky sa ukazuje najmä pri 
ochoreniach, kedy je podstatná včasná diagnostika a poznáme efektívne možnosti prevencie 
a terapie. Práve preto sme sa rozhodli vyskúšať nový prístup v možnosti diagnostiky 
Lynchovho syndrómu pomocou long-range PCR s cieľom analýzy štyroch Lynch asociovaných 
génov, ktoré sú najčastejšie dávané do súvisu s LS, pomocou next-gen sekvenovania.
Najväčším problémom pri samotnej amplifikácii fragmentov vybraných génov je fakt, že 
mnohé oblasti, vyskytujúce sa v blízkosti exónov sa v rámci ľudskej DNA vyskytujú vo viacerých 
kópiách, a niektoré z génov prípadne ich oblastí sú súčasťami pseudogénov. Navyše obsahujú 
intrónové oblasti často aj SNP polymorfizny, ktorých výskyt v populácii je nezanedbateľný 
a ktoré by mohli znemožniť správne nasadanie primeru na vybranú oblasť. Po optimalizácii 
amplifikácie všetkých štyroch Lynch asociovaných génov a optimalizácii multiplex PCR, by sme 
nami vytvorený spôsob amplifikácie chceli vyskúšať na vzorkách kolorektálneho karcinómu, 
pričom by sme chceli dokázať potrebu analýzy tohto typu nádorového tkaniva, a to nie len 
u pacientov spĺňajúcich kritéria pre podstúpenie diagnostiky LS, keďže viaceré štúdie 
naznačujú, že nezanedbateľné množstvo pacientov mnohé z týchto kritérií nespĺňa. 
Identifikácia LS pritom môže byť prospešná aj pre ďalších členov rodiny (skorá identifikácia 
príčiny symptómov), a tiež pre spoločnosť (zvýšenie povedomia o zriedkavých ochoreniach). 
V súčasnosti bolo dokázané, že pravidelné monitorovanie príbuzných pacienta s LS, u ktorých 
bola potvrdená mutácia, môže viesť k signifikantnej redukcii mortality v dôsledku CRC (9), a to 
až o 70% (10). Nevýhodou však môže byť identifikácia ochorení, u ktorých je terapia 
nedostatočne vyvinutá, prípadne býva ochorenie často asymptomatické. V takom prípade 
môže byť vedomosť o prítomnosti ochorenia stresujúca  (11).
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INTRODUCTION
Mesenchymal stem cells (MSCs), the nonhematopoietic progenitor cells, emerged as a 
promising candidate for cell-based tissue engineering. MSCs are ubiquitously present in 
various tissues and organs, where they provide support in regeneration and maintaining of
physiological functions.1 Their properties, self-renewal capacity, ability to adhere to culture 
dishes, expression of specific markers, and their differentiation potential make MSCs an ideal 
contender for regenerative medicine. The traditional way of harvesting MSCs requires tissue 
biopsy, recognized for its’ invasiveness high donor site morbidity. Hence, efforts led to 
investigating urine-derived stem cells (UDSCs) as alternative source. UDSCs can be easily 
harvested via spontaneous voiding, therefore non-invasiveness is the benefit as the donors’ 
safety and comfort are essential for successful cell therapy.
Our group, was able to isolate UDSCs from urine samples. The isolates were morphologically 
analyzed. Additionally, we provided analysis of biological properties, targeting their stemness, 
differentiation potential and cytokine profile. All examined UDSCs expressed typical MSC-like 
surface markers, CD73, CD90 and CD105. Currently, the assumptions regarding main 
performing mechanism of MSCs point towards their immunomodulatory activity via paracrine 
signaling stimulating key biological processes e.g., cell cycle, cell-cell interaction, inflammatory 
response, etc. Thus, we measured cytokine profile of the UDSCs isolated from urine samples, 
discovering increase in secretion rate of IL-6, IL-8 and MCP-1.
Our data suggest, that UDSCs are likely to be effective in the future of regenerative tissue 
engineering, while urine is believed to be a non-invasive and cost-effective source of MSCs.

MATERIALS AND METHODS 
Cell Proliferation and Colony Forming Units: To assess the proliferation kinetics, UDSCs were 
seeded in 24-well plates at a density of 4000 cells/well. Afterward, cells were counted at the 
determined time intervals by using CEDEX XS Cell Analyzer (Roche, Switzerland). For the CFU 
assay Isolated cells were plated on a 6-well plate at a density of 100 cells/cm2 in a proliferation 
medium and incubated under standard conditions for 10 days. Cell cultures were washed by 
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PBS, fixed with 4% formaldehyde and stained with 0.5% crystal violet. Colonies bigger than 2 
mm were manually counted.
Morphological Analysis: The structure of the UDSCs was analyzed under light as well 
as transmission electron microscopy (TEM). For sample preparation for TEM 10,000 cells were 
collected and fixed 3% glutaraldehyde in 0.2M PBS at room temperature for 30 min. Then, a 
cell pellet was post-fixed using 1% osmium tetroxide solution for 1 h. Followed by dehydration 
with ethanol, the samples were embedded into resin and cut. Ultra-thin sections were then 
mounted on the copper grid and observed. Analysis was performed via JEOL JEM-2100 (JEOL, 
Tokyo, Japan).
Flow Cytometry Analysis: Immunophenotypic analyses with flow cytometry were performed 
according to manufacturer’s recommendations. We used respective antibodies, CD44-
VioBlue, CD73-APC, CD90-PE, CD105-FITC, CD146-PE-Vio770 and CD271-APC-Vio770 and a 
cocktail of CD14/CD20/CD34/CD45-PerCP. All data were acquired using a MACSQuant 
Analyzer 10 (Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, Germany) and further analyzed by MACS 
Quantify software (Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, Germany).
Assessment of the Cytokine and Chemokine Profile: The secretory function of UDSCs was 
estimated by applying MILLIPLEX MAP Human Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Panel–
Immunology Multiplex Assay (Merck, Darmstadt, Germany), and the measurement was 
performed on a Luminex MAGPIX® Instrument (Luminex, Austin, TX, USA). Sample processing 
and measurement were performed according to manufacturer’s instructions. Data were 
analyzed and processed using BelysaTM software (Merck, Darmstadt, Germany).

RESULTS
First, cell colonies emerged within 5–9 days, and larger colonies were formed up to 10–14 
days (Figure 1B). The study of cell proliferation kinetics allowed us to assemble the graph of 
cells’ growth curve (Figure 1C). To evaluate clonogenicity of the UDSCs, a colony forming unit 
(CFU) assay was conducted. 
We observed that isolated cells within 1 sample often did not display a uniform structure. In 
general, cells formed 2 types of populations, so different morphologies could be distinguished, 
a rice-grain shape and a polyhedral shape (Figure 2A).
Two different cell types could be also clearly distinguished ultra-structurally by applying TEM. 
The cells adhered to the bottom of a Petri dish with numerous protrusions of cell membrane: 
microvilli and filopodia. Cells created and secreted multi-vesicular bodies in cell membrane 
bounded amorphous electron-lucid vesicles (Figure 2C). These secretory vesicles had around 
0.5 µm in diameter. We assume that it could be a special type of communication between 
cells, probably the paracrine type of cell signaling.
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Figure 1  Biological characterization of the urine-isolated cells. (A) Image depicting freshly 
processed urine sample. (B) Primary cell colonies observed after initial seeding. (C) 
Representative growth curve of UDSCs. Exponential growth phase, in which cells proliferated 
rapidly, lasted for 6 days. (D) Representative figure of colony forming unit experiment. After 
10 days, 42 ± 6.5 SD adherent cell colonies were observed.

Figure 2 Morphological analysis of the UDSCs. (A) Different cell morphologies could be 
observed - rice-grain shape (thin arrows) and polyhedral-shape (thick arrows). (B) Cell culture 
depicting dome-like structures formed confluent cell populations. (C) TEM micrograph 
showing metabolically active cells synthesizing proteins.
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Flow cytometric analysis confirmed high expression of typical MSC-like markers CD73, CD90 
and CD105. UDSCs were also positive for CD44, CD146 and CD271. The examined cell 
specimens displayed low expression of non-mesenchymal markers together with 
hematopoietic CD markers such as CD14, CD20, CD34 and CD45 (Figure 3).

Figure 3 Representative histograms (flow cytometry). UDSCs were positive for CD73 (99.65% 
± 0.38 SD), CD44 (98.05% ± 2.37 SD), CD146 (97.91% ± 3.01 SD), CD90 (95.42% ± 5.44 SD), 
CD105 (91.77% ± 4.93 SD) and CD271 (91.72% ± 10.68 SD). UDSCs did not express CD14, CD20, 
CD34 and CD45.

To assess the secretion profile of UDSCs, analysis of the conditioned media for selected
cytokines and chemokines was performed. Results revealed significantly higher secretion rate 
of IL-8, MCP-1, IL-6, and GM-CSF. Moderate levels of TNF-alpha, IL-4, RANTES, and INF-alpha2 
were detected as well (Figure 4).

Figure 4 Cytokine profile analysis of UDSCs revealed that IL-8 was secreted at the highest 
concentration followed by MCP-1, IL-6, and GM-CSF. Moderate levels within conditioned 
media were measured for TNF-alpha, IL-4, RANTES and INF-alpha2. Concentration of other 
cytokines and chemokines was lower compared to the control medium.
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DISCUSSION
Many studies had already described the UDSCs as a cost-effective and patient-friendly cell 
source applicable in the field of regenerative medicine.
Clonogenicity is an important property of stem cells. Based on the results of the CFU assay, 
UDSCs are capable of forming a large population from a single cell. This indicates that just a 
one urine sample could be sufficient for maintaining a relevant amount of the stem cells 
without surgical intervention.
Microscopic analysis revealed at least two non-identical types of cell populations. Structural 
analysis applying TEM also confirmed the presence of two different cell types and we also 
have observed the formation of extracellular vesicles of UDSCs. We assume they play role in 
paracrine secretion.
The examination of the surface markers is crucial for establishing the origin of the cells. The 
highest expression was observed for CD44, CD73 and CD146, where the cell positivity was 
more than 95%.
The therapeutic effect of the MSCs is traditionally assigned to their paracrine activity.2

Here, we performed the analysis of the secretion of the basic cytokines and chemokines under 
standard in vitro conditions. Our data revealed significantly increased secretion of 3 particular 
molecules—IL-6, IL-8 and MCP-1. In general, IL-6 plays essential role in anti-inflammatory 
effects of MSC by stimulating local lymphocytes.3 Moreover, IL-6 stimulated MSCs can activate 
Treg cells, which are known for their immunosuppressive capacity and immune system 
modulation. Higher secretion of IL-8 could be important in the context of the UDSCs usage in 
the tissue engineering. This chemokine seems to promote the angiogenesis through increased 
secretion of vascular endothelial growth factor.4 UDSCs secreted significantly higher levels 
of MCP-1, which is considered as another significant chemokine secreted by MSCs.5 MCP-1 
affects several cell types which are critical for the immune system, mainly monocytes and 
macrophages. Moreover, this chemokine potentiates the transition of macrophages from pro-
inflammatory into anti-inflammatory phenotype which underlines the regenerative potential 
of the stem cells when applied into the affected site both under in vitro and in vivo 
conditions.6,7 Similarly, a recent study revealed that alveolar bone-derived stem cells secreted 
mainly IL-6 and MCP-1, at least partially, explained mechanisms behind their 
immunosuppressive capacity.8

All mentioned findings underline the great potential of the UDSCs to be applied as a cell 
therapy for various diagnosis, but primary for those where suppression of the immune system 
and attenuation of pro-inflammatory pathways are the main triggers of the pathological 
mechanisms.
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Úvod 
Fekálna mikrobiálna transplantácia (FMT) sa definuje ako prenos stolice od zdravého darcu do 
tráviaceho traktu príjemcu za účelom obnovenia zdravej črevnej flóry. FMT sa považuje za 
vysoko efektívnu liečbu rekurentnej infekcie spôsobenej Clostridium Difficile a jej efekt sa 
skúma aj pri dalších ochoreniach asociovaných so zmenou črevnej mikrobioty ako napríklad 
ulcerózna kolitída, metabolický syndróm alebo s alkoholom asociovaná choroba pečene (ALD). 
Ťažká alkoholová hepatitída (SAH) je jednou z najzávažnejších foriem ALD spojená s vysokou 
mortalitou. Jediná odporúčaná liečba – kortikosteroidy (KS) - zlepšuje iba krátkodobé, ale nie 
dlhodobé prežívanie. Nanešťastie, počet týchto pacientov narastá a neexistuje zatiaľ 
alternatívna liečba. FMT je jednou z experimentálnych metód v štádiu výskumu pri tejto 
indikácii.

Materiál a metódy
Jedná sa o prospektívnu randomizovanú štúdiu hospitalizovaných dospelých pacientov na 
HEGITO, II.Internej kliniky SZU, F.D Roosevelta v Banskej Bystrici. Vstupné kritériá zahŕňajú: 
pacientov s ťažkou alkoholovou hepatitidou, ktorí neodpovedajú na liečbu kortikosteroidmi t.j 
non-responderi (NoRe) alebo nie sú vhodní na liečbu KS z dôvodu kontraindikácie t.j non-
eligible (Ne). Vylučovacie kritériá zahŕňajú: prítomnosť nekontrolovanej infekcie, akútne 
gastrointestinálne krvácanie, malignita s výnimkou hepatocelulárneho karcinómu v rámci 
Milánskych kritérií a prítomnosť chronického extrahepatálneho orgánového zlyhania. 
Metodika: Zdravý donor po zrealizovaní štandardného skríningu zabezpečí čerstvú vzorku 
stolice, najneskôr do 6 hodín od defekácie. Vzorka stolice sa spracuje podľa stanoveného 
protokolu a uskladní sa v mrazničke pri teplote -80 ̊C. V deň fekálnej transplantácie sa vzorka 
rozmrazí v teplom kúpeli o teplote 37 ̊C. Fekálny transplantát sa podáva v malých objemoch 
(100 ml) cestou horného tráviaceho traktu endoskopicky do  tenkého čreva 5 -7 dní po sebe 
(preferované podanie 5 dní). Primárnym cieľom štúdie je zistiť vplyv FMT na prežívanie 
pacientov (30-dňové, 90-dňové, 1-ročné), sekundárne ciele zahŕňajú zmeny v nasledujúcich 
parametroch: laboratórne parametre ako celkový bilirubín, INR a CRP, MELD skóre, stupeň 
ACLF (akútne zlyhanie pečene v teréne chronickej choroby), zmeny črevného mikrobiómu. 
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Výsledky:
Od 1/2018 do 12/2020 bolo do štúdie zaradených 23 pacientov (pts) s ťažkou alkoholovou 
hepatitidou (18 pacientov bolo non-responderov na KS, 5 pacientov bol non-eligible na KS). 
Jednalo sa o 14 mužov a 9 žien. Priemerné vstupné MELD-Na skóre bolo 29 bodov, priemerné 
Maddrey skóre 72 bodov, 16 pacientov malo vstupne prítomné ACLF ( ACLF 1st :6 pts, ALCF 
2st :6 pts, ACLF 3st: 4 pts). Naše predbežné dáta nepreukázali štatisticky signifikantný rozdiel 
v MELD skóre, ACLF, hodnote INR  a CRP na 7 deň ani 30 deň po FMT, avšak hodnota celkového 
bilirubínu na 7 deň sa blížila k štatistickej signifikantnosti (p=0,07). Celková 30 dňová mortalita 
dosahovala v našom súbore 26%, 90 dňová mortalita 61%, podľa literatúry je 30 dňová 
mortalita udávaná v rozmedzí od 20-35% a 90 dňová mortalita dosahuje až 75%. Pri porovnaní 
s historickou kontrolou pacientov s ťažkou alkoholovou hepatitidou sme nezaznamenali 
signifikantný rozdiel v prežívaní.

Graf 1. Celkový bilirubín pred a 7 dní po FMT.

Graf 2. Kaplan-Meierova krivka prežívania pacientov po FMT.
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Diskusia
Ťažká alkoholová hepatitida je stav asociovaný s vysokou mortalitou, najmä u pacientov, ktorí 
neodpovedajú na štandardnú liečbu kortikosteroidmi alebo sú nevhodní na liečbu KS. FMT 
predstavuje alternatívnu liečebnú možnosť, no však jasný benefit, čo sa týka prežívania sme 
zatiaľ nezaznamenali. Na základe týchto výsledkov vyplýva potreba zvačšenia súboru a hlbšej 
analýzy so zameraním na charakteristiky pacientov, ktoré budú predpovedať prežívanie 
v súvislosti s FMT.

Zoznam použitej literatúry
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38. Vplyv životných stresorov na zdravotný stav slovenskej populácie

Mgr. Dorota Nováková

Školiteľka: prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
Ústav epidemiológie LF UK

Úvod 
Súčasný zdravotný stav súvisí s mnohými faktormi, pričom niektoré máme vo svojich rukách, 
mnohé však ovplyvniť nevieme. Počas svojho života takmer každý človek prežije minimálne 
jednu nepriaznivú životnú udalosť, prípadne aj viaceré. Nakoľko tieto situácie predstavujú 
veľkú záťaž a majú negatívny krátkodobý či dlhodobý vplyv na celkové zdravie človeka, 
označujeme ich za životné stresory. 
V našom výskume sme sledovali súčasný zdravotný stav slovenskej populácie a jeho súvis so 
vzdelaním, rodinným stavom, spôsobom spolužitia v domácnosti a prežitými životnými 
stresormi.  
Výstupy mnohých vedeckých štúdií jednoznačne potvrdzujú súvis medzi úrovňou vzdelania
a celkovým zdravím. Už štúdia z roku 1973 (1), v ktorej autori porovnávajú rozdiely na úrovni 
vzdelania a úmrtnosti v USA, dokázala klesajúcu úmrtnosť so stúpajúcim dosiahnutým 
vzdelaním. Tieto zistenia potvrdilo aj niekoľko ďalších štúdií (2,3). Ďalšia štúdia zo Spojených 
štátov amerických z roku 2018 predstavuje vplyv vzdelania na zdravie - dospelí s nižším 
dosiahnutým vzdelaním majú horší zdravotný stav v porovnaní s populačnými skupinami 
s vyšším stupňom vzdelania (4). V roku 1995 – 2015 sa uskutočnilo empirické hodnotenie 
krajín OECD, ktorého záverom bolo, že vzdelanie môže slúžiť ako nástroj k znižovaniu 
zdravotných rozdielov v populácii a zlepšovaniu života budúcej generácie. V tejto štúdii autori 
uvádzajú, že dospelí s vyšším dosiahnutým vzdelaním majú lepšie zdravie a dožívajú sa 
vyššieho veku v porovnaní s ich rovesníkmi s nižším vzdelaním (5).
So zdravím sa spája niekoľko dôležitých sociálnych faktorov, jedným z nich je aj rodinný stav. 
Vo vedeckých štúdiách dospelí v manželskom zväzku vykazujú oveľa lepšie zdravotné výsledky 
ako dospelí, ktorí nie sú v manželstve.  Jedným z protektívnych faktorov manželstva je lepší 
ekonomický a sociálny status, s čím súvisí ich duševné zdravie a celkový zdravotný stav. 
Rozvod je naopak rizikovým faktorom. Životná skúsenosť s takouto krízovou situáciou môže 
narušiť a negatívne ovplyvniť imunologické, hormonálne a nervové systémy, čo môže 
spôsobovať, že títo ľudia sú náchylnejší na zdravotné problémy (6). V roku 2017 autori štúdie
Južnej Kórei skúmali ľudí v strednom veku (40 – 65 rokov). Horší zdravotný stav a vyšší počet 
ochorení boli vo väčšej miere prítomné u tých, ktorí nežili v manželskom zväzku (7).
Medzi najzávažnejšie životné stresory odborníci zaraďujú najmä prežitie prírodných katastrof, 
všetky druhy zneužívania či zanedbávania (sexuálne, fyzické a emocionálne), rozvod, potrat, 
(umelý alebo spontánny), nadmernú konzumáciu alkoholu, užívanie drog, väzenie, úmrtie
blízkej osoby (8). Prežívanie životných stresových udalostí môže negatívne ovplyvniť fyzické 
a duševné zdravie a viesť k rôznym zdravotným problémom. Výstupy viacerých štúdií 
preukázali, že prežitie životných stresorov z veľkej miery súvisí so vznikom chorôb, ako sú 
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napríklad kardiovaskulárne ochorenia, chronické zápalové ochorenia tráviaceho traktu, 
depresia, úzkostné poruchy (9). Ľudia, ktorí opakovane zažívajú rôzne životné stresory, alebo 
sú im dlhodobo exponovaní, častejšie fajčia, nadmerne konzumujú alkohol, nezdravo sa 
stravujú a majú vyššie riziko porúch spánku (10). Logickým dôsledkom expozície týmto 
rizikovým faktorom je zhoršenie celkového zdravia. 

Metódy 
V tejto štúdii sme použili údaje získané v rámci prieskumu na reprezentatívnej vzorke 
slovenskej populácie. Prieskum sa realizoval prostriedkom osobných rozhovorov, ktoré boli 
online zaznamenávané, metódou CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing. Všetci 
účastníci boli zvolení na základne kvótneho výberu. Sledovaný súbor tvorilo 1018 dospelých, 
z toho bolo 49% mužov a 51% žien (11).
Súbor sme sledovali podľa nasledovných charakteristík: pohlavie (muž/žena); vek v šiestich 
vekových kategóriách (18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 65 rokov a viac); dosiahnuté vzdelanie 
v štyroch kategóriách (základné, stredoškolské bez maturity, stredoškolské s maturitou, 
vysokoškolské); rodinný stav v piatich kategóriách (slobodný/á, ženatý/vydatá, rozvedený/á, 
vdovec/vdova, v partnerskom zväzku); spolužitie v domácnosti v troch kategóriách (v 
manželstve, v partnerstve, bez partnera).
Ďalej sme hodnotili počet zažitých životných stresorov a počet v súčasnosti prítomných 
chronických ochorení, oboje v štyroch kategóriách (0, 1, 2, 3 a viac). Hodnotili sme frekvenciu 
výskytu najčastejších chronických ochorení podľa pohlavia a veku. 
Zastúpenie početnosti vo všetkých sledovaných premenných sme hodnotili v absolútnych 
počtoch a v percentách. 
Pomocou univariatnej a multivariantnej analýzy sme merali vzťah medzi počtom v súčasnosti 
prítomných chronických ochorení a predpokladanými rizikovými faktormi. Hladina štatistickej 
významnosti bola 0,05. Na analýzu údajov sme použili štatistický softvér Stata: Release 16, 
College Station, TX: StataCorp LLC.

Výsledky 
V tabuľke 1 predstavujeme základnú charakteristiku súboru. Podľa veku bola najpočetnejšou 
skupina mužov (20%) a žien (19%) vo veku 35 – 44 rokov. Podľa vzdelania boli najpočetnejšou
skupinou respondenti s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou (38%). Z pohľadu 
rodinného stavu respondentov najpočetnejšiu skupinu tvorili muži a ženy v manželskom 
zväzku (54%). Spolužitie v domácnosti, či už v manželstve alebo partnerstve, v sledovanom 
súbore prevládalo (66%). V skupine  životných stresorov dominovali muži a ženy (32%), ktorí 
nezažili žiaden životný stresor. Z pohľadu počtu prítomných chronických ochorení 
najpočetnejšiu skupinu tvorili muži a ženy bez akejkoľvek choroby.
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Tab1 Charakteristika súboru podľa veku, pohlavia, vzdelania, rodinného stavu, typu spolužitia 
v domácnosti, počtu prežitých životných stresorov a počtu prítomných chornických ochorení

Muži n (%) Ženy n (%) Spolu n (%)

Veková 
kategória

18 – 24 r. 58 (11,69) 52 (9,96) 110 (10,81)
25 – 34 r. 91 (18,35) 96 (18,39) 187 (18,37)
35 – 44 r. 100 (20,16) 99 (18,97) 199 (19,55)
45 – 54 r. 73 (14,72) 93 (17,82) 166 (16,31)
55 – 64 r. 77 (15,52) 91 (17,43) 168 (16,5)
65 + r. 97 (19,56) 91 (17,43) 188 (18,47)

Vzdelanie
Základné 75 (15,12) 62 (11,88) 137 (13,46)
Stredoškolské bez 
maturity (vyučený/á)

153 (30,85) 119 (22,8) 272 (26,72)

Stredoškolské s maturitou 159 (32,06) 223 (42,72) 382 (37,52)
Vysokoškolské 109 (21,98) 118 (22,61) 227 (22,30)

Rodinný stav

Slobodný/á 125 (25,2) 100 (19,16) 225 (22,10)
Ženatý, vydatá 271 (54,64) 282 (52,02) 553 (54, 32)
Rozvedený/á 32 (6,45) 40 (7,66) 72 (7,07)
Vdovec, vdova 23 (4,64) 55 (10,54) 78 (7,66)
V partnerskom vzťahu 45 (9,07) 45 (8,62) 90 (8,85)

Spolužitie v 
domácnosti

V manželstve 269 (54,24) 282 (54,02) 551 (54,12)
V partnerstve 58 (11,69) 62 (11,88) 120 (11,79)
Bez partnera 169 (34,07) 178 (34,1) 347 (34,09)

Počet 
životných 
stresorov

Žiaden 163 (32,86) 163 (31,23) 326 (32,02)
Jeden 120 (24,19) 146 (27,97) 266 (26,13)
Dna 87 (17,54) 92 (17,62) 179 (17,58)
Tri a viac 126 (25,40) 121 (23,18) 247 (24,26)

Počet 
prítomných 
ochorení

Žiadna 216 (43,55) 159 (30,46) 375 (36,84)
Jedna 122 (24,60) 155 (29,69) 277 (27,21)
Dve 77 (15,52) 80 (15,33) 157 (15,42)
Tri a viac 81 (16,33) 128 (24,52) 209 (20,53)

Spolu 496 (100) 522 (100) 1018 (100)

Počet v súčasnosti prítomných chronických ochorení podľa veku a pohlavia uvádzame 
v grafoch 1 a 2. S pribúdajúcim vekom pribúda aj počet prítomných ochorení. U žien 
pozorujeme vyšší počet ochorení už v mladšom veku v porovnaní s mužmi – v najmladšej 
vekovej skupine 18 až 24 ročných má už viac ako štvrtina žien aspoň jedno prítomné chronické 
ochorenie v porovnaní s 10% rovnako starých mužov (Graf 1 a 2).
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Graf 1. Počet v súčasnosti prítomných chronických ochorení u mužov 

Graf 2. Počet v súčasnosti prítomných chronických ochorení u žien 

V Tabuľke 2 predstavujeme zastúpenie jednotlivých prítomných ochorení podľa veku 
a pohlavia. V prvých troch vekových kategóriách, 18 – 44 r. dominujú respondenti bez 
akýchkoľvek ochorení. Vo veľkej miere, a to u oboch pohlaví, sa vyskytujú alergie a bolesti 
chrbta. Vo vyšších vekových kategóriách 55 a viac rokov dominujú najmä bolesti chrbta 
a hypertenzia.
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Tab. 2 Prítomnosť najčastejších diagnóz v sledovanom súbore podľa pohlavia a veku

Vekové kategórie Muži Ženy 
Ochorenie % Ochorenie %

18-24

Žiadne 90 Žiadne ochorenie 56
Alergie 3 Alergie 17
Bolesť chrbta/hlavy 2 Bolesti panvy 12

Bolesti chrbta/hlavy 10

25-34

Žiadne 62 Žiadne ochorenie 53
Alergie 15 Alergie 18
Bolesti chrbta 14 Bolesti chrbta/migrény 10
Dermatóza/iné ochorenie 6 Bolesti hlavy 9

35 - 44
Žiadne ochorenia 61 Žiadne ochorenie 32
Bolesti chrbta 17 Bolesti chrbta 28
Alergie 12 Alergie 17
Migrény/žalúdočné vredy 5 Bolesti panvy 13

45 - 54
Bolesti chrbta 48 Bolesti chrbta 32
Žiadne ochorenie 37 Žiadne ochorenie 25
Hypertenzia 16 Bolesti hlavy 15
Iné ochorenie 12 Alergie 14

55 - 64
Bolesti chrbta 49 Bolesti chrbta 47
Hypertenzia 25 Hypertenzia 43
Žiadne ochorenie 14 Alergie 18
Bolesti hlavy/žal. vredy 10 Bolesti hlavy/žiadne ochorenie 16

65+
Bolesti chrbta 57 Bolesti chrbta 50
Hypertenzia 47 Hypertenzia 43
Iné ochorenie 17 Artritída 20
DM II 14 Bolesti hlavy 15

Až 50% mužov aj žien uviedlo, že nezažili žiaden životný stresor. Najčastejšie prežitý životný 
stresor bola smrť blízkeho človeka (nie náhla) zažilo ju 36% mužov a 39% žien. Ďalej 
nasledovala náhla smrť blízkeho (29% mužov, 25% žien). Až 25% mužov a 16% žien uviedlo, že 
boli svedkami vážnej nehody. Medzi časté životné stresory v našom súbore patrili aj finančné 
problémy, zažitie živelnej pohromy a rozvod. 
Uskutočnili sme analýzu vzťahu medzi počtom v súčasnosti prítomných chronických ochorení 
a predpokladanými rizikovými faktormi. Potvrdili sme štatisticky významný vzťah medzi vyšším 
počtom prítomných chronických chorôb a vyšším vekom, ženským pohlavím, nižším 
vzdelaním. Pri posudzovaní rodinného stavu život v manželskom zväzku sa preukázal ako 
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protektívny faktor, naopak rozvedení a vdovci/vdovy mal vyšší počet prítomných ochorení. 
Spolužitie s partnerom v domácnosti bolo protektívne.   
V modeli viacnásobnej lineárnej regresie sme sledovali počet prítomných ochorení vo vzťahu 
k viacerým rizikovým faktorom súčasne (vek, pohlavie, vzdelanie, rodinný stav, spoločná 
domácnosť a počet prežitých životných stresorov). Štatisticky významný vplyv na počet 
v súčasnosti prítomných chronických ochorení sme pozorovali v premennej vek (Coef. 0,29; 
95% CI 0.025 - 0.034), pohlavie (Coef. 0,27; 95% CI 0,15 - 0,39) a počet prežitých životných 
stresorov (Coef. 0,18; 95% CI 0,13 – 0,23). So zvyšujúcim sa vekom a zvyšujúcim sa počtom 
prežitých životných stresorov, ako aj u žien v porovnaní s mužmi, je počet prítomných 
ochorení vyšší. 

Diskusia 
V našom výskume sme sledovali vzťah medzi súčasným zdravotným stavom a vybranými 
faktormi. Výsledky našej štúdie poukazujú na prevahu chronických ochorení, a teda horší 
zdravotný stav u žien ako u mužov. V roku 2015 bola vykonávaná štúdia v Indii, ktorá sledovala 
na vzorke viac ako 10 tisíc respondentov subjektívne pociťované zdravie. Výsledky tejto štúdie
preukazujú 1,6 násobne (95% CI 1,4 – 1,9) horšie zdravie u žien ako u mužov (12). V roku 2012
sa tím berlínskych vedcov venoval rozdielu v zdravotnom stave a počte chronických ochorení 
medzi mužmi a ženami. Autori zistili jednoznačnú prevahu počtu ochorení u žien s tým, že 
ženy trpeli až o 10% viac kardiovaskulárnymi ochoreniami (najmä hypertenzia), ako muži (13). 
V systematickom prehľade, ktorý sa venoval duševnému zdraviu a jeho rozdieloch medzi 
mužmi a ženami, výsledky štúdií dokazujú, že ženy sú náchylnejšie na poruchy z oblasti 
duševného zdravia, a to najmä na depresie (14).  Počet diagnóz u žien i mužov narastá s vekom 
(15).
Prežitie životných stresorov prináša objektívne i subjektívne zhoršenie zdravotného stavu 
fyzického aj psychického. V štúdii, ktorá sa zameriavala na konkrétne typy stresových udalostí 
výsledky dokazujú, že prežitie negatívnych stresorov prispieva k zhoršenému zdravotnému 
stavu a nárastu počtu chronických ochorení, ako boli depresia (OR = 1,54, p < 0,0001), diabetes 
mellitus (OR = 1,47, p < 0,05) a ochorenia kardiovaskulárneho systému (OR = 1,72, p < 0,05)
(16). V našom výskume sme sledovali aj vplyv manželstva na počet chronických ochorení. 
Ženatí ľudia žijú dlhšie a zdravšie, ako tí, ktorí sú slobodní, rozvedení alebo ovdovení, čo 
potvrdzujú aj výsledky nášho výskumu. Vplyv manželstva je porovnateľný s vplyvom viacerých 
ovplyvniteľných rizikových faktorov, ako fyzická aktivita, fajčenie a podobne (17). V januári 
2021 bola realizovaná analýza vplyvu viacerých faktorov (chronického stresu a staršieho veku 
v manželských pároch) na duševné a fyzické zdravie. Výsledky ukázali, že výstupom pôsobenia 
týchto faktorov je zhoršené zdravie a výskyt depresívnych symptómov (18). V našej štúdii sme 
dokázali vplyv vzdelania na zdravie. S nižším vzdelaním stúpal počet prítomných ochorení,
naopak vzdelanie ukončené vysokou školou sa preukázalo ako protektívny faktor. Vzťah medzi 
nízkym vzdelaním a zdravím je preukázaný rozsiahlym výskumom. Každé štyri roky štúdia 
znižujú riziko srdcových chorôb až o 2,16% a riziko vzniku diabetu až o 1,40% (19). V štúdii
z roku 2015 sa autori zameriavali na sociálno – ekonomické determinanty, jedným z nich bolo 
aj zdravie. Výsledky štúdie potvrdili, že „Čím viac žiakov pokračuje vo svojom vzdelávaní na 
stredných školách a získa maturitu, tým rastú šance na zdravú populáciu. Nedostatočné
vzdelanie však nielen znižuje možnosti na trhu práce, ale limituje aj zodpovedný prístup k 
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životu, zhoršuje životné podmienky, zvyšuje sociálne riziká a tým zhoršuje zdravotný
stav.“(20).
V reprezentatívnej štúdii slovenskej populácie sme potvrdili nepriaznivý vplyv prežitých 
životných faktorov, vyššieho veku, ženského pohlavia, života bez partnera v domácnosti 
a nižšieho vzdelania na súčasný zdravotný stav. Zatiaľ čo vek, pohlavie, vzdelanie a prežité 
stresory sú neovplyvniteľné faktory, vysporiadanie sa s prežitými krízovými situáciami 
a osamelosťou sú ovplyvniteľné odbornou pomocou. 
Naše zistenia podporujú význam psychologickej krízovej intervencie a preventívneho 
poradenstva pre podporu dobrého duševného a celkového zdravia.  
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u pacientov so spánkovými poruchami dýchania a po cievnej mozgovej 
príhode
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Školiteľ: prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD., MPH

I. neurologická klinika LF UK a UNB

Úvod
Spánkové poruchy dýchania (SPD) sú nezávislým rizikovým faktorom vzniku cievnej mozgovej 
príhody (CMP) a sú prítomné u 72 % týchto pacientov (1). Najčastejšou formou SPD je 
obštrukčné spánkové apnoe (OSA). Zlatý štandard v diagnostike OSA predstavuje 
polysomnografia (PSG). Pomocou nej definujeme OSA ako výskyt ≥ 5 prevažne obštrukčných 
respiračných udalostí za hodinu spánku (2). Závažnosť OSA určuje apnoe-hypopnoe index 
(AHI), teda súčet apnoických a hypopnoických udalostí delený počtom hodín spánku; AHI < 5 
= norma, 5 ≤ AHI < 15 = ľahké OSA, 15 ≤ AHI < 30 = stredne ťažké OSA, AHI ≥ 30 = ťažké OSA 
(3). Štandardnú liečbu OSA predstavuje pretlaková ventilácia s kontinuálnym tlakom vzduchu 
v dýchacích cestách (CPAP, countinuous positive airway pressure) (4). 
Komplexné dôsledky cerebrálnej hypoperfúzie pri OSA môžu viesť ku kognitívnemu deficitu 
(5). Všeobecne sa tiež pripúšťa, že OSA u niektorých ľudí môže viesť ku vzniku depresie (6). 
Častou komplikáciou stavu pacienta po CMP je „post-stroke“ depresia (PSD) s prevalenciou 29
– 33 % (7) a „post-stroke“ zhoršenie kognitívnych funkcií (PSCI, post-stroke cognitive 
impairment) s prevalenciou 20 – 80 % (8).
Neinvazívnou technológiou na monitoring prietoku krvi mozgom (CBF, cerebral blood flow) je 
ultrazvukom modulovaná „blízko“ infračervená spektroskopia (UT-NIRS, ultrasound-tagged 
near-infrared spectroscopy). Prístroj využívajúci UT-NIRS analyzuje Dopplerov posun 
ultrazvukom modulovaného svetelného signálu a určuje prúdenie krvi a zmeny lokálnej 
mikrocirkulácie pod senzorom. Výstupom je index prietoku krvi mozgom (CFI, cerebral flow 
index), absolútne číslo v rozmedzí 0 – 100, pričom 0 znamená nulový prietok (9). Výsledky 
monitoringu CBF technológiou UT-NIRS korelujú s meraniami využívajúcimi 113Xe-SPECT 
alebo transkraniálny Doppler (10, 11, 12).

Metodika
Výskumný súbor štúdie pozostával z 12 pacientov s potvrdeným OSA rozdelených do do 3 
subpopulácií – 4 pacienti po CMP s ťažkým OSA, 4 pacienti po CMP so stredne ťažkým OSA a 4 
pacienti s ťažkým OSA bez CMP. Pacienti po CMP prekonali ischemickú CMP 6 týždňov pred 
nami realizovanými meraniami.
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Výsledky
Každý pacient podstúpil 2 celonočné PSG – počas diagnostickej noci a počas terapeutickej noci 
aj so súčasným použitím CPAP. Zaznamenávali sme AHI, priemernú a minimálnu saturáciu O2. 
Súčasne prebiehalo aj monitorovanie CBF pomocou UT-NIRS technológie (prístroj Ornim c-
FLOW™). Spracovávali sme priemernú získanú hodnotu CFI. Pred uvedeným monitoringom 
pacienti absolvovali aj dve dotazníkové metódy - Montrealský skríning kognitívnych funkcií 
(MoCA) a Beckovu škálu depresie (BDI-II).
Štatistické spracovanie sme realizovali v programe SPSS, 27. verzia. Kategorické premenné sú 
vyjadrené ako počet a percentuálne zastúpenie. Kontinuálne premenné sú vyjadrené ako 
priemer ± smerodajná odchýlka alebo medián, medzikvartilový rozsah a minimálna-
maximálna hodnota. Na porovnanie kategorických premenných sme použili Chí-kvadrát test. 
Na porovnanie kontinuálnych premenných s normálnou distribúciou sme použili Studentov t-
test a bez normálnej distribúcie Mann-Whitneyho test. Výstupom z testov bola hodnota „p“ 
analyzovaná pri hladine významnosti α = 0,05. Použili sme aj Spearmanove korelačné 
koeficienty, korelácia je vyjadrená korelačným koeficientom „r“.
U pacientov s OSA po CMP konštatujeme častý výskyt „post-stroke“ kognitívneho deficitu (75 
%) aj PSD (25 %).  Nepotvrdili sme, že by od závažnosti OSA závisel výkon v MoCA, výkon v BDI-
II či hodnota CBF. Pacienti so závažným OSA po CMP mali v porovnaní s kontrolou bez CMP 
horší kognitívny výkon, resp. častejší výskyt kognitívneho deficitu, avšak nemali častejšie 
prítomné depresívne príznaky či horší CBF (Tabuľka 1).
U pacientov s OSA po CMP sme zaznamenali štatisticky významnú inverznú koreláciu medzi 
výsledkom dosiahnutom v MoCA a prítomnosťou depresie. Iné korelácie medzi vybranými 
charakteristikami sme nepreukázali (Tabuľka 2).
Použitie CPAP neviedlo k štatisticky významnej zmene CBF u pacientov s OSA po CMP, ani u 
pacientov bez CMP, a to aj napriek štatisticky významnému zlepšeniu AHI v oboch skupinách 
(Tabuľka 3).
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X A Aa Ab p1 B p2

Počet 
pacientov 12 8 4 4 4

Vek (roky) 57,3±18,2 68,5±8,6 68,5±6,2 68,5±11,6 1,0 34,8±5,9 ˂0,001

Ženy/Muži
3/9
(25%/
75%)

3/5
(37,5%/
62,5%)

1/3
(25%/
75%)

2/2
(50%/
50%)

0,465 0/4
(0%/
100%)

0,285

AHI (n/hod) 37,5±20,8 25,4±8,9 33,0±4,7 17,8±3,1 0,002 61,7±15,3 0,011

Priemerná 
saturácia O2

(%)
94,4±2,3 94,2±2,4 93,9±2,8 94,4±2,2

0,789
94,9±2,5

0,621

Minimálna 
saturácia O2

(%)
83,1±11,2 84,1±13,2 87,0±5,2 81,3±18,9

0,578
81,0±6,7

0,207

OSA stredne 
závažné/
závažné

4/8
(66,7%/
33,3%)

4/4
(50%/
50%)

0/4
(0%/
100%)

4/0
(100%/
0%)

0/4 (0%/
100%)

MoCA
25,5; 10 
(15 – 30)

20,5; 8 
(15 – 27)

22,5; 9 
(17 – 27)

20,0; 9 
(15 – 26)

0,564 29,0; 2 
(28 – 30)

0,020

Kognitívny 
deficit 
(MoCA˂26)

6 (50%) 6 (75%) 3 (75%) 3 (75%)
1,0

0 (0%)
0,028

Beckova 
škála

6; 9 
(0 – 18)

7; 12 
(0 – 18)

4; 13 
(0 – 15)

9; 12 
(4 – 18)

0,309 4,5; 7 
(0 – 9)

0,885

Depresia
(BDI-II≥14)

2 (16,7%) 2 (25%) 1 (25%) 1 (25%)
1,0

0 (0%)
0,285

CFI 46,4±7,0 46,9±6,7 48,3±9,4 45,5±3,1 0,595 45,3±8,5 0,653

X – výskumný súbor, A – populácia pacientov s OSA po CMP, Aa – subpopulácia pacientov s
ťažkým OSA po CMP, Ab – subpopulácia pacientov so stredne ťažkým OSA po CMP, B – populácia 
pacientov s ťažkým OSA bez CMP, p1 – porovnanie charakteristík subpopulácie „Aa“ a 
subpopulácie „Ab“, p2 – porovnanie charakteristík subpopulácie „Aa“ a populácie „B“, AHI –
apnoe-hypopnoe index, OSA – obštrukčné spánkové apnoe, MoCA – Montrealský skríning 
kognitívnych funkcií, BDI-II – Beckova škála depresie, CFI – index prietoku krvi mozgom

Tabuľka 1. Charakteristika populácií a subpopulácií výskumného súboru vrátane ich 
porovnania. Štatistické spracovanie údajov.
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Tabuľka 2. Korelácie vybraných znakov s ostatnými charakteristikami populácie u pacientov 
s OSA po CMP.

Korelácie medzi MoCA a ostatnými charakteristikami populácie u pacientov s OSA po CMP

r p

Vek -0,190 0,651

Mužské pohlavie -0,507 0,200

AHI (n/hod) 0,287 0,490

Priemerná saturácia O2 (%) 0,204 0,629

Minimálna saturácia O2 (%) 0,479 0,230

Beckova škála -0,683 0,062

Depresia (BDI-II ≥ 14) -0,756 0,030

CFI 0,357 0,385

Korelácie medzi BDI-II a ostatnými charakteristikami populácie u pacientov s OSA po CMP.

r p

Vek 0,072 0,866

Mužské pohlavie 0 1,0

AHI (n/hod) -0,488 0,220

Priemerná saturácia O2 (%) -0,193 0,647

Minimálna saturácia O2 (%) -0,470 0,240

MoCA -0,683 0,062

Kognitívny deficit (MoCA˂26) 0,190 0,652

CFI 0,024 0,955

Korelácie medzi CFI a ostatnými charakteristikami populácie u pacientov s OSA po CMP.

r p

Vek 0,310 0,456

Mužské pohlavie -0,056 0,895

AHI (n/hod) 0,204 0,629

Priemerná saturácia O2 (%) 0,395 0,333

Minimálna saturácia O2 (%) 0,359 0,382

MoCA 0,357 0,385

Kognitívny deficit (MoCA˂26) -0,126 0,766

Beckova škála 0,024 0,955

Depresia (BDI-II≥14) -0,126 0,766

MoCA – Montrealský skríning kognitívnych funkcií, OSA – obštrukčné spánkové apnoe, CMP –
cievna mozgová príhoda, AHI – apnoe-hypopnoe index, BDI-II – Beckova škála depresie, CFI –
index prietoku krvi mozgom
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Tabuľka 3. Porovnania zmien charakteristík OSA a CBF pri CPAP u populácie s OSA po CMP a u 
populácie s OSA bez CMP.

Diskusia
Po analýze rôznych premenných a ich asociácií sme u pacientov s OSA po CMP potvrdili vysoký 
výskyt „post-stroke“ kognitívneho deficitu a PSD. Preukázali sme tiež vysoko signifikantnú 
inverznú koreláciu medzi kognitívnym výkonom a prítomnosťou PSD ako aj horší kognitívny 
výkon a častejšiu prítomnosť kognitívneho deficitu v tejto populácii pacientov v porovnaní 
s kontrolnou skupinou s OSA bez CMP.
Niektoré naše zistenia ako napríklad prevalencia PSCI a prevalencia PSD korešpondujú so 
zahraničnými prácami (7, 8, 13). Naopak, nepodarilo sa nám potvrdiť inverznú koreláciu medzi 
závažnosťou OSA a kognitívnym výkonom, ani sme nezaznamenali ťažšie epizódy depresie 
u týchto pacientov (5, 14). Konfrontácia ďalších našich zistení s inými prácami nie je možná, 
nakoľko sme nenašli prácu iných autorov, ktorá by hodnotila technológiu UT-NIRS u pacientov 
s OSA. Nakoľko výstupy z prístroja boli v absolútnych číslach a neexistuje referenčná škála na 
porovnanie výsledkov, sledovali sme podľa existujúcich odporúčaní zmenu v parametri CFI 
(15), ktorá sa však v našich súboroch neukázala ako štatisticky významná. Takisto sme 
nepreukázali ani ďalšie vzájomné korelácie medzi vybranými charakteristikami u pacientov so 
závažným OSA po CMP v porovnaní s kontrolnou skupinou bez CMP. U týchto pacientov sa 
nám nepodarilo preukázať ani zlepšenie CBF použitím CPAP, a to aj napriek štatisticky 
významnému zlepšeniu AHI v obidvoch skupinách pacientov.

Porovnanie zmeny charakteristík OSA a CBF pri CPAP u populácie pacientov s OSA po 
CMP

Diagnostická noc Terapeutická noc p
AHI (n/hod) 25,4±8,9 7,5±4,5 <0,001
Priemerná saturácia O2 (%) 94,2±2,4 94,4±2,7 0,871
Minimálna saturácia O2 (%) 84,1±13,2 90,9±3,4 0,182
CFI 46,9±6,7 49,1±4,8 0,461

Porovnanie zmeny charakteristík OSA a CBF pri CPAP u populácie pacientov s OSA bez 
CMP

Diagnostická noc Terapeutická noc p
AHI (n/hod) 61,7±15,3 3,5±1,7 <0,001
Priemerná saturácia O2 (%) 94,9±2,5 94,5±2,4 0,803
Minimálna saturácia O2 (%) 81,0±6,7 91,5±3,5 0,032
CFI 45,3±8,5 44,7±12,2 0,941
OSA – obštrukčné spánkové apnoe, CBF – prietok krvi mozgom, CPAP – pretlaková 
ventilácia s kontinuálnym tlakom vzduchu v dýchacích cestách, CMP – cievna mozgová 
príhoda, AHI – apnoe-hypopnoe index, CFI – index prietoku krvi mozgom
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Za limitácie našej štúdie považujeme niektoré znaky nášho výskumného súboru, a to jeho 
nedostatočnú veľkosť, nerovnomerné zastúpenie pohlaví ako aj vekový rozdiel medzi 
jednotlivými populáciami. Za limitáciu UT-NIRS považujeme najmä skutočnosť, že samotné 
meranie prietoku krvi pomocou tejto technológie sa vzťahuje iba na mozgovú kôru, teda na 
povrchovú oblasť mozgu vo frontálnych lalokoch.
Z pohľadu klinickej praxe naše výsledky potvrdzujú potrebu aspoň skríningového vyšetrenia 
kognitívnych funkcií a depresívnych príznakov u všetkých pacientov po CMP a s prítomnosťou 
OSA. Dobrú možnosť na toto skríningové vyšetrenie poskytujú, a to aj na základe našich 
výsledkov, testy MoCA a BDI-II. Po pozitívnom skríningu v týchto testoch by mala byť 
samozrejmosťou podrobnejšia diagnostika a komplexný terapeutický prístup k týmto 
pacientom. Výsledkom by malo byť zlepšenie kvality života takto postihnutých jedincov.

Práca bola podporená grantom Univerzity Komenského v Bratislave UK/253/2022.
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1V. interná klinika LF UK a UN Bratislava

Úvod
Cirhóza pečene je rastúcou príčinou morbidity a mortality vo vyspelých krajinách. V rámci 
Európy patrí Slovensko na štvrté miesto v miere mortality na choroby pečene, s 23 úmrtiami 
na 100 000 obyvateľov ročne (1). Cirhóza tiež patrí medzi tretiu najčastejšiu príčinu smrti 
medzi 45-65 ročnými a prvú najčastejšiu príčinu medzi 25-44 ročnými (NCZI, Ročenka zdravia 
2018). Prirodzený priebeh cirhózy je charakterizovaný asymptomatickou kompenzovanou 
fázou, ktorá môže prejsť do dekompenzovanej fázy s pridruženými komplikáciami ako ascites, 
varikózne krvácanie, encefalopatia, ikterus a zhoršený nutričný stav, zaťažujúcich spoločnosť 
po stránke ekonomickej tak sociálnej. Medián prežitia klesá z viac ako 12 rokov u 
kompenzovanej formy na približne dva roky po dekompenzácií (2, 3, 4). 
Malnutrícia sa vyskytuje u 46% až 95% prípadov hospitalizovaných pacientov s cirhózou (5). 
Zhoršený nutričný stav predstavuje jednu z častých a pritom prehliadaných komplikácií cirhózy 
pečene, ktorá sa negatívnym dopadom podieľa na nepriaznivej prognóze a celkovo vyššej 
mortalite pacientov s cirhózou (6, 7, 8, 9). Rozlišujeme sarkopéniu - syndróm charakterizovaný 
progresívnou, generalizovanou stratou svalovej hmoty, svalovej sily a svalovej funkcie (10) a 
krehkosť (frailty) - zraniteľnosť pacientov stresormi vonkajšieho prostredia vyznačujúca sa 
zníženou fyziologickou rezervou (11). Pokiaľ sú tieto stavy nezistené a neliečené, zvyšujú riziko 
pádov a zlomenín, narušujú prirodzenú schopnosť vykonávať činnosti každodenného života, 
znižujú kognitívne funkcie, vedú k poruchám mobility, k zníženej kvalite života, k strate 
nezávislosti, k potrebe dlhodobej nemocničnej starostlivosti až k smrti (12, 13). 
V predkladanej práci sme sa preto rozhodli, vyhodnotiť riziká dekompenzácie cirhózy 
u hospitalizovaných pacientov, rehospitalizáciu a mortalitu pacientov, svalové parametre 
a parametre krehkosti, ich prevalenciu a prognostický význam.

Materiál a metódy
Meraní boli pacienti prijatí na V. internú kliniku LF UK a UNB s diagnózou cirhózy pečene pre 
jednu alebo viaceré z jej komplikácií. U každého pacienta bol realizovaný v deň prijatia do 
nemocnice zber dát týkajúci sa fyzikálneho vyšetrenia, sociálnej anamnézy, posúdenia 
hepatálnej encefalopatie, základné laboratórne parametre, antropometrické merania, 
hodnotenie fyzickej zdatnosti pomocou SPPB testu (meranie rýchlosti bežnej chôdze na 4 
metre (s), 10-sekundové státie v troch pozíciách so zachovaním rovnováhy (side-by-side, semi-
tandem a tandem) a čas (s) potrebný na postavenie sa zo stoličky päťkrát bez pomoci rúk). 
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Hodnotenie nutričného stavu pozostávalo z merania svalovej hmoty (obvod hornej časti 
ramena), hrúbky kožnej riasy kaliprom nad musculus triceps brachii a musculus subscapularis 
a svalovej sily dynamometrom. Na základe skóre výsledkov sa stanovilo SPPBT skóre a Liver 
frailty index (dostupné na. Na skríning malnutrície sme využili Royal free hospital nutrition 
prioritizing tool (RFH-NPT) skóre. 

Výsledky
Zaradili sme 105 pacientov s diagnostikovanou cirhózou pečene, hospitalizovaných na našej 
internej klinike, 69 mužov a 36 žien, s priemerným vekom 60 rokov (vekový medián 26-81 
rokov). Cirhóza pečene bola u pacientov už známa (69,5%) alebo novo diagnostikovaná 
(30,5%). Dispenzarizovaných hepatológom bolo spolu 41%. Sociálnych prípadov (pacientov 
bez domova) bolo spolu 10,5% pacientov. Čo sa týkalo etiológie, dominovala etyltoxická 
genéza (82,9%), nasledovaná nealkoholovou tukovou chorobou pečene – NAFLD (7,6%), 
hepatitídou C – HCV (3,8%), hepatitídou B – HBV (1,9%), kryptogénnou cirhózou (1,9%), 
primárnou biliárnou cirhózou – PBC (1%) a sekundárnou sklerotizujúcou cholangitídou – SSC 
(1%). Aktívny abúzus alkoholu bol prítomný u 43,8% pacientov. Počet hospitalizácií bol za 
posledných šesť mesiacov od začiatku sledovania najviac päťkrát. Rehospitalizovaných bolo 
celkovo 44,8% pacientov.
Prevalencia pravdepodobnej sarkopénie bola zistená na základe nízkej sily stisku ruky u 70,5% 
pacientov, nízku rýchlosť vstávania zo stoličky malo 31,4% pacientov. Na základe LFI sme podľa 
kritérií Lai et al. (LFI>4,5) zistili prevalenciu krehkosti u 55,2% pacientov. V našom súbore 
pacientov na základe 80. percentilu (LFI>6) bolo klasifikovaných ako krehkých 21% pacientov. 
V porovnaní s internistickými pacientami dosahovali pacienti s cirhózou signifikantne horší 
nutričný stav. Komplikácie cirhózy pečene boli časté. Krvácanie z gastroezofageálnych varixov 
malo v minulosti 23,8% pacientov. Prítomný ascites a hepatálna encefalopatia 2. a 3. stupňa 
boli u 30,5% a 54,3%, 29,5% a 8,6% pacientov. MELD skóre dosahovalo v priemere 20,4 
a Child-Pugh-Turcotte 10. Počas sledovania bolo rehospitalizovaných prvýkrát od zaradenia 47 
(44,8%) pacientov (priemerne o 68 dní od predchádzajúcej hospitalizácie) a zomrelo 22 (21%) 
pacientov. Druhýkrát bolo rehospitalizovaných 19 (39,6%) pacientov (priemerne do 113,5 dní) 
pacientov a zomrelo 18 (37,5%) pacientov. Celková mortalita počas celého sledovania bola 
vysoká, dosahovala 44,8% pacientov.
Pacienti u ktorých sme pozorovali úmrtie počas sledovania, mali zníženú silu stisku ruky a 
zníženú rýchlosť vstávania zo stoličky. Podobne tomu bolo u krehkých pacientov hodnotených 
na základe LFI>6 a v menšej miere aj pri LFI>4,5. Pacienti, u ktorých sme pozorovali úmrtie 
počas sledovania, mali významne častejšie hyperbilirubinémiu, hypoalbuminémiu, 
trombocytopéniu, vyššie hodnoty INR a C reaktívneho proteínu. Dôležitú úlohu zohrával 
stupeň hepatálnej encefalopatie a väčší počet pridružených komplikácií cirhózy pečene. 
Pacienti, u ktorých sme pozorovali úmrtie počas sledovania, vykazovali kratší časový interval 
do prvého ako aj do druhého eventu sledovania. V porovnaní s našimi referenčnými normami 
získaných v súbore zdravých noriem sme potvrdili kratšiu dobu pravdepodobnosti prežitia 
podľa Kaplana-Meiera u pacientov so zníženou silou stisku ruky a zníženou rýchlosťou 
vstávania zo stoličky (graf 1). Na základe multivariantnej analýzy prostredníctvom Cox modelu, 
sme zistili, že na mortalite pacientov sa počas sledovania po prepustení významnou mierou 
podieľala krehkosť pacientov zadefinovaná LFI>6, MELD skóre, počet predchádzajúcich 
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hospitalizácií za posledných šesť mesiacov a väčšie množstvo pridružených komplikácií cirhózy 
pečene (=3) (graf 2, tabuľka 1).

Graf 1. Nekorigovaná pravdepodobnosť prežitia podľa Kaplana-Meiera v závislosti od 
krehkosti
Popis: Pred-krehkí (zelená čiara) vs. zdatní (modrá čiara, HR=1,45 95% CI 0,73-2,9), krehkí 
(oranžová čiara) vs. predkrehkí (zelená čiara, OR=3,36, 1,42-7,94), krehkí (oranžová čiara) vs. 
zdatní (modrá čiara, OR=4,89, 1,83-13,06, P<0,001).

Graf 2. Pravdepodobnosť prežitia podľa stupňa krehkosti v Cox modeli korigovaná na  MELD 
skóre, počet hospitalizácií za posledných 6 mesiacov pred indexovou hospitalizáciou, a na 
počet komplikácií cirhózy
Pred-krehkí (zelená čiara), zdatní (modrá čiara), krehkí (oranžová čiara), HR=3,32 95% CI 1,74-
6,34, C-index modelu=0,766 (0,708-0,824, P<0,001). Celý model je uvedený v tabuľke 4.
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Tabuľka 1. Multivariantný model rizikových faktorov úmrtia pacientov hospitalizovaných 
s cirhózou pečene počas sledovania po prepustení, Cox model

Diskusia
Ako je známe krehkosť a sarkopénia sú častejšie pozorované u pacientov s preukázanou 
dekompenzáciou cirhózy pečene, čo je spojené s celým radom nepriaznivých dôsledkov. Obe 
predstavujú kľúčový prediktor zníženej kvality života, opakujúcich sa hospitalizácií a mortality 
(14). Americká štúdia Welchová et al. zistili, že pacienti s cirhózou pečene so stratou svalovej 
hmoty (prideleným diagnostickým kódom) mali vo všetkých vekových kategóriách v porovnaní 
so všeobecne hospitalizovanými pacientami signifikantne vyššiu nemocničnú mortalitu. 
V čínskej štúdii s hospitalizovanými pacientami s cirhózou pečene v sledovaní zistili, že 
pacienti, ktorí zomreli dosahovali oproti tým, čo prežili vyšší stupeň krehkosti, mali zhoršenú 
funkčnú mobilitu, väčšiu prevalenciu pádov a nižšiu hodnotu sérového albumínu (15). Podľa 
slovenskej štúdie s hospitalizovanými pacientami s cirhózou pečene Skladaný et al. dokázali, 
že najvyššiu číselnú prognostickú hodnotu pre hospitalizáciu, 90-dňovú a 180-dňovú mortalitu 
mali LFI a CFS. Krehkí pacienti (80. percentil skóre LFI>5,4, CFS>4, FFS>3) a pacienti so 
zníženým funkčným stavom (80. percentil skóre  SPPB<5) boli identifikovaní ako tí, ktorí mali 
vyššiu mortalitou. Skóre MELD, LFI, zjavná hepatálna encefalopatia, infekcia pri príjme boli 
nezávislými prediktormi celkovej mortality (16). Je známe, že každou dekompenzáciou cirhózy 
pečene s nutnosťou hospitalizácie sa zvyšuje riziko mortality pacientov (17), čo sme potvrdili 
aj v našom súbore. Počet predchádzajúcich hospitalizácii za posledných šesť mesiacov a väčší 
počet komplikácií cirhózy predstavovali dôležité rizikové faktory mortality hospitalizovaných 
pacientov. Podobne ako v štúdií autorov Tapper EB et al. s hospitalizovanými pacientami 
(n=734) s dekompenovanou cirhózou pečene sa najčastejšie jednalo o ascites a hepatálnu 
encefalopatiu. Rehospitalizovaných bolo v štúdií do 30 dní 32,1% pacientov (17). V našom 
súbore pacientov bola celková rehospitalizácia v rámci prvého eventu vyššia a to 44,8% 
všetkých pacientov. Doba pravdepodobnosti prežitia u našich sledovaných pacientov 
s prehlbujúcou sa krehkosťou v závislosti od jej štádia výrazne klesala. Zatiaľ, čo v 
porovnaní zdatných a pred-krehkých pacientov sme pozorovali len mierne nižší rozdiel 
v pravdepodobnosti doby prežitia, u krehkých pacientov bol prítomný markantný skok 
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k výrazne zníženej pravdepodobnosti doby prežitia, čo robí túto skupinu pacientov výrazne 
rizikovú. 

Záver
U hospitalizovaných pacientov s dekompenzovanou cirhózou pečene sme zistili významne 
zhoršený nutričný a funkčný stav, prevalencia pravdepodobnej sarkopénie a krehkosti bola 
vysoká. Mortalita sledovaného súboru pacientov s cirhózou pečene bola dramaticky veľká, 
dosahovala takmer 50%. Za rizikové faktory mortality sme identifikovali LFI>6, MELD skóre, 
počet predchádzajúcich hospitalizácií za posledných šesť mesiacov a väčšie množstvo 
pridružených komplikácií cirhózy pečene. Za najrelevantnejší a v klinickej praxi jednoducho 
aplikovateľný parameter nutričného a funkčného stavu sme vyhodnotili rýchlosť vstávania zo 
stoličky.
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Úvod
Roztrúsená skleróza (RS) je chronické, zápalové, demyelinizačné a neurodegeneratívne 
ochorenie centrálneho nervového systému (CNS), ktoré typicky postihuje mladých ľudí v 
produktívnom veku (1,2). Jedným zo symptómov tohto ochorenia môže byť, okrem 
postihnutia motorických funkcií a iných funkčných systémov, aj kognitívny deficit (KD), ktorý 
je pravdepodobne spojený priamo so samotnou etiopatogenézou RS (3).
KD sa vyskytuje približne u 50% ľudí s RS (4), a to v rôznych štádiách ochorenia. Niektoré zdroje 
uvádzajú jeho výskyt až u 75% pacientov (5). Výsledky štúdií naznačujú, že čím dlhšie je 
u pacienta RS diagnostikovaná, tým vyššia je pravdepodobnosť vzniku KD (6,7). Dlhšie trvanie 
ochorenia súvisí aj s postupne sa zvyšujúcou mierou funkčného zneschopnenia (MFZ) 
pacienta. Závažnejší KD a vyššia MFZ teda môžu spolu súvisieť aj navzájom (8). 
MFZ a progresia ochorenia sú štandardne hodnotené prostredníctvom škály Expanded 
Disability Status Scale (EDSS) (9). EDSS má však aj svoje nevýhody, medzi ktoré patria napríklad 
nedostatočné zhodnotenie funkcie horných končatín a nemožnosť stanovenia miery 
prípadného KD (10). Presnejšou metódou na hodnotenie MFZ je preto skôr diagnostická 
batéria, v ktorej sú zahrnuté viaceré testovacie metódy, konkrétne Multiple Sclerosis 
Functional Composite (MSFC) (11). V MSFC sú totiž zahrnuté aj hodnotenie funkcie horných 
končatín a zároveň aj stanovenie miery prípadného KD, aj keď len pomocou jedného testu, čo 
nemusí byť pre diagnostiku KD dostatočné. Okrem toho je MSFC pravdepodobne viac 
senzitívny ako EDSS aj na zachytenie progresie ochorenia (12). 
Cieľom predloženej práce bolo bližšie preskúmať vzájomné vzťahy medzi jednotlivými testami 
zameranými na diagnostiku kognitívnych funkcií (KF) a metódami zameranými na hodnotenie 
MFZ. 

Materiál a metódy

Výskumná vzorka a dizajn výskumu
Výskumnú vzorku tvorilo 139 pacientov s RS. Výskum a zber dát prebiehal v Centre pre 
demyelinizačné ochorenia pri Neurologickej klinike a v Centre klinických neurovied 1. lekárskej 
fakulty Univerzity Karlovej a Všeobecnej Fakultnej Nemocnice v Prahe. Dáta boli zbierané 
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v rámci štúdií "GA UK 1154218" (Adaptace neuropsychologických testů pro zvýšení senzitivity
hodnocení časné poruchy kognitivních funkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou) a "NV18-
04-00062" (Quantitative multiparametric MRI for longitudinal monitoring of multiple
sclerosis: correlation with clinical status and biochemical markers). Samotné štúdie boli
schválené Etickou komisiou Všeobecnej Fakultnej Nemocnice a 1. lekárskej fakulty Univerzity
Karlovej v Prahe a všetci participanti udelili písomný súhlas s účasťou na výskume.
Výskum a zber dát prebiehal kontinuálne niekoľko rokov, pričom pre účely realizovaného 
výskumného zámeru tejto práce boli použité a analyzované dáta vybraných pacientov.
Vybrané boli údaje pochádzajúce od pacientov, ktorí boli vyšetrení dvakrát, a to s odstupom
12 mesiacov. Pacient vždy absolvoval vstupný rozhovor, administrovanie metód na
zhodnotenie MFZ a vyšetrenie KF.

Použité metódy

Pre účely vyšetrenia KF bola použitá skríningová batéria Brief International Cognitive 
Assessment for Multiple Sclerosis (BICAMS), pozostávajúca z 3 testov:
Symbol Digit Modalities test (SDMT) je test zameraný na rýchlosť spracovania informácií. 
Princípom testu je konverzia bezvýznamových geometrických útvarov na čísla, pričom 
každému geometrickému útvaru je pridelené iné číslo. Vo výskume bola použitá verzia testu, 
kde participanti prideľovali čísla geometrickým útvarom verbálne. Celkové skóre testu bolo 
tvorené sumou všetkých správnych priradení čísla k symbolu. 
California Verbal Learning Test-Second Edition (CVLT-2) sa zameriava na verbálne učenie a 
verbálnu pamäť, konkrétne na vybavenie si zapamätaného materiálu zo zoznamu slov, ktoré 
participantovi predčítal examinátor. Po každom prečítaní je úlohou participanta povedať 
všetky slová, ktoré si zapamätal. Zoznam slov je participantovi vždy prečítaný 5-krát. Celkové 
skóre bolo tvorené sumou všetkých správne reprodukovaných slov, a to spolu vo všetkých 
pokusoch.
Brief Visuospatial Memory Test-Revised (BVMT-R) je zameraný na vizuálne-priestorovú 
pamäť. Participantom bola ukázaná predloha, na ktorej bolo vyobrazených 6  geometrických 
obrazcov. Predloha bola participantom vždy ukázaná na 10 sekúnd, a potom bola položená 
tak, aby obrazce participant nevidel. Úlohou bolo prekresliť obrazec na papier. Predloha bola 
participantom ukázaná vždy 3-krát, pričom po každom ukázaní predlohy nasledovalo kreslenie 
zapamätaného materiálu. Celkové skóre bolo tvorené sumou bodov, ktoré participant získal 
vo všetkých 3 pokusoch.
Po 12 mesiacoch boli administrované alternatívne verzie testov batérie BICAMS, aby sa 
predišlo efektu učenia. 
Pre hodnotenie MFZ boli použité: 
Expanded Disability Status Scale (EDSS), pričom skóre bolo stanovené neurológom ako súčasť 
rutinnej lekárskej prehliadky absolvovanej v deň oboch vyšetrení. 
9-hole peg test (9-HPT), test šikovnosti horných končatín. Príslušenstvo k tomuto testu 
vzhľadom pripomína dosku s 9 dierami, súčasťou dosky je aj miska s 9 kolíkmi. Úlohou 
participanta je rukou brať kolíky, jeden za druhým a vždy po jednom, a postupne ich vkladať 
do dier. Na každú ruku pripadajú 2 merania, pričom sa vždy začína dominantnou rukou. 
Dohromady boli teda urobené 4 merania.
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Timed 25 foot walk (T25FW). Ide o test rýchlosti chôdze, pričom úlohou participanta je prejsť 
čo najrýchlejšie vzdialenosť 25 stôp. V tomto prípade boli urobené 2 merania. 
Pri analýze dát výsledkov v testoch KF bolo použité z-skóre, pridelené podľa hrubého skóre, 
ktoré participanti dosiahli v každom teste KF. EDSS je škála, na ktorej je možné dosiahnuť skóre 
0 až 10, pričom platí, že čím je skóre vyššie, tým vyššia je MFZ pacienta. Celkové skóre bolo 
zároveň použité pri analýze dát. Pre test 9-HPT išlo o priemerný čas 2 pokusov (pre každú ruku) 
v sekundách. Pre T25FW bol pri analýze výsledkov použitý priemerný čas 2 meraní rýchlosti 
chôdze (v sekundách). 
Pre štatistickú analýzu bol použitý systém JAMOVI, verzia 1.2.27.0. Nakoľko naše dáta neboli 
normálne rozložené, čo bolo zistené použitím Shapiro-Wilkovho testu normality, tak na 
analýzu boli použité neparametrické testy. Spearmanov korelačný test bol použitý na 
zisťovanie korelácií medzi KF a MFZ, teda medzi testami batérie BICAMS a metódami EDSS, 
T25FW, 9-HPT.

Výsledky

Pri testovaní našej hypotézy sme hodnotili vzájomný vzťah medzi vyššie spomínanými 
metódami zameranými na hodnotenie MFZ a testami KF. Pre úplnosť uvádzame výsledky pre 
obe merania.  Ako je zrejmé z tabuliek 1 a 2, najvýznamnejšie vzťahy sa ukazujú medzi testom 
SDMT a metódami hodnotenia MFZ. V prvom meraní bol silný korelačný vzťah preukázaný 
medzi SDMT a všetkými metódami MFZ, pri druhom meraní bola zaznamenaná korelácia 
SDMT s EDSS a taktiež SDMT s 9-HPT. Pri teste CVLT-2 pozorujeme štatisticky signifikantnú 
koreláciu s 9-HPT.

Podobne ako pri prvom, aj v druhom meraní pozorujeme štatisticky významné vzťahy medzi 
metódami zameranými na hodnotenie MFZ a testami KF (tabuľka 2). Všimnúť si môžeme 
predovšetkým silné korelačné vzťahy medzi testami KF a 9-HPT. 

Tabuľka 1

Korelačná matica medzi kognitívnymi funkciami a mierou funkčného zneschopnenia – 1. 
meranie

Testy 
kognitívneho 
deficitu

EDSS T25FW
9-HPT  
dominantná 
ruka

9-HPT  
nedominantná ruka

SDMT 
Spearmanovo rho -0.285 -0.181 -0.440 -0.417

signifikancia < .001 .033 < .001 < .001

CVLT-2 
Spearmanovo rho -0.119 -0.116 -0.285 -0.239

signifikancia .162 .175 < .001 .005

BVMT-R

Spearmanovo rho -0.080 -0.058 -0.112 -0.133

signifikancia .349 .494 .189 .118
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Diskusia
V našom súbore pacientov s RS obe merania ukázali signifikantnú vzájomnú koreláciu testu 
SDMT s metódami hodnotenia MFZ. Pri teste CVLT-2 bola zistená signifikantná korelácia 
s jednou metódou hodnotenia MFZ – 9-HPT. Pri druhom meraní test CVLT-2 signifikantne 
koreloval opäť len s metódou 9-HPT. Test BVMT-R v druhom meraní signifikantne koreloval 
s EDSS a pre dominantnú ruku aj s metódou 9-HPT. 
EDSS je škála používaná aj na monitorovanie progresie RS. EDSS však nemusí byť u pacientov 
s RS najefektívnejším nástrojom komplexného zhodnotenia miery ich zneschopnenia (13). Na 
základe výsledkov neuropsychologického vyšetrenia so zameraním na KF je možné 
diagnostikovať aj prípadný KD. Spomínané vyšetrenie však v EDSS nie je zahrnuté. Preto 
doplnenie EDSS o batériu BICAMS môže v klinickej praxi poskytnúť oveľa komplexnejšiu 
informáciu o stave pacientov s RS (14).
T25FW a 9-HPT sú zaradené do Multiple Sclerosis Functional Composite (MSFC). Pomocou 
MSFC je u pacientov s RS možné presnejšie zhodnotenie MFZ ako by to bolo len v prípade 
použitia EDSS (15). Pri MSFC sa totiž predpokladá, že táto metóda je citlivejšia na zachytenie 
menej pozorovateľných zmien v zdravotnom stave pacienta. Zároveň, MSFC hodnotí viac 
parametrov ako EDSS (16). 
V MSFC je síce zahrnutý iný test zameraný na rýchlosť spracovania informácií, konkrétne 
Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT), no uvažuje sa o jeho nahradení, a to práve testom 
SDMT (17). To môže byť jedným z dôvodov, prečo nám prvé meranie ukázalo signifikantné 
korelačné vzťahy SDMT s jednotlivými metódami, ktoré sú zahrnuté v MSFC. 
Aj na základe našich skúseností možno konštatovať, že batéria BICAMS je vhodná na použitie 
v bežnej klinickej praxi, nakoľko celková doba jej administrácie zväčša nepresiahne 15-20 
minút a je zameraná práve na tie KF, ktoré zvyknú byť pri RS najčastejšie postihnuté (18). Nami 
prezentované výsledky taktiež poukazujú na to, že svoj zmysel určite má aj použitie MSFC. 
Jemnú motoriku a KF je totiž v niektorých prípadoch prostredníctvom EDSS naozaj náročné 
objektívne zhodnotiť. Na druhej strane sa ukazuje, že KD môže byť prítomný u väčšiny 
pacientov s RS (5). U niektorých z nich pritom nemusí byť na prvý pohľad ani pozorovateľný 

Tabuľka 2

Korelačná matica medzi kognitívnymi funkciami a mierou funkčného zneschopnenia – 2. 
meranie

Testy 
kognitívneho 
deficitu 

EDSS T25FW
9-HPT  
dominantná 
ruka

9-HPT  
nedominantná ruka

SDMT 
Spearmanovo rho -0.261 -0.054 -0.304 -0.294

signifikancia .002 .527 < .001 < .001

CVLT-2 
Spearmanovo rho -0.117 -0.096 -0.233 -0.194

signifikancia .171 .264 .006 .022

BVMT-R

Spearmanovo rho -0.176 -0.081 -0.192 -0.161

signifikancia .039 .342 .025 .060
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(19). Výsledky viacerých štúdií poukazujú tiež na to, že KF môžu byť u pacienta s RS nepriamo 
asociované s funkciou horných končatín (20). Preto nám administrácia metódy, ktorá by bola 
zameraná na hodnotenie funkcie hornej končatiny môže poskytnúť ďalšie dôležité informácie 
o celkovom klinickom stave pacienta.

Štúdia bola realizovaná s podporou grantu APVV-15-0228 a grantu Univerzity Komenského v 
Bratislave UK/39/2022, jej výsledky prezentujeme aj so súhlasom Centra pre demyelinizačné 
ochorenia pri Neurologickej klinike a Centra klinických neurovied 1. lekárskej fakulty 
Univerzity Karlovej a Všeobecnej Fakultnej Nemocnice v Prahe.
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Úvod
Menigneómy sú jedny z pomerne často sa vyskytujúcich druhov mozgových nádorov. Vo 
väčšine prípadov ide o benígne nádory, ktoré rastú exofyticky a pomaly. Ich konzistencia môže 
byť mäkká až po extrémne tvrdú. Od okolitého mozgového tkaniva sa môžu ľahko oddeľovať 
a byť tak ľahko resekovateľnými. Avšak rovnako môžu byť aj veľmi silno adherované , čo 
významne ovplyvňuje možnosti ich resekcie. V týchto prípadoch je možné ukončiť resekciu iba 
parciálne. 
Cieľom chirurgie meningeómov je ich kompletné odstránenie [1]. Z tohto hľadiska sú poznatky 
o oddeliteľnosti meningeómov od zdravého mozgového tkaniva kľúčovými údajmi pri 
plánovaní operácie [2, 3]. Adhézia meningeómov k priľahlému mozgovému tkanivu je spojená 
s rizikom chirurgických komplikácii. Práve preto môže včasné odhalenie podľa predoperačných 
MRI sekvencií významne ovplyvniť posúdenie rizika výskytu pooperačných komplikácii, úrovni 
resekcie na etape plánovania operácie alebo dokonca zmeniť postup na konzervatívny 
(rádioterapia /rádiochirurgia) [4, 5, 6, 7, 8]. 
Cieľom našej štúdie bolo zistenie možnej korelácie oddeliteľnosti meningeómu od zdravého 
mozgového tkaniva počas operácie so zobrazením peritumoróznej likvorovej vrstvy v T2W 
MRI sekvenciách (tak zvaný angl. „CSF cleft singn“ alebo peritumoral rim)

Materiál a metóda
V období od roku 2019 po rok 2020 bolo na Neurochirurgickej klinike UN Bratislava a LF UK 
celkovo operovaných 29 pacientov s meningeómami mozgu, z ktorých 1 pacientka nemala 
realizovanú predoperačnú T2W MRI sekvenciu , 3 pacienti nemali zaznamenané údaje 
o oddeliteľnosti nádoru v operačnom zázname. 
Do štúdii bolo zahrnuté 25 pacientov vo veku od 35 do 77 (stredný vek 57,92) rokov. Pomer 
žien k mužom 5,25:1. Stredný objem nádoru 29,99 cm3( od 3,6 do 87,3 cm3). Podľa histológie 
do súboru zahrnuté : atypický meningeóm – 1, fibrózny – 4, meningoteliálny – 14, 
mikrocystický – 1, sekretórny – 1, zmiešaný – 4. Operácie bolí vykonané 4 skúsenými 
neurochirurgami.  Pacientom, ktorí boli zahrnutí do štúdie,  bolo predoperačné MRI vyšetrenie 
realizované na 3T MRI stroji.  
V našej štúdii sme prehodnotili údaje operačných záznamov o oddeliteľnosti meningeómov 
od okolitého mozgového tkaniva a následne korelovali dáta s výraznosťou likvorovej štrbiny 
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medzi tumorom a mozgom,  zobrazenej na predoperačných T2W MRI skenoch. Bola 
posudzovaná prítomnosť likvorovej štrbiny, jej hrúbka a kontinuita. 

Výsledky
Podľa údajov získaných z operačných záznamov boli pacienti rozdelení do troch skupín:

I. skupina: nebola zaznamenávaná hranica medzi nádorom a mozgovým tkanivom, 
alebo mali nádory invazívny rast, boli adherované k mozgovému tkanivu (3 pacienti). 
II. skupina: bola zaznamenaná tenká likvorová štrbina, ktorá sa miestami strácala, 
nádory boli parciálne adherované a ťažko odstrániteľné  (12 pacientov). 
III. skupina:  národy boli dobre oddeliteľné od okolitého mozgového tkaniva, bola 
zaznamenaná  výrazná likvorová štrbina, neboli adherované (10 pacientov).

Po zhodnotení predoperačných MRI snímkov sa ukázalo,  že pacienti z operačných záznamov 
mali rôznu výraznosť, hrúbku a kontinuitu peritumoróznej likvorovej štrbiny v T2W MRI 
sekvenciách. Analýza ukázala, že (Obrázok 1 a tab. 1): 

I. skupina: nemala na predoperačných T2W MRI sekvenciách viditeľnú likvorovú 
štrbinu, alebo ju mala veľmi tenkú, vo väčšine prípadov vymiznutú. 
II. skupina pacientov mala likvorovú štrbinu tenkú a jasne viditeľnú na predoperačných 
T2W MRI sekvenciách, miestami sa strácala. 
III. skupina pacientov mala na predoperačných MRI sekvenciách výraznú, hrubú 
likvorovú štrbinu. 

Obrázok 1: zobrazenie likvorovej štrbiny u pacientov s meningeómami podľa skupín. Skupina 
I. – likvorová štrbina neprítomná, Skupina II. – likvorová štrbina je tenká a jasne viditeľná, 
miestami sa stráca, Skupina III. – výrazná hrubá likvorová štrbina
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Tabuľka 1
Skupina 
pacientov

Údaje operačných záznamov Grafické znázornenie 
v T2W sekvenciách

Počet pacientov

I.

nebola zaznamenávaná hranica 
medzi nádorom a mozgovým 
tkanivom, alebo mali nádory 
invazívny rast, boli adherované 
k mozgovému tkanivu

likvorová štrbina 
neprítomná alebo 
veľmi tenká a vo 
väčšine vymiznutá

3

II.

tenká likvorová štrbina, ktorá sa 
miestami strácala, nádory boli 
parciálne adherované a ťažko 
odstrániteľné  

likvorová štrbina 
tenká a jasne 
viditeľná, ale 
miestami sa strácala

12

III. výrazná likvorová štrbina, nádory 
neboli adherované

výrazná, hrubá 
likvorová štrbina 10

Diskusia: 
Prítomnosť peritumoróznej likvorovej štrbiny (alebo angl. „CSF cleft sing“), je jedným  zo 
znakov, podľa ktorého je posudzovaný exofitický rast nádoru. Najlepšie sa peritumorózna 
likvorová vrstva zobrazuje v T2W MRI sekvenciách [3, 4, 5, 6, 9, 10, 7]. S vývojom MRI 
prístrojov  sa zlepšuje aj kvalita zobrazenia a rozlíšenie MRI obrazov, čo nám umožňuje 
získavať viac informácii pri plánovaní operácie. 
Jasná likvorová štrbina naznačuje prítomnosť fyziologickej bariéry medzi meningiómom a 
mozgovým parenchýmom. Prítomnosť nejasnej štrbiny naznačuje adhéziu nádoru a inváziu do 
okolitého mozgového tkaniva [4,7]. Mani a kol. zistili, že hladký okraj nádoru smerujúci k 
mozgovému tkanivu predstavuje integritu cerebrálnej kortikálnej vrstvy [3]. Katz a kol. zistili, 
že prítomnosť nepravidelnej likvorovej štrbiny medzi mozgom a meningeómom v T2W MRI 
sekvenciách napovedá o ich  zložitejšej chirurgickej resekcii oproti nádorom, ktoré mali 
likvorovú štrbinu pravidelnú [6]. 
Cieľom chirurgii meningeómov je ich kompletná  resekcia [1, 11].  Resekcia adherovaných a 
parciálne adherovaných nádorov vyžaduje subpiálnu resekciu, ktorú v prípade lokalizácie 
tumoru v eloquentných zónach, nieje možné zrealizovať. Pri resekcii adherovaných 
meningeómov umiestnených vo funkčne významných oblastiach mozgu sa vykonáva   
subkapsulárna resekcia nádoru, ktorá znižuje radikalitu resekcie no zároveň zvyšuje úroveň 
recidívy [9, 12]. Meningeómy, ktoré nie sú adherované k mozgovému tkanivu je možné 
odstrániť bez poškodenia mozgového tkaniva. 
V našej štúdii meningeómy, ktoré boli dobre oddeliteľné od mozgového tkaniva, preukázali na 
predoperačných MRI skenoch dosť hrubú likvorovú štrbinu. Meningeómy, ktoré mali tenkú 
likvorovú štrbinu na predoperačných MRI skenoch, alebo ju nemali vôbec, boli pri resekcii 
nádoru miestami ťažko oddeliteľné alebo neoddeliteľné. Podľa výsledkov zostáva nejasnou 
otázkou hrúbka likvorovej štrbiny,  pri ktorej je nádor ešte bezpečne oddeliteľný od 
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mozgového tkaniva bez toho, aby bol poškodený mozgový parenchým,  a pri ktorej už môže 
dôjsť k poškodeniu priľahlého mozgového tkaniva a môže byť vykonaná len subkapsulárna 
resekcia. 
Naša štúdia naznačuje realizáciu prospektívnej štúdie, ktorá by mala zahŕňať viac pacientov 
a mala by byť zameraná na zistenie hrúbky arachnoidálnej vrstvy, pri ktorej je nádor 
oddeliteľný bez poškodenia mozgového tkaniva.
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Úvod

Perforačné poranenia očnej gule sú závažné poranenia očných štruktúr, ktoré vznikajú 
následkom preniknutia cudzieho telesa do vnútra oka (vstupná a výstupná rana) (1-2).
Penetračné poranenia prenikajú jednu stenu bulbu, vyskytujú sa menej často ako kontúzne 
poranenia a majú podstatne závažnejšie dôsledky. Zraňujúco pôsobia prevažne ostré 
predmety, rýchlo letiace telesá, výbušniny, dopravné úrazy a pod. (3-5). Epidemiologické 
štúdie sú podstatné pre identifikáciu rizikových faktorov vzniku úrazov oka, pre vypracovanie 
nových metód prevencie (6-7). Pre stanovenie prognózy po mechanických úrazoch oka 
v klinickej slúži systém Ocular Trauma Score (OTS) (1-2). V kazuistike popisujeme prípad 
perforačného poranenia rohovky a dúhovky ľavého oka u 42-ročného pacienta. Vstupné OTS 
skóre = 5, zachovaná NCZO v pooperačnom období na 6/6. 
Kazuistika
42-ročný pacient prichádza akútne na ambulanciu očnej kliniky v januári 2022. Subjektívne 
popisuje začervenanie, bolestivosť a pocit cudzieho telesa v ľavom oku. Anamnesticky udáva, 
že pri práci v záhrade s popílenými kríkmi ruží mu udrel konár do oblasti ľavého oka. 
NCZKO na pravom oku 6/6, na ľavom oku 6/6. Vnútroočný tlak vpravo 16,6 mmHg, vľavo 21,3 
mmHg. Objektívne pri biomikroskopickom vyšetrení nachádzame na rohovke paracentrálne 
pri č. IV a ½ perforujúcu lamelárnu ranu rohovky dĺžky cca 1,5 mm so zanoreným tŕňom 
a fenestru dúhovky pri č. IV (Obrázok 1).



284

Zuzana Prídavková, Alena Furdová, Darina Lysková, Paulína Plesníková, Juraj Sekáč, Pavol Kusenda (2023) 
Rohovkové perforačné poranenie - "tŕň v oku". Zborník vedeckých prác. 60. fakultná konferencia Študentskej 
vedeckej odbornej činnosti a XVII. vedecká konferencia doktorandov LF UK. Univerzita Komenského v Bratislave

Obrázok 1: Perforačné poranenie rohovky s vnoreným tŕňom (žltá šípka) a fenestra dúhovky 
(modrá šípka).

Realizované CT mozgu natívne bez RTG-kontrastného cudzieho telesa bez intrabulbárnej 
hemorágie (Obrázok 2). A+B scan ultrasonografického vyšetrenia ľavého bulbu bez 
prítomnosti cudzieho telesa, či iných patológií (Obrázok 3). Fenestra dúhovky cca 1 mm od 
komorového uhla verifikovaná na snímke prednosegmentovej optickej koherentnej tomografii 
(AS OCT) (Obrázok 4). 

Obrázok 2: CT-mozgu natívne bez verifikácie cudzieho vnútroočného telesa.
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Obrázok 3: Ultrasonografické vyšetrenie A + B scan ľavého bulbu bez prítomnej patológie.

Obrázok 4:  AS-OCT cornea angle, fenestra dúhovky cca 1 mm od komorového uhla (modrá 
šípka).

Pod clonou celkovej dvojkombinačnej antibiotickej terapie a lokálnej antibiotickej terapie 
pristupujeme k operačnému riešeniu. V intrakamerálnej anestézii cez dve paracentézy 
bimanuálnym systémom irigácie/aspirácie extrakcia corpus alienum z rohovky, laváž prednej 
komory, sutura rany rohovky dvoma jednotlivými 10/0 monofilnými stehmi (Obrázok 5, 6). 
Pooperačne bez komplikácií. 
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Vstupné OTS skóre = 5, veľmi priaznivá prognóza, zo zachovaním zrakovej ostrosti. Riziko 
poklesu NCZKO na menej ako 6/12 len 5%. Na kontrole v oftalmologickej ambulancii 
po mesiaci NCZKO nachovaná na 6/6.

Obrázok 5, 6 : Foto predného segmentu po operácii – sutura rohovky.

Tab. 1. Špecifikácia pojmov a definícií podľa BETT (Birminghem Eye Trauma Terminology)

Diskusia
Najčastejšími príčinami očných úrazov podľa The United States Eye Injury Registry (USEIR) sú 
úrazy vzniknuté pri športe: bejzbal 22,27 %, rybárstvo 19,54 %, softbal 10,25 %, basketbal 9,84 
%, racquetbal 5,87 %, golf 5,87 %, futbal 5,05 %, tenis 5,05 %, americký futbal 4,23 %, iné 12,2 
%. Medzi ďalšie rizikové faktory patrí udieranie kovom na kov. Tieto úrazy tvoria podľa USEIR 
5 %, a Hungarien Eye Injury Registry (HEIR) 9 % z vážnych úrazov oka. Tupé objekty sú 
najčastejšou príčinou očných úrazov, incidencia podľa USEIR: 31 %, HEIR: 45 %. Ďalším 
významným rizikovým faktorom je pohlavie – pomer v zastúpení muž: žena 
je v intervale 1,8:1 až 8:1 (10-11). USEIR analyzoval epidemiológiu a klinické charakteristiky 
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vážnych úrazov oka vedúcich k praktickej slepote postihnutého oka. Podľa hodnotenia údajov 
v databáze USEIR z 11 320 očí bolo viac ako 27 % ťažkých úrazov oka, ktoré viedli k praktickej 
slepote (definovaná ako zraková ostrosť postihnutého oka horšia 
ako 20/200) (5, 12-13)
Prognóza zachovania dobrých výsledkov zrakových funkcií koreluje 
s niektorými priaznivými faktormi: iniciálna zraková ostrosť 6/60 a lepšia, ostrý mechanizmus 
úrazu, rana oka pred úponom vonkajších priamych očných svalov a veľkosť rany menšia 
ako 10 mm. Nepriaznivé faktory pre výslednú zrakovú ostrosť sú: iniciálna zraková ostrosť 
svetlocit a horšia, tupý mechanizmus úrazu, alebo strelné poranenie, rana väčšia ako 10 mm 
a zasahujúca za rovinu úponov vonkajších priamych očných svalov, neprítomnosť priamej 
reakcie na osvit, rozvoj infekcie, úrazy spôsobené projektilmi (najmä brokmi), hustý 
predoperačný hemoftalmus, predoperačné odlúčenie sietnice, priame poškodenie makuly 
a optického nervu, mnohopočetné výstupné rany, absencia spontánnej separácie zadného 
sklovcového kortexu, nemožnosť uvoľniť celý sklovec z výstupnej rany (8).
Ak chceme vypočítať OTS (Tab. 2), musíme determinovať pacientovu iniciálnu zrakovú ostrosť 
po úraze, za ktorú sa mu pridelí určitý počet bodov. Od týchto bodov sa odpočíta primeraný 
počet bodov za každú diagnózu uvedenú v danej tabuľke. Podľa dosiahnutého počtu bodov sa 
dá predpokladať výsledná zraková ostrosť 6 mesiacov po úraze (11-12).

Tab. 2: Výpočet OTS skóre

Záver

Perforačné poranenia očnej gule sú závažné poranenia, ktoré môžu viesť k trvalým následkom 
až slepote. Ocular Trauma Score (OTS) umožňuje oftalmológovi na základe jednoduchej 
matematiky odhadnúť pravdepodobnosť dosiahnutej zrakovej ostrosti 6 mesiacov po úraze 
so 77% pravdepodobnosťou ± jednej kategórie už v čase iniciálneho vyšetrenia (8-9).

Kľúčové slová: perforačné poranenia oka, OTS skóre, trauma oka, cudzie teleso
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Introduction
Pars Plana Vitrectomy (PPV) has become the standard of care in the management of vitreo-
retinal pathology in the last 30 years. Surgical posterior vitreous detachment, epiretinal 
membrane peeling and internal limiting membrane (ILM) peeling are effective at treating 
these pathologies.1

A full thickness macular hole (FTMH) is a complete defect or tear of the retinal tissue involving 
the foveal neurosensory retina. Visual symptoms include metamorphopsia and diminished 
central visual acuity. Pars plana vitrectomy with ILM peeling and gas tamponade is the 
treatment of choice for FTMH with a >90% primary success closure rate and visual 
improvement.2

However, the ILM aligns with the end-feet of the Muller cells, forming its basement membrane 
(BM). The Muller cells, main bio-structural cells of the retina, are directly dependent on the 
ILM as every cell is on its own BM, securing its end-feet adhesion to the ILM, an important 
feature of their physiology. PPV and ILM peeling during macula surgery can cause functional 
changes or structural changes that may be related to the extent of final visual acuity recovery.3

Recent reports demonstrated a significant thinning of the retinal ganglion cell-inner plexiform 
layer (GCIPL) and the appearance of Dissociated optic nerve fibre layer (DONFL) in 70% of eyes 
after 3 months of PPV and ILM peel.4

The Optical Coherence Tomography-Angiography (OCT-A) is a non-invasive technique that 
allows us to detect microvascular changes in the retina and choroid with details that were not 
possible before with the classic FAG. 
The objective of this project was to study the vascular changes that occur at the retinal 
capillary plexuses in patients with FTMH undergoing PPV with peeling of the ILM. The reason 
for selecting this study population was that the retina at the area of the ILM peel around the 
FTMH can be considered as normal, even before surgery. 
The main hypothesis of this study is that the peeling of the ILM induces vascular changes at 
the Superficial Capillary Plexus (SCP) and Deep Capillary Plexus (DCP) of the retina visible on 
the OCT-A.
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Patients and methods
This study was carried out at a terciary centrum in Martin, Slovakia. The procedures and 
protocols were approved by the Ethics Committee. The study was conducted in accordance 
with principles of the Declaration of Helsinki. All patients provided written informed consent 
before screening or initiation of procedures.
This was a prospective, observational, non-randomized single centre study. Patients with 
FTMH and undergoing vitrectomy surgery with ILM peeling were recruited. All the patients 
had a comprehensive ophthalmic examination including OCT-A on the day of surgery 
(baseline), 4 weeks and 12 weeks after the vitrectomy. 
All vitreoretinal surgeries were performed by the same experienced surgeon (DSC).
Each OCT-A imaging of the macula was obtained with the Heidelberg Spectralis II SD-OCTA 
(Heidelberg, Germany). The images of the superficial capillary plexus (SCP) and deep capillary 
plexus (DCP) were generated using automated layer segmentation by the manufacture 
software (Heyex Software, Heidelberg Engineering, Heidelberg, Germany). The SCP is located 
between the ILM and the inner plexiform layer (IPL) (thickness: 80 μm). The DCP is located at 
the boundary between the deep inner nuclear layer (INL) and outer plexiform layer (OPL) 
(thickness: 40 μm).
The digital processing of the OCT-A images was performed using the software FIJI ImageJ 
1.53f51 (National Institute of Health, USA). For thresholding and binarization was used the 
Local threshold Phansalkar method. The vascular density (VD) was expressed in mean 
percentage of vasculature derived from the ratio of the total vessel area (all white pixels 
obtained after binarization) to the total area of analysed region (size of the image in pixels). 
The vascular length (VL) was expressed in mean pixels length of vessels obtained from the 
skeleton of the binarized image. The exact location of the ILM peeling zone in the OCT-A was 
obtained from the en-face OCT at 1 month post vitrectomy, where the edge of the peeled ILM 
is clearly visible. Using the ROI manager (region of interest), the ILM peeling edge was 
selected, lately overlayed and redrawn in the same location on the other images of OCT-A 
belonging to the same eye. Afterwards, these selected areas were separated in the OCT-A 
images, obtaining two different isolated zones of OCT-A: IN (area within the peeling zone) and 
OUT (area outside the peeling zone).

Results
A total of 20 eyes from 19 patients were included in the final analysis. 

•Age at surgery: mean 65 years old (range 52 to 79)
•Genre: Female 68% (13)  /  Male 32% (6)
•Eye: Right 55% (11)   /  Left 45% (9)
•Lens status: Phakic 35% (7)  /  Pseudophakic 65% (13)
•Size of FTMH:  mean 412µm (range 124µm to 700µm)
•Vitrectomy gauge: 23gauge 40% (8)  /  25gauge 60% (12) 
•ILM peeling technique: Complete 30% (6)   /  Inverted ILM flap 70% (14)
•Primary success macular hole closure: 100% (20)
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•Mean visual acuity in decimal: baseline 0,22(0,05-0,5), 1-month 0,43(0,05-0,6) 3-
month 0,5(0,05-0,80)

Vascular density (VD) analysis of the Superficial capillary plexus (SCP):
At baseline, the mean VD of the SCP was 56,45% within the peeling zone (IN) and 57,41% 
outside the peeling zone (OUT) with a mean coefficient IN/OUT of 0,983. At 1-month, the 
mean VD was 55,79% in the IN zone and 57,08% in the OUT zone, with a mean coefficient 
IN/OUT of 0,977. At 3-months follow-up, the mean VD was 55,79% in the IN zone and 57,83% 
in the OUT zone, with a mean coefficient IN/OUT of 0,965. (graph 1 & 2)

Graph 1: Vascular density (VD) coefficient’s results in the SCP. The coefficients show a 
significant reduction from baseline to month 3. Although there is a reduction from baseline to 
month 1, this is not statistically significant.
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Graph 2: Vascular density (VD) absolute % value results in the SCP. The VD within the peeling zone (IN) shows a reduction at 
month 1 and month 3 compared to baseline. The VD outside the peeling zone (OUT) presents a drop at month 1 that recovers 
to pre-op. levels at month 3. The results obtained from absolute values of % VD are not conclusive but suggest that the 
changes observed in coefficients at the SCP are due to a reduction of VD within the peeling zone. These results were 
contrasted using the ANOVA general linear model for repeated measures.

Vascular length (VL) analysis of the Deep capillary plexus (DCP):
At baseline, the mean VL of the DCP was 4,55 pixels within the peeling zone (IN) and 11,97 
pixels outside the peeling zone (OUT) with a mean coefficient IN/OUT of 0,379. At 1-month, 
the mean VL was 4,70 pixels in the IN zone and 11,91 pixels in the OUT zone, with a mean 
coefficient IN/OUT of 0,394. At 3-months follow-up, the mean VL was 4,66 pixels in the IN 
zone and 11,86 pixels in the OUT zone, with a mean coefficient IN/OUT of 0,393. (graph 3 & 
4)
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Graph 3: Vascular length (VL) coefficient’s results in the DCP. The coefficients show significant 
increase from baseline to month 1 that persist up to month 3. This increase in VL was 
statistically significant at the DCP.
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Graph 4: Vascular length (VL) absolute pixel values results in the DCP. The vascular length 
increases within the peeling zone (IN) and shortens outside the peeling area (OUT). The results 
obtained from absolute values of VL in pixels are not conclusive, but the enlargement in the 
vascular lengths at the peeling zone is consistent with the increase of VL coefficients at the 
DCP (see below).

Discussion
From these correlations, two different effects were observed after the removal of the ILM:

1.Direct effect caused by the ILM peeling.
The decrease of VD’s coefficients at the SCP after ILM peeling was the most robust result 
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masqueraded by the slight decrease in vascular density at the OUT zone (not-significant 
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p:0,064). Therefore, the reduction of vascular density induced by ILM peeling at the SCP were 
evident in the early post-operative period. 
The studies published until the date of this review, were not able to precisely identify the 
location of the ILM peeling edge and therefore have thrown confusing VD results after ILM 
peeling, since they might had been mixing peeling and non-peeling zones in the vascular 
metrics analysis. Cho et al. have described a decrease of the VD at the DCP with no change at 
the SCP 5. Lauermann et al. reported the VD to have a decrease at the SCP but an increase in 
the DCP 6. Finally, D’Aloisio et al. described an increase of VD at both the SCP and DCP 7. It is 
difficult to find a consensus from these later studies.

2.Collateral effect caused by the ILM peeling.
Another significant vascular change observed in the OCT-A of our studied population was the 
increase of the VL’s coefficients at the DCP. This increase was statistically significant at month 
1 (p:0,015) and at month 3 (p:0,012). This coefficient’s patterns were correlated with the 
behaviour of the vascular lengths (in pixels) in the IN and OUT zone. After the removal of the 
ILM, the blood vessels in the IN zone experienced an increased length that was significant in 
the first month post-operative (p:0,042), and maintained up to the 3rd month. Although, the 
changes of blood vessels length in the OUT zone were not statistically significant, they did 
show a moderate shortening of the vasculature. Paradoxically, the VL’s coefficients and 
vessels lengths remained unchanged in the SCP, indicating that the increase of blood vessels 
lengths was due to some deep reorganization of the neuroepithelium rather than a direct 
effect or physical trauma of the BM removal.
Several studies have shown how the retina is displaced after PPV with ILM peeling.8–11 The 
shifting of the vasculature was described in both the SCP and the DCP, but these reports were 
not able to differentiate the IN and OUT zones. Our results are in line with these studies. The 
closure of the FTMH will theoretically induce a centripetal traction or displacement of the 
surrounding retina. On the other hand, the retina in the OUT zone still presents an intact ILM 
that might exert some tangential traction in the opposite direction, away from the fovea. 
These two opposite forces might explain not only the longer vasculature observed in our 
study, but as well the thinner retinas described after ILM peeling12, and in a sense, the reason 
why the FTMH is able to close in the first place. However, and contrary to our results, 
Lauermann et al. described a shortening of the VL in the DCP and a longer VL at the SCP; but 
no distinction was made for the IN or OUT zone, using only the ETDRS grid overlapped on the 
OCT-A.6

Conclusion
In our cohort, removing the ILM induced changes at the vascular plexuses of the retina 
observed on the OCT-A. Firstly, the direct effect or physical trauma induced by the ILM peeling 
caused a reduction of the vascular density at the SCP in the retina. Secondly, as a collateral 
effect, the vasculature was stretched with longer blood vessels at the DCP after FTMH closing. 
No other significant vascular changes were observed.
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The clinical impact of the vascular changes induced by ILM peeling are difficult to conclude 
from our study. Further studies with larger cohorts are necessary to confirm these results.
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Úvod 
Syndróm suchého oka predstavuje komplexné ochorenie očného povrchu. Patrí k jedným 
z najbežnejších očných ochorení a jeho incidencia sa v posledných dekádach dramaticky 
zvyšuje. Prevalencia ochorenia sa v súčasnosti odhaduje na na 5 až 34%.2

Syndróm suchého oka je definovaný ako multifaktoriálne ochorenie očného povrchu, 
charakterizované stratou homeostázy slzného filmu a je združený s očnými symptómami, pri 
ktorých nestabilita slzného filmu, hyperosmolarita, zápal na očnom povrchu 
a neurosenzorické abnormality hrajú etiologickú rolu.1

Charakteristické je nedostatočné množstvo a/alebo nedostatočná kvalita slzného filmu. Slzný 
film je tvorený 3 vrstvami, a to mucínovou, vodnou a lipidovou zložkou. Podľa deficitu v týchto 
zložkách definujeme dve kategórie syndrómu suchého oka. Jedná sa o vodne deficientný typ 
pri nedostatku množstva vodnej zložky a evaporatívny typ pri deficite lipidov alebo mucínov. 
Tieto dva typy sa však môžu kombinovať za vzniku zmiešaného syndrómu suchého oka. 
V prítomnosti syndrómu suchého oka slzný film nedokáže zachovať dostatočnú výživu 
a ochranu očnému povrchu, dochádza k dysbalancii v zložení elektrolytov, proteínov 
a mucínov, a tým k permanentnému poškodeniu epiteliálnych buniek a nervových zakončení.  
Syndróm suchého oka má významný dopad na zníženie kvality života pacientov, kedy oko 
stráca schopnosť adaptovať sa na environmentálne podmienky.2 Dochádza k pocitom 
dyskomfortu ako je rezanie, štípanie, pálenie očí a pocit cudzieho telieska. Výnimočné nie sú 
ani poruchy zrakovej ostrosti a typické sú epizódy menlivého a rozmazaného videnia. 
Paradoxne sa u pacientov môže prejaviť nárazové reflexné slzenie.
K štandardnej liečbe ochorenia patrí náhrada slznej tekutiny pomocou umelých sĺz, gélov 
alebo mastí. Zanedbateľný nie je ani efekt hygieny očných mihalníc a očisťovanie ústí slzných 
žliaz. Pri závažnejšom postihnutí siahame po lokálnej protizápalovej liečbe pomocou 
kortikosteroidných preparátov alebo cyklosporínu A, prípadne volíme uzatvorenie odvodných 
slzných ciest pomocou tzv silikónových plugov. V súčasnosti máme dostupné aj moderné 
prístrojové ošetrenia. 
Liečba syndrómu suchého oka pomocou nízkoenergetického vysokofrekvenčného 
elektrického poľa predstavuje neinvazívne prístrojové ošetrenie, prebiehajúce ambulantne. 
Elektrické stimuly sú aplikované pomocou špeciálnej očnej masky s elektródami umiestnenými 
v periokulárnej krajine oboch očí. 
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Mechanizmus účinku nízkoenergetického vysokofrekvenčného elektrického poľa je založený 
na efekte rezonancie ( tzv. quantum molecular resonance, QMR ). Generuje rezonanciu 
elektrického prúdu o vysokej frekvencii 4–64 MHz a nízkej energii 60–120 mJ/cm2 /s. Uvedená 
rezonancia maximalizuje prísun elektrickej energie do biologických štruktúr pomocou 
oscilujúceho elektrického poľa bez nežiadúceho účinku zvýšenia okolitej tkanivovej teploty. In 
vitro štúdie preukázali efekt QMR aj na mechanickú stimuláciu tkaniva a buniek pomocou série 
kontrakcií a relaxácií. Taktiež podporuje bunkové a biochemické interakcie a stimuluje tým 
samoobnovenie tkaniva a zlepšenie jeho štruktúry a funkcie. Tieto mechanizmy vedú k 
zlepšeniu metabolizmu buniek. Tým podporuje lakrimálny systém a reaktivuje tkanivo slznej 
žľazy a Meibomských žliaz, vedúcu k zvýšenej sekrécie sĺz a zvýšenej hrúbky lipidovej 
a mucínovej zložky. Uvedená terapia má preto potenciálny terapeutický účinok pri všetkých 
typoch syndrómu suchého oka.5

Benefit elektrickej stimulácie je popisovaný aj mechanizmom aktivácie periférnych nervov 
a v ich neuromodulácií.4

Liečba pomocou nízkoenergetického vysokofrekvenčného elektrického poľa je teda  schopná 
navodenia prirodzenej regenerácie buniek a stimulácie ich metabolizmu. Je preto využiteľný 
v liečbe samotnej príčiny ochorenia a neprináša len symptomatickú úľavu.  

Materiál a metódy
Cieľom práce bolo posúdenie účinnosti liečby pomocou nízkoenergetického 
vysokofrekvenčného elektrického poľa u pacientov s diagnostikovaným syndrómom suchého 
oka. 
Liečba prebiehala pomocou prístroja RexonEye na Očnej klinike VESELY v Bratislave od 
decembra 2019 do októbra 2021. Do sledovaného súboru bolo zahrnutých 130 očí 65 
pacientov, z toho 47 žien a 18 mužov vo vekovom rozmedzí 27 až 77 rokov, s priemerným 
vekom 48 rokov. Terapia prebiehala s použitím špeciálnej okuliarovej masky s elektródami. 
Celkovo boli aplikované 4 ošetrenia v časovom rozostupe jedného týždňa v trvaní 20 minút. 
Pred plánovaním liečby bola každému pacientovi odobraná kompletná anamnéza a každý 
pacient podstúpil základne očné vyšetrenie ( vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti, meranie 
vnútroočného tlaku bezkontaktnou metódou, vyšetrenie predného segmentu  oka štrbinovou 
lampou ). Indikácie k liečbe predstavovali akékoľvek symptómy a klinické prejavy syndrómu 
suchého oka, potvrdené pomocou analyzátoru očného povrchu IDRA. Sledované parametre 
predstavovali hrúbku lipidovej zložky meranej pomocou interferometrie, výšku slzného 
menisku a hodnoty neinvazívneho break up time testu. 
V súbore sa nachádzali pacienti s vodne deficientným aj evaporatívnym typom syndrómu 
suchého oka. Evaporatívny typ charakterizovalo stenšenie lipidovej zložky pod 80 nm 
a skrátenie neinvazívneho break up time testu pod 15 sek. Pod vodne deficientný syndróm 
suchého oka boli priradení pacienti s výškou slzného menisku pod 20 mm.  
Exklúzne kritériá zahŕňali tehotenstvo, prítomnosť kardiostimulátoru alebo načúvacieho 

zariadenia a onkologické ochorenie v aktívnej liečbe. 
Porovnávali sme výsledky pred liečbou a 3 až 4 mesiace po ukončení liečby. Vzhľadom na 
celosvetovú pandémiu spôsobenú vírusom COVID – 19 nebolo možné realizovať kontrolné 
vyšetrenie s rovnakým odstupom od ukončenia terapie. 
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V medziobdobí bol každý pacient nastavený na štandardnú terapiu syndrómu suchého oka, 
pozostávajúcu z aplikácie umelých sĺz, gélov, event. mastí. Všetci pacienti boli riadne poučený 
o priebehu terapie. 
Štatisticky sme hodnotili celú skupinu 65 pacientov a tým 130 očí a osobitne aj skupinu 
s vodnou deficienciu, čo predstavovalo 42 očí 21 pacientov. Všetky hodnoty boli štatisticky 
hodnotené pomocou párového t – Testu. 

Výsledky
V celkovom súbore 130 očí 65 pacientov sme zaznamenali štatisticky významné zlepšenie 
v hodnotách interferometrie a neinvazívnom break up time teste. Hodnotili sme zvlášť 
hodnoty pre oči pravé a oči ľavé. Počiatočné priemerné hodnoty interferometrie činili 74,28 ± 
18,33 nm vpravo a 77,09 ± 17,26 mm vľavo. Po terapii sa hodnoty zvýšili na 89,05 ± 13,96 nm 
vpravo ( p < 0,001 ) a 91,37 ± 12,78 vľavo. Hodnoty neinvazívneho break up time testu sa zvýšili 
z pôvodných 10,03 ± 3,71 sek. bilaterálne na 12,68 ± 3,39 sek. ( p < 0,001 ). 

Tabuľka 1 Súpis sledovaných parametrov v celkovej skupine a hodnoty pred liečbou a po liečbe 
so štatistickým vyhodnotením výsledkov.

Pre hodnoty výšky slzného menisku však zlepšenie nedosahovalo štatisticky významné 
zlepšenie pre prevahu pacientov s evaporatívnym typom, a tým dostatkom vodnej zložky. 
Preto sme samostatne vyhodnotili skupinu pacientov s vodnou deficienciou. Do tejto skupiny 
spadalo 42 očí 21 pacientov. Priemerné hodnoty pred liečbou na úrovni 0,16 ± 0,02 mm vpravo 
a 0,18 ± 0,02 mm vľavo sa po liečbe zvýšili na 0,23 ± 0,05 mm a 0,24 ± 0,07 mm. Pre tento 
samostatný súbor sme tiež získali štatisticky významné zlepšenie a zvýšenie slzného menisku 
k fyziologickým hodnotám. 
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Tabuľka 2 Súpis sledovaných parametrov v skupine pacientov s vodnou deficienciou so 
štatistickým vyhodnotením.

Subjektívne zlepšenie stavu referovalo 50 pacientov ( 77 % ). U pacientov sa zlepšili symptómy 
ochorenia a znížila sa frekvencia aplikácie umelých sĺz, 4 pacienti dokonca úplne prerušili 
lokálnu liečbu. 15 pacientov ( 23 % ) zostalo bez zmeny alebo s nestabilným, menlivým stavom. 
U žiadneho pacienta sme však nezaznamenali nežiadúce účinky ani zhoršenie stavu. 

Diskusia
Syndróm suchého oka predstavuje v dnešnej dobe závažný problém a stále pribúdajúce 
množstvo pacientov s týmto ochorením nás núti hľadať nové možnosti liečby.
K štandardnej liečbe sa v posledných rokoch pridala aj moderná prístrojová liečba intenzívnym 
pulzným svetlom a nízkoenergetickým vysokofrekvenčným elektrickým poľom.
Efekt využitia nízkoenergetického vysokofrekvenčného elektrického poľa potvrdili aj iné 
štúdie. Štúdia Pedrottiho a kol. z roku 2016 hodnotila efekt transkutánnej periorbitálnej 
elektrickej stimulácie u 27 pacientov so syndrómom suchého oka. Hodnotili výsledky OSDI ( 
Ocular Surface Disease Index ) dotazníka, break up time testu, farbenia rohovky fluoresceínom 
a Schirmerov test. Vo všetkých parametroch dosiahli štatisticky významné zlepšenie 
a udržanie výsledkov v dlhodobom sledovaní 12 mesiacov.5

V roku 2019 potvrdila efekt vysokofrekvenčnej elektroterapie ďalšia štúdia Ferrariho a kol., 
ktorá sledovala pacientov s dysfunkciou Meibomských žliaz. Bolo sledovaných 25 pacientov, 
u ktorých sa po liečbe zlepšilo OSDI skóre o 37%, break up time test o 30,9%, Schirmerov test 
o 16,5% a zvýšil sa aj počet expresibilných Meibomských žliaz.6

V roku 2020 tieto výsledky potvrdila aj ďalšia štúdia, v ktorej bol porovnávaný efekt liečby 
transkutánnou elektrickou stimuláciou doplnenou o liečbu umelými slzami s liečbou len 
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samotnou náhradou slznej tekutiny. Bolo sledovaných 90 očí 45 pacientov, z toho 44 očí bolo 
v skupine transkutánnej elektrickej stimulácie a 46 očí v skupine liečených len umelými slzami. 
Výsledky OSDI dotazníku, Schirmerovho testu, farbenie rohovky fluoresceínom a break up 
time test pred terapiou nejavili výrazné rozdiely v oboch skupinách. Po liečbe sa však zistilo 
signifikantné zlepšenie v sledovaných parametroch u pacientov liečených kombináciou 
transkutánnej elektrickej stimulácie s umelými slzami v porovnaní s pacientami liečenými len 
umelými slzami.4

Naše výsledky tiež dokazujú efektívne využitie nízkoenergetického vsokofrekvenčného 
elektrického poľa v liečbe evaporatívneho aj vodne deficientného typu syndrómu suchého 
oka. Žiadna štúdia nepreukázala nežiadúce účinky danej liečby a pacienti terapiu popisovali 
ako príjemnú a relaxačnú. Efekt ošetrení je dlhodobý a efektívny pre všetky typy syndrómu 
suchého oka a tým predstavuje vhodné doplnkové riešením pre pacientov trpiacich týmto 
ochorením.
Záverom môžeme konštatovať efekt liečby na zlepšenie kvality života pacientov a ich komfort. 
Taktiež umožňuje zníženie aplikácie lokálnej liečby a tým zvyšuje compliance pacientov.
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Úvod
Clostridioides difficile, baktéria formálne známa ako Clostridium difficile je anaeróbna, gram 
pozitívna palička tvoriaca spóry. Môže byť súčasťou zdravého mikrobiómu novorodenca avšak 
niektoré toxikogénne kmene sa považujú za pôvodcu ťažkej nozokomiálnej nákazy. Klinické 
spektrum tohto ochorenia varíruje od ľahkej hnačky až po vážnu pseudomembranóznu 
kolitídu s toxickým megakolon a ileom. Znížená diverzita črevného mikrobiómu  podporuje 
prerastanie čreva toxikogénnymi kmeňmi Clostridioides difficile, čo sa považuje za 
najdôležitejší rizikový faktor vzniku klostrídiovej infekcie. (CDI). (1-6)
CDI je najčastejšou príčinou nozokomiálnej hnačky a jeden z najčastejších pôvodcov 
nozokomiálnych nákaz v rozvynutých krajinách (3,4). Výskyt CDI u hospitalizovaných pacientov 
zvyšuje mortalitu a navyšuje náklady spojené s hospitalizáciou (5,6). Na signifikantným 
navyšovaní nákladov sa podieľajú najmä recidívy tohto ochorenia. (6) Viac ako 20 % pacientov 
s CDI do 2 mesiacov zrecidivuje. Zistilo sa, že ak pacient zrecidivuje raz, tak riziko ďalších recidív 
sa zvyšuje na 60%(7).
Pravdepodobnosť rozvoja recidívy CDI je do značnej mierny podmienený komorbiditami 
pacienta ako napríklad chronickým srdcovým zlyhávaním, diabetes mellitus, imobilitou atď. 
(8-12). Manažment recidivujúcich klostrídiových infekcii (rCDI) je veľmi náročný a nákladný, aj 
pre to že ide zväčša o starších polymorbídnych pacientov. Koncept fekálnej  mikrobiálnej  
terapie (FMT) je v súčasnosti najefektívnejším  liečebným postupom v manažmente 
recidivujúcich CDI (14,15). Podľa veľkej metaanalýzy, FMT pomáha predchádzať ďalším 
recidívam CDI u viac ako  90% pacientov a efektivita FMT varíruje medzi 80-95% medzi 
štúdiami (15). Jej efektivita je podmienená reosídlením čreva zdravou črevnou mikroflórou 
u pacienta s CDI, čo sa považuje za prevenciu skorých recidív. Avšak stretávame sa s prípadmi 
(5-20%), kedy pacienti aj po FMT zrecidivujú. Patogenéza zlyhania FMT je zatiaľ neprebádaná. 
Niektoré potencionálne rizikové faktory zlyhania FMT sú známe, ale do akej miery zasahujú 
a podieľajú sa na samotnej patogenéze  ostáva neobjasnené.  Odkedy sa závažne komorbidity 
považujú za prediktory recidívujúcej CDI, predpokladáme, že sa budú takisto podieľať  
a zvyšovať riziko zlyhania FMT. Preto sme realizovali prospektívnu observačnú štúdiu, aby sme 
odhalili, či a v akej miere sa komorbidity pacienta podieľajú na zlyhaní FMT.  Na 
zobjektivizovanie tejto asociácie sme použili Charlson comorbidity index (CCI) (20,21).
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Materiál a metódy
Práca je realizovaná formou prospektívnej observačnej klinickej štúdie zameranej na 
rozpoznanie klinických ukazovateľov zlyhania FMT. Súbor tvoria pacienti s recidivujúcou CDI, 
ktorí  podstúpili FMT  na Klinike infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB. 
U každého pacienta budú zaznamenané anamnestické, klinické a demografické 
charakteristiky (pohlavie, vek, vstupné laboratórne hladiny CRP, leukocytov, kreatinínu, počet 
prekonaných recidív CDI, množstvo podaného transplantátu a čas retinovania transplantátu). 
Každý pacient, u ktorého sa potvrdila recidíva CDI bol najskôr preliečený antibiotikami proti 
Clostridioides difficile aspoň 10 dní. Po vysadení antibiotík, bol každý pacient ponechaný dva 
dni bez antibiotickej liečby a následne podstúpil FMT. U pacientov bola FMT realizovaná 
retenčnou klyzmou. Na druhý deň po zákroku bol  pacient prepustený do domácej 
starostlivosti. Následne bol telefonicky monitorovaný každý týždeň po dobu 8 týždňov za 
účelom zaznamenania vedľajších účinkov FMT prípadne recidívy ochorenia. Ako zlyhanie FMT 
sme považovali  hnačky, ktoré sa objavili do 8 týždňov od podstúpenia FMT. Následne sme 
mikrobiologicky dokázali recidívu CDI.  
Dáta boli analyzované štandardnými štatistickými metódami. Kvantitatívne premenné, ktoré 
nevykazovali normálnu distribúciu boli vyjadrené ako medián a interkvartilové rozpätie. 
Porovnanie priemerov normálne distribuovaných kvantitatívnych premenných bolo 
realizované T-testom a pri premenných, ktoré nevykazovali normálnu distribúciu bol využitý 
Mann-Whitney test. Kategorické premenné a ich distribúcia medzi skupinami pacientov bola 
porovnávaná Chi-kvadrátom. Multivariantná analýza asociácie kategorických premenných 
(ako napríklad zlyhanie alebo úspech FMT) s ostatnými premennými bol analyzovaný binárnou 
logistickou regresiou. Markery zlyhania FMT a sila ich predikcie boli porovnávané pomocou 
ROC analýzy. Na štatistickú analýzu bol využitý program SPSS verzia 26 (IBM corporation, 
Armonk, NY, USA). 

Výsledky
Do štúdie bolo zaradených 91 pacientov, ktorí podstúpili FMT. Z toho bolo 34 mužov a 57 žien.  
Zo všetkých pacientov, 25 pacientov (27,7%) do 8 týždňov od FMT recidivovalo.  39 pacientov
(43,3%) malo CCI ≥ 6, a z toho u  48,7% pacientov s CCI ≥ 6 sme zaznamenali recidívu po podaní 
jednej dávky FMT. 
25 pacientov (12mužov, 13 žien)zrecidivovalo, to znamená že u 27,7 % pacientov FMT zlyhala.  

Zo všetkých pacientov, 35 pacientov (38,8%) podstúpilo FMT po viac ako jednej recidíve CDI. 
Zo všetkých pacientov, 39 pacientov(43,3%) malo CCI ≥ 6, a z toho u19 pacientov(48,7%) FMT 
zlyhala. Z pacientov, ktorí mali CCI  <6 sme len  u 6-tich (11,7%) zaznamenali recidívu po 
podstúpení FMT ( Graf 1.). Základnú charakteristiku našej kohorty uvádzame v tabuľke 1. 
Pacienti u ktorých sme zaznamenali zlyhanie už po prvej dávke FMT mali signifikantne vyšší 
medián CCI a signifikantne nižšiu koncentráciu albumínu. ( Tab.1) Vek, leukocyty, CRP, 
kreatinín neboli signifikantné. ROC analýza odhlaila významnú asociáciu CCI s rizikom zlyhania 
FMT a ako cut-off hodnotu s najvyššou senzitiviotu pri akceptovateľnej špecificite 
identifikovala CCI≥6. Multivariantnou analýzou sme zistili, že  len CCI≥6 bol pozitívne 
asociovaný so zlyhaním FMT, ostatné premenné ako , konkomitantná liečba PPI, užívanie 
vankomycínu v „tapper“ režime, ťažký priebeh CDI a koncentrácia albumínu  neboli pozitívne 
asociované so  zlyhaním FMT. (tab.2)
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Tab1. Základná charakteristika súboru, CCI- Charlson comorbidity index, FMT – fekálna 
mikrobiálna terapia, CRP- C reaktívny proteín, 

Úspešná FMT Neúspešná FMT
CCI 4 (2-6) 8 (5-10)*
Vek (roky) 70,50 (50,00-79,25) 73 (69-79)
Leukocyty (1000/ml) 8,955 (6,727-13,81) 7,9 (5,52-11,39)
CRP (mg/l) 24,895( 3,065--91) 12,4 (3,2-110)
Albumín (mg/l) 36,7 (31,2-40,7) 29,7 (27,6-35,3)*
Kreatinín 78 (63-110) 90 (77-110)

Hodnoty premenných sú uvedené ako medián a 25. a 75. percentyl.
*- štatisticky signifikantný rozdiel (Mann-Whitney, p <0,05)

Obr.1 ROC krivka závyslosti rizika zlyhania fekálnej mikrobiálnej transplantácie a koncentrácie 
albumínu a Charlson comorbidity index 
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Graf1. Počet pacientov so zlyhaním FMT po jednej dávke rozdelených podľa CCI ≥6. CCI-
Charlson comorbidity index, FMT fekálna mikrobiálna terapia

aOR 95% CI p
CCI ≥6 0,034 0,001 - 0,855 < 0,05
Konkomitantná 
liečba PPI

0,236 0,016 - 3,446 0,291

Užívanie 
vankomycínu 
v tapper režime pred 
FMT

3,017 0,250- 36,355 0,385

Ťažký priebeh CDI 525302685,922 0,000- 0,000 0,999
Koncentrácia 
albumínu

0,830 0,625- 1,102 0,198

Tab.2: Multivariantná analýza úspešnosti už po jednej FMT v závislosti od premenných, CCI-
Charlson comorbidity index, PPI. Inhibítory protónovej pumpy, CDI. Infekcia vyvolaná 
Clostridioides difficile, 

Diskusia
Naše výsledky preukazujú, že polymorbídny status pacienta objektivizovaný pomocou CCI 
a pre účely našej štúdie definovaný ako CCI≥6 je pozitívne asociovaný so zlyhaním FMT v liečbe 
recidivujúcej CDI. Vzhľadom nato sa komorbidity pacienta ponúkajú ako potentný rizikový 
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faktor zlyhania FMT. CDI je najčastejšia príčina nozokomiálnych nákaz v Európe (4). Najmä 
liečba recidív tohoto ochorenia je náročná. Vieme že každou ďalšou epizódov CDI sa zvyšuje 
riziko ďalšej recidívy až na 60% (7).
Rizikové faktory, ktoré sa podieľajú na rozvinutí recidívy po prvej epizóde CDI liečenej 

antibioticky sú dobre známe. Je množstvo štúdii, ktoré podporujú teóriu, že komorbidity 
pacienta sú dôležitý rizikový faktor rozvoja recidívy CDI po štandardnej liečbe 
vankomycínom(8-12). Podľa dostupnej literatúry, len štyri štúdie sa snažili identifikovať 
rizikové faktory FMT v liečbe recidivujúcej klostrídiovej kolitídy, ale v žiadnej z týchto štúdii sa  
nepodarilo odhaliť komorbidity ako rizikový faktor zlyhania FMT (17-19,24). Meighani a 
kolektív realizovali rozsiahlu retrospektívnu štúdiu, kde porovnávali riziko zlyhania FMT medzi 
dvoma skupinami pacientov s recidivujúcou CDI stratifikovanými CCI. Pre účely ich štúdie bol 
polymorbídny status pacienta charakterizovaný CCI  ≥ 3. Avšak, nenašli žiadnu asociáciu medzi 
CCI ≥ 3 a rizikom zlyhania FMT(18). Naši pacienti boli omnoho polymorbídnejší ako v 
Meighaniniho štúdii. V ich štúdii menej ako 40% zo všetkých pacientov malo CCI ≥ 3. V našej 
štúdii  malo viac ako 40% CCI ≥ 6. Ďalšie dve retrospektívne štúdie taktiež neodhalili možnú 
asociáciu zlyhania FMT s CCI alebo iným ďalším markerom komorbidity. V štúdii pod vedením 
Fishera  zistili, že hospitalizácia počas FMT je pozitívne asociovaná so zlyhaním FMT. 
Domnievali sa, že ak bola FMT realizovaná počas hospitalizácie, tak k tomu viedol zdravotný 
stav pacienta, na ktorom sa podieľali jeho komorbidity (19 ). Patron a kolektív sa v štúdii 
nezameriavali na komorbidity, ktoré by mohli ovplyvniť úspech FMT (17). V našej štúdii 
pacienti, ktorí zrecidivovali boli starší avšak rozdiel nebol štatisticky signifikantný.  Patron a 
Fisher  zistili, že práve vek bol pozitívne asociovaný so zlyhaním FMT (17,19). Pokročilý vek bol 
identifikovaný ako rizikový faktor rozvoja recidívy CDI u pacientov liečených štandardnými 
antibiotikami (23). Preto prirodzene by mohol predstavovať riziko pre zlyhanie FMT. Vek je 
tiež jednou z premenných, ktoré sa zohľadňujú pri výpočte CCI (21,22). CCI je v klinickej praxi 
etablovaný marker komorbidneho statusu a jeho vzťah k riziku smrti do jedného roka 
bolvalidovaný veľkým množstvom klinických štúdii (21, 22).
Allegreti a kolektív multilentrickom prehľade zameriavali na prediktory zlyhania opakovanej 
FMT, pričom  odhalili rizikové faktory ako hospitalizácia počas výkonu FMT, imunokompromita 
a prítomnosť pseudomembrán(24).
V našej štúdii pacienti, u ktorých FMT zlyhala mali signifikantne nižšiu koncentráciu albumínu 

v krvi v čase keď im bola potvrdená recidíva CDI. Avšak v multivariantnej analýze sme nezistili 
pozitívnu asociáciu hypoalbuminémie so zlyhaním FMT. Hypoalbuminémia je známy rizikový 
faktor recidivujúcej kolitídy po štandardne antibioticky liečenej 1. epizóde CDI (24).
Domnievame sa, že vzhľadom na nižší počet pacientov v našom súbore sa môže jednať 
o falošnú negativitu. Limitáciou našej práce je relatívne nízky počet pacientov, ktoré nám 
neumožnilo presnejšie definovať mieru rizika zlyhania FMT pri  vysokej hodnote CCI. Tiež môže 
byť zodpovedný za nepreukázanie vzťahu rizika zlyhania FMT s inými potencionálnymi 
rizikovými faktormi akými sú vek a koncentrácia sérového albumínu. Je potrebné relizovať 
ďalšie štúdie ktoré presne opíšu mieru rizika vyplývajúceho z komorbídneho statusu 
a identifikujú aj ostatné potencionálne rizikové faktory a taktiež štúdie, ktoré odhalia postupy 
ako riziko zlyhania FMT u komorbídnych pacientov znížiť.
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Úvod
Gliómy sú najbežnejšou formou primárnych malígnych nádorov mozgu u dospelých ľudí. Môžu 
sa vyskytovať v každej časti centrálnej nervovej sústavy (CNS), ale najčastejšie sa vyskytujú 
v mozgu. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa delia na stupne I až IV (1). U viac 
ako polovice pacientov sa diagnostikuje multiformný glioblastóm (GBM), ktorý sa zaraďuje ku 
gliómom IV. stupňa, čo predstavuje najčastejšiu a najzávažnejšiu formu gliómov (2). V roku 
2019 Cantrell et al. ukázali, že napriek pokrokom v priemernom a krátkodobom prežívaní, 
percento pacientov, ktorí dosiahli 5-ročné celkové prežitie ostalo veľmi nízke – 4,6 % (3). 
Väčšina nádorov centrálnej nervovej sústavy sa diagnostikuje až po objavení klinických 
príznakov. Markery, ktoré by vedeli predpovedať prežívanie pacientov s gliómami sú veľmi 
vzácne (4).
Dôležitú úlohu v patogenéze nádorov má nielen stav imunity ale aj zápal (5). V počiatočnom 
štádiu protinádorovej imunity (immunoediting) má význam Th1 imunita a obranný zápal.  
Neskoršom štádiu nádorov sa úloha imunity, ktorá sa znižuje a zápalu mení. Zápal v neskoršom 
štádiu môže potencovať rozvoj nádorov a ich metastazovanie. U nádorových pacientov je 
imunita v periférnej krvi potlačená, obzvlášť v pokročilých štádiách a systémový zápal zvýšený 
[5]. Môže ísť aj o chronický zápal nízkeho stupňa. 
Cieľom našej práce bolo zistiť výpovednú hodnotu vybraných testovaných biomarkerov 
prozápalového cytokínu IL-6, protizápalového cytokínu s imunoregulačnou aktivitou IL-10 
a tiež IL-4 a IL-13 pôvodom z Th2 imunity, ktoré spolu s IL-10 majú schopnosť potláčať Th1 
imunitnú odpoveď s protinádorovou aktivitou. Vyšetrovali sme aj hladinu molekuly 
kontrolných bodov imunity so silnou imunosupresívnou a protizápalovou aktivitou  sHLA-G 
a koncentráciu moderného markera zápalu sTREM-1 v sére.  Okrem toho sme sa rozhodli 
vyšetriť aj hladinu neurotrofínu BDNF (brain derived neurotrophic faktor) v plazme, ktorý je 
kľúčový v prežívaní, diferenciácií a plasticite neurónov. 
V tejto práci sme sa snažili nájsť molekuly, ktoré by mohli byť nápomocné v diagnostike
pacientov s gliómami vo včasnom štádiu. 
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Materiál a metódy
V štúdii bolo zahrnutých 63 pacientov starších ako 18 rokov s histologicky overenými gliómami 
II (N=19), III (N=13) a IV. (N=31) stupňa (grade) s následnou čiastočnou alebo úplnou resekciou 
nádoru. Počet mužov bol 38 a počet žien 25, priemerný vek ± SD bol 53.29 ± 14.98 rokov. 
Histologická diagnostika bola stanovená dvomi neuropatológmi podľa najnovších 
klasifikačných kritérií  WHO. Krv bola pacientom odobratá ráno pred chirurgickým zákrokom. 
Pacientov s primárnou diagnózou bolo 49, s relapsom 13, u jedného chýbal údaj.
Kontrolnú skupinu tvorilo 26 zdravých dobrovoľníkov bez nádorov, autoimunitných chorôb 
a akéhokoľvek akútneho ochorenia (13 mužov a 13 žien vo veku 26 až 75 rokov). Štúdia bola
schválená Etickou komisiou Univerzitnej nemocnice Bratislava. Všetky vyšetrenia prebiehali 
v súlade s Medzinárodnou etickou smernicou a Helsinskou deklaráciou. Od každého účastníka 
výskumu sme obdržali písomný informovaný súhlas pre zaradenie do štúdie a vedenie 
osobných údajov. 
Krvné vzorky sme získali v období rokov 2015 až 2018. Hladinu sTREM-1 v sére, IL-6, IL-10, IL-
4, IL-13, sHLA-G a BDNF v plazme sme analyzovali sendvičovou ELISA metódou (Human ELISA 
test; všetky Fine Test, Wuhan, China; okrem sHLA-G – EXBIO Olomouc, Česká republika) presne 
podľa návodu výrobcov. 
Pre štatistickú analýzu sme robili pomocou programov InStat a SAS. Aplikovali sme Studentov 
t-test a Mann-Whitney test. Výsledky sme vyjadrili ako median a medzikvartilný rozdiel (IQR; 
interkvartil range), priemer ± štandardná odchýlka (SD) v závislosti od gaussovského
rozloženia. Štastistická analýza zahŕňala ROC krivky s príslušnými AUC parametrami. Hodnota 
P < 0,05 bola stanovená pre štatistickú významnosť. 

Výsledky

1. Porovnanie hladín vyšetrovaných biomarkerov v skupine všetkých gliómových pacientov (G 
II, G III, G IV) s kontrolnou skupinou zdravých osôb
Hladina sTREM-1 u pacientov s gliómami v porovnaní so zdravými kontrolami bola 
signifikantne znížená pri všetkých stupňoch gliómov: grade II – P=0,0051, grade III – P=0,02, 
grade IV – P=0,01. Hladina IL-10 (Interleukín 10) bola v porovnaní so zdravými kontrolami 
signifikantne zvýšená pri všetkých stupňoch gliómov: grade II – P=0,0017, grade III – P=0,03, 
grade IV – P=0,007. 

2. Vyšetrenie biomarkerov u pacientov s gliómami IV. stupňa (GBM)
Najviac signifikantné rozdiely vo vyšetrovaných parametroch sme našli pri porovnaní hodnôt 
pacientov s glioblastómom a kontrolnej skupiny zdravých osôb (Tabuľka 1). 
Ukázalo sa, že pacienti s gliómami IV. stupňa mali signifikantne vyššie hladiny 
imunosupresívnej a protizápalovej molekuly s HLA-G a protizápalovej molekuly IL-10. Naopak 
koncentrácie moderného markera zápalu sTREM-1, IL-13 a  BDNF boli signifikantne nižšie 
v porovnaní s kontrolnou skupinou zdravých osôb. Najvýraznejší rozdiel bol v hladine BDNF. 

Tabuľka 1 Kandidátne diagnostické molekuly  u pacientov s gliómami IV. stupňa a zdravých 
kontrol
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Kandidátne 
molekuly

priemer/medián
stupeň IV  GBM

(SD, IQR)

priemer/medián
zdravé kontroly
(SD, IQR)

P 

sHLA-G 

(U/mL)

27.25 (IQR 62.78) 19.1 (IQR 12.85) 0.04

sTREM-1 

(pg/ml)

31.58 (SD 14.90) 42.95 (SD 11.80) 0.01

BDNF (pg/ml) 621 (IQR 473.20) 1265 (IQR 681.77) 0.001

IL-6 (pg/ml) 2.538 0 0.91

IL-10 (pg/ml) 194.87 (IQR 319.4) 0 (IQR 12.35) 0.007

IL-4 (pg/ml) 216.6 273.61 0.57

IL-13 (pg/ml) 27.28 (IQR 185.14) 122.76 (IQR 222.4) 0.05

BDNFbrain derived neurotrophic factor, HLA-G-ľudský leukocytový antigén G, IL-
interleukín, SD-standard deviation

Obrázok 1. ROC krivka štyroch markerov (sTREM-1, sHLA-G, BDNF a IL-13) pre rozlíšenie 
pacientov s glioblastómom a zdravých kontrol.

3. Diferenciálno-diagnostická hodnota biomarkerov  v rozlišovaní pacientov s gliómami IV. 
stupňa a zdravých kontrol
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Kombináciu všetkých markerov sa nám podarilo analyzovať u 24 pacientov s glioblastómami 
a 17 zdravých kontrol. Za týmto účelom boli vyšetrované markery rozdelené do dvoch 
súborov. Zistili sme, že kombinácia sérových hladín sTREM-1, a plazmatických hladín sHLA-G, 
BDNF a IL-13 má  dobrú rozlišovaciu schopnosť pre pacientov s GBM (AUC=0,9510) oproti 
zdravým jedincom (Obrázok 1). Najlepšiu rozlišovaciu schopnosť pre pacientov s GBM 
(AUC=0,9534) však ukázala kombinácia troch markerov  sTREM-1, sHLA-G a BDNF (Obrázok 
2). 

Obrázok 2. ROC krivka troch markerov (sTREM-1, sHLA-G a BDNF) pre rozlíšenie pacientov
s glioblastómom od zdravých kontrol.

Diskusia 
V rozvoji gliómov má z imunologickej stránky dôležitú úlohu stav imunity a zápalu. Z toho 
dôvodu sme v našej práci sme si dali za cieľ vyšetriť vybrané ukazovatele imunity a zápalu. 
Okrem toho aj molekulu BDNF, ktorá má dôležitú úlohu v aktivite mozgových buniek.  
sHLA-G
V skupine vyšetrovaných jedincov sme zaznamenali signifikantne zvýšenú hladinu sHLA-G  
s protizápalovou a imunosupresívnou aktivitou. Je to mimoriadne dôležitá molekula 
v antitumorúznej imunite, nakoľko je aj molekulou kontrolných bodov imunity a ovplyvňuje 
aktivitu viacerých buniek a humorálnych faktorov. Táto aktivita je daná väzbou či už 
membránového alebo solubilného HLA-G na inhibičné receptory buniek (6,7). 
Predpokladáme, že sHLA-G sa môže uvoľňovať nádorov a má tak úlohu v úniku nádorov pred 
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mechanizmami imunity. Absencia expresie HLA.G proteínu je spojená s lepším dlhodobým 
prežívaním nádorových pacientov (8). 
BDNF
Zistili sme výrazne nižšiu koncentráciu BDNF v plazme pacientov s vysokým stupňom gliómov. 
Najväčším zdrojom BDNF v mozgu dospelých sa zdajú byť neuróny, BDNF sa detegujú aj v 
oligodendrocytoch, astrocytoch a mikrogliách (9). Uvoľňovanie BDNF neurónmi v mozgu sa 
javí ako následok neurónovej aktivity. U gliómov je neurónová aktivita potlačená nádorovým 
procesom a následkom toho produkcia BDNF môže byť nižšia ako za fyziologických okolností. 
s-TREM1
Naši pacienti s gliómami mali signifikantne nižšiu hladinu sTREM-1 ako zdravé kontroly. 
Molekula TREM-1 sa vyskytuje v dvoch izoformách – v membránovej a solubilnej.
Membránová TREM-1 je receptorom na povrchu buniek, jeho ligandy nie sú doteraz úplne 
známe, ale po ich väzbe dochádza k aktivácii zápalového procesu. Molekula s TREM-1 pôsobí 
ako zhášacia molekula väzbou ligandov, ktoré by sa mohli viazať na membránovú TREM-1, 
čím pôsobí protizápalovo (10). Predpokladáme, že nižšia hladina sTREM-1 podporuje 
systémový zápal, čo môže podporiť aj rast nádorov. U rôznych typov nádorov bola detegovaná 
znížená aj zvýšená hladina sTREM-1 v sére (11). V 2018 Kuemmel et al. publikovali štúdiu, 
v ktorej ukázali, že sTREM-1 bol markerom krátkeho prežívanie u pacientov s karcinómom 
pľúc (NSCLC – non-small cell lung carcinoma) (12).

Záver

Väčšina nádorov centrálnej nervovej sústavy sú diagnostikované až po objavení evidentných 
klinických príznakov. V takomto štádiu už operačný výkon, rádioterapia a chemoterapia môžu 
byť menej efektívne ako vo včasnom štádiu choroby. V tejto práci sa ukázalo, že kombinácia 
molekúl sHLA-G, sTREM-1 a BDNF má významnú rozlišovaciu schopnosť u pacientov 
s gliómami. Uvedené markery by sa mohli používať na potenciálne zachytenie pacientov 
s mnohými nešpecifickými neurologickými symptómami a tým na skoršiu indikáciu
neurologických zobrazovacích metód. Včasná diagnostika spojená s úplným chirurgickým 
zásahom by tak mohli významne zlepšiť prognózu pacientov s glioblastómami. 

Podporované grantom Univerzity Komenského č. 299/2019, grantom Lekárskej fakulty UK č. 
GLFUK 4_2021 ŠPP - O-21-101/0001-04 a grantom Lekárskej fakulty UK č. 374/2021. 
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Úvod 
Keratokónus je ektatické ochorenie rohovky, na ktorého vznik vplýva viacero faktorov. Vo 
veľkej väčšine (85-98%) postihuje obidve oči, avšak priebeh ochorenia môže byť asymetrický. 
Typickým subjektívnym prejavom je zhoršovanie zrakovej ostrosti do diaľky, čiže myopizácia 
oka a rozvoj myopického astigmatizmu. Toto je zapríčinené vykleňovaním rohovky v jej 
rôznych kvadrantoch, avšak najčastejšie v dolnom nazálnom kvadrante, sprevádzané 
poklesom hrúbky rohovky a štrukturálnymi zmenami v tkanive rohovky [1,2,3].

Materiál a metódy
Do retrospektívnej štúdie boli prijatí pacienti, u ktorých bol diagnostikovaný keratokónus. 
Všetci pacienti boli vyšetrení a následne podstúpili zákrok na VESELY očná klinika v Bratislave. 
Všetky predoperačné vyšetrenia boli vykonané jedným lekárom a pomocou analyzátora 
predného segmentu Galilei G6 (Ziemer Ophthalmic System, Port, Švajčiarsko). Následne aj 
všetky zákroky vykonal jeden lekár. O súhlas Etickej komisie sme nežiadali, nakoľko sa jedná 
o retrospektívnu analýzu výsledkov. Všetci pacienti však pred vyšetrením a pred zákrokom 
podpísali informovaný súhlas a boli informovaní o priebehu vyšetrení a zákroku.
Sledovaný súbor tvorí 29 očí 24 pacientov, u ktorých bolo diagnostikované ochorenie 
keratokónus a boli vhodní na CXL liečbu. 
Podmienky prijatia boli nasledovné- maximálna keratometria <50,0 D, pachymetria >400 μm, 
vek nad 20 rokov, obraz keratokónusu na topografickej mape a zmena minimálne jedného z 
nasledujúcivh parametrov: nárast najstrmšej keratometrie o viac ako 1,0 D v priebehu 12 
mesiacov pred zákrokom, nárast astigmatickej korekcie o viac ako 1,0 D v priebehu 12 
mesiacov pred zákrokom alebo nárast sférického ekvivalentu o 0,5 D a viac za uplynulých 12 
mesiacov. Zo štúdie boli vylúčení pacienti po predchádzajúcom chirurgickom zákroku na 
rohovke (PKP, PKR, LASIK, RK, CK…), prekonavší herpetickú keratitídu, so štrukturálnymi 
zmenami na rohovke (Vogtove strie, edém, epitelopatia) trpiaci na syndróm suchého oka, či 
autoimunitným ochorením. Všetci pacienti prestali nosiť kontaktné šošovky na minimálne dva 
týždne. A to ako pred vyšetrením tak aj pred zákrokom.
Hodnotenie keratometrie sme nevykonávali na základe štandardnej axiálnej mapy ale na 
základe okamžitého zakrivenia tzv. anterior (AIC), resp. posterior (PIC), instantaneous 
curvature, čiže okamžitého zakrivenia rohovky v každom jednom bode rohovky. Tento typ 
merania je v porovnaní so štandardným axiálnym meraním presnejší a lepšie vykresľuje 
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asymetriu zakrivenia rohovky [4]. Používatelia systému Pentacam poznajú tento typ 
rohovkovej topografie ako Tangenciálna mapa. Hodnotili sme zmeny najstrmšieho, 
najplytšieho a priemerného zakrivenia prednej (AICS, AICF, AICM) a najstrmšieho, najplytšieho 
a priemerného zakrivenia zadnej plochy (PICS, PICF, PICM) rohovky. Taktiež bola hodnotená 
hrúbka (pachymetria) rohovky, a to v mieste najtenšej rohovky PACHT a v centre rohovky 
PACHC, zmena výšky astigmatizmu (ASTIG) a najlepšia nekorigovaná (NNZO) aj korigovaná 
zraková ostrosť (NKZO) a to ako pred zákrokom tak aj 12 mesiacov od zákroku. Špecifickými 
sledovanými parametrami boli chyba vyššieho rádu kóma (COMA) a index určujúci veľkosť 
a lokalizáciu kónusu (CLMIaa). Tento index, na rozdiel od AIC a PIC pracuje s axiálnym 
zakrivením rohovky a porovnáva dve miesta ležiace od seba vo vzdialenosti 180° na kružnici. 
Spracúva nielen miesto najstrmšieho zakrivenia prednej plochy, oblasť prednej plochy 
s najvyššou eleváciou, ale taktiež tie isté parametre aj zadnej ploche spoločne s najtenšou 
pachymetriou v lokalite [5]. Všetci pacienti sa pred zákrokom podrobili kompletnému očnému 
vyšetreniu, ktoré zahŕňalo vyšetrenie nekorigovanej a korigovanej zrakovej ostrosti, 
vyšetrenie výšky vnútroočného tlaku, vyšetrenie analyzátorom predného segmentu Ziemer 
Galilei G6, biomikroskopické vyšetrenie predného a zadného segment oka a Schirmerov test. 
Vyšetrenie na analyzátore predného segment s dvojitou Scheimpflugovou kamerou 
zabezpečilo presné hodnoty parametrov rohovky- zakrivenia prednej a zadnej plochy a jej 
hrúbky. Tie isté vyšetrenia podstúpili aj po 12 mesiacoch od zákroku. Parametre AIC, COMA, 
CLMIaa a ASTIG boli analyzované párovým t testom. Nakoľko parametre NNZO, NKZO, PIC 
a PACH nesplnili podmienky normálneho rozdelenia, na skúmanie zmeny týchto parametrov 
po CXL bol použitý Wilcoxonov test.

Výsledky
Jedná sa o retrospektívnu štúdiu, ktorá zahŕňala 29 očí 24 pacientov, vo veku od 20 do 32 
rokov. Dvanásť mesiacov po zákroku podstúpili všetci pacienti vyšetrenie na štrbinovej lampe 
a na rohovke neboli pozorované žiadne štrukturálne zmeny v zmysle zákalov, jazvenia alebo 
prejavy infekcie. 
Výsledky hovoria o zmene NNZO 0,54-Snellen (0,267 logMAR) ±0,31 pred zákrokom a 0,58-
Snellen (0,235 logMAR) ±0,34 po zákroku bez štatistickej významnosti (p=0,371) a NKZO 0.87-
Snellen (0,06 logMAR) ± 0,17 pred zákrokom a 0,89-Snellen (0,05 logMAR) ± 0,18 po zákroku 
taktiež bez štatistickej významnosti (p= 0,938). Taktiež boli pozorované zmeny zakrivenia 
prednej plochy rohovky- AICS (pred 45,95 D ± 1,51 po 45,67 D ± 1,43), AICF (pred 43,81 D ± 
1,47, po 43,48 D ± 1,53) a AICM (pred 44,89 D ± 1,4, po 44,57 D ± 1,35), ktoré vykázali štatisticky 
významnú zmenu v zmysle zníženia (p= 0.019; p= 0,010 a p= 0,005). Zmeny zakrivenia zadnej 
plochy rohovky PICS (pred 6,99 D ± 0,58, po 7,04 D ± 0,54), PICF (pred 6,26 D ± 0,35, po 6,27 D 
± 0,33), a PICM (pred 6,59 D ± 0,46, po 6,62 D ± 0,4) boli štatisticky nevýznamné (p= 0,829; p= 
0,563 a p= 0,54). Parameter hrúbky rohovky (pachymetria) PACHT (pred 471,79 µm ± 46,94, 
po 463,41 µm ± 37,19) vykázala štatisticky významnú zmenu (p= 0,027), kým parameter PACHC

(pred 507,69 µm ± 34,95, po 502,59 µm ± 29,18)  nevykázal štatisticky významnú zmenu (p= 
0,078). Zmena hodnôt astigmatizmu rohovky pred zákrokom 2,51 D ± 1,49 a po zákroku 2,37 
D ± 1,49 taktiež nevykázala štatistickú významnosť (p=0,297). Zníženie COMA (pred CXL 1,1 
µm ±0,56 a po CXL 1,04 µm ±0,54) bolo štatisticky významné (p=0,037). Naopak zmena CLMIaa 
štatistickú významnosť nepreukázala (p= 0,113) a hodnota tohto indexu pred zákrokom bola 
6,55 D ±3,43 a po zákroku 6,03 D ±2,75.  Všetky výsledky sú prehľadne zhrnuté v Tabuľke 1..
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Pred zákrokom 
(priemer±SD)

Po zákroku
(priemer±SD)

Priemerný rozdiel
(priemer±SD)

p Počet očí

NNZO 0,54±0,31 0,58± 0,34 0,04±0,2 0,371 29
NKZO 0,87±0,17 0,89± 0,18 0,02±0,16 0,938 29 
AICS 45,95±1,51 45,67± 1,43 0,28±0,68 0,019 27 
AICF 43,81±1,47 43,48± 1,53 0,32±0,69 0,010 27 
AICM 44,89±1,4 44,57± 1,35 0,32±0,6 0,005 27 
PICS 6,99±0,58 7,04± 0,54 0,05±0,42 0,829 28 
PICF 6,26±0,35 6,27± 0,33 0,01±0,32 0,563 28 
PICM 6,59±0,46 6,62± 0,4 0,04±0,41 0,54 28 
PACHT 471,79±46,94 463,41± 37,19 8,38±33,7 0,027 29 
PACHC 507,69±34,95 502,59± 29,18 5,10±23,61 0,078  29 
ASTIG 2,51±1,49 2,37±1,49 -0,14±0,66 0,297 28
COMA 1,1±0,56 1,04±0,54 -0,06±0,17 0,037 29
CLMIaa 6,55±3,43 6,03±2,75 -0,52±2,2 0,113 29

NNZO – najlepšia nekorigovaná zraková ostrosť, NKZO – najlepšia korigovaná zraková ostrosť, 
AICS – okamžité  najstrmšie zakrivenie prednej plochy rohovky, AICF – okamžité  najplytšie 
zakrivenie prednej plochy rohovky, AICM – okamžité  priemerné zakrivenie prednej plochy 
rohovky, PICS – okamžité najstrmšie zakrivenie zadnej plochy rohovky, PISF – okamžité 
najplytšie zakrivenie zadnej plochy rohovky, PICM – okamžité priemerné zakrivenie zadnej 
plochy rohovky, PACHT – hrúbka rohovky v najtenšom bode, PACHC – hrúbka rohovky v centre, 
ASTIG – astigmatizmus, COMA – kóma, CLMIaa – index veľkosti a uloženia kónusu

Tabuľka 1. Priemerné hodnoty a ich štandardné odchýlky sledovaných parametrov pred 
zákrokom a 12 mesiacov po zákroku

Diskusia
Zosieťovanie rohovky pomocou CXL je zákrok slúžiaci na zastavenie progresie keratokónusu 
s ekonomickými a psychosociálnymi benefitmi [6]. Kapitánová konštatuje, že v súčasnosti táto 
procedúra rozširuje možnosti manažmentu nie len keratokónusu ale aj ďalších ektázií rohovky 
[7]. Aj napriek tomu, že presný mechanizmus účinku na zlepšenie zrakovej ostrosti doposiaľ 
nie je úplne známy, predpokladá sa, že je dôsledkom poklesu strmosti rohovky a astigmatizmu, 
zníženia refrakčnej chyby a špecifických indexov rohovky [8,9]. Výsledky publikované 
Sedaghatom a spol. poukazujú nie len na zlepšenie NNZO a NKZO v priebehu 6 aj 12 mesiacov 
od zákroku CXL ale taktiež aj na zníženie subjektívnej, sférickej a cykloplegickej refrakcie [10]. 
Aj ďalšie štúdie poukazujú na túto skutočnosť [11,12]. Signifikantné zlepšenie NKZO pozorovali 
taktiež Strmeňová et al. [13] a v štúdii publikovanej roku 2015 Raiskup et al. [14]. Výsledky 
NNZO v nami sledovanom súbore pacientov nepreukázali štatisticky významnú zmenu. 
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Priemerné hodnoty NNZO sa zmenili z 0,54 (Snellen) (0,267 logMAR) ±0,31 pred zákrokom na 
0,58 (Snellen) (0,235 logMAR) ±0,34 po zákroku (p=0,371). Ani NKZO v našom prípade 
nepreukazujú štatisticky významnú zmenu v priebehu 12 mesiacov od zákroku CXL. Priemerne 
z 0,87 (Snellen) (0,06 logMAR) ± 0,17 pred zákrokom a 0,89 (Snellen) (0,05 logMAR) ± 0,18 pri 
p=0,825. Wollensak et al. komentoval výsledky jeho pilotnej stúdie, že 
indikátor úspešne uskutočneného CXL zákroku je signifikantný pokles maximálnej 
keratometrie (Kmax) [15]. Okrem Kmax bolo pozorované pooperačné zníženie zakrivenia plochej, 
strmej a priemernej keratometrie prednej a zadnej plochy rohovky spoločne s astigmatizmom 
rohovky [10]. My sme pozorovali štatisticky významné zníženie zakrivenia prednej plochy 
rohovky vo všetkých sledovaných parametroch- strmého (pred 45,95 D ± 1,51 po 45,67 D ± 
1,43), plochého (pred 43,81 D ± 1,47, po 43,48 D ± 1,53) aj priemerného (pred 44,89 D ± 1,4, 
po 44,57 D ± 1,35) zakrivenia. Avšak nepozorovali sme štatisticky významnú zmenu 
v zakriveniach strmej (pred 6,99 D ± 0,58, po 7,04 D ± 0,54), plochej (pred 6,26 D ± 0,35, po 
6,27 D ± 0,33), či (pred 6,59 D ± 0,46, po 6,62 D ± 0,4) priemeru zadnej plochy a ani 
astigmatizmu rohovky (pred 2,51 D ± 1,49 a po zákroku 2,37 D ± 1,49). 
Priemerná hodnota COMA klesla z 1,1 µm ± 0,56 pred zákrokom na 1,04 µm ± 0,54 po zákroku. 
Táto zmena bola štatisticky signifikantná (p=0,037). Podobné výsledky zaznamenala aj 
talianska stúdia [12].
Zmena hodnoty CLMIaa nepreukázala, na rozdiel, od COMA, štatistickú významnosť. Jej 
hodnoty pred zákrokom bola 6,55 D ±3,43 a po zákroku 6,03 D ±2,75., pri p=0,113.
Hrúbku rohovky sme sledovali v dvoch odlišných bodoch- v najtenšom mieste rohovky 
a v centre rohovky. Smadja et al. poukázali na signifikantný rozdiel v hrúbke rohovky medzi 
zdravými rohovkami a tými, ktoré sú postihnuté keratokónusom [16]. V obidvoch našich 
prípadoch došlo k poklesu hrúbky rohovky. Greenstein et al popísali štatisticky významné 
zmenšenie hrúbky rohovky v najtenšom mieste [17]. V našom súbore sa štatisticky významná 
zmena pachymetrie v najtenšom bode potvrdila taktiež. Pred 471,79 µm ± 46,94 a po 463,41 
µm ± 37,19 (p= 0,027). Avšak opačné výsledky, ako tie naše, boli početne taktiež pozorované 
[10,12,18]. Pachymetria v centre rohovky nevykázala štatisticky významné zmeny (pred 
507,69 µm ± 34,95, po 502,59 µm ± 29,18) pri p= 0,078. Merania hrúbky rohovky boli 
vykonávané prístrojom s dvomi Scheimpflugovými kamerami, predpokladáme preto 
presnejšie výsledky meraní pachymetrie. A to hlavne z dôvodu kratšieho času merania, čím sa 
zmenšuje pravdepodobnosť nárastu chyby spôsobenej pohybom oka ale dvojitým snímaním 
meraného miesta v čase merania.  
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Úvod
Nový koronavírus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) využíva 
ACE-2 (Angiotensin-Converting Enzyme 2) receptor na vstup do makrofágov a monocytov, čo 
u niektorých pacientov vedie k rozvoju hyperinflamačného syndrómu, syndrómu akútnej 
respiračnej tiesne a orgánovému poškodeniu (1). Imunomodulačné účinky vitamínu D by 
mohli pozitívne ovplyvniť excesívnu zápalovú odpoveď pri ochorení COVID-19 (Coronavirus 
Disease 2019) (2). Hoci je 25-hydroxy vitamín D (25OHD) považovaný za najlepší marker 
zásob vitamínu D v tele, presné definíce deficitu respektíve nedostatočnej koncentrácie 
vitamínu D sú stále predmetom diskusie (3). Vysoká miera zhody však panuje v tom, že 
hodnota 25(OH)D < 12 ng/ml predstavuje absolútny deficit vitamínu D (4). V kontexte 
ochorenia COVID-19 môžeme predpokladať, že pacienti s aboslútnym deficitom vitamínu D 
nemajú dostatočnú koncentráciu 25(OH)D v periférnych tkanivách (napr. pľúcnom 
parenchýme), čo v konečnom dôsledku môže viesť k nedostatočnej imunomodulačnej funkcii 
vitamínu D v týchto tkanivách a tým k ťažšiemu priebehu ochorenia COVID-19 (5). Naším 
cieľom bolo vyhodnotiť mortalitu pacientov hospitalizovaných s COVID-19 pneumóniou v 
kontexte absolútneho deficitu 25(OH)D. 
Materiál a metódy
Štúdia bola realizovaná na V. internej klinike LF UK a UNB v Bratislave. Do štúdie boli zaradení 
hospitalizovaní pacienti medzi 1. novembrom 2020 a 30. aprílom 2021 , ktorí spĺňali všetky 
nasledovné inklúzne kritériá:
pneumónia asociovaná s COVID-19 bola primárnou diagnózou pri prijatí,
pacient mal pozitívny RT-PCR test na SARS-CoV-2,
pacienti mali pri prijatí vyšetrenú sérovú koncentráciu 25(OH)D,
pacienti počas liečby neboli preložení do iného zdravotníckeho zariadenia.
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Pacienti boli monitorovaní do prepustenia z nemocnice (preživší) alebo do doby úmrtia v 
nemocnici (zomrelí). Terapeutický manažment bol realizovaný v súlade s vnútornými 
odporúčaniami pre liečbu ochorenia COVID-19 v Univerzitnej nemocnici Bratislava, Ružinov. 
Tieto odporúčania vychádzali z odporúčaní publikovaných Centrom pre kontrolu a prevenciu 
chorôb (USA) dostupných online (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-
guidance-management-patients.html). Laboratórne paramtere boli stanovované pomocou 
štandardných komerčných laboratórnych setov. Odber venóznej krvi bol realizovaný u 
každého pacienta v raňajších hodinách medzi 7:00-8:00 hod. Odber arteriálnej krvi za účelom 
stanovenia hodnôt krvných plynov bol realizovaný ± 2 hodiny od odberu venóznej krvi. 
Hodnota 25(OH)D (ng/ml) v sére bola stanovená  pomocou automatického 
elektrochemiluminisenčného systému (Eclesys Vitamin D Total II, 2019, Roche Diagnostics 
GmBH, Mannheim, Germany). Detekčný limit 25(OH)D bol 3 ng/ml. Hodnota 25(OH)D < 12 
ng/ml bola považovaná za absolútny tkanivový deficit vitamínu D (4). Charlson Comorbidity 
Index bol použitý za účelom získania číselného údaja vyjadrujúceho mieru polymorbidity u 
daného pacienta. Na jeho výpočet bola použitá online aplikácia (www.mdcalc.com/charlson-
comorbidity-index-cci.com). Výsledné dáta sú prezentované ako priemer ± štandardná 
odchýlka alebo ako čísla a percentá. Pre porovnanie skupín (preživší vs zomrelí a < 12 ng/ml 
vs > 12 ng/ml) sme použili analýzu rozptylu pre kontinuálne premenné a chi-square test pre 
kategorické premenné. Za účelom zhodnotenia prediktorov mortality bola použitá 
multivariantná regresná analýza. Do modelu boli zaradené nezávislé premenné na základe 
preštudovania publikovanej literatúry na danú problematiku.Vo finálnom modeli bola pre 
identifikovanie nezávislých prediktorov mortality využítá metóda backward selection. 
Hodnoty p < 0.05 boli považované za signifikantné. 

Výsledky
Celkovo bolo v sledovanom období hospitalizovaných 558 pacientov, 201 pacientov nespĺňalo 
inklúzne kritériá. Analyzovaných bolo 357 pacientov (198 mužov a 159 žien). 168 (47%) 
pacientov zomrelo počas hospitalizácie. Rozdiely medzi základnými demografickými, 
klinickými a laboratórnymi parametrami u preživších a zomrelých sú uvedené v tabuľke č. 1.
80% pacientov malo buď insuficientné alebo deficientné hodnoty 25(OH)D pri prijatí (<30 
ng/ml). 74 (21%) pacientov malo ťažký tkanivový deficit 25(OH)D (<12 ng/ml). Pozorovali sme 
nižšiu koncentráciu 25(OH)D, nižśí počet trombocytov, nižšiu hodnotu saturácie krvi kyslíkom 
(SpO2), a vyšší vek, hodnotu C-reaktívneho proteínu (CRP), vírusovú nálož, počet leukocytov, 
neutrofilov, a vyššiu hodnotu Charlson Comorbidity indexu u pacientov, ktorí zomreli v 
porovnaní s preživšími (všetko p<0.005). Sérová koncentrácia 25(OH)D pri prijatí bola nezávisle 
asociovaná s mortalitou (p=0.0398). Vek, CRP, SpO2, trombocyty, BMI a Charlson Comorbidity 
Index boli takisto nezávisle asociované s mortalitou (všetko p < 0.05). Výsledky multivariantnej 
lineárnej regresnej analýzy sú uvedené v tabuľke č. 2. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-
www.mdcalc.com/charlson-
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Tabuľka 1: Základné demografické, klinické a laboratórne charakteristiky preživších a 
zomrelých.

Parameter Preživší (n=189) Zomrelí (n=168) p hodnota

Vek (roky) 63.5±13.9 73.5 ±10.5 <0.0001

BMI (kg/m2) 29.8±7.6 30.4 ±7.1 0.45

Muži/ženy, n (%) 104(55)/85(45) 94(56) /74(44) 0.86

Artériová hypertenzia, 
n (%)

130 (69) 132 (78.5) 0.05

Chronické srdcové 
zlyhávanie, n (%)

17 (9) 35(21) 0.002

Diabetes mellitus bez 
komplikácií, n (%)

48 (26) 27(16) 0.03

Diabetes mellitus s 
komplikáciami, n (%)

23(12) 40(24) 0.003

Chronické ochorenie 
obličiek, n (%)

34 (17) 65(39) <0.0001

Charlson comorbidity 
index

3.6 ±2.7 5.7±2.6 <0.0001

Preparáty vitamínu D 
pred hospitalizáciou, n 
(%)

31(16) 32 (19) 0.51

Vysokoprietoková 
oxygenoterapia, n (%)

44 (24) 132 (79) <0.0001

Umelá pľúcna 
ventilácia, n (%)

2 (1) 22 (13) <0.0001

Leukocyty (10x9/L) 7.4 ±3.3 9.0±5.1 0.0006

Neutrofily (10x9/L) 6.0±3.1 7.7±4.6 0.0001

Lymfocyty (10x9/L) 1.0 ±0.8 0.8 ±0.9 0.08

Trombocyty (10x9/L) 263.2 ±110.5 231.2 ±97.0 0.0042

CRP (mg/L) 107.3 ±88.1 153.6 ±90.9 <0.0001

IL-6 (ng/L) 122.7±435.5 215.5±476.5 0.07

D-dimér (mg/L) 2.7±4.6 3.6±5.1 0.09

Procalcitonín (ug/L) 1.5±10.4 2.6±9.7 0.30

25(OH)D (ng/ml) 24.6±14.6 20.8±11.1 0.007

Vírusová nálož (CT e 
gene)

24.2±5.0 21.0±4.6 <0.0001

Saturácia krvi 
kyslíkom (%)

89.6±7.47 86.1±10.3 0.0003
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Tabuľka 2: Výsledky lineárnej regresnej analýzy. Uvedené sú iba výsedky s p < 0.05.

Nezávislé 
premenné

Coefficient Std. Error t p rpartial rsemipartial VIF

0,2628

Vek (roky) 0,01049 0,002462 4,258 <0.0001 0,2365 0,2075 1,815

BMI (kg/m2) 0,007869 0,003524 2,233 0,0263 0,1266 0,1088 1,063

CRP (mg/L) 0,001071 0,000275 3,899 0,0001 0,2176 0,19 1,086

Charlson 
Comorbidity Index

0,02327 0,01136 2,048 0,0414 0,1163 0,09976 1,797

Trombocyty
(10x9/L) 

-0,0007356 0,000239 -
3,077

0,0023 -
0,1732

0,1499 1,031

Saturácia krvi 
kyslíkom (%) 

-0,008144 0,002905 -
2,803

0,0054 -
0,1582

0,1366 1,09

25(OH)D (ng/mL) -0,00395 0,001913 -
2,065

0,0398 -
0,1172

0,1006 1,028

Pacienti s hodnotou 25(OH)D < 12 ng/ml mali v porovnaní s pacientmi s hodnotou 25 (OH)D > 
12 ng/ml vyššiu prevalenicu chronického ochorenia obličiek, vyššiu hodnotu Charlson 
Comorbidity Indexu a vyššiu vírusovú nálož. Nebol prítomný rozdiel v hodnotách zápalových 
parametrov (CRP, IL-6, prokalcitonín,neutrofily, celkové leukocyty, lymfocyty)  medzi 
jednotlivými podskupinami. Pacienti s hodnotou 25(OH)D < 12 ng/ml mali o 11% vyššiu 
mortalitu oproti pacientom s hodnotou 25(OH)D > 12 ng/ml (p<0.05). Porovnanie klinických 
parametrov vo vzťahu k absolútnemu deficitu 25(OH)D (<12 ng/ml) je uvedené v tabuľke 3. 

Diskusia
Výsledky štúdií už z obdobia pred pandémiou ochorenia COVID-19 naznačujú, že imnuologické 
účinky vitamínu D môžu zohrávať významnú úlohu v modulovaní excesívnej zápalovej reakcie 
na úrovni pľúcneho parenchýmu (6). Suplementácia vitamínu D napríklad znižuje incidenciu 
akútnych respiračných ochorení, pričom pacienti s najťažším deficitom 25(OH)D zo 
suplementácie najviac benefitujú (7). Viaceré práce naznačujú, že nízka hodnota 25(OH)D je 
asociovaná aj s horším priebehom a vyššou mortalitou ochorenia COVID-19 (8). Podľa 
niektorých autorov však nízka hodnota 25(OH)D je u pacientov s COVID-19 pneumóniou 
spôsobená dôsledkom tzv. reverznej kauzality. Sérová koncentrácia 25(OH)D v tomto prípade 
predstavuje negatívny reaktant akútnej fázy zápalu, a nízka hodnota jednoducho znamená 
silnejšiu zápalovú reakciu (9). V našej štúdii sme zistili, že hodnota 25(OH)D pri prijatí je 
nezávisle asociovaná s mortalitou. Absolútny deficit 25(OH)D (<12 ng/ml) je spojený s 11% 
vzostupom mortality. Napriek tomu, že pacienti s absolútnym deficitom 25(OH)D mali 
signifikantne vyššiu mortalitu, medzi skupinami (<12 ng/ml vs. > 12 ng/ml) sme nepozorovali 
významné rozdiely v hodnotách zápalových markerov. Toto zistenie by mohlo podporovať 
tvrdenie, že deficit 25(OH)D nie je iba vedľajší produkt zápalovej reakcie, ale skôr potenciálne 
modifikovateľný rizikový faktor ochorenia COVID-19. Zistenie, že absolútny deficit 25(OH)D je 
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signifikantne asociovaný s mortalitou, môže byť relevantné aj pre plánovanie intervenčných 
štúdii so suplementáciou vitamínu D pri ochorení COVID-19. 

Tabuľka 3: Porovnanie klinických a laboratórnych parametrov vo vzťahu k absolútnemu 
deficitu 25(OH) (< 12 ng/ml vs > 12 ng/ml).

Parameter 25(OH)D ≥12 
ng/ml (n=283)

25(OH)D <12 
ng/ml    (n=74)

p hodnota

Vek (roky) 67.9±13 69.4±14.7 0.39

BMI (kg/m2) 30.5±7.4 28.7±7.2 0.08

Muži/ženy, n (%) 164(58) / 119 (42) 34 (46) /40 (54) 0.07

Artériová hypertenzia, n (%) 210 (74) 52 (70) 0.60

Chronické srdcové zlyhávanie, n (%) 38 (13) 14 (19) 0.41

Diabetes mellitus bez komplikácií, n 
(%)

62 (22) 13 (17) 0.41

Diabetes mellitus s komplikáciami, n 
(%)

50 (18) 13(18) 0.8

Chronické ochorenie obličiek, n (%) 70 (25) 29 (40) 0.007

Charlson Comorbidity Index 4.4±2.8 5.3±3.09 0.022

Preparáty vitamínu D pred 
hospitalizáciou, n (%)

50(18) 13 (17) 0.81

Vysokoprietoková oxygenoterapia, n 
(%)

141 (49) 35(46) 0.56

Umelá pľúcna ventilácia, n (%) 18 (6) 4 (5) 0.61

Leukocyty (10x9/L) 8.4±4.6 8.1±3.6 0.65

Neutrofily (10x9/L) 7±4.2 6.8±3.5 0.73

Lymfocyty(10x9/L) 0.97±0.8 1.07±1.1 0.43

Trombocyty (10x9/L) 251±108 246±100 0.75

CRP (mg/l) 131.6±93 125.15±91 0.59

IL-6 (ng/l) 171.1±475 143.6±330 0.65

D-dimer (mg/L) 3.4±5.2 3.2±4.8 0.79

Prokalcitonín 1.7 ±9.3 2.8±12.1 0.41

25(OH)D (ng/ml) 26.7±12 8.2±2.6 <0.0001

Saturácia krvi kyslíkom (%) 87.7±9.3 87.6±10.5 0.9

Vírusová nálož (CT e gene) 23.2±5.2 21.5±4.9 0.04

Zomrelí/Preživší, n (%) 127(44)/166(54) 41(55)/31(46) 0.05

Vitamín D je tzv. prahový mikronutrient, t.z. pokiaľ sa dosiahne určitá prahová koncentrácia 
pre konkrétny fyziologický účinok, ďalším zvýšením koncentrácie mikronutrientu nad túto 
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prahovú hodnotu nedôjde k zvýrazneniu želaného efektu (10).  Teda ak sa do intervenčnej 
štúdie zaradia iba pacienti s koncentráiou 25(OH)D nad touto prahovou hodnotou, nemožno 
zo suplementácie očakávať významnejší benefit. To môže byť jedným z hlavných dôvodov, 
prečo výsledky intervenčných štúdií nepreukazujú pri suplementácii vitamínom D želaný efekt 
(10). Napríklad štúdia realizovaná v Brazílii nepreukázala signifikantný benefit suplementácie 
vitamínu D na redukciu dĺžky hospitalizácie u pacientov so stredne ťažkým až ťažkým 
ochorením COVID-19. Avšak ani do placebo skupiny, a ani do intervenčnej skupiny neboli 
zaradení pacient s ťažkým deficitom 25(OH)D, pričom v oboch skupinách mali pacienti 
koncentráciu 25(OH)D vyššiu než 20 ng/ml (11). Záverom možno konštatovať, že hodnota 
25(OH)D sa javí ako potenciálny prediktor ťažkého priebehu ochorenia COVID-19 a jeho 
stanovovanie môže byť relevantné z hľadiska stratifikácie rizika ale aj plánovania liečebnej 
stratégie (12). 
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