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Projekt výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva MZ SR 2018/20-UKMT-16: 

Biomarkery včasných aterosklerotických zmien v personalizovanej prevencii kardiovaskulárnych ochorení u 

žien s prekancerózami a karcinómom krčka maternice 

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Michal Mešťaník, PhD. 
 

Informácia pre probanda 

Vážená pani, 

dovoľte požiadať Vás o spoluprácu na štúdii riešenej Martinským centrom pre biomedicínu 

(BioMed) v spolupráci s Gynekologicko-pôrodníckou klinikou JLF UK a UNM Martin. 

U žien s infekciou ľudským papilomavírusom (HPV) bol nedávno zistený zvýšený 

výskyt kardiovaskulárnych ochorení. Patomechanizmy tohto vzťahu zatiaľ nie sú známe. 

Cieľom projektu je vytvorenie inovatívneho diagnostického postupu na personalizovanú 

detekciu kardiovaskulárneho rizika u žien s prekancerózami a rakovinou krčka maternice. 

Projekt má prispieť k pochopeniu možných mechanizmov zvýšeného kardiovaskulárneho 

rizika pomocou stanovenia najmodernejších biomarkerov urýchleného starnutia ciev, 

hemodynamických funkcií a autonómnej regulácie kardiovaskulárneho systému a súčasného 

hodnotenia rizikových faktorov daných ochorení. Do výskumu je potrebné začleniť zdravé 

ženy, ženy s prekanceróznymi zmenami a karcinómom krčka maternice. 

Vyšetrenie je nebolestivé, nezaťažujúce a bezpečné. Vyšetrenie začína odberom 

anamnestických údajov, základným vylúčením akútne prebiehajúcich ochorení (napr. infekcie 

dýchacích ciest apod.) a pokračuje odberom vzorky venóznej krvi na zistenie zápalových, 

biochemických a hematologických parametrov (5 ml). Nasleduje zmeranie antropometrických 

parametrov (výška, váha, obvod pásu, distribúcia tuku a i.) a elektrokardiografické (EKG) 

vyšetrenie. Ďalší priebeh spočíva v pripojení vyšetrovanej ku prístrojom, ktoré snímajú na 

základe tzv. spätnej väzby („biofeedback“) jednotlivé parametre - elektrodermálnu aktivitu, 

EKG, tlak krvi, dýchanie, kožnú perfúziu, priemer zrenice, svalové napätie v pokoji a počas 

jednoduchej záťaže (počítačový test zameraný na pozornosť a rýchlosť reakcií, chladový test 

– ponorenie predlaktia do studenej vody). V prípade akýchkoľvek ťažkostí je potrebné 

okamžite informovať vyšetrujúcich. Nasleduje neinvazívne vyšetrenie stavu ciev z hľadiska 

zisťovania včasných aterosklerotických zmien (tuhosti artérií, funkcie endotelu, stavu 

kapilár). Pri tomto vyšetrení leží vyšetrovaná na lehátku a má pripojené manžety na meranie 

tlaku krvi, senzory snímajúce pulzácie tepien a stav mikrocirkulácie. Celý protokol vyšetrenia 

trvá približne 2 hodiny a 15 minút.  

Nie sú známe žiadne riziká ohrozenia zdravia, ktoré by priamo vyplývali z týchto 

meraní. Súčasťou daného vyšetrenia je vyplnenie dotazníkov zameraných na rizikové faktory 

kardiovaskulárnych ochorení, HPV infekcie a rakoviny krčka maternice, psychologickú 

charakteristiku (dotazníky na zisťovanie úzkosti, depresívnych symptómov, hostility, 

subjektívnych charakteristík a kvalitu života). 
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Účasť na tejto štúdii je výhradne dobrovoľná! Bez Vášho súhlasu nemôže byť 

vyšetrenie uskutočnené a kedykoľvek môžete požiadať o prerušenie bez udania dôvodu a bez 

narušenia kvalitnej liečebno-preventívnej starostlivosti. Vyšetrenie sa uskutoční v 

Martinskom centre pre biomedicínu na pracovisku Divízie neurovedy so špičkovou technikou 

a za účasti kvalifikovaných pracovníkov.  

Vaša totožnosť a dosiahnuté výsledky budú prísne anonymné. Získané informácie sú 

dôverné a podliehajú lekárskej mlčanlivosti, posudzované budú v anonymizovanej forme len 

autorizovanými osobami a  špecialistami. Údaje umožňujúce identifikáciu pacienta nebudú 

publikované ani spracované iným spôsobom.  

V prípade nejasností alebo ďalších otázok môžete kontaktovať Vášho ošetrujúceho 

lekára alebo sa obrátiť na vedúceho projektu MUDr. Michala Mešťaníka, PhD., Martinské 

centrum pre biomedicínu JLF UK, Divízia Neurovedy, Malá Hora 4D, 036 01, Martin, tel. č. 

0432633466, e-mail: mestanik@jfmed.uniba.sk  

Ďakujeme Vám za Vašu spoluprácu, ktorá napomôže k lepšiemu poznaniu  a môže 

mať prínos v prevencii a liečbe daných ochorení.  

 

Potvrdzujem podpisom, že som si pozorne prečítala vyššie uvedené informácie, všetky 

mne neznáme pojmy mi boli vysvetlené a v primeranom rozsahu im rozumiem. 

 

 

V Martine, dňa ...............................    Podpis pacientky: ........................... 
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Informovaný súhlas pacienta 

 

Ja, dolu podpísaná (meno a priezvisko)......................................................................................., 

narodená dňa...................................., bytom v (adresa)................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

svojím podpisom potvrdzujem, že som bola zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s 

možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas, 

oboznámená o charaktere vedeckého projektu ,,Biomarkery včasných aterosklerotických 

zmien v personalizovanej prevencii kardiovaskulárnych ochorení u žien s prekancerózami a 

karcinómom krčka maternice“, ktorého cieľom je skúmanie možných mechanizmov 

zvýšeného kardiovaskulárneho rizika pomocou hodnotenia biomarkerov urýchleného starnutia 

ciev, hemodynamických funkcií a autonómnej regulácie kardiovaskulárneho systému 

a súčasného hodnotenia rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení a HPV infekcie. 

Súhlasím so zaradením do vedeckej štúdie a s využitím nových vedeckých poznatkov pre 

potreby výskumu a ďalšej práce v Martinskom centre pre biomedicínu a na Gynekologicko-

pôrodníckej klinike JLF UK a UNM v Martine. Súhlasím s použitím získaného biologického 

materiálu – vzorky venóznej krvi, na tento vedecko-výskumný projekt. Súhlasím so 

spracovaním mojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. NR SR ,,o 

ochrane osobných údajov“ a použitím zistených výsledkov tohto výskumu na vedecké a 

publikačné účely. Potvrdzujem svojim podpisom, že lekárovi, ktorý ma vyšetril, som pri 

poskytnutí anamnestických údajov nezatajila žiadne vážnejšie ochorenie, pre ktoré som sa v 

minulosti liečila, prípadne ktoré mi bolo v minulosti diagnostikované. Potvrdzujem podpisom, 

že som si pozorne prečítala vyššie uvedené informácie, všetky mne neznáme pojmy mi boli 

vysvetlené a v primeranom rozsahu im rozumiem.  

 

Poučil: ............................................  

 

V Martine, dňa ...............................    Podpis pacientky: ........................... 


