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Predhovor 

Farmakológia je vedná disciplína, ktorej názov je zložený z dvoch gréckych slov 

“pharmakon", čo znamená liek alebo medicína, a "logos", pravda o niečom alebo racionálna 

diskusia.  

Diskusia o liekoch, zdrojoch liekov, chemických vlastnostiach, toxických účinkoch, bio-

logických efektoch  a o terapeutickom použití liečiv je predmetom záujmu už od čias dávnych 

civilizácií. Súčasná farmakológia je dynamickou vedou, ktorá skúma účinky liekov na biologic-

ké systémy, integruje vedomosti z mnohých príbuzných vedeckých disciplín a šírka týchto 

vedomostí sa každoročne zvyšuje.  

Našou publikáciou sa snažíme prispieť malým dielom k rozšíreniu informácií v uvede-

nej oblasti a zároveň začať novú tradíciu prezentácie „Martinskej školy farmakológie“. 

 

Doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., mim. prof. 
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Farmakologické ovplyvnenie nežiaducich účinkov inhibítorov ACE 
 

Soňa Fraňová, Gabriela Nosáľová, Martina Šutovská, Marta Jošková 
 

Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin 
e-mail: franova@jfmed.uniba.sk  

 
 
           Inhibítory angiotenzín konvertujúceho 
enzýmu (ACE-I) predstavujú jednu 
z najdôležitejších skupín liečiv v terapii hyper-
tenzie a  hlavne chronického zlyhania srdca. 
Benefitom ich podávania je relatívne nízky 
výskyt nežiaducich účinov. Najfrekventovanej-
ším z vedľajších účinkov je negatívne ovplyv-
nenie respiračného systému s výskytom su-
chého dráždivého kašľa, dyspnoe a sypotu 
[Nicholls a Gilchrist, 2005+. Výskyt kašľa ná-
sledkom terapie ACE-I je nezávislý od typu 
základného ochorenia, akým môže byť esen-
ciálna, renovaskulárna hypertenzia, alebo 
chronické zlyhanie srdca. O chronickom kašli, 
ktorý sa vyskytuje aj ako následok liečby ACE-I, 
hovoríme vtedy ak pretrváva dlhšie ako 20 
dní. Incidencia suchého dráždivého kašľa po 
ACE-I je 20-36 %. Takýto typ kašľa nereaguje 
na klasickú antitusickú liečbu doposiaľ zná-
mymi periférnymi ani opioidnými antitusikami 
*Morice, 2004+. Vznik hyperreaktivity dýcha-
cieho systému po ACE-I je možné dosiahnuť aj  
v  experimentálnych podmienkach, kde dlho-
dobé podávanie enalaprilu vyvoláva 
u experimentálych zvierat zvýšenie citlivosti 
kašľového reflexu (Obr.2) a reaktivity trache-
álneho hladkého svalu na bronchokonstrikčné 
mediátory *Franova a spol., 1999]. 
          Nežiaduce účinky uvedenej skupiny liečiv 
na dýchací systém sú spojené s inhibíciou ACE 
a následnou kumuláciou bradykinínu, tachyki-
nínov a ďalších neuropeptidov v dýchacích 
cestách (Obr.1). Bradykinín v dýchacom sys-
téme spôsobuje proliferáciu neutrofilov a eo-
zinofilov, uvoľňovanie histamínu mastocytmi. 
Bradykinín zvyšuje sekréciu hlienu pôsobením 
na submukózne žľazy, alebo aktiváciou C-
vlákien a cholinergných nervov. Tieto prozápa-
lové účinky bradykinínu, ako aj priame pôso-
benie na hladký sval, môžu vyústiť do bron-
chokonstrikcie [Malini a spol., 1997]. Bradyki-
nín zvyšuje vyplavovanie SP ovplyvnením citli-
vosti aferentných senzitívnych nervových za-

končení. Zvýšená lokálna koncentrácia brady-
kinínu, SP a  ďaľších neuropeptidov sa  podiela 
na vzniku kašľa. Mechanizmus jeho vzniku 
súvisí so zvýšením citlivosti  nemyelinizova-
ných aferentných senzitívnych nervových za-
končení - C vlákien a  dráždením rýchlo sa 
adaptujúcich (irritant) kašľových receptorov  
(RARs)  myelinizovaných aferentných nervo-
vých vlákien  *Riccio a spol., 1996; Kastelnik 
a spol., 2005]. 
KAŠĽOVÉ STIMULY

RARs

C-vlákna

Cl-

PGE1

PGE2
PGF2

kapsaicín pH PAF

histamín bradykinín
? SP

Obr.1  Stimuly dráždiace kašľové receptory, ktoré participujú na 
vzniku kašľa počas podávania ACE-I. 

 
Kašeľ je často dôvodom, ktorý vedie 
k prerušeniu liečby ACE-I. Aj keď je možné 
nahradiť ACE-I inou skupinou antihypertenzív, 
ich benefitom ostávajú aditívne nefro-, kardio- 
a neuroprotekívne účinky. 
        Vo výskume objasnenia pato-mechanizmu 
nežiaducich respiračných účinkov ACE-I je 
otvorená otázka možnej farmakologickej mi-
nimalizácie tohto negatívneho  javu pri zacho-
vaní primárnej farmakologickej účinnosti, kvôli  
ktorej je táto skupina látok tak široko využíva-
ná v terapii kardiovaskulárnych ochorení. Ka-
šeľ po ACE-I nie je možné tlmiť klasickými anti-
tusikami. V klinickej praxi  sa nepotvrdila anti-
tusická účinnosť  periférnych ani opioidných 
antitusík pri  tlmení kašľa vyvolaného podáva-
ním ACE-I  [Kastelnik a spol., 2005].        
        Pri výbere látok schopných ovplyvniť res-
piračné nežiaduce účinky ACE-I je nutné vy-
chádzať z patomechanizmu vzniku uvedeného 
typu kašľa a využiť látky zásahujúce do meta-

mailto:franova@jfmed.uniba.sk
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bolizmu tachykinínov (substancie P, neuroki-
nínu A, neurokinínu B), kinínov (bradykinínu) 
a ďalších zápalových mediátorov (prostaglan-
dínov, CGRP atď).       
         Podanie antagonistov bradykinínových 
receptorov nepreukázalo v experimentálnych 
podmienkach jednoznačný efekt pri potlačení 
kašľa vyvolaného ACE-I.                      
         Do skupiny neselektívnych inhibítorov 
tachykinínových receptorov môžeme zahrnúť 
kromoglykát sodný. Kromoglykát sodný patrí 
do skupiny tzv. chromónov,  využívajúcich sa 
v liečbe astmy a širokej škály  alergických 
ochorení. Mechanizmus účinku kromoglykátu 
je založený na stabilizácii membrány mastocy-
tov  a následnej supresii uvoľňovania zápalo-
vých mediátorov  a cytokínov *Hargreaves a 
Benson, 1995+.   Kromoglykát dosahuje  uve-
dený efekt inhibíciou  Cl- kanálov mastocytov a 
znížením vodivosti Ca2+ iónov membrány mas-
tocytov.  Nemenej dôležitým účinkom kro-
moglykátu, ktorým by mohol ovplyvniť obran-
né reflexy dýchacích ciest je neselektívna inhi-
bícia tachykinínových receptorov a stabilizácia 
C – vlákien *Sadeghi-Hashjen a spol., 2002].         
          V našich experimentálnych podmienkach 
pri vyšetrení parametrov mechanicky vyvolá-
vaného kašľa, inhalačné podanie kromoglyká-
tu však dosiahlo veľmi miernu antitusickú 
účinnosť. Pričom kromoglykát výraznejšie 
ovplyvňoval laryngofaryngálnu oblasť dýcha-
cích ciest a  najvýraznejšie zníženie kašľovývh 
parametrov dosiahol po 2 hodine podania. 
V porovnaní s klinicky používanými antitusi-
kami, opioidným antitusikom kodeínom 
a periférne pôsobiacimi prenoxdiazínom 
a dropropizínom, sme  zistili, že kašeľ tlmiaci 
efekt kromoglykátu dosiahol len účinok peri-
férnych antitusík. Vysvetlením dôvodu nízkej 
antitusickej aktivity na mechanicky vyvolaný 
kašeľ  môže byť fakt, že kromoglykát znižuje 
vodivosť len  C-vlákien a neovplyvňuje aktivitu 
RARs. Pričom RARs vlákna, pre ktoré je me-
chanické dráždenie  selektívnym stimulom sú 
v najvyššom počte lokalizované v trachey a 
bifurkácii bronchov *Korpas a  spol., 2006].        
       Sporným problémom je takisto zníženie 
kašľa vyvolaného podaním ACE-I kromoglyká-
tom. Podľa našich výsledkov 15-dňové podá-

vanie enalaprilu s inhalačnou aplikáciou kro-
moglykátu sodného v porovnaní 
s monoterapiou enalaprilom dosiahlo pre-
svedčivé zníženie počtu nárazov mechanicky 
vyvolávaného kašľa len z laryngofaryngálnej 
oblasti dýchacích ciest. Počet nárazov kašľa 
z tracheobronchiálnej oblasti, v porovnaní 
s podávaním samotného enalaprilu, nebol 
kombinovanou liečbou enalaprilu s kromo-
glykátom sigifikantne ovplyvnený. Opäť sa 
potvrdila rôzna ovplyvniteľnosť kašľa 
z laryngofaryngálnej a tracheobronchiálnej 
oblasti dýchacích ciest. Príčinou môžu byť 
rozdiely v zastúpení kašľových receptorov 
v laryngu a trachey. 
        Z látok pozitívne ovplyvňujúcich zloženie 
periciliárnej tekutiny dýchacích ciest je vhod-
ným kandidátom na potlačenie kašľa po ACE-I 
furosemid. Furosemid je kľučkové diuretikum, 
ktoré po inhalačnom podaní má výrazný anti-
tusický a bronchodilatačný účinok. Mechaniz-
mus uvedených účinkov furosemidu je prav-
depodobne komplexným javom, ktorý nie je 
zatiaľ  presne definovaný *Lorenzi-Filho, 2004].   
Furosemid je inhibítorom Na+/K+/2Cl- kotran-
sportu epiteliálnych buniek dýchacích ciest, 
čím môže ovplyvňovať zloženie periciliárnej 
tekutiny. V protektívnom účinku inhalačného 
furosemidu na dýchací systém sa môže uplat-
niť inhibícia degranulácie mastocytov a vypla-
vovania histamínu, zvýšenie syntézy PGE2 a 
PGI2, zníženie hladiny LTD4, proliferácie eozi-
nofilov a neutrofilov, a pravdepodobne aj zá-
sah do metabolizmu  ďalších zápalových bu-
niek. 
     Z výsledkov experimentov, v ktorých sme 
sledovali zmeny citlivosti kašľového reflexu na 
mechanický stimul  u neanestézovaných ma-
čiek oboch pohlaví počas 15 dňového podáva-
nia enalaprilu (dávka 5mg/kg hmotnosti p.o.) 
vyplýva, že 15-dňová aplikácia enalaprilu vyvo-
lala štatisticky významné zvýšenie počtu nára-
zov kašľa (PN) z laryngofaryngálnej aj  tracheo-
bronchiálnej oblasti dýchacích ciest (Obr. 2). 
Perorálne podávanie enalaprilu súčasne 
s inhalačnou aplikáciou furosemidu (dávka 10 
mg/kg hmotnosti) viedlo k zníženiu počtu ná-
razov kašľa z obidvoch oblastí dýchacích ciest 
(Obr. 3). 
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Obr. 2 Zmeny počtu nárazov mechanicky vyvolávaného kašľa (PN) z laryngofaryngálnej (LF) a tracheobronchiálnej (TB) oblasti dýchacích 
ciest u neanestézovaných mačiek, ktorým bol po dobu 15 dní podávaný enalapril v dávke 5 mg/kg/deň p.o. Kontrola predstavuje hodnoty 
kašľa pred podaním enalaprilu. 
 

 
Obr.3 Zmeny počtu nárazov mechanicky vyvolávaného kašľa (PN) z laryngofaryngálnej (LF) a tracheobronchiálnej (TB) oblasti dýchacích 
ciest u neanestézovaných mačiek, ktorým bol po dobu 15 dní podávaný enalapril v dávke 5 mg/kg/deň p.o spolu s inhalačným furosemidom 
10 mg/kg/deň. Kontrola predstavuje hodnoty kašľa pred podaním farmák. 
 

Inhalačné podanie furosemidu spolu s enalap-
rilom taktiež ovplyvnilo hyperreaktivitu hlad-
kého svalu dýchacích ciest, ktorá bola vyvola-
ná podávaním enalaprilu. Zistili sme, že syner-
gické podávanie inhalačného furosemidu s 
enalaprilom znížilo reaktivitu tracheálneho 
hladkého svalu mačky na histamín. U morčaťa 
došlo k zníženiu reaktivity tracheálneho hlad-
kého svalu na histamín, acetylcholín aj KCl, a 
pľúcneho hladkého svalu na vzrastajúce kon-
centrácie histamínu *Franova, 2001+. 

       Na základe uvedených výsledkov môžeme 
konštatovať, že inhalačne podaný furosemid 
by mohol byť potenciálnou látkou, ktorá by sa 
mohla uplatniť v minimalizácii respiračných 
nežiaducich účinkov  pozorovaných po podaní 
ACE-I. 
         V klinickej praxi sú v liečbe hypertenzie 
ACE-I často podávané v kombinácii s bloká-
tormi  kalciových kanálov typu – L. Uvedená 
kombinácia je podložená synergickými hemo-
dynamickými profilmi. ACE-I blokujú transfor-
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máciu angiotenzínu I  na angiotenzín II a inhi-
bujú degradáciu bradykinínu. Bradykinín sti-
muluje tvorbu NO a syntézu prostacyklínu. 
Blokátory kalciových kanálov inhibujú účinok 
angiotenzínu I a endotelínu I na úrovni vasku-
lárnych hladkých svalov, redukciou vstupu 
vápnika a facilitáciu vazodilatačného efektu 
NO. Kombinácia ACE–I s blokátormi Ca2+–
kanálov okrem pozitívnych hemodynamických, 
antiproliferatívnych, antitrombotických a anti-
aterogénnych vlastností, umožňuje zníženie 
dávky uvedených antihypertenzív a  tým znižu-
je pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účin-
kov [Ruschitzka a spol., 1998]. Okrem toho 
blokátory napäťovo-riadených kalciových ka-
nálov typu L by sa uplatňujú aj pri  znížení 
respiračných nežiaducich účinkov ACE-I. 
         Existuje minimálne množstvo klinických a 
experimentálnych štúdií zaoberajúcich sa 
problematikou ovplyvnenia kašľa antagonis-
tami kalciových kanálov.  
         V našich experimentálnych podmienkach 
podanie diltiazemu vyvolalo výrazný antitusic-
ký efekt na kašeľ vyvolávaný mechanickou 
stimuláciou laryngofaryngeálnej a tracheob-
ronchiálnej oblasti dýchacích ciest. Zistený 
kašeľ supresívny efekt sme porovnávali s kla-
sickými, v klinickej praxi používanými antitusi-
kami. Zistili sme, že aj keď supresia kašľa po 
diltiazeme nedosiahla efekt kodeínu, vysoko 
prevýšila antitusickú aktivitu periférne pôso-
biacich antitusík prenoxdiazínu a dropropizínu. 
Uvedené výsledky tak potvrdili  participáciu  
napäťovo–riadených kalciových kanálov v re-
gulácii kašľového reflexu, ovplyvnením  rýchlo 
sa adaptujúcich receptorov (RARs). Táto sku-
točnosť by sa mohla úspešne využiť aj v klinic-
kých podmienkach *Franova a Nosalova, 
2004].         
           Pri ovplyvnení kašľového reflexu sledo-
vaného počas 15-dňového simultánneho po-
dávania enalaprilu s diltiazemom sme zistili, že 
došlo k štatisticky významnému poklesu počtu 

nárazov kašľa (PN) hlavne z tracheobronchiál-
nej oblasti  dýchacích ciest (Obr.4). Počet ná-
razov kašľa z laryngofaryngálnej oblasti v po-
rovnaní s normou nebol štatisticky významne 
znížený, ale priebeh kašľovej odpovede nedo-
siahol zvýšenie pozorované po podaní samot-
ného enalaprilu.  Doteraz známe klinické štú-
die sledujúce účinky kombinácie blokátorov 
kalciových kanálov s ACE-I sa zameriavajú 
hlavne na štatistické hodnotenie hemodyna-
mických parametrov. Nami získaný výsledok 
považujeme za mimoriadne významný, nakoľ-
ko  kombinovaná terapia simultánnym podá-
vaním enalaprilu s diltiazemom by mohla čias-
točne znížiť výskyt kašľa vyvolaného podáva-
ním enalaprilu, pri zachovaní jeho hemody-
namickej aktivity [Franova, a spol, 2005].   
Ďalším krokom pri sledovaní ovplyvnenia ob-
ranných reflexov dýchacích ciest potencova-
ných  liečbou ACE–I bolo sledovanie zmien 
reaktivity  tracheálneho a pľúcneho hladkého 
svalu simultánnou liečbou enalaprilu s diltia-
zemom.  
             Pri sledovaní kontrakčnej odpovede 
hladkého svalu dýchacích ciest ovplyvnenej 
simultánnym podávaním enalaprilu a diltiaze-
mu sme zistili, že 15 - dňové podávanie ena-
laprilu s diltiazemom vyvolalo štatistický po-
kles amplitúdy kontrakcie tracheálneho hlad-
kého svalu morčaťa len na stúpajúce koncen-
trácie KCl, ale neovplyvnilo kontrakciu na his-
tamín. Podávanie enalaprilu spôsobuje v dý-
chacích cestách kumuláciu neuropeptidov 
zvyšujúcich degranuláciu mastocytov a pôso-
benie histamínu na reaktivitu hladkého svalu. 
Kombinované podávanie enalaprilu s diltiaze-
mom nie je  pravdepodobne schopné potlačiť 
zvýšenú reaktivita tracheálneho hladkého 
svalu na histamín. Odpoveď tracheálneho 
hladkého svalu na stúpajúce koncentrácie 
acetylcholínu nebola kombinovanou liečbou 
enalaprilu s diltiazemom taktiež signifikantne 
ovplyvnená.
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Obr.4 Zmeny počtu nárazov mechanicky vyvolávaného kašľa (PN) z laryngofaryngálnej (LF) a tracheobronchiálnej (TB) oblasti dýchacích 
ciest u neanestézovaných mačiek, ktorým bol po dobu 15 dní podávaný enalapril v dávke 5 mg/kg/deň p.o. v kombinácii s diltiazemom 
30mg/kg/deň p.o.. Kontrola predstavuje hodnoty kašľa pred podaním farmák. 
 

Na základe výsledkov týkajúcich sa ovplyvne-
nia respiračných nežiaducich účinkov enalapri-
lu kombinovanou liečbou s blokátorom kalcio-
vých kanálov typu L diltiazemom,  je možné 
konštatovať, že uvedená kombinácia môže 
čiastočne znížiť výskyt respiračných nežiadu-
cich účinkov enalaprilu, t.j. výskyt kašľa a reak-
tivitu  tracheálneho hladkého svalu.       
          Chronický, dráždivý  kašeľ je častým  
sprievodným javom vyskytujúcim sa počas 
liečby ACE-I. Výsledky našich experimentov 
však potvrdili, že je možné tento negatívny 
efekt eliminovať farmakologickým zásahom a 
tým prispieť k benefitu liečby ACE-I. Na zákla-
de dosiahnutých výsledkov charakterizujúcich 
potenciu jednotlivých látok minimalizovať 
nežiaduce účinky enalaprilu v dýchacom sys-
téme je možné zostaviť poradie:  inhalačne  
furosemid  >  diltiazem   >   inhalačne kromog-
lykát. 
 
Podporené grantom APVV č. 0030/07 a VEGA 
č. 1/0073/08. 
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V ostatných 20 rokoch bol zazname-
naný výrazný vzostup záujmu o metabolizmus 
L-arginínu najmä preto, že táto látka je pre-
kurzorom syntézy oxidu dusnatého (NO), ktorý 
sa v ľudskom organizme podieľa na širokom 
spektre dôležitých fyziologických, ale aj pato-
logických procesov. L-arginín je semiesenciál-
na aminokyselina, ktorej zdrojom môže byť 
potrava alebo je v organizme syntetizovaná 
z L-citrulínu. Syntéza L-arginínu prebieha hlav-
ne na úrovni intestino-renálnej osi zahsňajúcej 
sliznicu tenkého čreva a bunky proximálneho 
tubulu obličiek. U zdravých jedincov pokrýva 
endogénna syntéza L-arginínu potreby orga-
nizmu, ale napr. pri poškodení tenkého čreva, 
renálnych funkcií, traume, zápale alebo infek-
cii môže dôjsť k zníženiu endogénnej syntézy 
arginínu s následnou zmenou jeho homeostá-
zy [22]. 
 
NO syntázy 

L-arginín je v bunkách cicavcov sub-
strátom pre množstvo enzýmov, ktoré kontro-
lujú jeho homeostázu dôležitú aj pre reguláciu 
funkcií respiračného systému. Za najdôležitej-
šiu skupinu enzýmov sa považujú NO syntázy. 
NO-syntáza (NOS) sa v organizme  nachádza 
v troch izoformách - neuronálna NO-syntáza 
(nNOS), induktívna NO-syntáza  (iNOS) a endo-
telová NO-syntáza  (eNOS). Neuronálna NOS 
a endotelová NOS sa na základe ich expresie 
v rôznych podmienkach nazývajú aj konštitu-
tívne izoformy NOS (cNOS). V súčasnosti sa 
diskutuje aj o existencii ďalšej izoformy – mi-
tochondiálnej (mtNOS). Jednotlivé izoformy 
NO syntáz sa navzájom odlišujú lokalizáciou, 
funkciou, reguláciou ich aktivity a mnohými 
inými vlastnosťami *13+.  
 Konštitutívne izoformy lokalizované v 
bunkách endotelu a na parasympatikových 
nervových zakončeniach v oblasti horných 
dýchacích ciest sú hlavným zdrojom NO u 
zdravých jedincov. Malé množstvá NO vytvo-

rené cNOS reagujú s guanylylcyklázou, čím sa 
zvyšuje intracelulárna hladina cGMP, ktorý 
aktivuje proteokinázy, výsledkom čoho sú 
rôzne fyziologické a protektívne účinky NO. 
Neuronálna NOS je lokalizovaná v bunkách 
hladkej svaloviny dýchacích ciest *21+, 
v submukóze *5+ a v epiteli dýchacích ciest 
pozdĺž celého ich priebehu až po alveolárnu 
výstelku *18+. NO vytvorený nNOS slúži 
v respiračnom systéme ako neurotransmiter 
inhibičného neadrenergického necholinergic-
kého -  iNANC systému. NOS neuróny sú po-
četnejšie v proximálnych dýchacích cestách v 
porovnaní s distálnymi a pravdepodobne pre-
to bráni NO viac kontrakcii veľkých dýchacích 
ciest než malých. Expresia a aktivita nNOS sa 
môže meniť pôsobením rôznych  faktorov *4+. 
Endotelová NOS je lokalizovaná v bunkách 
endotelu ciev a zohráva tu najmä protektívnu 
úlohu. V dýchacom systéme je lokalizovaná 
v endoteli bronchiálnych a veľkých pľúcnych 
ciev a bunkách epitelu *18+. Štúdie 
z nedávnych rokov poukázali na možnú exis-
tenciu ďalšej izoformy NOS v mitochondriách 
(mtNOS). Otázky jej fyziologickej dôležitosti sú 
doposiaľ predmetom diskusií. mtNOS je zara-
dená medzi konštitutívne izoformy NOS a pri-
spieva k regulácii bioenergetických procesov 
mitochondrie [6].  
            Induktívna NOS je cytoplazmatický en-
zým s expresiou v makrofágoch, neutrofiloch,  
endotelových a epitelových bunkách ako aj 
v hladkej svalovine ciev aj bronchov. NO vy-
tvorený iNOS má účinky cytostatic-
ké, cytotoxické, antimikrobiálne a má protek-
tívnu úlohu pri  rôznych bakteriálnych 
a parazitárnych infekciách a v odpovedi na 
zápal. Zvýšená aktivita tejto izoformy sa však 
na druhej strane dáva do súvisu so vznikom 
zápalových ochorení alebo zhoršením rôznych 
infekčných ochorení *19+. Táto izoforma môže 
byť indukovaná zápalovými cytokínmi *17+. 
Určitým limitujúcim faktorom pre expresiu 
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iNOS je tvorba NO prostredníctvom cNOS *15+. 
Produkcia NO prostredníctvom iNOS sa líši od 
tvorby NO konštitutívnymi izoformami eNOS 
a nNOS najmä v podmienkach zápalu. Zatiaľ čo 
iNOS produkuje relatívne veľké, v určitých 
podmienkach až toxické množstvá NO prolon-
govane, cNOS izoformy tvoria NO v priebehu 
sekúnd. Účinky takto vytvoreného NO sú 
priame a krátkodobé. Množstvo látok, ktoré 
stimulujú aktivitu alebo expresiu cNOS, pôso-
bia ako „down regulátory“ alebo inhibítory 
expresie iNOS. Ide  napr. o dexametazon, eryt-
ropoetín, estrogény, etanol, glukózu, inzulín, 
IGF, ACE inhibítory, flavonoidy a pod. Naopak, 
LDL-cholesterol, endorfíny, hypoxia a LPS na 
jednej strane zvyšujú expresiu iNOS, na strane 
druhej inhibujú produkciu NO závislú na cNOS. 
Predpokladá sa, že pri hyperreaktivite dýcha-
cích ciest vyvolanej alergénom prebieha sú-
časne nadmerná produkcia NO pomocou iNOS 
s deficitom produkcie NO tvoreného cNOS 
[10].   
 
 
Argináza 
 Ďalším enzýmom podieľajúcim sa na 
homeostáze L-arginínu je argináza, ktorá hyd-
rolyzuje L-arginín na ornitín a močovinu. 
V ľudskom organizme existuje v dvoch izofor-
mách, ktoré sa líšia tkanivovou distribúciou, 
subcelulárnou lokalizáciou a imunologickou 
reaktivitou. Argináza I je cytozolový proteín 
primárne exprimovaný v pečeni. Zvýšenie ex-
presie a aktivity tejto izoformy v pľúcnom 
tkanive ako aj v sére bolo pozorované napr. 
u astmy [17]. Argináza II je mitochondriálny 
proteín, ktorý je exprimovaný v rôznych tkani-
vách, najmä však v obličkách a prostate, ale 
tiež v pľúcach, štítnej žľaze, tenkom čreve a v 
rôznych typoch buniek *12+. Obidve izoformy 
arginázy sú konštitutívne exprimované aj 
v respiračnom systéme a to najmä v epiteli, 
endoteli, myofibroblastoch a alveolárnych 
makrofágoch. V patogenéze astmy a remode-
lácie dýchacích ciest môže hrať úlohu nielen 
zvýšená aktivita obidvoch jej izoforiem *1, 20+, 
ale aj genetický polymorfizmus génov arginázy 
I a II [7].  

Vzťah NO syntáz a arginázy k hyperreaktivite 
dýchacích ciest         
 L-arginín je substrátom pre pôsobenie 
NOS aj argináz, z čoho vyplýva, že medzi tými-
to enzýmami je vzájomná kompetícia 
o substrát. Vyplýva to aj z toho, že hoci afinita 
L-arginínu pre arginázu je 100-krát vyššia ako 
pre NOS, maximálna rýchlosť reakcií pre argi-
názy je viac ako 1000 krát vyššia ako pre NOS 
*22+. Aktivita arginázy teda za určitých okol-
ností limituje produkciu NO katalyzovanú NO 
syntázami znížením dostupnosti L-arginínu 
[13]. Úloha arginázy v dýchacom systéme nie 
je z tohto hľadiska doposiaľ jasne definovaná.  
 Bunky respiračného systému exprimu-
jú okrem NOS jednu alebo oba izoenzýmy 
arginázy *22+. Indukcia ich expresie a aktivity 
napr. v zápalových podmienkach (pri zvýšenej 
expresii interleukínu-4 a 13) hrá dôležitú úlohu 
v patofyziológii zápalových ochorení a bola 
pozorovaná  u zvieracích modelov astmy ale aj 
u astmatických pacientov. V patogenéze as-
tmy, kedy dochádza k výraznej indukcii arginá-
zy sa tento enzým môže uplatňovať prostred-
níctvom niekoľkých mechanizmov. Jedná sa 
najmä o zníženie tvorby NO kompetíciou s 
NOS o využiteľnosť L-arginínu *8+. Deficit L-
arginínu ako substrátu pre iNOS vedie 
k zvýšenej tvorbe vysoko reaktívneho prokon-
trakčne pôsobiaceho peroxinitritu, ktorý vyvo-
láva poškodenie buniek dýchacieho systému a 
zvyšuje kontraktilitu hladkého svalu dýchacích 
ciest *10+. Chýbanie  bronchodilatačného efek-
tu NO a zvýšená tvorba peroxinitritu (ONOO-) 
prispievajú k rozvoju hyperreaktivity dýchacích 
ciest (Obr. 1). Argináza okrem toho preorien-
tuje metabolizmus L-arginínu na L-ornitín a 
tvorbu polyamínov a L-prolínu, ktoré sú zá-
kladnými jednotkami pre vývoj hladkého svalu 
a syntézu kolagénu, ale sú dôležité aj v proce-
se remodelácie dýchacích ciest u astmy a 
ostatných pľúcnych chorôb *3+. Aktivita argi-
názy môže byť však na druhej strane značne 
inhibovaná aj Nω-hydroxy-L-arginínom (NO-
HA), čo je medziprodukt vznikajúci napr. pri 
indukcii iNOS niektorými cytokínmi. 
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Obr. 1 Vzťah NO syntáz a arginázy k hyperreaktivite dýchacích ciest (upravené podľa ). 

 

Ovplyvnenie aktivity NO syntáz a arginázy 
pri experimentálnej hyperreaktivite  

Homeostáza L-arginínu a pôsobenie 
NO v dýchacom systéme je závislé od rôznych 
faktorov. K jedným z dôležitých patrí ovplyv-
nenie syntézy NO moduláciou aktivity enzý-
mov podieľajúcich sa na tomto procese. 
V našich experimentoch sme použili látky inhi-
bujúce aktivitu enzýmov utilizujúcich L-arginín 
ako prekurzor pre syntézu NO. Použili sme 
inhibítory NO syntáz a prirodzený inhibítor 

aktivity arginázy N-hydroxy-L-arginín. Zo sku-
piny inhibítorov NO syntáz sme použili nešpe-
cifický inhibítor najmä konštitučných izoforiem 

NO syntáz metylester N-nitro-L-arginínu (L-
NAME) v dávke 40 mg/kg hmotnosti a relatív-
ne špecifický inhibítor prevažne induktívnej 
NO syntázy aminoguanidín v dávke 50 mg/kg 
hmotnosti. Látky sme podali zvieratám 
v krátkodobom alebo dlhodobom experimen-
te a sledovali sme vplyv takto zníženej hladiny 
NO na bronchiálnu hyperreaktivitu vyvolanú 
ovalbumínom. Látky ovplyvňujúce aktivitu 
arginázy (NOHA) sme použili v podmienkach in 
vitro. Zmeny reaktivity hladkého svalu trachey 
a pľúcneho tkaniva na histamín a acetylcholín 
v kumulatívnych dávkach 10−8 – 10−3 mol.l-1 
sme sledovali  podmienkach in vitro. 

 

 
Obr. 2 Zmeny reaktivity hladkého svalu trachey a pľúcneho tkaniva na acetylcholín v kontrolnej skupine (šedé stĺpce) a u senzibilizovaných 
zvierat predliečených L-NAME (vzorované stĺpce). ** (p<0,01), * (p<0,05). 
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Na obr. 2 uvádzame pre ilustráciu 
zmenu reaktivity hladkého svalu trachey a 
pľúcneho tkaniva na acetylcholín v kontrolnej 
skupine (šedé stĺpce) a u zvierat, ktorým bol 
počas celej senzibilizácie (14 dní) podávaný 
neselektívny inhibítor NOsyntáz L-NAME (vzo-
rované stĺpce). Po podávaní L-NAME, ktorý 
inhibuje prevažne cNOS  sme zaznamenali 
výrazné zvýšenie reaktivity hladkého svalu 

trachey, zatiaľ čo odpoveď hladkého svalu 
pľúcneho tkaniva bola menej výrazná.  

Inhibícia arginázy inkubáciou hladkého 
svalu trachey s NOHA v dávke 10 µmol/ orgá-
nový kúpeľ (Obr. 3) vyvolala v porovnaní s 
kontrolnou skupinou bez prítomnosti NOHA 
zníženie amplitúdy kontrakcie tak na histamín 
a acetylcholín, pričom vcelku výraznejšia bola 
odpoveď na histamín. 

 

 
 
Obr. 3 Zmeny reaktivity preparátov hladkého svalu trachey na acetylcholín a histamín v kontrolnej skupine zvierat (šedé stĺpce) 
a u preparátov zo senzibilizovaných zvierat po inkubácii s NOHA (vzorované stĺpce). ** (p<0,01), * (p<0,05). 

 

Vzhľadom na možnosť kompetície NO 
syntáz a arginázy o spoločný substrát, ovplyv-
ňovali sme v ďalších experimentoch preparáty 
hladkých svalov dýchacích ciest získané zo 
senzibilizovaných zvierat inkubáciou 
s fyziologickým roztokom (kontrolná skupina) 
alebo inkubáciou s kombináciou inhibítora 
iNOS – aminoguanidínu (AG) a inhibítora argi-
názy (NOHA), alebo s kombináciou inhibítora 
cNOS (L-NAME) a NOHA. Zistili sme (Obr. 4), že 
kombinácia NOHA + AG (čiarované stĺpce) 
vyvolala výrazné zníženie amplitúdy kontrak-
cie hladkého svalu trachey u senzibilizovaných 
morčiat v porovnaní s kontrolou. Súčasná in-
hibícia iNOS (AG) a arginázy (NOHA) mala teda 
priaznivý efekt na tonus hladkého svalu 
v podmienkach hyperreaktivity. Tieto výsledky 
korelujú s prácou Takemoto a spol. *20+, ktorí 

zistili po senzitizácii myší zvýšenú expresiu 
arginázy v bronchiolárnom epiteli a v zápalo-
vých bunkách. Zároveň zistili upreguláciu ex-
presie iNOS mRNA, z čoho usudzujú na zhodný 
priebeh expresie mRNA iNOS a zvýšenia aktivi-
ty arginázy. Menej výraznú odpoveď sme zistili 
po použití kombinácie NOHA + L-NAME (Obr. 4 
- kockované stĺpce), čo naznačuje dôležitejšiu 
participáciu iNOS v týchto podmienkach. Na 
kontrole expresie arginázy sa môže podieľať aj 
obsah L-arginínu v respiračnom systéme cez 
iNOS prostredníctvom tvorby NOHA. Pôsobe-
nie inhibície arginázy na vývoj bronchiálnej 
hyperreaktivity môže byť teda závislé od iNOS 
[1], z čoho vyplýva, že kompetícia alebo určitá 
optimálna rovnováha v aktivitách NOS 
a arginázy je dôležitý faktor v kontrole tonusu 
hladkého svalu.  
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Obr.4  Zmeny reaktivity preparátov hladkého svalu trachey na histamín v kontrolnej skupine zvierat (šedé stĺpce) a u preparátov 
zo senzibilizovaných zvierat po inkubácii s NOHA+AG (čiarované stĺpce) a NOHA+L-NAME (kockované stĺpce) . *** (p<0,001),  ** (p<0,01), * 
(p<0,05). 

 

Účinok inhibície sa prejavil výraznejšie 
na úrovni hladkého svalu trachey, odpoveď 
preparátov hladkého svalu pľúcneho tkaniva 
na použité mediátory bronchokonstrikcie bola 
len veľmi mierna. Rozdiely v pôsobení použi-
tých látok na rôznych úrovniach dýchacieho 
systému v našej práci môžu vyplývať z rozdiel-
nej lokalizácie enzýmov utilizujúcich L-arginín. 
Počet neurónov NOS utilizujúcich L-arginín je 
totiž vyšší v proximálnej než v distálnej oblasti 
dýchacích ciest. NO potom pôsobí bronchodi-
lačne najmä v proximálnych dýchacích cestách 
*16+. Rozdielnu odpoveď centrálnych a peri-
férnych dýchacích ciest zaznamenali aj North a 
spol. *14+, pričom dôležitú úlohu tu hrá práve 
argináza. Autori zistili zvýšenú expresiu arginá-
zy 1, arginázy 2, nNOS, iNOS pri akútnom aler-
gickom zápale dýchacích ciest. Inhibícia argi-
názy in vivo zmiernila citlivosť centrálnych 
dýchacích ciest na metacholín v akútnom mo-
deli. V chronickom modeli sa zvýšila len expre-
sia arginázy 1. Je pritom zaujímavé, že v chro-
nickom modeli, pri ktorom sú už prítomné aj 
remodelačné procesy, inhibícia arginázy znížila 
citlivosť na metacholín tak centrálnych ako aj 
periférnych dýchacích ciest. Argináza okrem 
toho môže tiež pozmeniť metabolizmus L-
arginínu na L-ornitín, tvorbu polyamínov a L-
prolínu, ktoré sú dôležité pre remodeláciu 
dýchacích ciest, ktorá hrá taktiež významnú 
úlohu v  bronchiálnej hyperreaktivite *3+. Zní-
žená dostupnosť L-arginínu pre NO syntázy 

spôsobená arginázou môže tiež viesť ku zvý-
šenej tvorbe peroxynitritu a tak prispievať k 
poškodeniu buniek a zvýšenej kontraktilite 
hladkého svalu *9+. Ckless a spol. *2+ zistili, že 
inhibícia arginázy viedla k zvýrazneniu zápalo-
vej odpovede a bronchiálnej hyperreaktivite u 
myší. 

Výsledky našich experimentov ukázali, 
že kaskáda dejov zapojených do metabolizmu 
L-arginínu a homeostázy NO je dôležitým fak-
torom ovplyvňujúcim bronchomotorický tonus 
dýchacích ciest prostredníctvom enzýmov 
utilizujúcich tento substrát – NO syntáz a argi-
názy. Výsledky poukazujú na dôležitosť opti-
málnej rovnováhy v aktivite NO syntáz a argi-
názy. Potvrdzujú, že kompetícia medzi NO 
syntázami a arginázou o spoločný substrát sa 
môže podieľať na vzniku hyperreaktivity dý-
chacích ciest a na jej zmenách vyvolaných 
moduláciou aktivity oboch enzýmových sys-
témov. Obidva typy enzýmov, ale najmä argi-
náza predstavujú zaujímavý terapeutický cieľ 
pre modifikáciu odpovede hladkých svalov 
dýchacích ciest pri respiračných ochoreniach 
sprevádzaných hyperreaktivitou. 
 
Podporené grantom VEGA č. 1/0010/10. Práca 
bola podporená projektom "Centrum experi-
mentálnej a klinickej respirológie" spolufinan-
covaným zo zdrojov ES. 
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Úvod 

Kašeľ je častým sprievodným prízna-
kom zápalových procesov v dýchacích cestách. 
Nakoľko na jeho liečbu sa používa dodnes 
obmedzené množstvo prípravkov, ktoré ne-
zriedka vedú k limitujúcim vedľajším účinkom, 
rozhodli sme sa v našich experimentoch sle-
dovať participáciu fosfodiesterázy (PDE) a jej 
jednotlivých izoenzýmov v kašľovom reflexe 
a v reaktivite dýchacích ciest. Cieľom je hľadať 
nové možnosti ovplyvnenia kašľa, pričom prá-
ve inhibícia PDE môže v budúcnosti nájsť svoje 
miesto (Chung, 2006).  

V predchádzajúcich experimentoch 
sme dokázali antitusické pôsobenie neselek-
tívnych ako aj selektívnych inhibítorov PDE 
(Mokrý et al., 2008, Mokrý et al., 2009). Na-
koľko sa v literatúre doteraz nenašli žiadne 
informácie o prípadnom antitusickom pôso-
bení selektívnej inhibície PDE1, rozhodli sme 
sa v našich experimentoch zistiť na modeli 
chemicky vyvolaného kašľa pôsobením aero-
sólu kyseliny citrónovej vinpocetínu na kašeľ 
a na reaktivitu dýchacích ciest.  

Vinpocetín je chemicky označovaný 
ako etyl-apovinkaminát, derivát vinkamínu, 
ktorý bol extrahovaný z vinca minor. Jeho 
súčasné uplatnenie pre svoje vazodilatačné 
pôsobenie založené najmä na selektívnej inhi-
bícii PDE1 je najmä pri chorobách ako mozgo-
vá ateroskleróza, senilná demencia, Meniero-
va choroba či diabetická retinopatia. Jeho 
benefit je tiež v celkovom zlepšení energetic-
kého metabolizmu mozgových buniek. Nazna-
čuje to aj jeho možné bronchodilatačné pôso-
benie, ktoré by sa mohlo uplatniť aj 
v antitusickom pôsobení. 
 
Metodika 
 Na sledovanie zmien odporu dýcha-
cích ciest in vivo sme použili morčatá s hmot-
nosťou 150-300 g. Zvieratá boli chované v 
centrálnom zverinci samostatne v klietkach. 

Pred i počas trvania experimentov dostávali 
plnohodnotnú potravu a vodu ad libitum. Do 
laboratória Ústavu farmakológie JLF UK boli 
prinesené minimálne 30 minút pred pokusom. 
Počas celého experimentu sme sledovali ich 
správanie ako aj príjem potravy a vody. Prvých 
niekoľko dní sme zvieratá opakovane vkladali 
do komôrky, aby sa adaptovali na prostredie 
pletyzmografu. Za adaptáciu sme považovali 
dosiahnutie hodinového pokojného dýchania 
u všetkých testovaných zvierat. 
 

 Odpor dýchacích ciest pomocou dvoj-
komorového celotelového pletyzmogra-
fu in vivo 

Na sledovanie špecifického odporu 
dýchacích ciest ako markera reaktivity dýcha-
cích ciest in vivo sme použili dvojkomorový 
celotelový pletyzmograf (typ 855, Hugo Sachs 
Elektronik, Nemecko) pre malé zvieratá (mor-
čatá).  

Špecifický odpor dýchacích ciest sme 
merali jednak pred expozíciou sledovanej 
bronchokonstrikčne pôsobiacej látky a jednak 
po jej aplikácii. Bronchokonstrikčnú látku sme 
podávali formou nebulizácie roztoku v rôznych 
koncentráciách, ktorá trvala 2 minúty. Ako 
bronchokonstrikčné látky sme použili histamín 
(10-6 mol.l-1; substancia firmy Sigma Aldrich). 
Počas nebulizácie i počas merania boli zvieratá 
v kľude, s mierne obmedzeným pohybom. V 
prípade zhoršenia dýchania, resp. gaspingu, sa 
nebulizácia okamžite prerušila. 

Pri hodnotení aktivity bronchodilatač-
ne pôsobiacich látok sme morčatá vystavili 
aerosólu uvedených bronchokonstrikčných 
mediátorov po jednorazovej dávke sledovanej 
látky. Vinpocetín (selektívny inhibítor PDE1, 
Cavinton, Gedeon Richter) sme aplikovali in-
traperitoneálne v dávke 1,0 mg.kg-1 telesnej 
hmotnosti 30 minút pred prvou nebulizáciou 
(Mokrý, 2008).  
 

mailto:mokry@jfmed.uniba.sk
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 Chemicky indukovaný kašeľ 
Na sledovanie kašľového reflexu sme 

použili metódu chemicky vyvolaného kašľa 
u morčiat (Šutovská et al., 2009). Na vyvolanie 
kašľového reflexu sme použili aerosól kyseliny 
citrónovej v koncentrácii 0,6 mol.l-1 rozpuste-
nej vo fyziologickom roztoku. Inhalácia kyseli-
ny citrónovej prebiehala počas dvoch minút 
v dvojkomorovom pletyzmografe. Počas tohto 
obdobia ako aj počas nasledujúcich dvoch 
minút hodnotil zaškolený pracovník vizuálne 
a sluchovo počet zakašľaní, pričom zazname-
nával presný čas kašľových nárazov. Na odlí-
šenie kašľa od kýchania, resp. pohybu, nám 
slúžilo spätné hodnotenie počítačového zá-
znamu prietoku vzduchu v nosovej komore 
(Mokrý a Nosáľová, 2007). 
 

 Navodenie hyperreaktivity dýchacích 
ciest 

Senzibilizácia morčiat alergénom – 
ovalbumínom, ktorá vyvoláva zmeny reaktivity 
dýchacích ciest na imunologickom podklade, 
trvala dva, resp. tri týždne (v závislosti na spô-
sobe aplikácie). Pri aplikácii alergénu ako aj 
ostatných použitých látok sme použili spôso-
by, ktoré zabezpečili očakávané farmakody-
namické prejavy, pričom vylučovali poškode-
nie zvierat a ich dyskomfort. Alergén sme zvie-
ratám aplikovali prvý deň senzibilizácie súčas-
ne dvomi spôsobmi – 1. deň subkutánne 
a intraperitoneálne, 3. deň len intraperitone-
álne a 14., resp. 21. deň  len inhalačne. Subku-
tánne sme látku aplikovali pod kožu v oblasti 
krku, intraperitoneálne do niektorého 
z horných kvadrantov brušnej oblasti zvieraťa. 
Inhalačnú aplikáciu sme zabezpečovali použi-
tím celotelového pletyzmografu. Reaktivitu 
dýchacích ciest na mediátory bronchospazmu 
sme sledovali po vyvolaní alergickej reakcie 
v podmienkach in vivo bezprostredne po po-
slednej inhalačnej senzibilizácii (Fraňová 
a spol., 2007).   
 

 Štatistické spracovanie výsledkov 
Údaje v grafoch sú vyjadrené ako 

priemer ± štandardná chyba priemeru (±SEM). 
Na grafické znázornenie vplyvu na kašeľ boli 
použité škatuľové grafy (box plot) so znázor-
nením minimálnej a maximálnej hodnoty, 
priemeru, mediánu a 25., resp. 75. percentilu.  

Na štatistické spracovanie sme použili 
štatistický softvér programu Microsoft Excel. 
Významnosť rozdielov bola hodnotená pri 
sledovaní zmien kašľa testom ANOVA s post-
hoc LSD testom a pri sledovaní zmien špecific-
kého odporu dýchacích ciest Studentovým t-
testom, resp. Wilcoxonovým testom pre párne 
zoradené súbory. Za štatisticky významný roz-
diel sme považovali p < 0,05. Štatistická výz-
namnosť rozdielov je znázornená na obráz-
koch nasledovne: * p<0,05, ** p<0,01, *** 
p<0,001. 

 
Všetky experimenty sme robili v súla-

de so základnými etickými normami a Helsin-
skou deklaráciou z roku 1975, revidovanou v 
roku 1983. Čiastkové úlohy boli schválené 
nezávislou Etickou komisiou JLF UK v Martine. 
 
Výsledky 

Zistili sme, že predliečba selektívnymi 
inhibítoromPDE1 vinpocetínom v intraperito-
neálnej dávke 1 mg/kg 30 min pred meraním 
znižuje počet zakašľaní po inhalácii kyseliny 
citrónovej (0,6 mol/l) u zdravých i senzi-
bilizovaných morčiat (obr. 1). Pre porovnanie 
uvádzame aj obrázok s antitusickým pôsobe-
ním ďalších selektívnych inhibítorov PDE (obr. 
2) – cilostazol (PDE3), citalopram (PDE4) 
a zaprinast (PDE5). 

Aplikácia vinpocetínu viedla zároveň 
k zníženiu špecifického odporu dýchacích ciest 
ako markera in vivo reaktivity dýchacích ciest. 
Tneto pokles bol pozorovaný však len po apli-
kácii ovalbumínu. Nebulizácia histamínom 
neviedla k významným zmenám v reaktivite 
dýchacích ciest in vivo ani u zdravých ani 
u ovalbumínom senzibilizovaných morčiat 
(obr. 3). 
 
Diskusia 
Z vyššie uvedených výsledkov vyplýva, že pou-
žitie selektívnych inhibítorov PDE môže hrať 
významnú úlohu v ovplyvnení reaktivity dý-
chacích ciest ako aj kašľa, a to nielen 
u zdravých morčiat, ale aj v podmienkach ex-
perimentálne navodeného eozinofilného zápa-
lu spojeného s hyperreaktivitou dýchacích 
ciest. V našich predchádzajúcich experimen-
toch (Mokrý et al., 2008, 2009) sme sa zame-
rali na hodnotenie pôsobenia neselektívnych 
ako aj selektívnych inhibítorov PDE3 a 4.  
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Obr. 1 Počet zakašľaní počas (2 min) a po (2 min) inhalácii aerosólu kyseliny citrónovej v koncentrácii 0,6 mol.l-1 u zdravých, senzibilizova-
ných a vinpocetínom predliečených morčiat. Kosoštvorec predstavuje priemer, hrubá čiara medián, dolný a horný okraj obdĺžnika predsta-
vujú 25. a 75. percentil a chybové úsečky predstavujú minimum a maximum. *  p<0,05 vs. kontrola, resp. ovalbumín. 
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Obr. 2 Porovnanie vplyvu vinpocetínu na kašeľ s ďalšími selektívnymi inhibítormi PDE. Ovplyvnenie kašľa u zdravých a ovalbumínom senzi-
bilizovaných morčiat po aplikácii selektívnych inhibítorov PDE 1 (vinpocetín), PDE3 (cilostazol), PDE4 (citalopram) a PDE5 (zaprinast). Koso-
štvorec predstavuje priemer, hrubá čiara medián, dolný a horný okraj obdĺžnika predstavujú 25. a 75. percentil a chybové úsečky predsta-
vujú minimum a maximum [11,14]. 
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Obr. 3 Špecifický odpor dýchacích ciest po inhalácii aerosólu fyziologického roztoku (Fyziol), kyseliny citrónovej (AC 0,6 M) a histamínu (Hi -
6) u nesenzibilizovaných (vľavo) a senzibilizovaných (vpravo) morčiat pred podaním (kontrola) alebo po podaní vinpocetínu. *  p<0,05 vs. 
kontrola. 

 
V súlade s literárnymi údajmi bolo ich pôsobe-
nie na kašeľ i reaktivitu dýchacích ciest priaz-
nivé, čo naznačuje ich perspektívne uplatnenie 
v rámci liečby chronických zápalových ochore-
ní dýchacích ciest spojených s hyper-
reaktivitou  

Nakoľko doteraz chýbali v literatúre 
informácie o vplyve inhibície PDE1 na kašeľ, 
naše výsledky naznačujú, že nami demonštro-
vané  antitusické pôsobenie otvára priestor na 
ich ďalšie štúdium aj v hľadaní ciest v rámci 
liečby kašľa. Nami zvolený inhibítor PDE1 vin-
pocetín spôsobil pokles počtu zakašľaní 
u zdravých aj senzibilizovaných morčiat, bez 
významnej zmeny in vivo reaktivity dýchacích 
ciest (zníženia špecifického odporu dýchacích 
ciest po nebulizácii histamínu ako markera in 
vivo reaktivity dýchacích ciest). Naznačuje to, 
že PDE1 nemá významnejšie postavenie 
v zápalovej, resp. alergickej odpovedi a na 
antitusickom pôsobení sa zrejme nepodieľa 
potlačenie bronchokonstrikčnej odpovede. 
Môžeme sa preto domnievať, že inhibítor 
PDE1 vinpocetín zrejme neuplatňuje svoje 
antitusické účinky prostredníctvom ovplyvne-
nia bronchokonstrikcie, ale skôr inými mecha-
nizmami, uplatňujúcimi sa aj pri zápalových 
reakciách. Dokazuje to aj skutočnosť, že výz-
namný rozdiel v in vivo reaktivite nebol pozo-
rovaný ani po nebulizácii kyseliny citrónovej. 
Naše výsledky (Mokrý et al., 2008) ako aj vý-
sledky iných autorov (Matsuda a spol., 2000) 
ukázali, že na rozdiel od inhibície PDE1 dochá-

dza po inhibícii PDE3, resp. 4 popri ovplyvnení 
kašľa aj k zníženiu špecifického odporu dýcha-
cích ciest. Aj preto sa považujú za najsľubnej-
šiu inhibícia PDE3 alebo PDE4, prípadne duál-
na inhibícia. Výsledky ďalšej štúdie ukázali, že 
aj v klinických podmienkach dokáže cilostazol 
znížiť citlivosť kašľového reflexu na kapsaicín 
u pacientov s bronchiálnou astmou (Ishiura 
a spol. 2005). K podobnými zisteniam dospeli 
aj Fujimura a Liu (2007), ktorí  pri testovaní 
antitusickej aktivity olprinonu (inhibítor PDE3) 
a SB207499 (inhibítor PDE4), dokázali schop-
nosť olprinonu znížiť kašľovú odpoveď 
u normálnych ako aj senzibilizovaných morčiat 
na kapsaicín. Okrem toho ukázala nedávna 
štúdia Koikeho a spol. (2008), že olprinon (in-
hibítor PDE3) má aj protizápalové pôsobenie 
v podmienkach akútneho poškodenia pľúc. 
Aj preto sa v súčasnosti testujú v klinických 
podmienkach najmä inhibítory PDE4 2. Gene-
rácie (cilomilast, piklamilast, roflumuilast), 
u ktorých sa predpokladá aj ich protizápalové 
pôsobenie pri menšom výskyte vedľajších 
účinkov v porovnaní s neselektívnymi inhibí-
tormi PDE (Karish a Gagnon, 2006). Ich účin-
nosť po perorálnom podaní je porovnateľná s 
teofylínom pri relatívne nižšom výskyte ved-
ľajších účinkov (Rennard et al., 2008). K určitej 
opatrnosti nabádajú aj nedávne negatívne 
výsledky štúdie s novým inhalačným PDE4 
inhibítorom UK-500,001 (Vestbo et al., 2009), 
naopak pozitívne sa javí v experimentálnej 
fáze oglemilast, prípadne Zl-n-91 (Spina, 2008, 
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Wang et al., 2010). Klinické využitie selektívnej 
inhibície PDE4 sa testuje aj v podmienkach 
bronchiálnej astmy (Hanania, 2008), kde pre-
behli už aj prvé úspešné klinické testy s roflu-
milastom a cilomilastom (Holgate, 2009). 
 
Záver 

Na základe našich vyššie uvedených 
zistení môžeme konštatovať, že aplikácia se-
lektívneho inhibítora PDE1 vinpocetínu vedie 
k zníženiu počtu zakašľaní u zdravých ako aj 
ovalbumínom senzibilizovaných morčiat, pri 
nezmenenej in vivo reaktivite dýchacích ciest. 
Naznačuje to, že vinpocetín neuplatňuje svoje 
antitusické pôsobenie ovplyvnením broncho-
konstrikcie, ale zrejme iným mechanizmom. 
Jeho ďalšie sledovanie, ako aj sledovanie iných 
selektívnych inhibítorov PDE môže priniesť 
nové poznatky a možnosti liečby kašľa. 
 
Podporené grantom VEGA č. 1/0072/08. Práca 
bola podporená projektom "Centrum experi-
mentálnej a klinickej respirológie" spolufinan-
covaným zo zdrojov ES. 
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Úvod 

Adenokarcinóm obličiek (RCC- renal 
cell carcinoma) je najčastejším nádorovým 
ochorením obličiek v dospelom veku. Tvorí až 
3% zo všetkých malignít a prináleží mu celo-
svetovo 100,000 úmrtí ročne *15+. Viac ako 
30% pacientom bol adenokarcinóm obličiek 
diagnostikovaný až v štádiu metastázovania. 
Podľa charakteristických morfologických zna-
kov môžeme RCC rozdeliť do niekoľkých pod-
typov a to svetlobunkový, granulárny, pa-
pilárny, chromofóbny, sarkomastoidný a ade-
nokarcinóm zberných kanálikov *1+. Najčas-
tejším podtypom je svetlobukový adenokar-
cinóm 70%, papilárny adenokarcinóm presta-
vuje 10-15%, karcinóm zberných kanálikov 1% 
a neklasifikované typy adenokarcinómu 4-5% 
[11]. Diagnostika a liečenie RCC je jeden 
z najzávažnejších probémov, pretože  liečba 
pri pokročilom karcinóme obličiek je veľmi 
obmedzená. Rádioterapia, má skôr paliatívny 
význam u pacientov s metastázami v kostiach, 
alebo v CNS. Základnú liečbu predstavuje chi-
rurgická liečba. Odstránením celej nádorovej 
masy, prostredníctvom nefrektómie, sa zvy-
šuje percento prežívania pacientov (50% s 
jednoročným prežívaním, 30% s päťročným 
prežívaním) *9+. V imunoterapii adenokarci-
nómu obličiek sa využívajú najmä cytokíny 
interferón α (INF α) a interleukín 2 (IL-2), kto-
ré zabíjajú tumorové bunky prostredníctvom 
aktivácie T buniek a NK buniek. Približne 10-
20% pacientov liečených cytokínmi dosiahne 
dočasné vymiznutie prejavov ochorenia 
a menej ako polovica  sa vylieči. Uprednos-
tňujú sa vysoké dávky IL-2 pred nízkymi dáv-
kami IL-2 a INF, alebo pred kombináciou tých-
to cytokínov. Vysoká dávka IL-2 je však spoje-
ná so závažnou toxicitou. V súčasnosti sa lieč-
ba používa len na vybraných pracoviskách 
v USA, menej v Európe *7,10+. Chirurgická 

liečba teda ostáva aj naďalej kľúčovou liečbou 
pre pacientov s diagnózou RCC. Cielená liečba 
zahsňa skupinu biologických látok, ktorých 
liečebný účinok je založený na ovplyňovaní 
biologických pochodov vyskytujúcich sa v 
nádorových bunkách. . Pozornosť výskumu sa 
zamerala na génový lokus krátkeho ramienka 
chromozómu 3, kde je lokalizovaný tumor-
supresorový gén VHL. Strata jeho funkcie je 
častým dôvodom výskytu RCC. Mutácia 
v tomto géne spúšťa procesy charakteristické 
pre nádorové bunky (angiogenéza, proliferá-
cia a rezistencia voči apoptóze) *4+. Inhibícia 
týchto procesov je predpokladom účinného 
liečebného efektu.  

Nádory pri svojom raste požadujú väč-
ší prívod krvi, s čím je spojený vznik novej cir-
kulácie. Kľúčovým podnetom aktivujúcim 
cievnu novotvorbu je bunková hypoxia spô-
sobená nadmerným rastom malígnych buniek 
[2]. Hypoxiou je indukovaná aktivita hypoxiou 
indukovateľného faktora - 1α (HIF- 1α) 
a následnou expresiou génov pre vaskulárny 
endotelový faktor – VEGF, angiopoetín2, eryt-
ropoetín a iné. Aktiváciou VEGF, sa stimuluje 
aktivita syntázy oxidu dusnatého (NOS) 
a zvýšenie expresie cyklooxygenázy 2 (COX-2). 
Výsledkom je vazodilatácia, zvýšenie perme-
ability ciev, a uvoľnenie endotelových buniek 
z väzieb s okolitými bunkami a extrace-
lulárnou matrix, ktoré sú normálne zabezpe-
čované adhezívnymi molekulami ako VE-
kadherín a PECAM [14]. 

Kaveolíny sú 21-25 kDa veľké proteíny, 
ktoré patria do rodiny integrálnych membrá-
nových proteínov. Dnes sú známe tri proteíny 
patriace do kaveolínovej rodiny *6+. Kaveolíny 
plnia funkciu „scaffolding“ adaptorových pro-
teínov. To znamená, že modulujú aktivitu 
prenášaného signálu priamou interakciou so 
signálnymi molekulami, ktoré sú lokalizované 
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v kaveolách *5+. Cav-1 má všeobecne inhibič-
ný efekt na signálne molekuly a aj na funkčnú 
aktivitu niekoľkých protoonkogénov, kde plní 
funkciu tumor supresora. Existuje niekoľko 
dôkazov, že enzymatická aktivita eNOS lokali-
zovaná v kaveolách je inhibovaná cav-1 a cav-
3. Cav-1 a cav-2 sa zúčastňuje na patogenéze 
mnohých ľudských nádorov, epitelových  ná-
dorov, rakoviny pľúc, rakoviny gastrointesti-
nálneho traktu, prostaty, vaječníkov a RCC 
[16]. 
 
 
Materiály a metódy 

V predloženej štúdii boli použité na 
stanovenie zmeny expresie kaveolínu-1, 
eNOS, Hsp90 tkanivá pacientov s diagnózou 
adenokarcinómu obličiek (RCC). V štúdii bolo 
použitých 39 tumorových a 39 kontrolných 
vzoriek od pacientov po radikálnej nefrektó-
mii. Pacienti boli vo veku od 38 do 82 rokov, 
z toho 16 bolo žien a 23 muži. Dvadsiatim 
dvom z nich bola odobratá pravá 
a sedemnástim ľavá oblička. Stupeň TNM kla-
sifikácie sa pohybuje od T1 po T3, Fuhrmanov 
grading od G1 po G4 a angioinvázia je pozitív-
na u 12 pacientov. Pacienti boli operovaný na 
Urologickej klinike Fakultnej nemocnice 
v Martine. Urológom bolo stanovené štádium 
TNM klasifikácie a patológom Fuhrmanovej 
nukleárny grading, angioinvázia, PCNA (proli-
feračný antigén, stanovený  imunohistoche-
micky). Ako primárna protilátka proti kaveolí-
nu-1 bola použitá anti-kaveolín-1, primárna 
protilátka proti eNOS anti-eNOS. Primárne 

protilátky boli nariedené v pomere 1: 1500 
v 1% mlieku. Ako primárna protilátka proti 
Hsp90 bola použitá anti-Hsp90 nariedená 
v pomere 1:3000. Po primárnej protilátke sa 
membrána premývala v TBST a inkubovala sa 
so sekundárnou protilátkou značenou peroxi-
dázou. Sekundárnou protilátkou proti kaveo-
lín-1, eNOS a Hsp90 bola anti-mouse IgG-HRP, 
nariedená v pomere 1: 10 000 v 1% mlieku. 
Blot sa exponoval na RTG film. Expozičný čas 
pre kaveolín-1 a eNOS bol 60 minút 
a expozičný čas pre Hsp90 bola 1 minúta. Au-
toluminogramy proteínov sa spracovali 
v programe Optiquant (Packard Instruments). 
Hodnotila sa optická denzita škvsn proteínov, 
pričom od tejto denzity sa odčíta denzita po-
zadia. V práci sa výsledky uvádzajú ako prie-
mer ± stredná chyba priemeru (SEM). Na 
hodnotenie rozdielov sa použil nepárový Stu-
dentov t-test. Hodnoty p<0,05 boli považova-
né za signifikantné. 
 
Výsledky 

Sledovaním expresie cav-1 sme za-
znamenali viditeľné zmeny v expresii cav-1 v 
tumorových tkanivách v porovnaní s kontrol-
nými tkanivami (obr.č.1A). Vzorky  označené 
ako KP (kontrola) a TP (tumor) boli od pacienta 
s diagnózou papilárny podtyp adenokarcinó-
mu obličiek (PRCC). Zvýšená expresia cav-1 je 
charakteristická práve pre svetlobunkový typ 
RCC, nie pre papilárny typ RCC (obr.č.1B). Tie-
to vzorky neboli ďalej použité v štatistickom 
vyhodnocovaní. 

 
 

 
 
Obr. 1 A) Zmena expresie cav-1 s veľkosťou 24 kDa v súbore pacientov (K kontrola, T tumor pacienta). β-aktín ako štandardný proteín. B) 
KP a TP vzorky od pacienta s papilárnym adenokarcinómom obličky. 
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V tumorových tkanivách bolo zazna-
menané zvýšenie expresie cav-1 vzhľadom ku 
kontrole (tumor 3298 ±725%, kontrola 
100±34, p=0,0000505) (obr.č.3A). Súbor pa-
cientov bol rozdelený do dvoch skupín podľa 
TNM klasifikácie na včasné štádium <T3 
a rozvinuté štádium ochorenia >T3, charakte-
rizované prerastaním nádoru do okolitých 
tkanív. Zaznamenali sme signifikantné zvýše-

nie expresie cav-1 v štádiu <T3 ( tumor 
2654±737, kontrola 81±29, p=0,01338) 
(obr.č.2B). Závislosť medzi zmenou expresie 
cav-1 a stupňom Fuhrmanovej gradingu bola 
preukázateľná v štádiách G1 a G2 (G1 tumor 
3892±1100, kontrola 44±38, p=0,00812; G2 
tumor 2781±1419, kontrola 133±31, 
p=0,00852) (obr.č.2C). 

 
 
 

   
Obr. 2 A) Relatívna expresia cav-1 v tumorových (T) a kontrolných  (K) tkanivách.  Dáta sú prezentované ako aritmetický priemer ±SEM. 
*** p < 0,001, ttest. B-C) Závislosť expresie cav-1 od TNM klasifikácie tumorov a Fuhrmanovej gradingu. Dáta sú prezentované ako aritme-
tický priemer ±SEM. ** p < 0,01, ttest. 

 
 

Zmeny expresie eNOS v tumorových 
tkanivách v porovnaní s kontrolnými tkani-
vami neboli zaznamenané (tumor 109±42 %, 
kontrola 100±28%, p=0,856) (obr.č.3A). Indi-
viduálne zmeny v expresii eNOS jednotlivých 

pacientov sme porovnali s TNM klasifikáciou a 
Fuhrmanovej gradingom (obr.č.3B-C). Pri po-
rovnaní expresie eNOS so závažnosťou ocho-
renia sme nezaznamenali signifikantné zmeny 
expresie eNOS. 

 
 

 
 
Obrázok 2 : A) Relatívna expresia eNOS v tumorových (T) a kontrolných  (K) tkanivách.  Dáta sú prezentované ako aritmetický priemer 
±SEM. B-C) Závislosť expresie eNOS od TNM klasifikácie tumorov a Fuhrmanovej gradingu. Dáta sú prezentované ako aritmetický priemer 
±SEM. * p < 0,05, ttest. 
 
 
Nezaznamenali sme zmeny expresie Hsp90 
v tumorových tkanivách v porovnaní 
s kontrolnými tkanivami (obr.č.3A) 
a nepotvrdila sa nám ani závislosť expresie 

Hsp90 od TNM klasifikácie a Fuhrmanovej 
gradingu (obr.č.3B-C). 

Sledovaním expresie Bcl-2 sme za-
znamenali viditeľné zmeny v expresii Bcl-2 v 
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tumorových tkanivách v porovnaní s kontrol-
nými tkanivami. 
 

 

 
Obrázok 4: Zmena expresie Bcl-2 s veľkosťou 20kDa v súbore 
pacientov (K kontrola, T tumor pacienta). β-aktín ako štan-
dardný proteín. KP a TP vzorky od pacienta s papilárnym ade-
nokarcinómom obličky.  

 

Zmena expresie Bcl-2 v tumoroch v porovnaní 
s kontrolou bola signifikantná (tumor 
241±39%, kontrola 100±19%, P=0,003068). 
Pri porovnaní s TNM klasifikáciou  
a Fuhrmanovej gradingom RCC sme zazna-
menali signifikantné zmeny v expresii Bcl-2 
v skorších štádiách RCC (<T3 tumor 261±49%, 
kontrola 123±58%, P=0,0245; G1 tumor 
236±52% , kontrola 83±26; G2 tumor 
239±138%, kontrola 79±12, P=0,0314) (obr.č. 
5).

 

 
 
Obr. 3 A) Relatívna expresia Hsp90 v tumorových (T) a kontrolných  (K) tkanivách.  Dáta sú prezentované ako aritmetický priemer ±SEM. B-
C) Závislosť expresie Hsp90 od TNM klasifikácie tumorov a Fuhrmanovej gradingu. Dáta sú prezentované ako aritmetický priemer ±SEM. * 
p < 0,05, ttest. 

 

 

 
Obr. 5 A) Relatívna expresia Bcl-2 v tumorových (T) a kontrolných  (K) tkanivách.  Dáta sú prezentované ako aritmetický priemer ±SEM. B-
C) Závislosť expresie Bcl-2 od TNM klasifikácie tumorov a Fuhrmanovej gradingu. Dáta sú prezentované ako aritmetický priemer ±SEM. * p 
< 0,05, ttest.  
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Diskusia 
Výsledky uvedené v tejto práci boli 

získané na základe vyhodnotenia klinických 
údajov 39 pacientov s diagnózou adenokarci-
nómu obličiek. Metódou Western blot sme 
sledovali zmeny expresie cav-1, eNOS, Hsp90, 
Bcl-2 v tumorovom tkanive vzhľadom na kon-
trolu a v porovnaní s TNM klasifikáciou 
a Fuhrmanovej gradingom.  

Kaveolíny sa zúčastňujú na patogené-
ze mnohých ľudských nádorov, ako napríklad 
epiteliálne nádory, rakovina pľúc, rakovina 
gastrointestinálneho traktu, prostaty, vaječ-
níkov a RCC *15+. Galvéz vo svojej štúdii za-
znamenal, že cav-1 ako intracelulárna signál-
na molekula sa zúčastňuje bunkovej migrácie 
a napomáha pohybu buniek. Migrácia buniek 
je kľúčovým krokom angiogenézy 
a metastázovania *7+. Kaveolín-1 interaguje aj 
s AKT/mTOR, čo je významný regulátor angio-
genézy tumorov, rastom a proliferáciou ná-
dorových buniek *2+. V kaveolách je lokalizo-
vaná aj eNOS, ktorá tvorí s cav-1 a Hsp90 he-
terokomplex. Kaveolín predstavuje inhibítor 
enzýmovej aktivity eNOS kontrolujúci bazálnu 
produkciu NO. Naše výsledky dokázali signifi-
kantne zýšenú expresiu cav-1 v tumorových 
tkanivách v porovnaní s kontrolnými tkani-
vami. Zároveň sme zaznamenali signifikantné 
rozdiely v expresii cav-1 v  <T3 štádiách ocho-
renia podľa klasifikácie TNM a v G1 a G2 pod-
ľa Fuhrmanovej gradingu. Zmeny expresie 
v eNOS a Hsp90 sme nepozorovali. Zistilo sa, 
že cav-1 je exprimovaný aj v iných nádoro-
vých ochoreniach a mnohé expreimenty do-
kázali, že cav-1 vylučujú rakovinové bunky 
(napr.bunky prostaty) v biologicky aktívnej 
forme. Takto uvoľňovaný cav-1 môže mať 
preto kritickú funkciu proangiogénneho fak-
tora v progresii metastáz tohto nádorového 
ochorenia [13]. 

Nádorové bunky získavajú postupne 
rezistenciu voči mechanizmom vedúcim 
k apoptóze bunky. Veľmi dôležitú úlohu pri-
tom zohráva onkogénny potenciál faktorov 
rodiny Bcl-2. Nadmerná expresia anti-
apoptotickej podrodiny Bcl-2 môže viesť 
k tumorigenéze a chemorezistencii nádorov, 
ale inhibícia týchto proteínov môže mať pre 
bunky letálne následky *12+. Keďže rast ná-
dorových buniek je podmienený i zvýšenou 
schopnosťou prežiť a  väčšina nádorových 

buniek získava rezistenciu voči apoptóze , 
sledovali sme expresiu anti-apoptotického 
proteínu Bcl-2. V súbore pacientov sme za-
znamenali zvýšenú expresiu Bcl-2, čím sa po-
tvrdila teória rezistentnosti nádorových bu-
niek voči apoptóze. Pacientov sme klasifiko-
vali podľa TNM klasikácie a Fuhrmanovej gra-
dingu a tým sme ich rozdelelili do skupín pod-
ľa závažnosti ochorenia. Z našich výsledkov 
vyplýva, že zvýšená expresia Bcl-2 je charak-
teristická práve pre včasné štádiá nádorového 
ochorenia. 

Vzhľadom na zvýšenú expresiu cav-1, 
Bcl-2 v tumorových tkanivách a v skorších 
štádiách TNM klasifikácie, by mohli tieto pro-
teíny predstavovať špecifické proteíny pre 
RCC. Kaveolín-1 by mohol slúžiť ako vhodný 
biomarker adenokarcinómu obličiek, vzhľa-
dom na jeho signifikantne zvýšenú expresiu 
(v tumorových tkanivách) vo včasných štá-
diách tohto ochorenia. Stále však chýba séro-
vý marker RCC, preto by bola možnosť stano-
venia týchto proteínov v plazme veľkým prí-
nosom pre včasnú diagnostiku adenokarci-
nómu obličiek. 
  
 
Táto práca vznikla za podpory grantu VEGA 
1/0103/09 a VEGA 1/0707/09.  
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Vplyv polysacharidov z Trichilia emetica Vahl. (Meliaceae) na obranné reflexy 
dýchacích ciest v závislosti od ich podanej dávky. 
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Úvod 

Trichilia emetica je mierne rozkonáre-
ný ker, prípadne menší strom, ktorý sa priro-
dzene vyskytuje v mnohých oblastiach rovní-
kovej Afriky.  Má nepravidelný kmeň 
s priemernou hrúbkou 5-15 cm. Na každej 
stonke sa spravidla nachádza 4-7 párov subse-
silných, predĺžených listov oválneho tvaru. 
Malé, zelené kvety rastliny neskôr nahradia 
guľovité plody karmínovej farby, ktorá sa 
v čase zrelosti mení až na fialovú (obr. 1A). 
V každom plode sa nachádzajú 3-4 červeno-
čierne semená oválneho tvaru (obr. 1B).  

 
Etnofarmakológia  

Zloženie a podiel aktívnych zložiek  sa 
výrazne líši v závislosti na časti rastliny. Kým 
hlavnou zložkou semien (45-60%) sú oleje, 
plody T. emetica majú najvýznamnejšie zastú-
penú proteínovú frakciu (17%). Vo vodnom 
extrakte z kôry sa nachádza vysoký podiel 
tanínov (6.82%). V komplexnom extrakte listov 
rastliny sa nachádza okolo 40% polysacharidov 
[5]. 

 

 
 
Obr. 1 A. Trichilia emetica Vahl. (Meliaceae) - rastlina s plodmi, v ktorých sú uložené semená rastliny (B). 

 
To je aj dôvodom, prečo sa T. emetica 

v tradičnej medicíne používa na liečbu rôzno-
rodých ochorení. Ich súhrn prinášajú viaceré 
literárne zdroje *9, 11, 2+. Extrakt z T. emetica 
urýchľuje a podporuje hojenie chronických rán 
predĺžené vplyvom sekundárnej infekcie ale-
bo nádorovej infiltrácie. Prášok z  koreňa rast-
liny sa používa na liečbu cirhózy, infekcie škr-
kavkami, bolestí brucha pri askariáze a  dys-
menorei. Mixtúra mlieka a koreňového prášku 
sa používa ako preháňadlo a antidotum pri 

otravách a mixtúra s medom ako antiastmati-
kum. Na vyvolanie vracania sa odporúča zmes 
prášku z rastliny a vlažnej vody.  Výluh alebo 
odvar z kôry koreňa rastliny zvyšuje plodnosť 
žien vo fertilnom veku, pôsobí proti hepatití-
de, žalúdočným ťažkostiam, horúčke 
a epilepsii *6+. Prášok z kôry kmeňa rastliny 
znižuje teplotu, tlmí kašeľ, prináša úľavu pri 
bronchiálnych problémoch, kvapavke 
a syfilise.  Výluh z kôry sa často odporúča pri 
brušných ťažkostiach spojených s gastritídou, 
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hepatitídou, nádormi a vredmi vnútorných 
orgánov *7+. Odvar z listov pomáha pri svrabe, 
malárii, hypertenzii, popáleninách, črevných 
parazitoch, infekcii kože a ústnej dutiny. Po 
jeho požití sa tiež popisuje úľava pri akútnom 
reumatizme a bolestiach chrbtice [5].  

Mnohé z uvedených tradičných indiká-
cií boli experimentálne overené.  T. emetica 
obsahuje zložky s pozitívnym larvicidálnym 
a insekticidálnym účinkom *10, 13, 20+. Viace-
ré druhy rodu Meliaceae majú výrazné anti-
plazmodiálne účinky a sú schopné ovplyvniť 
druhy plazmódií senzitívne  ale aj rezistentné 
na chlorochin *8, 19+. Vodný a alkoholový ex-
trakt T. emetica, ktorý používajú tradiční lieči-
telia Zulu na tlmenie bolesti a zníženie horúč-
ky, v experimentálnych podmienkach inhibuje 
aktivitu cyklooxygenázy a znižuje syntézu 
prostaglandínov o 89 % *12+. Antipyretický 
efekt rastliny bol porovnaný s účinkom refe-
renčného indometacínu v dávke 50 mg/kg  
[16].  V literatúre sa popisujú aj mnohé nežia-
duce účinky spojené s požitím rastliny. Prípra-
vok z listov spôsobil smrť morčiat dôsledku 
edému pľúc  *3+. V prípade požitia väčšieho 
množstva pôsobia toxicky aj prípravky 
z koreňa rastliny. Aj napriek tomu, že zvyšky 
semien po extrakcii oleja majú tiež toxické 
účinky sa bežne používajú v Ghane ako antido-
tum pri otravách za účelom vyvolania vracania 
[11]. 

Cieľom prezentovanej práce bolo ex-
perimentálne overiť účinky rastliny v oblasti 
respiračného systému a tým zistiť opodstat-
nenosť indikácie prípravkov z rastliny pri ast-
matických a bronchitických ťažkostiach. 
 
Materiál a metodika 

Ako animálny model boli 
v experimentoch použité morčatá- samce 
kmeňa Trik, ktorých telesná hmotnosť bola 
v rozmedzí 150-300 g. Zvieratá, rozdelené do 
8-členných skupín, pochádzali z akredi-
tovaného chovu (Ústav experimentálnej far-

makológie, SAV, Dobrá Voda. Pred vlastnou 
realizáciou experimentov boli sedem dní adap-
tované na podmienky centrálneho zverinca 
a následne na naše laboratórne podmienky. 

Bdelé zvieratá boli počas pokusu 
umiestnené do dvojkomorového pletyzmogra-
fu  firmy Hugo Sachs Elektronik, HSE (typ 855) 
pre malé laboratórne zvieratá, ktorý pozostá-

va z dvoch samostatných komôrok (nazálnej a 

torakálnej. Obe časti sú oddelené elastickým 
prstencom, ktorý pevne prilieha na krk zviera-
ťa a zabraňuje cirkulácii vzduchu medzi jednot-
livými komôrkami pletyzmografu. Súčasťou 
zariadenia je pneumotachograf a zosilňovač, 
prostredníctvom ktorých dochádza 
k registrácii zmien prietoku vzduchu počas 
kašľa a následne k softvérovej transformácii  
zaznamenaných údajov.  

Kašľový reflex bol vyvolávaný počas 
dvojminútovej expozície zvierat aerosólu kyse-
liny citrónovej v koncentrácii 0.3 M.  Aerosól 
bol generovaný tryskovým nebulizérom (PARI 
jet nebuliser, fy Paul Ritzau, Pari-Werk GmbH, 

Nemecko, medián veľkosti častíc 1.2 m, 
ktorý bol pripojený na vstupný uzatvárací ven-
til nazálnej komôrky pletyzmografu.    

Intenzita kašľovej odpovede bola vy-
hodnocovaná ako celkový počet nárazov kašľa 
(PN) počas expozície parám kyseliny citróno-
vej. Náraz kašľa bol definovaný ako náhle zvý-
šenie expiračného prietoku vzduchu spojené 
s typickým „kašľovým pohybom“ zvieraťa 
a zvukom kašľa. 

Zmeny reaktivity hladkého svalstva 
dýchacích ciest boli sledované paralelne 
v rámci hodnotenia kašľového reflexu, t.j. 
u morčiat po ich umiestnení do celotelového 
bodypletyzmografu. Okrem už uvedených je 
tiež súčasťou prístroja softvér HSE Pulmodyn 

Pennock W (Hugo Sachs Elektronik, Nemecko. 
Tento umožňuje vypočítať na základe časové-
ho posunu tlakových zmien medzi jednotlivými 
komôrkami bodypletyzmografu hodnotu tzv. 

špecifického odporu dýchacích ciest (R.V, 
ktorý je výborným  prediktorom reaktivity 
hladkého svalstva dýchacích ciest v in vivo 
podmienkach [15].   

Hodnoty PN a R.V sme vyhodnocovali 
u troch skupín zvierat pred a v osvedčených 
časových intervaloch po podaní príslušnej 
látky: 

 TE 50 – skupina morčiat (n=8), ktorej 
sme podali polysacharid TE 
v perorálnej dávke 50 mg/kg hmot-
nosti zvieraťa; 

 TE 100 – skupina morčiat (n=8), ktorej 
sme podali polysacharid TE 
v perorálnej dávke 100 mg/kg hmot-
nosti zvieraťa; 



  JLF UK v Martine, 2010   

30 
 

 kodeín –  pozitívna kontrolná skupina 
zvierat (n=8), ktorá dostala kodeín 
v perorálnej dávke 10 mg/kg. 

Získané údaje boli vyhodnotené Studentovým 
t-testom pre párne zoradené súbory. Stĺpce v 
grafickom znázornení reprezentujú priemernú 

hodnotu R.V, resp. PN  S.E.M. Štatistická  

významnosť je vyjadrená nasledovne:  p 

0.05,  p 0.01. 
 
Izolácia polysacharidov z T. emetica  

Vysušené listy T. emetica rozdrvené na 
jemný prášok boli extrahované 80% etanolom 
a následne prefiltrované. Procesom nasycova-
nia filtrátu destilovanou vodou (4 hod pri tep-
lote 100 °C), následnej dialýzy a lyofilizácie 

vznikol surový polysacharid TE, ktorú sme 
použili v experimentálnych prácach. Podiel 
polysacharidov vo vzorke TE predstavoval  
39% z celkového množstva komplexného eta-
nolového extraktu.  Z jednoduchých cukrov 
boli vo frakcii TE  najvýznamnejšie zastúpené 
galaktóza, arabinóza a kyselina galakturónová 
[18]. 
 
Výsledky  

Perorálne podanie rôznych dávok tes-
tovaného polysacharidu TE a štandardného 
antitusika kodeínu viedlo k útlmu počtu nára-
zov kašľa vyvolaného aerosólom kyseliny cit-
rónovej, ktoré zobrazuje graf č.1.  

 

 
Graf 1. Zmeny počtu nárazov (PN kašľového reflexu indukovaného kyselinou citrónovou u bdelých morčiat (n=8 v každej skupine po 
perorálnom podaní polysacharidu izolovaného z T. emetica v dvoch rôznych dávkach (TE 50-50 mg/kg a TE 100-100 mg/kg hmotnosti 
zvierat). Porovnanie údajov s aktivitou kodeínu testovaného v dávke 10 mg/kg per os. N- základné meranie pred podaním akejkoľvek látky; 
*p<0.05, **p<0.01 

 
Je zrejmé, že antitusický efekt polysa-

charidu TE je závislý na podanej dávke. 
V porovnaní s klasickým antitusikom kodeí-
nom bol nástup účinku oboch použitých dávok 
polysacharidu TE pomalší, až po 60 min od 

podania (p<0.05 v prípade TE 50;  p<0.01 pri 
TE 100), pričom účinok nižšej dávky trval 120 
min (p<0.05 pri TE 50;  p<0.01 pri TE 100) a 
účinok vyššej dávky TE bol evidentný aj po 300 
min od podania (p<0.05).   
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Graf 2. Zmeny špecifického odporu dýchacích ciest (R.V) po perorálnom podaní polysacharidu izolovaného z T. emetica v dvoch rôznych 
dávkach (TE 50- 50 mg/kg a TE 100- 100 mg/kg hmotnosti zvierat). Porovnanie údajov s aktivitou kodeínu testovaného v dávke 10 mg/kg 
per os. N- základné meranie pred podaním akejkoľvek látky; #*p<0.05, **p<0.01 

  
Účinok dvoch rôznych dávok testova-

ného polysacharidu TE na reaktivitu dýchacích 
ciest v podmienkach in vivo znázorňuje graf 
č.2. Špecifický odpor dýchacích ciest (R.V) bol 
redukovaný iba po podaní vyššej dávky poly-
sacharidu (100 mg/kg). Bronchoaktívny účinok 
mal v porovnaní s antitusickým efektom rých-
lejší nástup a pretrval až po meranie po 120 
min od aplikácie polysacharidu (p<0.01 po 30 
min, p<0.05 po 60 a 120 min). Nižšia dávka 
polysacharidu TE (50 mg/kg) výraznejšie neov-
plyvnila hodnoty R.V. Kodeín vyvolal 
u pozitívnej kontrolnej skupiny zvierat signifi-
kantné zvýšenie priemernej hodnoty R.V po 30 
min od podania antitusika (graf č. 2). 
 
Diskusia a záver 

Kašeľ, jeden z najvýznamnejších ob-
ranných mechanizmov reflexného charakteru, 
patrí k najčastejším symptómom rôznorodých 
ochorení organizmu. Patologický typ kašľové-
ho reflexu stráca svoju ochrannú a očistnú 
funkciu, stáva sa neužitočným, zhoršuje kvalitu 
života a navyše môže viesť k závažným sekun-
dárnym zdravotným komplikáciám. Terapia 
patologického kašľa predstavuje vážny medi-
cínsky problém. Mnohokrát nepoznáme zá-

kladnú príčinu kašľa a teda sme odkázaní na 
symptomatickú kašeľ supresívnu terapiu, ktorá 
síce neodstráni príčinu kašľa, ale zredukuje 
jeho intenzitu na tolerovateľnú úroveň. 
V tomto smere zostávajú stále najúčinnejšími 
agonisty centrálnych opioidných receptorov 
kodeínového typu, ktorých závažné nežiaduce 
účinky sú všeobecne známe ako z výsledkov 
experimentálnych prác, tak aj z klinickej praxe. 
Periférne antitusiká majú síce menej nežiadu-
cich účinkov, ale zároveň aj výrazne nižšiu 
kašeľ supresívnu účinnosť ako látky 
s centrálnym mechanizmom pôsobenia. Viace-
ré práce realizované aj v našich podmienkach 
ukázali, že rastlinné polysacharidy by mohli 
predstavovať účinnú alternatívu syntetických 
liečiv *14+.   

Naturálna medicína, v rámci ktorej sa 
používajú ako liečivá rôzne druhy rastlín je 
v krajinách rovníkovej Afriky veľmi široko prak-
tizovaná. Považuje sa zároveň za významnú 
časť národnej kultúry a tradícií. Trichilia emeti-
ca je jednou z najvyužívanejších liečivých rast-
lín v Mali, Senegale a Mauretánii. V jej listoch 
bola identifikovaná a izolovaná pomerne vý-
razná polysacharidová frakcia (takmer 40%), v 
ktorej dominujú polysacharidy typu arabinoga-
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laktánu (54%) a ramnogalakturonanu (30%). 
Uvedené polysacharidy sú štrukturálne po-
dobné tým, ktorých antitusický účinok bol v 
našich experimentálnych podmienkach už 
potvrdený *17, 18+. Polysacharidová frakcia TE 
preukázala schopnosť redukovať počet nára-
zov kašľa vyvolaného inhaláciou kyseliny cit-
rónovej, pričom štatistická signifikantosť re-
dukcie bola úmerná veľkosti dávky polysacha-
ridu. Nástup účinku oboch použitých dávok 
polysacharidu TE bol pomalší a trvanie účinku 
kratšie ako v prípade kodeínu, ktorý predsta-
vuje aj v súčasnosti najaktívnejšie antitusikum 
používané v klinickej praxi.  

Mechanizmy kašeľ supresívneho efek-
tu polysacharidov, vrátane frakcie izolovanej 
z listov T. emetica, nie sú ešte detailne overe-
né. Základné farmakokinetické parametre 
naznačujú, že antitusický účinok polysachari-
dov je pravdepodobne viazaný na niektorú 
z periférnych zložiek reflexného oblúka kašľa. 
Jedným z možných mechanizmov antitusické-
ho pôsobenia by mohla byť bronchodilatácia. 
Jej úzky vzťah ku kašľovému reflexu a supresii 
kašľa je všeobecne známy. Viacerí autori uká-
zali, že látky, ktoré sa primárne používajú ako 
bronchodilatanciá sú zároveň schopné účinne 
tlmiť kašeľ *4+. Iné literárne zdroje informujú 
o možnosti vyvolať kašeľ látkami, ktoré sú 
primárne zodpovedné za bronchokonstrikciu, 
napr. histamín *1+. V našich experimentoch 
sme dokázali bronchodilatačnú aktivitu poly-
sacharidu TE až pri testovaní vyššej dávky. 
Nástup účinku bol pomerne rýchly, už po 30 
min a signifikantný pokles R.V bol zaznamena-
ný počas meraní po 60 a 120 min od podania 
látky.  

Na základe prezentovaných výsledkov 
možno konštatovať, že polysacharidy izolova-
né z listov rastliny Trichilia emetica majú 
schopnosť tlmiť experimentálne vyvolaný kaš-
ľový reflex a bronchokonstrikciu.  
 
Podporené grantom VEGA 1/0010/10, VEGA 
1/0073/08, APVV 0030-07. Práca bola podpo-
rená projektom "Centrum experimentálnej a 
klinickej respirológie" spolufinancovaným zo 
zdrojov ES. 
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Vo všeobecnosti je širokej lekárskej 

verejnosti známe, že ochranné reflexy respi-
račného traktu pasívne chránia dýchacie ús-
trojenstvo pred vniknutím škodlivín do hlbších 
častí dýchacích ciest. Zatiaľ čo obranné reflexy 
pomáhajú odstraňovať škodliviny 
z respiračného traktu. Kašľový reflex je nepo-
strádateľný obranný reflex dýchacích ciest, 
ktorý spolu s mukociliárnym transportným 
systémom tvorí  hlavné očistné mechanizmy 
respiračného traktu  (1).  Kašľanie chráni dý-
chacie cesty  pred  uzáverom po vdýchnutí 
cudzích telies a tiež zabraňuje infikovanému 
hlienu preniknúť hlbšie do bronchiálneho 
strómu a pľúc, čo by mohlo byť pre pacienta 
veľmi nebezpečné.  U zdravých ľudí je kašeľ 
prítomný len v tých situáciách, keď aktivita 
mukociliárneho aparátu a alveolárnych makro-
fágov  je nedostatočná pri plnení očistnej úlo-
hy v dýchacích cestách. Príkladom takejto 
situácie môže byť náhle vniknutie pevných 
alebo tekutých častí potravy do respiračného 
traktu alebo inhalácia dráždivých plynov (2). 

Napriek tejto skutočnosti, kašľový ref-
lex je najčastejším sprievodným javom ocho-
rení respiračného traktu a je najčastejšou prí-
činou, pre ktorú pacient navštívi lekára (3). 
V takomto prípade sa kašeľ stáva reflexom 
patologickým, ktorý zaťažuje organizmus cho-
rého Patologický kašeľ, zvlášť jeho chronická 
forma, má významný dopad na kvalitu života 
pacienta.  Ovplyvňuje fyzickú aktivitu a má aj 
psychosociálne dôsledky. Kašľajúci pacient  
trpí mnohokrát nespavosťou, podráždenosťou, 
nauzeou a vracaním. Často sa pridruží inkonti-
nencia moča a zníži sa jeho pracovná výkon-
nosť. U mnohých pacientov to môže viesť 
k sociálnym problémom spojených 
s nutnosťou zmeniť prácu alebo dôležité so-
ciálne aktivity (4). Okrem toho zvýšenie intra-
torakálneho tlaku počas kašľa (inspírium – 13 
kPa a exspírium + 30 kPa) môže vyvolať fraktú-
ry rebier, kašľovú synkopu, pneumotorax, 

pneumomediastínum, krvácanie a pod. 
U pacientov s koronárnou léziou môže odštar-
tovať anginózne bolesti. Nemenej dôležitý je aj 
fakt, že kašeľ je dôležitou cestou šírenia infek-
cie (1). 

Vzhľadom k tomu, že respiračné ocho-
renia sprevádzané patologickým kašľom pred-
stavujú závažný klinický problém je potrebné 
poznať mechanizmy jeho vzniku a tým spôso-
bom aj prispievať k racionálnej liečbe. Z tohto 
pohľadu je dôležité si uvedomiť, že kašeľ ako 
reflexný dej pozostáva z 5 základných častí. 
A to aferentných nervových zakončení s prí-
slušnou aferentnou dráhou, kašľového centra, 
eferentnej dráhy a efektorov.  Farmakologicky 
je možné ovplyvniť ktorúkoľvek z uvedených 
zložiek reflexného oblúka kašľa alebo farma-
kologicky pôsobiť na viacerých úrovniach. 
 
Aferentné nervové zakončenia  

Je známe, že aferentácie vychádzajúce 
z bilaterálnych  vagových nervov  hrajú zá-
kladnú úlohu v regulácii kašľového reflexu. 
Podľa Mazzoneho a spol. (5) možno ako zá-
kladnú klasifikáciu subtypov aferentných ner-
vových zakončení v dýchacích cestách akcep-
tovať nasledovné delenie: 

a/ SARs – pomaly sa adaptujúce receptory 
b/ RARs – rýchle sa adaptujúce receptory 
c/ extrapulmonálny „kašľový receptor“ 
d/ C-vlákna 

e/ A-vlákna 
 
Z elektrofyziologických experimentál-

nych štúdií vyplýva, že aferentné nervové za-
končenia v dýchacích cestách, podráždením 
ktorých vyvoláme kašľový reflex, si môžeme 
rozdeliť podľa citlivosti k dráždidlu na zakon-
čenia citlivé na:  

a/   mechanický podnet,  
b/  chemické stimuly – kapsaicín, kyselina 

citrónová, hypertonický soľný roztok, vo-
da,  cigaretový dym, autakoidy ako sú 
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bradykinín, a   prostaglandíny, vo veľmi 
nízkych koncentráciách neurotramsitery 
ako sú agonisti muskarínových recepto-
rov, substancia P, neurokinín A, a 

c/ elektrický stimul. 
 
Okrem toho podľa lokalizácie ich roz-

deľujeme na:  
a/ intrapulmonálne a  
b/ extrapulmonálne. 

 
K intrapulmonálnym aferentným ner-

vovým zakončeniam v dýchacích cestách rea-
gujúcim na mechanické stimuly patria pomaly 
sa adaptujúce receptory SARs a rýchle sa 
adaptujúce receptory RARs (6 ). 

K extrapulmonálnym aferentným ner-
vovým zakončeniam v dýchacích cestách rea-
gujúcim na mechanické stimuly patrí podľa 
Mazoneho a spol.  (5) len kašľový receptor, 
ktorý bol definovaný ako subtyp RARs. Jeho 
úlohou je zabezpečiť vznik kašľa. Podľa Can-
ninga  a spol. (6) aktiváciou kašľových recepto-
rov sa priamo vyvolá kašľový reflex. Tieto va-
gálne aferentácie sú kapsaicín-insenzitívne, ale 
znamenite senzitívne k mechanickému dráž-
deniu a ku kyseline citrónovej . Ľahko sa odlí-
šia od C-vlákien ako aj  rýchle sa adaptujúcich 
stretch receptorov (RARs) a pomaly sa adaptu-
júcich stretch receptorov (SARs)  inervujúcich 
dýchacie cesty a pľúca. Základný rozdiel je  
v ich potenciálnej schopnosti týkajúcej sa rých-
losti vedenia vzruchu a ich necitlivosti voči 
kapsaicínu, bradykinínu, kontrakcii hladkých 
svalov v dýchacom trakte, rozpätiu dýchacích 
ciest a negatívneho lúmenového tlaku. Tieto 
vagálne aferentácie sú ideálne situované 
a vnímavé k  mechanickému vyvolaniu kašľo-
vého reflexu.  

Kašľanie vyvolané kyselinou citróno-
vou u bdelých, zdravých morčiat je z veľkej 
časti závislé na aktivácii kapsaicín-
senzitívnych, tachykiníny obsahujúcich vagál-
nych aferentných C- vlákien inervujúcich dý-
chacie cesty. Naproti tomu,  anestézované 
mačky, psi a morčatá nekašľú po chemickej 
aktivácii C-vlákien. Podobne ani selektívny 
stimulátory C-vlákien – kapsaicín a bradykinín 
nevyvolajú kašľový reflex u anestézovaných 
zvierat. Naproti tomu kašeľ  môže byť induko-
vaný mechanickým stimulom. Z toho vyplýva, 
že samotné C-vlákna neiniciujú kašeľ „per se“, 

ale môžu sa podieľať na zvýšení citlivosti ku 
kašľovému reflexu (7). Intrapulmonálnu aj 
extrapulmonálnu lokalizáciu vykazujú C-vlákna 

a A-vlákna, ktoré reagujú na chemické stimu-
ly. 
 
SARs – pomaly sa adaptujúce receptory 

Tento typ receptorov je v dýchacích 
cestách lokalizovaný predovšetkým v hladkých 
svaloch priedušnice, ale môžu sa nachádzať aj 
v iných častiach dýchacích ciest. SARs sú zod-
povedné hlavne za Herring-Breuerov inflačný 
reflex. Podľa Widdicomba (8) sú dôležité aj pri 
kontrole dychového vzoru. Zvažuje sa aj ich 
možná facilitačná funkcia pri kašľovom reflexe. 
Canning (9) však poukázal, že z pohľadu vzniku 
a ovplyvnenia kašľového reflexu sú dôležité 

predovšetkým RARs, C- vlákna a  A-vlákna. 
 
RARs – rýchlo sa adaptujúce receptory  

Z hľadiska vzniku kašľového reflexu sú 
to dôležité štruktúry, reagujúce hlavne na 
mechanické stimuly, ktoré sú v literatúre 
označované ako RARs – rýchlo sa adaptujúce 
receptory (10). RARs pochádzajú z nodózneho 
ganglia a končia v intrapulmonálnych dýcha-
cích cestách. Zakončenia týchto tenkých mye-
linizovaných nervových vlákien sú lokalizované 
pod epitelom dýchacích ciest alebo medzi 
jednotlivými bunkami epitelu respiračného 
traktu. Je dokázané, že najväčšia koncentrácia 
rýchle sa adaptujúcich receptorov dýchacích 
ciest je v sliznici trachey a bronchov a to najmä 
pri bifurkácii trachey. Tento typ receptorov 
vedie akčné potenciály rýchlosťou 10 – 20 
m/s. Canning a spol.  (11) udávajú rýchlosť 
vedenia 4 – 18 m/s, čo by svedčilo pre účasť 
myelinizovaných axónov. RARs sa podľa lite-
rárnych údajov v najväčšej miere podieľajú na 
vzniku kašľového reflexu. Často sa v literatúre 
tento typ kašľových  receptorov označuje ako 
mechanoreceptory. Na aktivácii mechanore-
ceptorov sa môžu podieľať nielen rôzne me-
chanické stimuly, ale aj inflácia pľúc prípadne 
bronchospazmus. Vo väčšine prípadov nerea-
gujú na chemický stimul. Podľa Widdicomba 
(8) aktivácia RARs môže viesť k tachypnoe 
a kontrakcii hladkých svalov dýchacích ciest. 
Uvedený autor ukázal, že RARs sa môžu akti-
vovať aj pri obštrukcii dýchacích ciest vyvola-
nej nadmernou sekréciou väzkého, viskózneho 
hlienu alebo edémom sliznice dýchacích ciest. 
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Extrapulmonálny kašľový receptor 
Z výsledkov práce Morica 

a Geppettiho (12) vyplynulo, že ide 
o membránový proteín zodpovedný za prenos 
mechanického stimulu s následnou zmenou 
elektrickej aktivity v senzorickom nervovom 
zakončení vedúcou k vzniku kašľového reflexu. 
Autori však upozorňujú, že  daný senzorický 
nerv môže mať veľa rôznych kašľových recep-
torov. 
 
Polymodálne C-vlákna  

Ide o  aferentné nervové zakončenia 
v dýchacích cestách reagujúce na chemický 
stimul. Často sú v literatúre označované ako 
chemoreceptory dýchacích ciest. Aktivujú sa 
priamo rôznymi chemickými látkami (kapsai-
cín, bradykinín, kyselina citrónová, hyperto-
nický slaný roztok a mnohé ďalšie). Ukázalo sa, 
že kapsaicín  účinkuje cez kapsaicínový recep-
tor -TRPV1. TRPV1 inotropný kapsaicínový 
receptor je vlastne neselektívny katiónový 
kanál, ktorý vedie k membránovej depolarizá-
cii.  Dnes vieme, že podľa vnímavosti ku kapsa-
icínu sú rozdeľované na kapsaicín senzitívne 
a kapsaicín non-senzitívne TRPV1. Podľa loka-
lizácie sa delia na C-vlákna extrapulmonálne 
a intrapulmonálne. Podľa Kollarika a Undema 
(13) sú tieto chemosenzitívne vlákna zdrojom 
tachykinínov a to najmä v extrapulmonálnych 
dýchacích cestách. Tieto vlákna nie sú vo vše-
obecnosti citlivé k mechanickým podnetom. 
K ich podráždeniu môže dôjsť pri veľmi silných 
mechanických stimuloch akými je napr. pľúcna 
hyperventilácia. Rýchlosť vedenia vzruchov 
tenkými nemyelinizovanými C-vláknami je 1,3 
– 1, 5 m/s (5). Zvláštnosťou je, že C- vlákna sú 
schopné uvoľňovať neuropeptidy z periférnych 
nervových zakončení, ktoré cestou axónového  
reflexu následne vyvolajú bronchospazmus, 
hypersekréciu a neurogénny zápal. 
Podľa lokalizácie si  C-vlákna rozdeľujeme na: 

a/ bronchiálne – môžu byť stimulované 
mechanický, chemický a zápalovými me-
diátormi. Výsledkom ich dráždenia je 
bronchokonstrikcia a zvýšená sekrécia 
hlienu  v dýchacích cestách. Ich vzťah ku 
kašľu je podľa Widdicombe (8) nepriamy. 

b/ pulmonálne – aktivované sú hlavne 
chemickými stimulmi. Ich dráždenie vedie 
opäť k bronchokonstrikcii, laryngospazmu 
a zvýšenej sekrécii hlienu. 

Polymodálne A-vlákna 
Sú to tenké myelinizované aferentné 

vlákna. Tracheálne A-nociceptory 
s bunkovými telami v horných vagových gan-
gliách  sú citlivé na chemické stimuly. Naproti 

tomu tracheálne A-nociceptory s bunkovými 
telami v dolných vagových gangliách odpove-
dajú na mechanické stimuly. 
 
Kašľové centrum 

Z pohľadu  súčasných poznatkov kaš-
ľové centrum je tvorené komplexom poly-
funkčných neurónových sietí. Dominujúcim 
centrom pre integráciu signálov z periférie sú 
najmä nucleus tractus solitarii, nucleus ambi-
guus a nucleus retroambigularis. Tu končia 
pulmonálne aj extrapulmonálne aferentné 
vlákna a uskutočňuje sa polysynaptický vstup 
k druhému neurónu. Hoci u človeka je kontro-
la aj kortikálna, tieto druhé neuróny pravde-
podobne alterujú aktivitu respiračných neuró-
nov, ktoré sú typovo zodpovedné za normálne 
dýchanie a kašeľ. Bolser a spol. (14) predpo-
kladajú, že uvedená neurónová sieť je riadená 
a kontrolovaná tzv. vrátkovým“ mechaniz-
mom.  Z farmakologického hľadiska je dôleži-
té, že každá synapsa v tomto „kašľovom cen-
tre“ je potenciálnym cieľom pre účinok cen-
trálne pôsobiacich antitusických látok. 
 
Eferentná časť 

Treba zdôrazniť, že eferentné dráhy 
nie sú špecifické iba pre kašľový reflex. Efe-
rentnými dráhami sa vedie motorický výstup 
z centrálnych štruktúr k výkonným orgánom 
teda k priečne pruhovaným respiračným sva-
lom. Pregangliové a postgangliové motorické 
vlákna hlavových nervov (n.V, n. VII, n. IX n. X 
a n. XI) vedú  impulzy k svalom tváre a krku, 
faryngu, laryngu, tracheobronchov, bránice 
ako aj k abdominálnym svalom. Prostredníc-
tvom týchto nervov sa dostávajú impulzy aj k 
žľazám v dýchacom trakte. 

Z našich 35 ročných  experimentálnych 
výsledkov vyplynulo, že kašľový reflex je mož-
né ovplyvniť látkami, ktoré pôsobia na jednej 
alebo viacerých  úrovniach reflexného oblúka. 
 
Materiál a metóda 

Antitusickú aktivitu látok sme sledovali 
na neanestézovaných mačkách oboch pohlaví. 
Kašľový reflex sme vyvolávali mechanickým 
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dráždením laryngofaryngeálnej (LF) 
a tracheobronchiálnej (TB) slizničnej oblasti 
dýchacích ciest. K mechanickému dráždeniu 
sme použili nylonové vlákno s priemerom 0,35 
mm. Metóda sledovania antitusickej aktivity je 
detailne uvedená  v monografii o kašli (1). 

Kašeľ supresívnu aktivitu látok sme 
sledovali aj u morčiat po chemickom stimule, 
ktorý sa v posledných 20 rokoch začal 
k hodnoteniu antitusickej aktivity látok použí-
vať (15,  16, 17 a 18). Túto metodiku na našom 
pracovisku zaviedla  Šutovská (19). Zvieratá 
boli jednotlivo vkladané do celotelového bo-
dypletyzmografu, kde v priebehu 3 minút in-
halovali 0,3 M roztok kyseliny citrónovej. Zá-
roveň sme zaznamenávali počet nárazov kašľa.  

Antitusický efekt kodeínu, tramadolu, 
pentazocínu, butorfanolu, tilidínu, naloxonu, 

ketanserínu, gabalidu, baklofénu, haloperido-
lu, dextrometorfánu, rezerpínu, rastlinných 
polysacharidov, inhibítorov fosfodiesteráz a 
diltiazemu sme sledovali po intraperitoneál-
nom a perorálnom podaní. 
 
Výsledky a diskusia 

Výsledky našich experimentov jedno-
značne ukázali kašeľ supresívny efekt 
u všetkých látok s analgetickým účinkom a to 
aj napriek rôznorodosti ich vplyvu na jednotli-
vé typy opiátových receptorov (mí, kappa 
a delta). Pritom najvýraznejšiu antitusickú 
aktivitu preukázal tramadol u ktorého supresia 
kašľa bola až 75 % (obr. 1). Najnižšiu účinnosť 
sme pozorovali po aplikácii butorfanolu (61,5 
%).  
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Obr. 1  

 
 

V snahe analyzovať mechanizmy účin-
ku u najpoužívanejšieho antitusika kodeínu 
podali sme neanestézovaným mačkám 15 
minút pred podaním kodeínu naloxon hydro-
chlorid v dávke 0,02 mg/kg hmotnosti i.p. Pod-
ľa Kamei a spol. (20)  naloxón je najúčinnejší 
antagonista opiátových mí receptorov. Vý-
sledky ukázali, že predradene podaný naloxón 

nezabránil kašeľ tlmiacemu účinku kodeínu. 
V celku sa antitusická aktivita kodeínu u ma-
čiek znížila iba o 26 %. Podobný efekt sme 
pozorovali aj u morčiat, ktorým sme 15 minút 
pred polysacharidom aplikovali naloxón hyd-
rochlorid . 

Zaujímavé výsledky sme zistili po pred-
radenom podaní naloxónu methiodidu pred 
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aplikáciou polysacharidu. Keďže táto látka 
neprechádza hematoencefalickou bariérou 
blokuje účinky mí receptorov na periférii. Vy-
chádzali sme tiež zo zistení, že aktivácia peri-
férnych opioidných receptorov, môže potláčať 
aktivitu senzorických nervov. Potom ich blo-
káda sa môže podieľať na  antitusickej aktivite 
látok. Naše zistenia sú v súlade s literárnymi 
údajmi, ktoré poukazujú, že na výslednej anti-
tusickej aktivite sa môžu podieľať tak centrál-
ne ako aj periférne opioidné receptory.  

Pri hľadaní ďalších možných mecha-
nizmov sústredili sme našu pozornosť na do-
pamínergný systém. Výsledky ukázali, že pred-
radené podanie haloperidolu v dávke 0,1 
mg/kg hmotnosti, 15 minút pred podaním 
kodeínu neznížila antitusickú aktivitu kodeínu 

u bdelých mačiek po mechanickom stimule. 
Pokles kašľových parametrov bol iba o 4,16 %. 

V ďalšej sérii experimentov sme sledo-
vali možnú účasť sérotonínergných mecha-
nizmov v antitusickom pôsobení látok. Za tým-
to účelom sme bdelým mačkám aplikovali 
blokátor 5-HT2 receptorov ketanserín. Látku 
sme podali v dávke 1 mg/kg hmotnosti 15 
minút pred aplikáciou kodeínu a tramadolu. 
Výsledky ukázali (obr. 2), že predradene poda-
ný blokátor 5-HT2 znížil o 20 % supresiu kašľa 
vyvolanú tramadolom a kašeľ supresívna akti-
vita kodeínu sa znížila iba o 10 % . Podobný 
efekt sme pozorovali aj u morčiat, ktorým sme 
ketanserín aplikovali 15 minút pre podaním 
sledovaného polysacharidu. 
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Obr. 2  Predradene podaný ketanserín pred kodeínom a tramadolom 

 
 

Naopak predradené podanie rezerpínu 
v dávke 2,5 mg/kg i.p. 24 hodín pred kodeí-
nom vysoko významne znížilo kašeľ tlmiaci 
efekt kodeínu. 

Pri zvažovaní účasti iných neurotran-
smiterov v antitusickom pôsobení látok, zauja-

la nás kyselina gamaaminomaslová, ktorej 
hladina sa po podaní opiátov zvyšuje. Výsledky 
s podaním gabaergnej látky gabalidu ukázali 
(obr. 3), že látka vysoko signifikantne potlačila 
nami sledované parametre kašľa. 
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Obr. 3  Porovnanie antitusickej aktivity kodeínu a gabalidu. 

 
 

Podanie dextrometorfánu v dávke 4 
mg/kg hmotnosti i.p. vyvolalo signifikantný 
pokles počtu nárazov kašľa a to najmä 
z laryngofaryngeálnej oblasti dýchacích ciest.  

U zdravých morčiat sme analyzovali 
schopnosť inhibítorov fosfodiesteráz ovplyvniť 
kašľový reflex. Dokázali sme antitusickú aktivi-
tu u selektívneho inhibítora fosfodiesterázy 
vinpocetínu (PDE1), cilostazolu (PDE3) a zapri-
nastu (PDE5). 

Zaujímavým bolo tiež zistenie, že si-
multánne podanie enalaprilu spolu s diltiaze-
mom signifikantne znižuje enalaprilom vyvo-
laný kašeľ. 
 
Záver 

Zistili sme, že látky ovplyvňujúce rôzne 
typy opiátových receptorov – mí, kappa 
a delta – vysoko signifikantne potláčajú expe-
rimentálne vyvolaný kašľový reflex. Predrade-
ne podaný naloxon iba mierne znížil antitusic-
kú aktivitu sledovaných látok. Výsledky sved-
čia pre tú predstavu, že antitusická aktivita 
látok nie je mediovaná iba ovplyvnením mí 
opiátových receptorov. Pravdepodobne ide 
o komplexný mechanizmus. Dôležitú úlohu 
v ňom môžu mať aj ďalšie receptorové systé-
my, a to najmä gabaergické mechanizmy, sé-
rotonínergický systém  okrem 5-HT2 recepto-
rov a aktivita NMDA receptorov. Dokázali sme, 
že k plnému rozvoju antitusickej aktivity látok 
je potrebná aj prítomnosť monoamínov. Vý-

sledky s inhibítormi fosfodiesterázy ukázali, že 
na kašeľ supresívnej aktivite látok sa môžu 
podieľať aj bronchodilatačné a protizápalové 
vlastnosti látok. 
 
Podporené grantom VEGA 1/0072/08, APVV 
0030-07. Práca bola podporená projektom 
"Centrum experimentálnej a klinickej respi-
rológie" spolufinancovaným zo zdrojov ES. 
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Okrem nutričnej hodnoty a benefitu 
pre naše zdravie, strava, ktorú denne bežne 
prijímame, zohráva svoju úlohu aj v prevencii 
mnohých chronických ochorení. Jej dôležitou 
zložkou sú fytochemikálie reprezentujúce 
funkčné a biologicky aktívne molekuly 
s rôznou chemickou štruktúrou od karotenoi-
dov, cez steroly, mastné kyseliny až po rôzne 
skupiny polyfenolicky pôsobiacich látok. Expe-
rimentálny výskum a epidemiologické štúdie 
ukázali inverzný vzťah medzi príjmom stravy 
bohatej na obsah polyfenolických látok 
a rizikom kardiovaskulárnych, neurodegenera-
tívnych, nádorových ochorení a diabetom 
[3,1,13,20,18]. V posledných rokoch zazname-
nali polyfenoly zvyšujúci sa záujem aj na poli 
respirológie. Epidemiologickými štúdiami bol 
potvrdený negatívny vzťah  medzi príjmom 
jabĺk, červeného vína, prevalenciou 
a incidenciou astmy, naopak pozitívny 
v súvislosti s funkčným stavom pľúc 
*21,10,2,24+. Niektoré štúdie potvrdili protek-
tívny vplyv príjmu jednotlivých flavonoidov – 
kvercetínu, hesperidínu a naringenínu na inci-
denciiu astmy [10] a skupín flavonoidov ako 
katechínov na funkčný stav pľúc *23+. Avšak 
s týmito výsledkami nie sú v súlade zase záve-
ry ďalších štúdií *6+.  

Prevažná časť výskumu sledujúceho 
biologické účinky polyfenolických látok bola 
realizovaná na zvieratách a v podmienkach in 
vitro. Klinických štúdií je málo a ich výsledky sú 
veľmi nejednotné. Animálne modely sledujúce 
vplyv polyfenolov na alergický zápal DC 
v experimentálnych podmienkach poskytujú 
alternatívnu formu výskumu mechanizmov 
účinku týchto látok. Prvým krokom však k ich 
sledovaniu je vytvorenie modelu alergénom 
indukovaného alergického zápalu DC, pričom 
existuje niekoľko takýchto modelov, ktoré sa 

od seba výrazne odlišujú  a to nielen v type 
podávaného alergénu, jeho dávke, frekvencii 
ale aj spôsobe podávania. Okrem toho astma 
je komplexné multifaktoriálne ochorenie a je 
preto nepravdepodobné, že bude vytvorený 
jediný experimentálny model astmy predsta-
vujúci všetky morfologické a funkčné črty toh-
to chronického ochorenia. K najčastejšie pou-
žívaným alergénom indukujúcich alergický 
zápal v pľúcach  patrí ovalbumín, ktorého nie-
koľkonásobným systémovým a inhalačným 
podaním sme v priebehu 21 dní indukovali 
alergický zápal v dýchacích cestách morčiat. 
Jeho prítomnosť sme potvrdili vyšetrením 
reaktivity DC v podmienkach in vivo, in vitro, 
ale aj imunologickou a histologickou analýzou 
získaného biologického materiálu. Je pritom 
známe, že alergická astma je chronické zápa-
lové ochorenie spojené s hyperreaktivitou 
a variabilnou obštrukciou dýchacích ciest, 
preto protizápalovo a bronchodilatačne pôso-
biace látky majú v jej ovplyvnení svoje opod-
statnenie. Molekulárne mechanizmy týkajúce 
sa protizápalového pôsobenia polyfenolov 
potvrdili ich schopnosť inhibovať prozápalové 
enzýmy (COX-2, LOX, iNOS)  prostredníctvom 
aktivácie receptora PPARγ, inhibovať PI 3-
kinázu, tyrozín kinázu, NF-κB, c-JUN, MAPK, 
PKC, serin/treonin protein kinázu Akt/PKB ako 
aj modulovať gény bunkového cyklu *19+. Pro-
tizápalový účinok flavonoidov na úrovni dý-
chacích ciest vyplýva z ich schopností potlačiť 
zápalovú bunkovú infiltráciu pľúc (eozinofilmi, 
neutrofilmi a lymfocytmi) v neskorej fáze aler-
gickej reakcie, redukovať hladiny prozápalo-
vých cytokínov IL-4, IL-5, IL-13 v plazme, bron-
choalveolárnej laváži, znížiť koncentrácie IgE 
v sére, inhibovať vyplavovanie histamínu vo 
všetkých fázach alergickej reakcie 
a v neposlednej miere aj v antioxidačnom pô-
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sobení redukujúcom alergický zápal 
v dýchacích cestách *16,14,8,11+. Pre astmu je 
pritom dokázaná nadmerná expresia cytokí-
nov TH2 lymfocytov a to IL-4, IL-5, IL-9, IL-
13, TNF-α ako aj tvorba ROS. Prostredníctvom 
IL-4 a IL-13 sú aktivovavné B lymfocyty zodpo-
vedné za produkciu špecifických imunoglobu-
línov IgE viažucich sa na povrch mastocytov 
a bazofilov s ich následnou degranuláciou, 
kým eozinofilový zápal je pod kontrolou IL-5. 
Vďaka vysoko reaktívnej hydroxylovej skupine 
flavonoidov sú schopné pôsobiť antioxidačne. 
Blokádou napäťovo riadených kalciových ka-
nálov *15+, aktiváciou ATP senzitívnych kálio-
vých kanálov *9,7+ ako aj inhibíciou fosfatidyli-
nozitol 3- kinázy *4+ sa dokážu uplatniť aj ako 
bronchodilatačne pôsobiace látky. Niektoré 
pôsobia na intracelulárnej úrovni moduláciou 
nukleárneho faktora kappa-B s ovplyvnením 
metabolizmu NO  a moduláciou expresie 
transkripčných faktorov GATA3 , T-bet, čím 
v konečnom dôsledku majú schopnosť regulo-
vať nerovnováhu TH1/TH2, charakteristickú pre 
alergickú astmu *16+.  

Vychádzajúc z vyššie uvedených sku-
točností (epidemiologických štúdií ako aj mo-
lekulárnych mechanizmov účinku) sme sa roz-
hodli analyzovať potencionálny bronchodila-
tačný a protizápalový účinok zmesí polyfeno-
lických látok (Provinol, Flavin7®) ako aj jednot-
livých flavonoidov (Kvercetín) a neflavo-
noidných polyfenolicky pôsobiacich látok 
(Resveratrol) v podmienkach ovalbumínom 
indukovaného alergického zápalu DC morčiat. 
Pri sledovaní ich akútneho bronchodilatačné-
ho účinku boli spomenuté polyfenoly perorál-
ne jednorazovo podané zvieratám 1 hodinu 
pred vyšetrením  reaktivity dýchacích ciest 
v podmienkach in vivo. Špecifický odpor DC 
ako parameter reaktivity DC in vivo bol vyšet-
rený 1 hodinu a 5 hodín od ich podania. 
V podmienkach in vitro boli jednorazovo pri-
dané do orgánového kúpeľa 30 minút pred 
podaním kumulatívnych dávok bronchokon-
strikčných  mediátorov histamínu a acetyl-
cholínu. Pri vyšetrovaní ich dlhodobého proti-
zápalového účinku boli podávané v denných 
dávkach morčatám v priebehu celého obdobia 
senzibilizácie alergénom. Protizápalový účinok 

bol hodnotený imunologickými aj histologic-
kými metódami. 

Sledovaním bronchodilatačného účin-
ku Provinolu ako bezalkoholového polyfeno-
lického extraktu červeného vína obsahujúceho 
viac ako 95%  polyfenolov (v mg/g suchého 
prášku 480 proantokyanínov, 61 antokyaní-
nov, 38 katechínov, 18 hydroxycinamovej ky-
seliny a 14 flavonolov) sme dospeli k výs-
ledkom potvrdzujúcim jeho schopnosť signifi-
kantne relaxovať DC hodinu po perorálnom 
podaní v dávke 20 mg/kg (obr.2), zatiaľ čo 
tento relaxačný účinok sa do 5 hodín od poda-
nia postupne strácal. Naopak dlhodobé podá-
vanie vysoko signifikantne znižovalo reaktivitu 
DC morčiat. Experimenty v pod-mienkach in 
vitro taktiež potvrdili schopnosť Provinolu 
vysoko signifikantne zmierňovať histamínom 
aj acetylcholínom indukovanú kontrakciu 
hladkého svalu trachey. Výsledky imunologic-
kej analýzy hladín zápalových cytokínov IL-4 
(obr.1), IL-5 v supernatane BAL a histologickej 
analýzy tracheálneho a pľúc-neho tkaniva 
ukázali jeho potenciálne protizápalové pôso-
benie v dýchacích cestách experimentálnych 
zvierat.  

Taktiež Flavin7®, extrakt siedmich 
druhov čerstvého ovocia (hrozna, černice, 
čerešne, čiernej ríbezle, bazy, trnky a slivky) 
obsahujúci v 1 ml prípravku 0,85 mg flavonoi-
dov (najmä kvercetín, rutín, miricetín, kempfe-
rol, izoramnetín, malvidín-3-glykozid, kate-
chín, chryzín, galangín, apigenín, fizetín, luteo-
lín, morín), 8,5.10-4 mg resveratrolu, vitamíny, 
minerálne látky a stopové prvky v porovnaní 
s Provinolom účinne potláčal reaktivitu DC 
hodinu od perorálneho podania v dávke 2 
ml/kg (obr.2) s pretrvávajúcim efektom aj po 
5.tej hodine od podania. Pri dlhodobom podá-
vaní bol rovnako ako Provinol schopný signifi-
kantne redukovať hyperreaktivitu tracheálne-
ho hladkého svalu   či už v podmienkach in 
vivo (**p˂0,01) ako aj v podmienkach in vitro 
(**p˂0,01). Pokles hladín prozápalových cyto-
kínov (obr.1) v BAL  a zníženie eozinofílnej 
infiltrácie v tracheálnom a pľúcnom tkanive 
v porovnaní so senzibilizovanou skupinou po-
tvrdili jeho schopnosť pôsobiť aj protizápalo-
vo.  
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Obr. 1 Vplyv dlhodobého podávania polyfenolických zmesí Provinolu a Flavin7® na hladiny IL-4 v bronchoalveolárnej laváži (BAL) mor-
čiat. Kontrola- skupina nesenzibilizovaných morčiat, bez liečby, OVA- skupina senzibilizovaných morčiat, bez liečby, polyfenol- skupina 
senzibilizovaných morčiat, ktorým bol 21 dní perorálne podávaný polyfenol- Provinol (20 mg/kg/deň) alebo Flavin7® (2 ml/kg/deň). Vyzna-
čené odchýlky predstavujú štandardnú chybu priemeru ±S.E.M., n=8-10, (*p˂0,05; **p˂0,01). 

 
Flavonoid kvercetín (3´,4´,4,5,7-

pentahydroxyflavón) si získal veľkú pozornosť 
vďaka značnému zastúpeniu  v našej strave 
najmä jablkách, cibuli, hrozne, červenom víne 
a zelenom čaji. Akútny bronchodilatačný úči-
nok Kvercetínu v dávke 20 mg/kg sme dosiahli 
až 5 hodín od jeho perorálneho podania. Ho-

dinu po podaní táto látka výraznejšie neov-
plyvnila reaktivitu dýchacích ciest (obr.2). 
Schopnosť relaxovať tracheálny hladký sval 
sme potvrdili aj in vitro  (**p˂0,01). Pri dlho-
dobom podávaní samostatného flavonoidu 
došlo iba k nesignifikantnému poklesu reakti-
vity DC.  

 
 

 
Obr.2 Vplyv akútneho perorálneho podávania polyfenolických zmesí Provinolu, Flavin7®, ako aj samostatného flavonoidu Kvercetínu 
a stilbénu Resveratrolu na reaktivitu dýchacích ciest morčiat in vivo 1 hodinu od ich perorálneho podania.  OVA- skupina senzibilizovaných 
morčiat, bez liečby, polyfenol- skupina senzibilizovaných morčiat, ktorým bol jednorazovo podaný polyfenol v nasledujúcich dávkach: 
Provinol 20 mg/kg, Flavin7® 2ml/kg, Kvercetín 20 mg/kg, Resveratrol 10 mg/kg. Vyznačené odchýlky predstavujú štandardnú chybu prieme-
ru ±S.E.M., n=8-10, (***p˂0,001; **p˂0,01). 
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Za biologické účinky Resveratrolu 
(3,5,4´-trihydroxystilbén) patriaceho do skupi-
ny stilbénov, je zodpovedný jeho trans- izo-
mér. Výsledky experimentu zameraného na 
sledovanie modulačného vplyvu Resveratrolu 
na alergický zápal DC morčiat nás prekvapili 
diskrepanciou nálezu in vivo, in vitro paradox-
ne v neprospech in vitro. Hoci tento stilbén 
viedol vysokou mierou k akútnemu bronchodi-
latačnému účinku (obr.2) dýchacích ciest 
v dávke 10 mg/kg, tento efekt sme nepotvrdili 
v podmienkach in vitro, kde bola látka pridá-
vaná do orgánového kúpeľa s Krebs-
Henselaitovým roztokom v koncentrácii 10-4 

mol.l-1. Taktiež Resveratrol neviedol 
k dlhodobému bronchodilatačnému účinku. 
K protizápalovému pôsobeniu obidvoch poly-
fenolicky pôsobiacich látok sa toho času zatiaľ 
nemôžeme vyjadriť vzhľadom na nedostup-
nosť imunologických a histologických vyšetre-
ní.  

Komplexným zhodnotením našich vý-
sledkov sme dospeli k záveru, že polyfenolické 
zmesi Provinol a Flavin7® si v porovnaní so 
samostatne pôsobiacimi polyfenolmi držia 
prvenstvo v schopnosti akútneho bronchodila-
tačného účinku. Taktiež znižujú reaktivitu DC 
pri ich dlhodobom podávaní. Obidva navyše 
dokázali svoj potenciál aj v zmiernení alergic-
kého zápalu DC redukciou hladín prozápalo-
vých cytokínov a eozinofilnej infiltrácie tkaniva 
trachey a pľúc. Tieto získané výsledky boli 
v súlade s epidemiologickými a experimentál-
nymi štúdiami, ktoré potvrdili, že príjem poly-
fenolov vedie k zmierneniu astmatických 
symptómov. Z polyfenolických zmesí sa tak 
stávajú látky, ktoré by mohli rozšíriť paletu 
adjuvantnej liečby bronchiálnej astmy. 
 
Táto práca vznikla za podpory grantov APVV 
0030-07, VEGA 1/0073/08, VEGA 1/0072/08 
Práca bola podporená projektom "Centrum 
experimentálnej a klinickej respirológie" spolu-
financovaným zo zdrojov ES. 
 
Zoznam použitej literatúry 
1. Bastianetto S, Yao ZX, Papadopoulos V, Qui-

rion R. Neuroprotective effect of green and 
black teas and their catechin gallate esters 
against beta-amyloid-induced toxicity. Eur J 
Neurosci 2006; 23:55-64. 

2. Butland BK, Fehily AM, Elwood PC. Diet, lung 
function, and lung function decline in a cohort 
of 2512 middle aged men. Thorax 2000; 
55:102-108. 

3. Covas MI, Nyyssönen K, Poulsen HE, Kaikko-
nen J, Zunft HJF, Kiesewetter H, Gaddi A, de la 
Torre R, Mursu J, Bäumler H, Nascetti S, Salo-
nen JT, Fitó M, Virtanen J, Marrugat J. The ef-
fect of polyphenols in olive oil on heart disea-
se risk factors. A randomized trial. Annals of 
Internal Medicine 2006; 145:333-341. 

4. Dimitropoulou, Ch., Drakopanagiotakis, F., 
Gao, L., Kotanidou, A., White, R.E., Catravas, 
J.D.: Resveratrol decreases carbachol hyper-
responsiveness of mouse tracheal rings sensi-
tized with serum from asthmatic patient. ERS 
annual congress, Munich, 2006. 

5. Funaguchi, N., Ohno, Y., La, B.L.B., Asai, T., 
Yuhgetsu, H., Sawada, M., Takemura, G., Mi-
natoguchi, Sh., Fujiwara, T., Fujiwara, H.: Nari-
rutin inhibits airway inflammation in an aller-
gic mouse model. Clinical and Experimental 
Pharmacology and Physiology, 2007; 34: 766-
770. 

6. Garcia V., Arts I.C.W., Sterne J.A.C., Thompson 
R.L., Shaheen S.O. Dietary intake of flavonoids 
and asthma in adults. Eur Respir J, 2005; 
26:449-452. 

7. Gilani, A.H., Khan, A.U., Ghayur, M.N., Ali, 
S.F., Herzig, J.W.: Antispasmodic effects of 
Rooibos Tea (Aspalathus linearis) is mediated 
predominantly through K

+
- channel activa-

tion. Basic & Clinical Pharmacology & Toxico-
logy, 2006; 99: 365-373. 

8. Jung Ch.H., Lee J.Y., Cho Ch.H., Kim Ch.J. Anti-
asthmatic action of quercetin and rutin in 
conscious guinea-pigs challenged with aero-
solized ovalbumin. Arch Pharm Res, 2007; 
30(12):1599-1607. 

9. Khan, A.U., Gilani, A.H.: Selective bronchodila-
tory effect of Rooibos tea (Aspalathus linea-
ris) and its flavonoid, chrysoeriol. Eur J Nutr, 
2006; 45(8): 463-469. 

10. Knekt P, Kumpulainen J, Jarvinen R. Flavonoid 
intake and risk of chronic diseases. Am J Clin 
Nutr 2002; 76:560-568. 

11. Ko W.C., Wang H.L., Lei C.B., Shih C.H., Chung 
M.I., Lin C.N. Mechanisms of relaxant action 
of 3-O-methylquercetin in isolated guinea pig 
trachea. Planta Medica, 2002; 68:30-35. 

12. Lee M., Kim S., Kwon O.K., Oh S.R., Lee H.K., 
Ahn K.: Anti-inflammatory and anti-asthmatic 
effects of resveratrol, a polyphenolic stilbene, 
in a mouse model of allergic asthma. Interna-
tional Immunopharmacology, 2009; 9(4): 418-
424. 



Nové trendy vo farmakoterapii 

45 
 

13. Mennen LI, Sapinho D, de Bree A, Arnault N, 
Bertrais S, Galan P, Hercberg S. Consumption 
of fodds rich in flavonoids is related to 
a decreased cardiovascular risk in apparently 
healthy French women. J Nutr 2004; 134:923-
926. 

14. Moon H., Choi H.H., Lee J.Y., Moon H.J., Sim 
S.S., Kim Ch.J. Quercetin inhalation inhibits 
the asthmatic responses by exposure to aero-
solized-ovalbumin in conscious guinea-pigs. 
Arch Pharm Res, 2008; 31(6):771-778. 

15. Naseri, M.K.G., Heidari, A.: Bronchodilatory 
activity of Vitis vinifera leaf hydroalcoholic ex-
tract in rat. Iranian Biomedical Journal, 2006; 
10(2): 79-83. 

16. Park H.J., Lee Ch.M., Jung I.D., Lee J.S., Jeong 
Y.I., Chang J.H., Chun S.H., Kim M.J., Choi I.W., 
Ahn S.Ch., Shin Y.K., Yeom S.R., Park Y.M. Qu-
ercetin regulates Th1/Th2 balance in a murine 
model of asthma. International Immunop-
harmacology, 2009; 9:261-267. 

17. Rogerio, A.P., Kanashiro, A., Fontanari, C., da 
Silva, E.V.G., Lucisano-Valim, Y.M., Soares, 
E.G., Faccioli, L.H.: Anti- inflammatory activity 
of quercetin and isoquercitrin in experimental 
murine allergic asthma. Inflammation Rese-
arch 2007; 56(10): 402-408. 

18. Ruzaidi AMM, Abbe MMJ, Amin I, Nawalyah 
AG, Muhajir H. Protective effect of polyphe-
nols-rich extract prepared from Malaysian co-
coa (Theobroma cacao) on glucose levels and 
lipid profiles in streptozotocin-induced diabe-
tic rats. J Sci Food Agric 2008; 88:1442-1447. 

19. Santangelo, C., Vari R., Scazzocchio B., Di Be-
nedetto R., Filesi C., Masella R.:  Polyphenols, 
intracellular signalling and inflammation. Ann 
Ist Super Sanita, 2007; 43(4):394-405. 

20. Sasazuki Sh, Inoue M, Miura T, Iwasaki M, 
Tsugane Sh. Plasma tea polyphenols and gas-
tric cancer risk: A case-control study nested in 
a large population-based propsective study in 
Japan. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 
2008; 17(2):343-351. 

21. Shaheen SO, Sterne JAC, Thompson RL, Son-
ghurst CE, Margetts BM, Burney PGJ. Dietary 
antioxidants and asthma in adults. Popula-
tion-based case-control study. Am J Respir 
Crit Care Med 2001; 164:1823-1828. 

22. Schapowal A.: Randomised controlled trial of 
butterbur and cetirizine for treating seasonal 
allergic rhinits. BMJ, 2002; 324: 144. 

23. Tabak C, Arts ICW, Smit HA, Heederik D, 
Kromhout D. Dietary determinant of long-
term incidence of chronic non-specific lung 
diseases: The Zutphen Study. Am J Epidem 
1993; 138:37-45. 

24. Woods RK, Raven JM, Wolfe R, Ireland PD, 
Thien FCK, Abramson MJ. Food and nutrient 
intakes and asthma risk in young adults. Am J 
Clin Nutr 2003; 78:414-421. 

25. Wu, Y.Q., Zhou, Ch.H., Tao, J., Li, Sh.N.: Anta-
gonistic effects of nobiletin, 
a polymethoxyflavonoid, on eosinophilic air-
way inflammation of asthmatic rats and rele-
vant mechanism. Life sciences, 2006; 78(23): 
2689-2696. 

 



  JLF UK v Martine, 2010   

46 
 

Donory NO a bronchiálna hyperreaktivita 
 

Martina Antošová, Anna Strapková 

 

Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin 

E-mail: antosova@jfmed.uniba.sk  

               
Endogénny oxid dusnatý (NO) je dôle-

žitým faktorom nielen pre fyziologickú regulá-
ciu funkcie dýchacích ciest, ale podieľa sa aj 
na patomechanizmoch mnohých závažných 
ochorení dýchacieho systému. Jeho konečný 
efekt (či už indiferentný, protektívny alebo 
škodlivý) je determinovaný predovšetkým 
ovplyvnením jeho syntézy (moduláciou aktivi-
ty enzýmov podieľajúcich sa na tomto procese 
alebo zmenou ponuky prekurzoru). Nezane-
dbateľný podiel na účinku má však aj charak-
ter konečného produktu (NO, jeho radikály) a 
spolupôsobenie iných faktorov (mediátory, 
environmentálne faktory a pod.).  

Ovplyvnením produkcie a účinku NO je 
možné ovplyvniť aj niektoré ochorenia dýcha-
cích ciest. Pri ochoreniach respiračného sys-
tému sa objavuje možnosť priameho využitia 
NO pomocou inhalácie. Zatiaľ bola a je inhalá-
cia NO využívaná v terapii perzistujúcej pľúc-
nej hypertenzie u novorodencov, ARDS alebo 
primárnej pľúcnej hypertenzie u dospelých 
[10, 21]. V súčasnosti je inhalovaný NO indiko-
vaný na terapiu predčasne narodených novo-
rodencov s hypoxickou dýchacou poruchou 
spojenou s klinickým alebo echokardiografic-
kým dôkazom pulmonálnej hypertenzie na 
zlepšenie okysličovania a na zníženie potreby 
extrakorporálnej membránovej oxygenácie 
*8+. Aj keď kombinácia NO a kyslíka pôsobí na 
pľúcnu hemodynamiku a výmenu plynov 
priaznivo, tento spôsob terapie má ešte stále 
množstvo nežiaducich účinkov, z ktorých naj-
závažnejším je methemoglobinémia. Zdrojom 
NO sú aj jeho donory, ktoré sa však využívajú 
najmä v terapii kardiovaskulárnych ochorení. 

Donory NO môžeme charakterizovať 
ako látky, ktoré neovplyvňujú metabolickú 
cestu tvorby oxidu dusnatého, ale sami ho 
v optimálnom prostredí uvoľňujú. Intenzívny 
výskum v oblasti biologickej funkcie NO a re-
aktívnych foriem dusíka vyplynul z požiadavky 
aktívneho využívania tohto typu liečiv 

v klinickej praxi. Súčasný vývoj donorov NO má 
oproti predchádzajúcim rokom viacero výhod 
ako je napr.  spontánne uvoľňovanie NO, kon-
trolované uvoľňovanie NO a dokonca aj ciele-
né uvoľňovanie NO zamerané len na určité 
tkanivá. Štrukturálne odlišnosti rôznych dono-
rov viedli k pozoruhodne pestrej chemickej 
reaktivite týchto látok. Vo všeobecnosti je 
však možné povedať, že NO sa uvoľňuje pro-
stredníctvom troch hlavných mechanizmov:  
1) spontánne, prostredníctvom tepelných 

alebo fotochemických reakcií (napr. S-
nitrozothioly);  

2) reakciou s kyselinami, alkalickými zlúče-
ninami, kovmi a thiolmi (organické nitrá-
ty, sydnonimíny);  

3) enzymatickou oxidáciou (N-hydroxy-
guanidín).  

Niektoré donory generujú NO aj nie-
koľkými spôsobmi, napr. organické nitráty 
môžu vytvárať NO aj enzymatickou katalýzou. 
Klasifikácia donorov NO na základe ich che-
mickej štruktúry je zhrnutá v tab. 1. Niektoré 
látky môžu na rozdiel od priamych donorov 
NO pôsobiť mechanizmom len čiastočne zá-
vislým od NO. Niektoré experimentálne štú-
die poukázali na to,  že inhibítory angiotenzín-
konvertujúceho enzýmu (ACE), napr. enalap-
ril, zlepšujú schopnosť endotel-dependentnej 
vazodilatácie *16+.  ACE inhibítory taktiež in-
hibujú degradáciu bradykinínu, čo významne 
zvyšuje produkciu NO. Podobným spôsobom 
pôsobia aj blokátory kalciových kanálov, napr. 
amlodipín *29+. Tieto poznatky vysvetľujú 
kardioprotektívny účinok týchto liekov.  Ok-
rem toho estrogény, statíny a niektoré esen-
ciálne mastné kyseliny majú schopnosť zvýšiť 
aktivitu  NO syntáz *3+. V posledných rokoch 
sa do praxe dostávajú aj látky, ktoré sú kom-
bináciou NO a nesteroidných protizápalových 
liečiv (NO-NSAID) ako napr. NO-aspirín, NO-
ibuprofén, NO-diklofenak, NO-naproxén, NO-
indometacín *27+. Zaujímavé je aj spojenie 
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s bronchodilatanciami ako napr. salbutamol 
(NO-salbutamol) [18]. Z literatúry je známe, 
že tieto látky majú v podmienkach in vitro 
silnejšie protizápalové účinky ako ich mater-
ské zlúčeniny. V experimentálnych podmien-
kach  bol dokázaný vazodilatačný efekt dono-

rov NO, inhibícia agregácie trombocytov, in-
hibícia adherencie neutrofilov, aktivácia neut-
rofilov, redukcia mikrovaskulárnej permeabili-
ty, zníženie bronchiálnej hyperreaktivity, zní-
ženie sekrécie hlienu, podpora tvorby surfak-
tantu a ďalšie.  

 
Tab.1 Donory NO (upravené podľa *26+) 
 

Chemická skupina Tvorba NO - neenzymatická Tvorba NO - enzymatická 

Organické nitráty (dusičnany) thioly cyt P-450 

Organické nitrity  (dusitany) hydrolýza, transnitrozácia, thio-

ly, svetlo 

xantín oxidáza 

Komplexy NO a železa thioly, reduktanty, svetlo, nukle-

ofily 

membránovo viazané enzýmy 

N-nitrozamíny OH−, svetlo cyt P-450 

N-hydroxynitrozamíny svetlo peroxidázy 

Nitrozimíny N thioly, svetlo ??? 

Nitrozothioly spontánne, thioly, svetlo, ióny 

železa 

??? 

C-nitrozozlúčeniny svetlo ??? 

Diazetín dioxid spontánne, thioly ??? 

Furoxán a benzofuroxán thioly ??? 

Sydnonimíny spontánne, oxidanty,  „prodrug“ vyžaduje enzyma-

tickú hydrolýzu 

Oximy spontánne, O2/FeIII-porfyrín cyt P-450 

Hydroxyamíny antioxidanty kataláza, H2O2 

N-hydroxyguanidín a guanidín oxidanty NOS, cyt P-450 

Hydroxymočovina H2O2/CuZn-SOD 

alebo ceruloplazmín, 

H2O2/Cu2+, 

proteíny obsahujúce hem 

peroxidáza 

Kyselina hydroxamiková ??? guanylylcykláza 

 

Problémom v tejto oblasti aj naďalej 
ostáva vznik tolerancie po dlhodobom užívaní 
niektorých z týchto látok. Azda najznámejším 
a atraktívnym donorom NO zavedeným do 
farmakoterapeutickej praxe v ostatných ro-
koch je sildenafil, oveľa známejší pod svojim 
obchodným názvom Viagra®. Tento liek bloku-
je spätné vychytávanie cGMP a tak potencuje 

vplyv NO v corpus cavernosum penisu, čo sa 
využíva na terapiu erektilnej dysfunkcie [9, 
25]. V súčasnosti sa poukazuje na možnosť 
využitia donorov NO i pri iných ochoreniach 
a to na relaxáciu uteru a prevenciu predčas-
ných pôrodných bolestí, na relaxáciu análne-
ho sfinktera pri terapii análnych fisúr, 
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na liečbu kožných mykotických infekcií alebo 
na zmiernenie vnímania bolesti. 

V našej práci sme sa zamerali na sledo-
vanie zmien reaktivity hladkého svalu trachey 
a pľúcneho tkaniva u  morčiat v podmienkach 
hyperreaktivity vyvolanej exogénnym iritan-
tom – toluénom. Experimenty boli realizované 
na morčatách (kmeň TRIK) oboch pohlaví o 
hmotnosti 350-450 g. Z donorov NO sme pou-
žili látku zo skupiny sydnonimínov, ktoré sú 
charakterizované ako priame donory NO. Vy-
branou látkou bol v našich experimentoch 
molsidomín v prípravku Corvaton (Hoechst 
Biotika® s.r.o). Predpokladali sme, že po zvýše-
ní množstva NO priamou substitúciou vyvolá-
me relaxáciu hladkého svalu dýchacích ciest 
hyperreaktívnych zvierat, resp. zabránime 
bronchokonstrikcii po inhalácii toluénových 
pár. Po metabolickej biotransformácii molsi-
domínu v pečeni vzniká účinný metabolit 3-
morpholino-sydnonimín (SIN-1), ktorý okrem 
účinku na hladký sval kardiovaskulárneho sys-
tému (dilatácia koronárnych artérií) uvoľňuje 
superoxidový radikál. Látku sme aplikovali 
intraperitoneálne v množstve 2 mg/kg hmot-
nosti v krátkodobom experimente - 3 po sebe 
nasledujúce dni 30 minút pred expozíciou 

zvierat toluénu. Prípravok nebol riedený. Jed-
na ampulka Corvatonu obsahuje 2 mg liečiva 
molsidominum v 1 ml roztoku (aqua pro injec-
tione). Kontrolnej skupine sme aplikovali fyzio-
logický roztok v dávke 0.3 ml/morča. Bron-
chiálnu hyperreaktivitu sme vyvolali expozí-
ciou zvierat parám toluénu 3 dni po 2 hodiny. 
Potom sme u všetkých skupín sledovali zmeny 
reaktivity hladkého svalu trachey a pľúcneho 
tkaniva na histamín a acetylcholín v stúpajú-
cich koncentráciách 10-8 až 10-3 mol/l v pod-
mienkach in vitro. Preparáty boli pritom 
umiestnené do orgánového kúpeľa naplnené-
ho Krebsovým-Henseleitovým roztokom o 
teplote 37°C sýteného pneumoxidom (95% O2 

+ 5% CO2). Na štatistické zhodnotenie výsled-
kov sme použili Studentov t-test.  

Trojdňová aplikácia molsidomínu vyvo-
lala v porovnaní s kontrolnou skupinou (zvie-
ratá vystavené parám toluénu bez predliečby) 
mierny pokles reaktivity tracheálneho hladké-
ho svalu na obidva použité bronchokonstrikč-
né mediátory, pričom štatisticky významný 
pokles bol zaznamenaný pri koncentráciách 
10-5 - 10-3 mol.l-1 acetylcholínu (obr. 1). Zmeny 
reaktivity pľúcneho tkaniva neboli signifikant-
né.  

 

 
 
Obr. 1 Zmeny reaktivity hladkého svalu trachey na acetylcholín po krátkodobej aplikácii molsidomínu   (        kontrola (toluén),       molsido-
mín 2 mg/kg i.p. 3 dni +  toluén) * (p<0,05). 

 

V časti experimentov sme sa zamerali 
taktiež na existenciu prípadných pohlavných 
rozdielov u samičiek a samcov v odpovedi 
hladkého svalu dýchacích ciest po expozícii 
toluénu a predliečbe molsidomínom. Morča-
tám (kmeň TRIK) – samičkám s hmotnosťou 
300 – 350 g sme v krátkodobom terapeutic-

kom režime aplikovali priamy donor NO - mol-
sidomín. Látku sme podávali v rovnakej dávke 
a v rovnakých podmienkach ako samčekom – 
t.j. 2 mg/kg intraperitoneálne 30 minút pred 
expozíciou toluénovým parám, ktorým boli 
zvieratá vystavené 2 hodiny 3 po sebe nasle-
dujúce dni. Zmeny reaktivity trachey a pľúcne-
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ho tkaniva na oba spomínané bronchokon-
strikčné mediátory boli zaznamenané  
v podmienkach in vitro 24 hodín po poslednej 
inhalácii toluénu. Výsledky sme porovnali 
s kontrolnou skupinou, ktorú predstavovali 
samičky predliečené fyziologickým roztokom 
v množstve 0,3 ml na morča a vystavené pô-
sobeniu toluénových pár rovnako ako samičky 
predliečené molsidomínom. Krátkodobá apli-
kácia molsidomínu mala tendenciu znížiť kon-

trakčnú odpoveď  trachey a pľúcneho tkaniva 
na obidva mediátory bronchospazmu, podob-
ne ako sme to pozorovali v prípade samčekov. 
Štatisticky významný bol len pokles reaktivity 
pľúcneho tkaniva na histamín 
v koncentráciách 10-6 – 10-3 mol.l-1 (obr. 2). 
Zmeny reaktivity tracheálneho hladkého svalu 
na obidva mediátory bronchokonstrikcie ako 
aj zmeny reaktivity pľúcneho tkaniva na ace-
tylcholín neboli významné.  

 

 
 
Obr. 2 Zmeny reaktivity hladkého svalu pľúcneho tkaniva na histamín po krátkodobej aplikácii molsidomínu  (        kontrola (toluén),       
      molsidomín 2 mg/kg i.p. 3 dni +  toluén) *** (p<0,001),  ** (p<0,01) 

 

Ako už bolo uvedené, oxid dusnatý je 
považovaný za jedinečnú signálnu molekulu. 
Modulácia hladiny NO môže byť realizovaná 
na rôznych úrovniach ako napr. priama substi-
túcia či podávanie zlúčenín, ktoré neskôr 
uvoľnia NO (donory NO či L-arginín ako sub-
strát pre syntézu). V posledných rokoch pozo-
rujeme významnú progresiu vo farmakoterapii 
ochorení respiračného systému, pričom sa 
čoraz častejšie uvažuje aj o využití donorov NO 
v zmysle relaxácie hladkého svalu priamymi 
alebo nepriamymi donormi NO. Otvorený 
ostáva aj vývoj nových látok so selektívnym 
pôsobením na hladký sval bronchov. V tejto 
indikácii sa skúmalo napr. využitie S-
nitrozotiolov, ktoré v experimentoch zmiernili 
akútne astmatické príznaky *6+. Tieto látky, 
ktoré predstavujú transportnú a zásobnú for-
mu NO sú metabolizované enzymatickou ale-
bo neenzymatickou cestou. Jedným z hlavných 
problémov ich klinického využitia je práve 
nepredvídateľná rýchlosť enzymatickej bio-
degradácie *22+. Tým sa líšia napríklad od no-
noátov, ktoré uvoľňujú NO neenzymaticky, 

stálou a predikovateľnou rýchlosťou *20+. Apli-
kácia NO-salbutamolu spôsobila v podmien-
kach in vitro dávkovo závislú inhibíciu bron-
chokonstrikcie vyvolanej histamínom u mor-
čiat, ktorá bola výraznejšia ako po aplikácii 
salbutamolu samotného *15+. Larssen a spol 
(2009) testovali účinky dvoch donorov NO - 
SNP a NCX 2057 v podmienkach alergénom 
vyvolanej bronchokonstrikcie na úrovni peri-
férnych dýchacích ciest. Zistili, že aplikácia 
uvedených donorov NO zabránila uvoľneniu 
viacerých prozápalovo pôsobiacich mediáto-
rov z dýchacích ciest. Ich účinky však boli od-
lišné, napr. NCX 2057 na rozdiel od SNP vyvo-
lal aj bronchodilatáciu v pľúcnom parenchýme 
morčiat.   

V našich experimentoch sme použili 
priamy donor NO - molsidomín, ktorý sme 
aplikovali intraperitoneálne v krátkodobom 
experimente zvieratám oboch pohlaví. Účinný 
metabolit 3-morpholino-sydnonimín (SIN-1), 
ktorý vzniká v pečeni dilatuje najmä hladký 
sval. Aj napriek tendencii poklesu reaktivity, 
štatisticky významné zníženie hyperreaktivity 
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sme zaznamenali najmä u pľúcneho tkaniva 
samičiek na histamín. Tu môžeme predpokla-
dať okrem určitého podielu ciev na konečnom 
efekte tiež stimulačný efekt estrogénov. Apli-
kácia SIN-1 v experimentoch Janssena a spol. 
(2000) vyvolala podobne relaxáciu hladkého 
svalu dýchacích ciest. V tomto procese nie je 
dôležitou pravdepodobne len cesta sprostred-
kovania relaxácie hladkého svalu (cGMP-
závislá alebo nezávislá), alebo spôsob uvoľne-
nia NO z donoru. Zaujímavé sú tiež iné me-
chanizmy účinku SIN-1. Ten okrem NO produ-
kuje aj superoxidový radikál, ktorý pôsobí skôr 
neurotoxicky, čím môže do určitej miery 
ovplyvňovať aj iNANC systém. Tým sa líši napr. 
od nitroglycerínu, ktorý má ako nepriamy do-
nor NO dokázateľne neuroprotektívny účinok 
*4+. Je možné, že tvorba superoxidového radi-
kálu v podmienkach hyperreaktivity vyvolanej 
toluénom mohla zabrániť výraznejšiemu po-
tenciálne protektívnemu účinku molsidomínu.  
Doposiaľ nie je presne známe, akým mecha-
nizmom pôsobí molsidomín na hladký sval 
dýchacích ciest. Niektorí autori považujú za 
dôležitý mechanizmus závislý od cGMP spoje-
ný s  redukciou hladiny intracelulárneho váp-
nika a relaxáciou *12, 28+. Iné práce poukazujú 
na to, že kým relaxácia vyvolaná priamo NO 
bola blokovateľná použitím neselektívneho 
inhibítora guanylylcyklázy (metylénovej mod-
rej), relaxácia vyvolaná aktívnym metabolitom 
molsidomínu (SIN-1) alebo nitroprusidom 
sodným na tento inhibítor nereagovala. To 
poukazuje skôr na zapojenie mechanizmu 
nezávislého od cGMP *23+. Konečný efekt 
pravdepodobne závisí od formy, v akej je NO 
uvoľnený (oxidačná alebo redukčná),  jeho 
množstva a kinetických parametrov *5,11+.  

Rozdielny mechanizmus účinku NO 
uvoľneného molsidomínom by sa tak mohol 
odraziť v odlišnej odpovedi preparátov 
z trachey a pľúcneho tkaniva, za predpokladu, 
že pôsobenie oxidu dusnatého na týchto 
úrovniach je sprostredkované aj ďalšími me-
chanizmami. Jednou z možností, ktorá sa mô-
že podieľať na ovplyvnení odpovedí najmä 
pľúcneho tkaniva je modulácia expresie endo-
telínu-1 (ET-1) v cievach pľúc. Blumberg a spol. 
(2001) poukazujú na to, že molsidomín čias-
točne inhibuje expresiu ET-1 v cievach pľúc, 
znižuje jeho hladinu v plazme a má priaznivý 
účinok na remodeláciu ciev a pľúcnu hyper-

tenziu u hypoxických potkanov. Relaxácia ciev 
v pľúcnom tkanive po aplikácii molsidomínu sa 
tak môže odraziť v celkovom obraze zmien 
odpovede preparátov pripravených z tejto 
oblasti dýchacích ciest.  

Nie všetky práce však poukazujú na 
protektívny účinok molsidomínu. Kanazawa 
a spol. (1999) naopak zistili, že aplikácia SIN-1 
potencuje bronchokonstrikciu sprostredkova-
nú substanciou P alebo endotelínom-1, prav-
depodobne stimuláciou tvorby voľných radiká-
lov a to najmä peroxynitritu. Ten poškodzuje 
neutrálne endopeptidázy, ktorých hladina bola 
na úrovni trachey po aplikácii SIN-1 signifi-
kantne nižšia ako u zdravých morčiat. Tento 
efekt bol redukovaný aplikáciou antioxidantov 
N-acetylcysteínu alebo glutationu. O rok ne-
skôr však Kanazawa a spol. (2000)  prezento-
vali prácu, v ktorej naopak popísali protektívne 
účinky molsidomínu. Predpokladajú, že SIN-1 
uvoľňuje superoxidový radikál, ktorý je trans-
formovaný do formy peroxynitritu. Ten ná-
sledne reaguje s glutationom alebo inými 
thiolmi za vzniku rôznych foriem oxidu dusna-
tého (RS- NO, GS-NO). Oxid dusnatý uskladne-
ný v týchto formách môže byť potom pomaly 
uvoľňovaný a stimuláciou solubilnej guanylyl-
cyklázy sa môže priaznivo podieľať na regulácii 
tonusu hladkého svalu dýchacích ciest. Viaceré 
štúdie už v minulých rokoch poukazovali na to, 
že peroxynitrit môže priamo stimulovať gua-
nylylcyklázu a zvyšovať tak hladinu cGMP 
v endoteli a bunkách hladkého svalu ciev *19, 
24+. Možnosť priameho použitia tejto radiká-
lovej molekuly v experimentoch je limitovaná 
jeho krátkym biologickým polčasom 
a aktiváciou antioxidačných mechanizmov 
prítomných v epiteli dýchacích ciest *2+. Pri-
tom je však potrebné brať do úvahy i nepriaz-
nivé pôsobenie peroxynitritu spojené 
s poškodením pľúcnych epitelových buniek 
[7]. 

Výsledky, ktoré sme získali po pred-
liečbe zvierat molsidomínom môžu byť 
ovplyvnené aj ďalšími faktormi, ako sú spôsob 
aplikácie, farmakokinetika, použité mediátory 
bronchokonstrikcie, prítomnosť a aktivita rôz-
nych iónových kanálov resp. receptorov. Na 
základe dostupných údajov tak zatiaľ nemô-
žeme jednoznačne povedať aký je výsledný 
efekt pôsobenia donorov NO na hladký sval 
dýchacích ciest v podmienkach hyperreaktivity 
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vyvolanej exogénnym iritantom. Nami pozoro-
vaná tendencia poklesu reaktivity po krátko-
dobej predliečbe molsidomínom poukazuje na 
prevažne protektívny efekt aj napriek tomu, že 
zmeny neboli výrazne signifikantné. Jeho úči-
nok v našich podmienkach mohol byť ovplyv-
nený zvýšenou tvorbou voľných radikálov po 
inhalácii toluénu, ale na druhej strane nie je 
zanedbateľný ani vplyv dávky, dĺžky, či spôso-
bu aplikácie tohto priameho donoru NO. Vý-
sledky našich experimentov poukazujú na to, 
že modulácia homeostázy NO je dôležitým 
faktorom ovplyvňujúcim reaktivitu dýchacích 
ciest. Aj najnovšie práce potvrdzujú možnosť 
využitia donorov NO v klinickej praxi práve 
v súvislosti s chronickými ochoreniami dýcha-
cích ciest. Tieto výsledky môžu byť podkladom 
pre ďalšie práce v problematike farmakotera-
pie respiračných ochorení s využitím donorov 
NO. 
 
Podporené grantom VEGA č. 1/0010/10. Práca 
bola podporená projektom "Centrum experi-
mentálnej a klinickej respirológie" spolufinan-
covaným zo zdrojov ES. 
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Fytofarmaká predstavujú v súčasnosti 

impozantný zdroj nových terapeutík 
s rôznorodou chemickou štruktúrou, biologic-
kou aktivitou a porovnateľne nižším množ-
stvom nežiaducich účinkov v porovnaní so 
syntetickými liečivami. Dôležitým zdrojom pre 
získavanie takýchto substancií je bunková ste-
na rastlín obsahujúca viaceré významné pro-
dukty sekundárneho metabolizmu – polyfeno-
ly, alkaloidy, saponíny, ale aj polysacharidy *4, 
10, 14, 21, +. Supresívny účinok rastlinných 
metabolitov môže byť sprostredkovaný 
ovplyvnením kašľa na centrálnej úrovni 
ovplyvnením opioidných receptorov opiátmi 
z Papaver somniferum; ovplyvnením perifér-
nych mechanizmov vzniku kašľa; bronchodila-
tačným pôsobením; mukokinetiku podporujú-
cim pôsobením, ktoré zlepšuje efektívnosť 
kašľa; potlačením zápalu na sliznici respirač-
ného systému; antibakteriálnym a antivíru-
sovým pôsobením a placebo efektom [30]. 
Navyše, viaceré polysacharidy majú experi-
mentálne potvrdené antibakteriálne, protizá-
palové, protivírusové, antioxidačné, imunos-
timulačné a ďalšie aktivity, ktoré sa môžu po-
dieľať na terapii kašľa *18+.  

Z rastlinných zdrojov boli izolované 
rôzne druhy polysacharidov *19+, my sme sa 
v našich experimentoch zamerali na sledova-
nie supresívnych schopností arabinogalaktá-
nov, xylánov a pektínov. Arabinogalaktán je 
jednou z najdôležitejších zložiek rastlinných 
gúm. Tento biopolymér zložený z arabinó-
zových a galaktózových polysacharidov sa 
vyznačuje mnohými biologickými vlastnosťami 
(imunomodulačnou, antioxidačnou) *13, 18+. 
V našich experimentoch bol testovaný arabi-
nogalaktán izolovaný z Coffea arabica L. (Ru-
biaceae). Z pšeničných otrúb (Triticum aesti-
vum L.) boli izolované a následne sledovaný 

supresívny účinok na kašeľ heteropolysachari-
dov xylánov. Pre tieto hemicelulózové polysa-
charidy je charakteristická variabilná chemická 
štruktúra závislá od časti a typu rastliny, 
v ktorej sa nachádzajú. V pšeničných otrubách 
sú xylány prítomné vo forme (glukuro-
no)arabinoxánov *3, 9+. Pektíny predstavujú 
skupinu vysokomolekulárnych aniónaktívnych 
polysacharidov s prevažujúcim obsahom kyse-
liny galakturónovej *7, 15+. Pektíny sa využíva-
jú v terapii chorôb tráviaceho traktu, pôsobia 
detoxikačne a zabraňujú úbytku vody. Môžu 
tiež regulovať vstrebávanie niektorých liečiv 
*17+. Pektíny použité v našich experimentoch 
boli izolované z biomasy Cucurbita pepo L. var. 
Styriaca (Cucurbitaceae). Tekvica olejnatá sa 
vo viacerých krajinách vďaka svojim antidiabe-
tickým, antihypertenzným, imunomodulač-
ným, antibakteriálnym, hypocholesterolemic-
kým a protizápalovým účinkom uplatňuje vo 
fytoterapii viacerých ochorení *2+. Okrem pek-
tínov z nej boli izolované mnohé iné farmako-
logicky významné substancie - cucurbitanové 
a hexocucurbitanové glykozidy (cucuritacin K, 
L), alkaloidy, taníny, vitaníny A, E, C *22+.                    

V našich experimentoch sme ako ani-
málny model použili morčatá kmeňa Trik, kto-
rých hmotnosť bola v rozmedzí 280-380g. 
Experimentálny protokol bol schválený Etickou 
komisiou JLF UK v Martine. Výsledky sme hod-
notili použitím Studentovho t-testu pre párne 
zoradené súbory. Údaje v grafoch predstavujú 
priemerné hodnoty, vyznačené odchýlky 
označujú štandardnú chybu priemeru (±SEM).  
Na sledovanie kašeľ supresívnych schopností 
rastlinných polysacharidov sme využili meto-
diku, ktorú podrobne opísali autori Šutovská 
a kol. *26+. Použitie uvedenej metodiky nám 
umožnilo sledovanie dvoch parametrov kašľa 
– zníženie počtu nárazov kašľa a reaktivitu 

mailto:lubica.pr@gmail.com
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hladkých svalov respiračného systému. Morča-
tá boli individuálne vkladané do celotelového 
dvojkomorového bodypletyzmografu, kde 
v priebehu 3 min. inhalovali 0,3 M kyselinu 
citrónovú. V priebehu tohto časového interva-
lu sme zaznamenávali počet nárazov kašľa, 
ktorý bol spojený s typickým kašľovým pohy-
bom zvieraťa a súčasne s prudkým zvýšením 
exspiračného prietoku vzduchu. Ďalším sledo-
vaným parametrom bola reaktivita hladkých 
svalov respiračného systému hodnotená 
v podmienkach in vivo. Princíp sledovania 
spočíva v časovom posune tlakových zmien 
medzi jednotlivými komôrkami bodypletyz-
mografu – nazálnou a torakálnou, na základe 
ktorého môžeme vypočítať hodnotu špecific-
kého odporu dýchacích ciest RxV. Prostredníc-
tvom tohto parametra môžeme hodnotiť vývoj 
reaktivity hladkých svalov. S nárastom bron-
chokonstrikcie sa zväčšuje aj časový posun 
medzi jednotlivými komôrkami a zvyšuje sa 
hodnota špecifického odporu dýchacích ciest.        
Testované polysacharidové substancie boli 
zvieratám podávané per orálne v množstve 50 
mg/kg hmotnosti. Ako rozpúšťadlo sme použili 

aqua pro injectione. Testované polysacharido-
vé roztoky sme podávali v rôznych časových 
intervaloch (30 min., 60 min., 120 min. a 300 
min.) pred inhaláciou tusigénu. Získané vý-
sledky sme porovnali s centrálne pôsobiacim 
antitusikom kodeínom, ktorý bol aplikovaný 
v dávke 10 mg/kg hmotnosti, a s použitým 
rozpúšťadlom – aqua pro injectione, aplikova-
ným v dávke 2 ml/kg hmotnosti. Použité roz-
púšťadlo neovplyvňovalo sledované kašľové 
parametre.  

Z instantnej kávy Coffea arabica bol 
vodnou extrakciou izolovaný bohato vetvený 
glykokonjugát arabinogalaktán-proteín.  

Z monosacharidov mala najväčšie za-
stúpenie galaktóza (85 %) a arabinóza (8,2 %). 
Vo vzorke nebola detekovaná kyselina galak-
turónová ani ramnóza. Aplikáciou izolovaného 
arabinogalaktánu (AG) sme zaznamenali rýchly 
nástup účinku už po 30 min. a taktiež jeho 
dlhodobé supresívne pôsobenie v priebehu 
celého experimentu (obr. 1A). Ako vyplýva 
z obr. 1B, arabinogalaktán štatisticky výz-
namne neovplyvňoval reaktivitu hladkých 
svalov.  

 
 

 
   A      B 
Obr. 1 A Pokles počtu nárazov kašľa; B Špecifický odpor dýchacích ciest, po inhalácií 0,3 M kyseliny citrónovej. N – iniciálna hodnota pred 
podaním arabinogalaktánu (AG) a kodeínu. ***p< 0,001; ** p< 0,01; * p< 0,05.  

   
 

Bohato vetvená pektínová vzorka bola 
izolovaná z tekvicovej biomasy vodnou extra-
kciou po predchádzajúcom sušení etanolom. 
Dominantným monosacharidom bola glukóza 
(52 %), obsah kyseliny galakturónovej bol 40 
%. Pektínové polysacharidy izolované z C. pe-

po, označené v našich experimentoch ako 
N01, tlmili počet nárazov kašľa už po 30 min. 
od podania suspenzie (obr. 2A). Tento účinok 
sme zaznamenali počas celého hodnoteného 
časového intervalu. Rýchly nástup účinku, ako 
aj pretrvávajúci efekt bol použitím kyseliny 
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citrónovej ako tusigénu porovnateľný 
s referenčným kodeínom. Sledovaná vzorka 
štatisticky významne neovplyvňovala reaktivi-

tu hladkých svalov respiračného systému (obr. 
2B). 

 
 

 
   A      B 
Obr. 2A Pokles počtu nárazov kašľa; B Špecifický odpor dýchacích ciest  po inhalácií 0,3 M kyseliny citrónovej. N – iniciálna hodnota pred 
podaním pektínu N01 a kodeínu. ***p< 0,001; ** p< 0,01; * p< 0,05.  

 
 

Z pšeničných otrúb bol izolovaný poly-
sacharid (glukurono)arabinoxylán. Najväčšie 
monosacharidové zastúpenie mala xylóza (50 
%) a arabinóza (45 %). Obsah urónových kyse-
lín predstavoval 3,8 %. Aplikáciou (glukuro-
no)arabinoxylánovej (GAX2) vzorky izolovanej 
z pšeničných otrúb, sme pozorovali prvé zní-
ženie počtu nárazov kašľa po 60 min., hoci nie 

signifikantné (obr. 3A). Prvé štatisticky výz-
namné výsledky sme zaznamenali 2 hod., od 
aplikácie. Tieto výsledky signalizujú oveľa po-
malší nástup účinku oproti predchádzajúcim 
vzorkám. S aplikáciou tejto vzorky sa však spá-
ja aj štatisticky významné ovplyvnenie reakti-
vity hladkých svalov pozorované po 60 min. od 
aplikácie (obr. 3B).  

 
  

     
    A       B 
Obr. 3 A Pokles počtu nárazov kašľa; B Špecifický odpor dýchacích ciest  po inhalácií 0,3 M kyseliny citrónovej. N – iniciálna hodnota pred 
podaním (glukurono)arabinoxylánu GAX2 a kodeínu. ***p< 0,001; ** p< 0,01; * p< 0,05.  

 
 

Rastlinné polysacharidy sú makromo-
lekuly, ktoré sa vďaka svojej veľkej molekulár-
nej hmotnosti (niekoľko stoviek kD) neabsor-
bujú sliznicami po perorálnej aplikácií *28+. 

Napriek tomu však boli dokázané viaceré ich 
farmakologické účinky – protizápalové, anti-
tumorové, antivírusové, imunomodulačné 
a mnohé ďalšie účinky *18, 21+. Preto predpo-
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kladáme, že môžu ovplyvňovať periférne ner-
vové zakončenia a pôsobiť reflexne. Presný 
mechanizmus účinku polysacharidov nie je 
zatiaľ dostatočne objasnený, k čomu prispieva 
aj nejasná situácia v oblasti farmakokinetiky 
polysacharidov. Perorálnou aplikáciou polysa-
charidov dochádza k vytvoreniu ochrannej 
bariérovej vrstvy na povrchu slizníc 
a k zabráneniu iritácii niektorých receptorov 
vedúcich ku kašľu, ktoré sa nachádzajú 
v epifaryngeálnej oblasti *8+. Schopnosť tvorby 
gélovej vrstvy vo vode rozpustných polysacha-
ridov je ich základnou fyzikálno-chemickou 
vlastnosťou. Veľmi často sa spája s chemickou 
štruktúrou, štrukturálnymi vzťahmi 
a usporiadaním, pôvodom, lokalizáciou 
a spôsobom extrakcie polysacharidov *7, 11, 
29+. Bioadhezívnu schopnosť polysacharidu 
ramnogalakturonanu v podmienkach in vitro 
potvrdili Schmidgal a Hensel [24] a Schmidgal 
a kol. *23+. Inou dôležitou vlastnosťou polysa-
charidov, ktorá súvisí s ich fyzikálno-
chemickými vlastnoťami, je schopnosť rehyd-
ratovať epitely, čo môže zabrániť suchému 
dráždivému kašľu a podporiť expektoráciu *5+. 
Supresívna schopnosť polysacharidov sa môže 
spájať aj s obsahom sacharidov, ktoré podpo-
rujú saliváciu a následne dochádza k aktivácii 
prehĺtacieho reflexu; reflexnou stimuláciou 
mucinóznych žliaz a  produkciou riedkej vrstvy 
hlienu, ktorá obmedzuje iritačné pôsobenie 
tusigénu *6, 16, 27+.  

Rastlinné polysacharidy by mohli 
ovplyvňovať uvoľňovanie aktívnych metaboli-
tov kyseliny arachidónovej - prostaglandínov, 
leukotriénov a tromboxanov. Na celulárnej 
úrovni je za formovanie prostaglandínov 
a tromboxanov zodpovedný enzým cyklooxy-
genáza, za formovanie leukotriénov enzým 
lipoxygenáza. Inhibíciou cyklooxygenázy do-
chádza k potlačeniu kašľa. Potlačenie cykloo-
xygenázovej aktivity stimuluje aktivitu lipoxy-
genázy a formovanie leukotriénov, ktoré sú 
zodpovedné za vznik bronchokonstrikcie *1, 
25]. Reddy a kol. [20] a Keaveney a kol. [12] 
potvrdili, že rastlinné polysacharidy izolované 
z pšeničných otrúb majú schopnosť inhibovať 
aktivitu cyklooxygenázových enzýmov, preto 
predpokladáme, že podobný mechanizmus sa 
môže uplatňovať aj v supresívnom pôsobení 
na kašeľ per orálnym podaním polysacharido-
vej suspenzie nami sledovanej vzorky GAX2.
 Porovnaním supresívnej efektívnosti 
jednotlivých polysacharidových frakcií arabi-
nogalaktánu, (glukurono)arabinoxylánu 
a pektínu môžeme zhodnotiť, že najväčšiu 
kašeľ supresívnu schopnosť v našich experi-
mentálnych podmienkach dosiahli arabinoga-
laktány, ktorých účinok sa spája nie len 
s rýchlym nástupom účinku (po 30 min. od 
podania p ***), ale aj s pretrvávajúcim efek-
tom (p *** po 300 min.) (obr. 4) a supresívnou 
schopnosťou porovnateľnou s kodeínom.   

 

 
Obr. 4 Porovnanie supresívnej schopnosti polysacharidových extraktov. N01 pektín izolovaný z C. pepo, GAX2 (glukurono)arabinoxylán 
z pšeničných otrúb, AG arabinogalaktán z C. arabica, N- norma     
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K dôležitým vlastnostiam rastlinných 
polysacharidov patrí aj ich netoxickosť *10+. 
Nežiaduce účinky polysacharidov sú spojené 
s rôznymi prímesami, najčastejšie ide 
o alkaloidy, prípadne iné dusíkaté látky. 
V priebehu našich experimentov sme však 
nepozorovali žiadne nežiaduce účinky apliko-
vaných polysacharidov, k čomu mohol prispieť 
aj vysoký stupeň čistoty izolovaných polysa-
charidov.    

Podporené grantom APVV č.003-07 a grantom 
UK č. GUK/35/2009. Práca bola podporená 
projektom "Centrum experimentálnej a kli-
nickej respirológie" spolufinancovaným zo 
zdrojov ES. 
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Predčasný pôrod predstavuje veľký 
klinický problém v súvislosti s perinatálnou 
mortalitou a neonatálnou morbiditou *1, 2, 8+. 
Incidencia predčasných pôrodov sa pohybuje 
v rozmedzí 6 - 10 %, pričom perinatálna mor-
talita predstavuje až 70 - 80 %. Napriek ne-
ustálemu hľadaniu nových látok, či už 
v experimentálnych alebo klinických štúdiách, 
ktoré by boli účinné a zároveň bezpečné, inci-
dencia predčasných pôrodov má stále rastúci 
trend [2, 5, 9]. Jednou z hlavných príčin zostá-
vajú ešte stále neobjasnené mechanizmy, 
ktoré sú zodpovedné za iniciáciu predčasných 
sťahov maternice. V rámci tokolytického účin-
ku sú v súčasnosti používané betamimetiká, 
blokátory vápnikových kanálov, antagonisty 
oxytocínových receptorov a síran horečnatý. 
Avšak ich výrazný tokolytický účinok je spre-
vádzaný nežiaducimi účinkami nielen na mat-
ku, ale aj na plod. Do popredia záujmu sa pre-
to dostávajú aj iné látky, ktoré by okrem svojej 
tokolytickej účinnosti, boli aj dobre tolerova-
teľné. 

Myometrium maternice je charakteri-
zované prítomnosťou rôznorodých receptorov 
a iónových kanálov, ktorých aktivitu je možné 
farmakologicky modulovať. Prevažná väčšina 
receptormi riadených fyziologických procesov 
je následne regulovaná cez iónové kanály. 
Úloha iónových kanálov v ovplyvnení činnosti 
maternice má význam nielen z hľadiska kon-
trakčného, ale aj relaxačného. Iónové kanály 
sú proteínové štruktúry, dôležité na udržanie 
intergrity buniek a ich funkcií. Sú však veľmi 
citlivé a variabilné. Prítomnosť iónových kaná-
lov v myometriu maternice môžu ovplyvňovať 
viaceré faktory. Rozdiely sú v experimen-
tálnych prácach so zvieratmi *10, 19, 23+ a 
rovnako aj v klinických prácach v ľudskom 
myometriu [7, 11]. V ľudskom myometriu prí-
tomnosť iónových kanálov závisí predovšet-
kým od funkčného stavu myometria tzn. roz-

diely sú v gravidnom a negravidnom resp. 
patologickom myometriu. Čo sa týka gravid-
ného myometria, zastúpenie jednotlivých ty-
pov iónových kanálov v myometriálnych bun-
kách sa mení v priebehu tehotenstva, ďalej 
pred pôrodom, v termíne pôrodu a po termíne 
pôrodu a v nemalej miere závisí aj od prítom-
nosti resp. neprítomnosti kontrakčnej činnosti 
maternice. Na funkčný stav iónových kanálov 
môžu vplývať aj rôzne ochorenia, či už v rámci 
postihnutia maternice alebo organizmu ako 
celku.  

Stabilita membrány myocytov závisí 
predovšetkým od funkčného stavu vápniko-
vých, draslíkových, sodíkových a chloridových 
iónových kanálov (Obr. 1). V procesoch kon-
trakcie a relaxácie maternice sa najvýznamnej-
šou mierou podieľajú vápnikové a draslíkové 
kanály.  

Vápnikové kanály sa podľa všeobecne 
akceptovanej farmakologickej klasifikácie delia 
na 5 typov - L, N, P/Q, T, R. Vápnikové Ca2+ 
kanály predovšetkým T-typu a L-typu sú prí-
tomné v myometriu maternice [15, 16, 24, 
27+. Počet L-typu Ca2+ kanálov sa výrazne zvy-
šuje počas tehotenstva *6, 20, 24+. Špecifickým 
blokátorom T-typu vápnikových kanálov je 
mibefradil a L-typu vápnikových kanálov nife-
dipín.  

Draslíkové K+ kanály predstavujú širo-
kú rodinu iónových kanálov, ktoré sú početne 
zastúpené v hladkom svale vrátane myometria 
[3, 13, 17] a sú zodpovedné za relaxáciu hlad-
kej svaloviny *3, 14, 18+. Ide predovšetkým o 
vysoko vodivé kalcium dependentné (BKCa2+) 

draslíkové kanály a ATP-senzitívne (KATP) draslí-
kové kanály, ktoré sú početne zastúpené 
v myometriálnych bunkách gravidnej materni-
ce [13, 14+. Špecifickým agonistom - otvára-
čom BKCa2+ iónových kanálov je bezimidazolová 
zložka NS1619. Je veľmi pravdepodobné, že 
aktivácia týchto kanálov je združená 
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s činnosťou rozsiahlej škály receptorov. Nao-
pak špecifickým antagonistom - zatváračom 
BKCa2+ iónových kanálov je tetraetylamónium 
(TEA). KATP draslíkové iónové kanály pozostá-
vajú z K podjednotky - vlastný káliový kanál, 
ktorá cez regulačný proteín kooperuje s pod-
jednotkami sulfonylureového receptora (SUR). 
Tieto podjednotky sú cieľom otváračov KATP 

kanálov. Špecifickým agonistom - otváračom 
KATP iónových kanálov je antihypertenzívum 
pinacidil. Aktivita KATP kanálov je blokovaná 
vysokou intracelulárnou koncentráciou ATP a 
z exogénnych látok ako špecifickí antagonisty - 
zatvárače týchto kanálov pôsobia deriváty 
sulfonylurey, antidiabetiká glibenklamid a 
tolbutamid.  

 
 

 
 
Obr. 1 Schématické znázornenie myometriálnej bunky a iónových kanálov v regulácii membránového potenciálu a bunkovej excitability *7+. 

 
Existujú rôzne práce experimentálne aj 

klinické, ktoré sa zaoberajú účasťou vápniko-
vých a draslíkových iónových kanálov 
v reaktivite myometria maternice. V práci Tan 
a spol. *25+ bolo porovnávaných viacero toko-
lytických látok s odlišným mechanizmom účin-
ku. Blokátor vápnikového kanála nifedipín bol 
hodnotení s beta-agonistami. V porovnaní 
s beta-agonistami podstatne predĺžil tehoten-
stvo u žien s hroziacim predčasným pôrodom 
a mal aj menej nežiaducich účinkov na novo-
rodencov. V práci Mandi a spol. *19+ bol sle-
dovaný účinok mibefradilu ako látky blokujú-
cej T-typ Ca2+ kanála a pinacidilu ako otvárača 
káliového KATP kanála z hľadiska ich vplyvu na 
spontánnu rytmickú kontrakčnú činnosť a 

oxytocínom indukovánú kontrakčnú činnosť 
gravidného myometria u kôz v podmienkach 
in vitro. Mibefradil aj pinacidil výrazne inhibo-
vali spontánne rytmické kontrakcie a rovnako 
antagonizovali aj oxytocínom indukované kon-
trakcie gravidného myometria. V práci Young 
a Zhang *28+ autori hodnotili účinok mibefradi-
lu látky blokujúcej T-typ vápnikového kanála a 
nifedipínu látky blokujúcej L-typ vápnikového 
kanála v humánnom myometriu v podmien-
kach in vitro. Obe sledované látky výrazne 
inhibovali kontrakcie maternice. Autori ďalej 
poukazujú na významnú úlohu T-typu vápni-
kových kanálov v procese iniciácie kontrakcií 
maternice. Nikolov a spol. *22+ poukazujú na 
výraznú účinnosť a minimálne vedľajšie účinky 
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nifedipínu ako orálne podávaného tokolytika 
ženám s hroziacim predčasným pôrodom. 
V myometriu potkanov ako aj v humánnom 
myometriu sa zistila prítomnosť sodíkových 
Na+ kanálov *12, 24, 26]. U potkanov hladina 
Na+ kanálov v myometriu sa zvyšuje krátko 
pred začiatkom pôrodu *16, 24+. Cl- kanály 
zvyšujú vstup Ca2+ cez Ca2+ kanály depolarizá-
ciou bunkovej membrány, ktorá vedie ku kon-
trakcii hladkého svalu *4, 21+.  

V našej štúdii sme sa zamerali predo-
všetkým na draslíkové iónové kanály, ktoré 
zohrávajú podstatnú úlohu v mediácii relaxá-
cie a kontrakcie maternice. Aktivitu káliových 
iónových kanálov sme testovali v myometriu 
ovariektómovaných samíc králikov počas ex-
perimentálne navodenej proliferačnej a sek-
rečnej fázy estrálneho cyklu a v humánnom 
gravidnom myometriu v termíne pôrodu v 
podmienkach in vitro.  

Reaktivitu myometria sme sledovali 
prostredníctvom in vitro metódy. Izometrické 
kontrakčné experimenty sme uskutočňovali na 
myometriálnych stripoch veľkosti 2 x 7 mm, 
ktoré sme umiestnili v 20 ml orgánovom kúpe-
li obsahujúcom Krebs-Henseleitov roztok. 
Tento roztok obsahoval (µM): NaCl, 110,0; KCl, 
4,8; CaCl2, 2,35; MgSO4, 1,20; NaHCO3, 25,0; 
v destilovanej vode. Orgánové komôrky sme 
udržiavali na teplote 36,5 ± 0,5°C a nepretržite 
ovzdušňovali zmesou 95 % O2 a 5 % CO2, aby 
sa docielilo pH=7,5 ± 0,1. Tkanivové stripy sme 
nastavili na 2 g napätie a počas 1 hodiny pre-
mývali Krebs-Henseleitovým roztokom v 15 
minútových intervaloch. Hodnotili sme am-
plitúdu kontrakcií a frekvenciu kontrakcií my-
ometria počas podávania oxytocínu (10 -6 
mmol/l), pinacidilu (10-5 mol.l-1), NS1619 (10-6 
mmol/l), glibenklamidu (10 -6 mmol/l) a tetra-
etylamónia (10-4 mol.l-1). Kontraktilnú aktivitu 
myometria sme merali izometricky použitím 
silového transducera (TSR 10G, Vývoj Martin, 
Slovensko), zosilňovača (M 1101 SUPR, Mikro-
techna Praha, Česká republika) 
a vyhodnocovali pomocou počítačového spra-
covania. Štúdia bola schválená Etickou komisi-
ou JLF UK. Všetky pacientky boli poučené 
o priebehu štúdie a podpísali informovaný 
súhlas. V štatistickom hodnotení sme použili 
Studentov t-test a jednocestnú analýzu vari-
ancie (ANOVA). 

Úlohu káliových iónových kanálov 
v kontraktilite myometria maternice sme hod-
notili u dospelých samíc králikov počas expe-
rimentálne navodenej proliferačnej fázy (ova-
riektómia + 17β-estradiol) a experiment-tálne 
navodenej sekrečnej fázy (ovariektómia + pro-
gesterón a 17β-estradiol) cyklu maternice 
v podmienkach in vitro. Z látok, ktoré by mohli 
ovplyvniť funkciu káliových kanálov 
v myometriu maternice sme na myometriál-
nych stripoch králika v podmienkach in vitro 
sledovali efekt otvárača káliových kanálov KATP 
pinacidilu a zatvárača glibenklamidu, ďalej 
otvárača káliových kanálov BKCa2+  NS1619 a 
zatvárača tetraetylamónia. Kontrakčnú činnosť 
maternice sme vyvolávali pomocou oxytocínu.  

Inkubácia myometriálnych stripov 
s NS1619 alebo s pinacidilom vyvolala u samíc 
králikov po ovariektómii pokles amplitúdy 
kontrakcií myometria na oxytocín, pričom táto 
kontrakčná odpoveď bola blokovaná selektív-
nymi blokátormi. Počas proliferačnej fázy ne-
došlo k štatisticky signifikantným zmenám 
amplitúdy kontrakcií myometria na oxytocín 
pôsobením uvedených otváračov káliových 
iónových kanálov. Naproti tomu počas se-
krečnej fázy predliečba NS1619 vyvolala štatis-
ticky signifikantný pokles amplitúdy kontrakcií 
myometria vyvolanej oxytocínom, ktorá bola 
blokovaná tetraetylamóniom. Ešte výraznejší 
štatisticky významný relaxačný účinok mala 
počas sekrečnej fázy predliečba pinacidilom, 
ktorý bol blokovaný glibenklamidom. Výsledky 
nášho experimentu poukazujú na možnú účasť 
káliových iónových kanálov BKCa2+ a KATP v 
ovplyvnení kontrakčnej činnosti myometria 
maternice vyvolanej oxytocínom u ovariektó-
movaných samíc králikov v podmienkach in 
vitro. Môžeme konštatovať, že aktivita kálio-
vých iónových kanálov myometria maternice 
je ovplyvňovaná hormonálnymi zmenami po-
čas estrálneho cyklu, pričom pôsobenie gesta-
génov počas sekrečnej fázy pravdepodobne 
zvyšuje aktivitu uvedených káliových iónových 
kanálov.  

Na základe týchto experimentálnych 
výsledkov sme sa rozhodli otestovať účinok 
uvedených otváračov káliových kanálov aj na 
humánnom myometriu. Ľudské myometrium 
pochádzalo od tehotných žien v termíne pôro-
du tj. 38. - 42. týždeň tehotenstva, ktoré pod-
stúpili ukončenie tehotenstva cisárskym re-
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zom. Všetky rodičky boli zdravé 
s nekomplikovaným priebehom gravidity. In-
dikácie k ukončeniu tehotenstva cisárskym 
rezom boli nasledovné: cefalopelvický nepo-
mer, hroziaca hypoxia plodu a nepostupujúci 
pôrod. Vzorky tkaniva boli odobraté pomocou 
skalpelu z oblasti operačnej rany maternice na 
Gynekologicko-pôrodníckej klinike Jesseniovej 
lekárskej fakulty. Následne sme na odobratom 
tkanive na Ústave farmakológie Jesseniovej 
lekárskej fakulty hodnotili účinok sledovaných 
látok, a to efekt otvárača draslíkových KATP 
iónových kanálov pinacidilu a zatvárača gli-
benklamidu, ďalej otvárača draslíkových BKCa2+ 

iónových kanálov NS1619 a zatvárača tetraety-
lamónia. Umelú kontrakciu sme vyvolávali 
aplikáciou oxytocínu. 

Pinacidil signifikantne ovplyvnil kon-
trakčnú činnosť humánneho gravidného my-
ometria v termíne pôrodu, vyvolanú aplikáciou 
oxytocínu v podmienkach in vitro. Jeho účinok 
sa prejavil v signifikantnom znížení ako am-
plitúdy kontrakcií myometria, tak aj 
v signifikantnom znížení frekvencie kontrakcií 
myometria. Inhibičný účinok pinacidilu na 
amplitúdu a frekvenciu kontrakcií myometria 
bol signifikantne blokovaný použitím selektív-
neho antagonistu glibenklamidu. NS1619 ne-
mal signifikantný účinok na kontrakčnú čin-
nosť humánneho gravidného myometria 
v termíne pôrodu vyvolanú oxytocínom 
v podmienkach in vitro oproti kontrolnej sku-
pine. V našom experimente sme zistili, že akti-
vita draslíkových KATP iónových kanálov je 
v humánnom gravidnom myometriu v termíne 
pôrodu ešte dosť vysoká, čo sa prejavilo v 
signifikantnom znížení kontrakčnej činnosti 
myometria v podmienkach in vitro. Naopak 
aktivita draslíkových BKCa2+ iónových kanálov 
v humánnom gravidnom myometriu v termíne 
pôrodu je znížená, čo neviedlo k signikantné-
mu ovplyvneniu kontrakčnej činnosti myomet-
ria v podmienkach in vitro. Týmto zistením 
sme poukázali na odlišné zastúpenie draslíko-
vých KATP a BKCa2+ iónových kanálov v humán-
nom gravidnom myometriu v termíne pôrodu. 
Znížená aktivita draslíkových BKCa2+ iónových 
kanálov v humánnom gravidnom myometriu 
v termíne pôrodu má pravdepodobne dôleži-
tejšiu úlohu v navodení kontrakčnej činnosti v 
porovnaní so zachovanou aktivitou draslíko-
vých KATP iónových kanálov.  

Výsledky nášho experimentu by mohli 
obohatiť paletu doteraz tokolyticky používa-
ných a pôsobiacich liečiv. Zároveň by mohli, či 
už v monoterapii alebo v kombinácii s inými 
tokolyticky účinnými látkami predstavovať 
novú perspektívu v prevencii predčasného 
pôrodu. Z experi-mentálneho hľadiska by vý-
sledky nášho experimentu mohli prispieť 
k objasneniu participácie jednotlivých typov 
iónových kanálov a látok ich ovplyvňujúcich na 
kontrakčnú činnosť myometria v podmienkach 
in vitro.  
 
Podporené grantom GUK/27/2009. 
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Úvod 
 Syndróm aspirácie mekónia (MAS) je 
jednou z najčastejších príčin respiračného zly-
hávania u donosených a prenosených novoro-
dencov. Po perinatálnej aspirácii prvej stolice – 
smolky alebo mekónia do pľúc môže dôjsť 
k obštrukcii malých alebo väčších dýchacích 
ciest. V priebehu niekoľkých desiatok minút až 
hodín mekónium dosiahne úroveň pľúcnych 
alveol a spôsobí dysfunkciu pľúcneho surfak-
tantu a postupne sa zhoršujúci zápal, edém, 
pľúcnu vazokonstrikciu a hyperreaktivitu dý-
chacích ciest *6+. Ako ukázali viaceré štúdie *1, 
5, 8, 9+, zápalové a oxidačné poškodenie pľúc 
po aspirácii mekónia je možné zmierniť poda-
ním niektorých protizápalových látok, napr. 
glukokortikoidov. Celkové podanie glukokorti-
koidov však môže byť spojené s nežiaducimi 
účinkami na organizmus, napríklad na kardio-
vaskulárne parametre. Cieľom našej štúdie 
preto bolo porovnať účinky intravenózneho a 
intratracheálneho podania glukokortikoidu na 
niektoré pľúcne funkcie a na základe získaných 
výsledkov určiť, ktorá forma podania glukokor-
tikoidu je v liečbe experimentálneho MAS 
vhodnejšia.  
 
Materiál a metodika  

Mekónium: Čerstvé mekónium sme 
zozbierali od zdravých donosených novoro-
dencov (v spolupráci s Neonatologickou klini-
kou JLF UK a MFN) a lyofilizovali ho 48 hodín 

pri -54 C. Jednotlivé vzorky lyofilizovaného 

mekónia sme zmiešali a uskladnili pri -20 C. 
Pred použitím sme pripravili suspenziu mekó-
nia koncentrácie 25 mg/ml vo fyziologickom 
roztoku (0,9 % NaCl, 37 °C).  

Design experimentov: Protokol expe-
rimentov odsúhlasila Etická komisia JLF UK 
v Martine. Dospelé králiky (činčila veľká) 

s hmotnosťou 2,4±0,4 kg sme uviedli do anes-
tézy i.m. podaním ketamínu (20 mg/kg; Na-
rkamon, Spofa) a xylazínu (5 mg/kg; Rometar, 
Spofa), udržiavacia dávka ketamínu 20 
mg/kg/h. Vykonali sme tracheotómiu 
a zaviedli tracheálnu kanylu. Zaviedli sme ka-
tétre do a. femoralis na odber arteriálnej krvi a 
monitorovanie tlaku krvi, do pravej predsiene 
srdca cez v. jugularis dx. na odber zmiešanej 
venóznej krvi a do v. femoralis na podávanie 
anestetika a roztokov. Zvieratá sme paralyzo-
vali podaním pipekuronium bromidu (0,3 
mg/kg/30 min; Arduan, Gedeon Richter) 
a ventilovali pomocou tlakovo kontrolovaného 
ventilátora (Beat-2, Chirana, SR) s frekvenciou 
30/min, end-exspiračným tlakom (PEEP) 0 kPa, 
FiO2 0,21 a hodnotou takého vrcholového in-
spiračného tlaku (PIP), aby sme dosiahli dy-
chový objem (VT) medzi 7-9 ml/kg. Po stabili-
zácii sme namerali úvodné hodnoty ventilač-
ných parametrov a odobrali vzorky krvi pre 
analýzu krvných plynov a stanovenie množstva 
hemoglobínu (RapidlabTM348, Bayer Diagn., 
SRN). Následne sme do tracheálnej kanyly 
zvierat podali 4 ml/kg fyziologického roztoku 
(Fyz, n=7) alebo suspenzie mekónia (25 
mg/ml). Od tohto momentu sme všetky zviera-
tá ventilovali 100% kyslíkom. V priebehu 30  
min. od podania mekónia došlo k rozvoju res-
piračného zlyhávania s poklesom dynamickej 
poddajnosti pľúc a hrudníka (Cdyn) o viac ako 
30% a hodnotou PaO2<10 kPa pri FiO2 1,0. 
Odobrali sme vzorky krvi a namerali ventilačné 
parametre. Potom sme zvieratám s aspiráciou 
mekónia pomaly počas 5 minút podali dexa-
metazón (Dexamed, Medochemie, 0,5 mg/kg 
i.v.; Meko+Dex, n=8) alebo budesonid (Pulmi-
cort susp.inh., AstraZeneca, 0,25 mg/kg i.t. 
pomocou inpulzného efektu vysokofrekvenč-
nej tryskovej ventilácie [7]; Meko+Bud, n=8), 

mailto:mokra@jfmed.uniba.sk
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a to v 2 dávkach 0,5 a 2,5 h po podaní mekó-
nia, alebo sme zvieratá ponechali bez farmako-
logickej liečby (Meko, n=8). Všetky zvieratá 
sme ventilovali ďalších 5 hodín konvenčne 
kyslíkom (FiO2 1,0). Tracheálny prietok a VT 
sme merali Fleischovou hlavicou pripojenou na 
pneumotachograf. Tlak v dýchacích cestách 
sme merali pomocou pneumatického katétra 
zavedeného pod distálny koniec trachey 
a pripojeného na elektromanometer. Cdyn 
sme vypočítali ako pomer medzi VT vyjadre-
ným na kg hmot. a gradientom v dýchacích 
cestách (PIP-PEEP), stredný tlak v dýchacích 
cestách (MAP) ako MAP=(PIP+PEEP)/2 
a oxygenačný index (OI)  ako   OI=MAP x 
FiO2/PaO2. Percento pravo-ľavých pľúcnych 
skratov (PĽS) sme vypočítali pomocou počíta-
čového programu vychádzajúceho z Fickovho 
zákona *7+.  

Systolický (SBP) a diastolický (DBP) tlak 
krvi sme merali pomocou katétra v a. femora-
lis pripojeného k elektromanometru LDP 102 
(Tesla, ČR). Stredný tlak krvi v a. femoralis  
(MABP) sme vypočítali ako MABP = DBP + 1/3 
(SBP - DBP). Priemernú frekvenciu srdca (FS) 
sme vypočítali z EKG záznamu, ktorý sme kon-
tinuálne snímali pomocou subkutánnych ihlo-
vých elektród. EKG signál sa prenášal cez osci-
loskop na 6-kanálový zapisovač (6 NEK 4, RFT, 
SRN). Na zaznamenanie prípadných kardiovas-
kulárnych zmien v súvislosti s podaním liečby 
sme tlak krvi a frekvenciu srdca hodnotili po-
čas 5 min. podávania liečby (prvá dávka: A1, 
druhá dávka: A2) a 5 min. bezprostredne po 
podaní liečby (po prvej dávke: PA1, po druhej 
dávke: PA2). Vzorky arteriálnej krvi sme odob-
rali 1, 3 a 5 hodín po podaní liečby 
a mikroskopicky stanovili celkový 
a diferenciálny počet leukocytov.  

Na konci experimentu sme zvieratá 
usmrtili predávkovaním anestetika a vybrali 
pľúca a tracheu. Ľavé pľúca sme lavážovali 
fyziologickým roztokom 3x10 ml/kg, lavážnu 
tekutinu sme centrifugovali a v sedimente 
BAL mikroskopicky stanovili diferenciálny 
počet leukocytov. Rezy pravých pľúc sme 
použili na stanovenie pomeru vlhkej a suchej 
hmotnosti pľúc, na meranie reaktivity pľúc-
neho tkaniva na acetylcholín alebo na bio-
chemické stanovenie zápalových 
a oxidačných markerov po homogenizácii 
tkaniva. Reaktivitu stripov trachey a pľúcneho 

tkaniva sme hodnotili pomocou in vitro me-
todiky. Stripy sme umiestnili na háčik a vložili 
do orgánových komôrok, ktoré boli naplnené 
Krebs-Henseleitovým roztokom (teplota 
36,5±0,5 °C, prevzdušnenie 95 % O2 + 5 % 
CO2, pH 7,5±0,1). Druhý koniec stripu sme 
vláknom pripojili na tenzometer (TSR 10G, 
Vývoj, SR) a zosilňovač (M1101 SUPR, Mikro-
techna, ČR), pričom zmeny napätia sme za-
znamenávali pomocou zapisovača (Line Re-
corder TZ 4620, Laboratorní ptístroje, ČR). V 
rámci adaptácie sme stripy natiahli na napätie 
4 g (30 min.) a následne na 2 g (30 min.), pri-
čom sme ich preplachovali v 10 min. interva-
loch čerstvým roztokom. Následne sme stripy 
vystavili kumulatívnym dávkam acetylcholínu 

(10
-8

 až 10
-3 mol/l, subst. Sigma-Aldrich, Ne-

mecko) a kontinuálne zaznamenávali kon-
trakčné odpovede. Údaje reaktivity tracheál-
neho a pľúcneho hladkého svalu sme vyjadrili 
v gramoch (g). V pľúcnom homogenáte sme 
oxidačné poškodenie bielkovín stanovili me-
tódou merania zmien intenzity fluorescencie 
zvyškov aminokyselín (tryptofán) a ich oxi-
dačných produktov (dityrozín, konjugáty lyzí-
nu) *4+ použitím spektrofluorometra (Shima-
dzu RF 540, Japonsko). Koncentráciu produk-
tov peroxidácie lipidov (produktov reakcie 
s kyselinou tiobarbiturovou, TBARS) sme sta-
novili metódou podľa Dasa *2+. 

Štatistika: Výsledky sme spracovali 
pomocou štatistického softwaru SYSTAT for 
Windows (SPSS Inc.). Pre porovnania v rámci 
skupín sme použili Wilcoxonov test, pre po-
rovnania medzi skupinami sme použili test 
ANOVA s post-hoc Fisherovým LSD-testom. 
Údaje sme vyjadrili ako priemer ± štandardná 
chyba priemeru (SEM), pričom hodnotu prav-
depodobnosti P<0,05 sme považovali za šta-
tisticky významnú. 
 
Výsledky: 
Respiračné parametre: 
               V priebehu 30 minút po podaní mekó-
nia došlo k zníženiu dynamickej poddajnosti 
pľúc a hrudníka (Cdyn) a k zvýšeniu pravo-
ľavých pľúcnych skratov (PĽS) v porovnaní 
s iniciálnymi hodnotami (P<0,05). Uvedené 
zmeny mali za následok zhoršenie výmeny 
dýchacích plynov, čo sa prejavilo zvýšením 
oxygenačného indexu (OI) a ventilačných tla-
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kov oproti iniciálnym hodnotám ako aj 
v porovnaní s Fyz skupinou (všetky P<0,05; 
Tab. 1). Podanie liečby umožnilo znížiť venti-
lačné tlaky. Zároveň došlo k redukcii intrapul-

monálnych skratov a zlepšeniu oxygenácie, 
a to o niečo výraznejšie v skupine 
s budesonidom (Tab. 1). 

 
Tab. 1. Stredný tlak v dýchacích cestách (MAP; kPa), oxygenačný index (OI) a pravo-ľavé pľúcne skraty (PĽS; %) v kontrolnej skupine 

s fyziologickým roztokom namiesto mekónia (Fyz), v skupine s mekóniom bez liečby (Meko) a v skupinách s mekóniom liečených dexameta-

zónom (Meko+Dex) alebo budesonidom (Meko+Bud). 

 Pred M Po M 1 h Th 3 h Th 5 h Th 

MAP: Fyz 0,25±0,02 0,64±0,05
a
 0,61±0,04

b
 0,53±0,03

b
 0,59±0,04

b
 

MAP: Meko 0,29±0,02 0,82±0,03 0,96±0,02 0,97±0,04 0,99±0,03 

MAP: Meko+Dex 0,28±0,01 0,80±0,03 0,83±0,02
e
 0,88±0,02

d
 0,87±0,02

e
 

MAP: Meko+Bud 0,28±0,02 0,83±0,03 0,88±0,03
d
 0,85±0,03

e
 0,87±0,04

e
 

OI: Fyz 0,58±0,04 2,61±0,70
c
 1,71±0,39

c
 1,55±0,21

c
 1,34±0,09

c
 

OI: Meko 0,62±0,03 12,0±0,71 12,6±0,86 14,3±1,62 15,8±1,77 

OI: Meko+Dex 0,62±0,05 11,1±0,90 9,22±0,39
f
 10,4±0,35

e
 10,1±0,65

f
 

OI: Meko+Bud 0,70±0,05 12,9±0,60 10,3±0,71
d
 9,63±1,04

e
 9,61±0,82

f
 

PĽS: Fyz 11,6±3,2 35,3±3,8
c
 28,6±6,5

c
 26,0±3,9

c
 23,0±5,1

c
 

PĽS: Meko 14,1±2,0 52,9±3,1 55,0±4,3 51,7±3,9 54,9±6,3 

PĽS: Meko+Dex 10,7±1,7 50,7±3,8 45,3±2,5
e
 40,2±3,0

e
 39,7±3,4

e
 

PĽS: Meko+Bud 13,5±1,4 51,5±3,2 41,6±3,5
f
 39,9±2,4

e
 35,5±3,0

f
 

Pre rozdiely medzi Fyz vs. Meko: aP<0,05, bP<0,01, cP<0,001; pre Meko vs. Meko+Dex resp. Meko+Bud: dP<0,05, eP<0,01, fP<0,001. Údaje sú 
vyjadrené ako priemer±SEM. 

 
Zápalové parametre: 
Pľúcny edém 

Podanie mekónia zvýšilo akumuláciu 
tekutiny v pľúcach v porovnaní s Fyz skupinou 
(7,06±0,20 v Meko skupine vs. 5,52±0,13 vo 
Fyz skupine; P<0,001). Liečba dexametazónom 
(6,03±0,19) i budesonidom (5,95±0,17) zmier-
nila pľúcny edém v porovnaní s neliečenou 
Meko skupinou (obe P<0.001 vs. Meko skupi-
na).  
 
Leukocyty v krvi a BAL 

Na konci experimentu sme pozorovali 
nižší počet leukocytov v krvi v Meko skupine 
(2,01±0,36 x 109/l) v porovnaní s Fyz skupinou 
(5,74±0,93 x 109/l; P<0,001). Podanie dexame-
tazónu (4,61±0,53 x 109/l) i budesonidu 
(4,59±0,64 x 109/l) zvýšilo počet cirkulujúcich 
leukocytov v porovnaní s Meko skupinou (obe 
P<0,001).  

Po skončení pokusu sme zistili nižší 
percentuálny počet neutrofilov v krvi v Meko 
skupine v porovnaní s Fyz skupinou (P<0,001). 

Po liečbe glukokortikoidmi sa počet neutrofi-
lov v krvi zvýšil v porovnaní s Meko skupinou 
(P<0,001; Obr. 1).  

Pri hodnotení sedimentu BAL tekutiny 
sme pozorovali vyšší počet neutrofilov v Meko 
skupine v porovnaní s Fyz skupinou, pričom 
liečba glukokortikoidmi zastúpenie neutrofilov 
v BAL signifikantne znížila (obe P<0,001; Obr. 
1). 

 
In vitro reaktivita dýchacích ciest na acetyl-
cholín  

Už v predchjádzajúcich pokusoch sme 
zistili, že aplikácia mekónia a následný rozvoj 
MAS vedie k zvýšeniu reaktivity dýchacích ciest 
na kumulatívne dávky acetylcholínu 
v porovnaní s aplikáciou fyziologického rozto-
ku. Predliečba dexametazónom aj budezoni-
dom viedla k významnému poklesu reaktivity 
dýchacích ciest (Obr. 2A) ako aj pľúcneho tka-
niva (Obr. 2B), pričom v pľúcach došlo k inten-
zívnejšej supresii reaktivity po aplikácii bude-
zonidu v porovnaní  s dexametazónom. 
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Obr. 1. Počet neutrofilov (%) v krvi a BAL tekutine na konci experimentov v kontrolnej skupine s fyziologickým roztokom namiesto mekónia 
(Fyz), v skupine s mekóniom bez liečby (Meko) a v skupinách s mekóniom liečených dexametazónom (Meko+Dex) alebo budesonidom 

(Meko+Bud). Pre rozdiely medzi skupinami: P<0,001. 

 
Obr. 2. Reaktivita dýchacích ciest in vitro po aplikácii kumulatívnych dávok acetlycholínu k vzorkám tracheálneho (A) a pľúcneho tkaniva (B). 

Pre rozdiely medzi skupinami: P<0,05, P<0,01. 

 
Markery oxidačného stresu 

V homogenáte pľúcneho tkaniva sme v 
Meko skupine zistili vyššie koncentrácie mar-
kerov oxidačného stresu (TBARS, dityrozínu a 
lyzín-LPO produktov) v porovnaní s Fyz skupi-
nou (P<0,001). Podanie dexametazónu 
(P<0,01) i budesonidu (P<0,001) znížilo peroxi-
dačné poškodenie pľúcneho tkaniva 
v porovnaní s neliečenou Meko skupinou, pri-
čom výraznejší efekt sme pozorovali po liečbe 
budesonidom (Obr. 3). 
 
 
 

Kardiovaskulárne parametre: 
               Pri hodnotení krátkodobých zmien 
kardiovaskulárnych parametrov v súvislosti 
s podaním liečby sme zistili, že i.v. podanie 
fyziologického roztoku vo Fyz skupine 
a neliečenej Meko skupine neviedlo 
k výraznejším zmenám tlaku krvi a frekvencie 
srdca (P>0,05). Naopak, i.v. podanie dexameta-
zónu už v priebehu 5 min. podávania ako aj 
počas 5 min. po skončení podávania liečby 
zvýšilo tlak krvi (P<0,01) a znížilo frekvenciu 
srdca (P<0,05) v porovnaní s iniciálnymi hodno-
tami, pričom hodnoty tlaku krvi boli 
v Meko+Dex skupine vyššie aj v porovnaní 
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s Meko+Fyz skupinou (Tab. 2). Na rozdiel od 
toho i.t. podanie budesonidu nebolo sprevá-

dzané výraznejšími kardiovaskulárnymi pre-
javmi (P>0,05). 

 

Obr. 2. Markery peroxidácie lipidov (TBARS, v nmol/mg proteínu) a bielkovín (dityrozín, lyzín-LPO produkty, v arbitrárnych jednotkách A.U.) 
v homogenáte pľúc v kontrolnej skupine s fyziologickým roztokom namiesto mekónia (Fyz), v skupine s mekóniom bez liečby (Meko) a 

v skupinách s mekóniom liečených dexametazónom (Meko+Dex) alebo budesonidom (Meko+Bud). Pre rozdiely medzi skupinami: P<0,01, 

P<0,001. 
 
Tab. 2. Bezprostredné zmeny tlaku krvi v a. femoralis (kPa) a frekvencie srdca (údery/min) počas a po podaní prvej a druhej dávky liečby (dexa-
metazónu, budesonidu alebo fyziologického roztoku i.v.) v skupine s i.t. instiláciou fyziologického roztoku a i.v. podaním fyziologického roztoku 
(Fyz+Fyz) a v skupinách s i.t. instiláciou mekónia a i.v. podaním fyziologického roztoku (Meko+Fyz), dexametazónu (Meko+Dex) alebo budesoni-
du (Meko+Bud). 

 Pred 1 A1 PA1 Pred 2 A2 PA2 

MABP: Fyz+Fyz 8,5±1,2 8,8±1,3 9,3±1,2 8,7±1,0 8,8±1,1 8,7±1,1 

MABP: Meko+Fyz 8,5±0,8 8,2±0,9 8,2±0,8  7,3±0,6   7,4±0,6   7,6±0,5 

MABP: Meko+Dex 8,5±0,7 10,2±0,7* 10,0±0,6*  9,4±0,4 *  10,1±0,5 
#
  10,2±0,3 

#
 

MABP: Meko+Bud 8,6±0,8 9,2±0,8 8,8±0,7 9,0±0,6 9,0±0,5 9,1±0,5 

FS: Fyz+Fyz 205±13 211±12 207±10 219±15 218±15 218±15 

FS: Meko+Fyz 220±15 218±11 213±11 239±19 241±18 242±17 

FS: Meko+Dex 210±9 198±7 193±8 222±12 216±13 212±16 

FS: Meko+Bud 229±15 230±16 225±15 242±9 242±9 237±9 

Pred 1, Pred 2: pred podaním prvej a druhej dávky liečby, A1, A2: prvý a druhý 5 min. interval podávania liečby, PA1, PA2: prvý a druhý 5 
min. interval po skončení podávania liečby, MABP: stredný tlak krvi v a. femoralis, FS: frekvencia srdca. Pre rozdiely medzi Meko+Dex vs. 
Meko+Fyz: *P<0,05, #P<0,01. Údaje sú vyjadrené ako priemer±SEM. 
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Diskusia 
Protizápalový potenciál glukokortikoi-

dov vyplýva zo schopnosti znížiť migráciu a 
aktiváciu neutrofilov a iných buniek, ako aj zo 
schopnosti modulovať účinok uvoľnených me-
diátorov. Glukokortikoidy inhibujú expresiu 

cytokínov (IL-1, IL-6, IL-8, TNF), prozápalových 
enzýmov (PLA2, COX-2, iNOS) a iných látok *3+, 
ktoré majú významnú úlohu v patogenéze MAS 
*6+. Ovplyvnením tvorby vazoaktívnych látok, 
ako sú napr. metabolity kyseliny arachidono-
vej, endotelín-1 a PAF, glukokortikoidy výz-
namným spôsobom menia cievny tonus pľúc-
nych artérií a znižujú venóznu prímes pro-
stredníctvom redistribúcie prietoku cez lepšie 
ventilované oblasti pľúc. Redukciou zápalu a 
tiež vďaka stabilizácii bunkových membrán 
glukokortikoidy znižujú mikrovaskulárnu per-
meabilitu a následne tvorbu pľúcneho edému 
[3].  

Ako ukazujú výsledky viacerých ne-
dávnych prác *1, 5, 8, 9+, glukokortikoidy sú 
látky s obrovským potenciálom aj v rámci lieč-
by MAS. V našich experimentoch intravenózne 
podanie dexametazónu i intratracheálne po-
danie budesonidu významne zlepšilo výmenu 
dýchacích plynov, znížilo ventilačné tlaky a 
zmiernilo pravo-ľavé pľúcne skraty. Okrem 
toho po liečbe glukokortikoidmi došlo 
k redukcii pľúcneho edému a k zníženiu počtu 
neutrofilov v pľúcach. V uvedených paramet-
roch sme nepozorovali výraznejší rozdiel me-
dzi účinkom dexametazónu a budesonidu. 
V súvislosti so zmiernením zápalu v pľúcach 
sme zaznamenali zníženie koncentrácií niekto-
rých markerov peroxidácie a tiež zníženie me-
kóniom-indukovanej hyperreaktivity dýchacích 
ciest. Pri týchto parametroch sme už pozoro-
vali o niečo výraznejší efekt budesonidu ako 
dexametazónu. Okrem toho intravenózne 
podanie dexametazónu bolo spojené 
s akútnymi zmenami tlaku krvi a frekvencie 
srdca počas a bezprostredne po podaní, zatiaľ 
čo intratracheálne podanie budesonidu viedlo 
len k štatisticky nevýznamným zmenám.  

Na základe uvedených výsledkov teda 
konštatujeme, že v liečbe experimentálneho 
MAS sa budesonid vzhľadom na výraznejší 
lokálny protizápalový efekt a menší výskyt 

nežiaducich kardiovaskulárnych prejavov javí 
ako vhodnejší glukokortikoidový prípravok. 
 
Práca vznikla vďaka projektu EÚ „Centrum 
experimentálnej a klinickej respirológie 
(CEKR)“ a Grantom VEGA č. 1/2306/05 a č. 
0061/08. Autori ďakujú D. Kuliškovej, J. Neus-
chlovej, D. Ďurčovej, Ing. M. Petráškovej a Ing. 
M. Hutkovi za technickú pomoc. 
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Úvod 

Antipsychotiká sú skupinou psycho-
farmák, ktoré majú široké využitie v liečbe 
psychických porúch. Tvoria základ farmakote-
rapie psychotických porúch, a to najmä z ok-
ruhu schizofrénie, no ich indikačné spektrum 
je oveľa širšie a zahsňa tiež symptomatickú 
liečbu viacerých somatogénne podmienených 
chorobných stavov. Vysoká účinnosť antipsy-
chotík bola preukázaná prostredníctvom mno-
hých experimentálnych a klinických štúdií, ako 
aj klinickou praxou. U vysokého percenta pa-
cientov s psychotickou poruchou, obzvlášť so 
schizofréniou, je nutnosťou dlhodobá aplikácia 
antipsychotík za účelom zníženia pravdepo-
dobnosti relapsov a recidív ochorenia. Popri 
účinnosti je preto pre pacienta ako aj psychiat-
ra dôležitá tiež bezpečnosť a znášanlivosť  
týchto psychofarmák, od ktorej vo veľkej mie-
re závisí postoj pacientov k liečbe a ich násled-
ná compliance.  

V súčasnosti sú preferované antipsy-
chotiká druhej generácie. Tieto sa  v porovnaní 
s prvogeneračnými antipsychotikami vyznaču-
jú širším terapeutickým spektrom, komplex-
nejšou účinnosťou a majú výrazne nižší poten-
ciál vyvolávať akútne i neskoré extrapyramído-
vé symptómy *2+. Je však známe, že antipsy-
chotiká druhej generácie sa môžu podieľať na 
vzniku porúch glycidového a lipidového meta-
bolizmu a podávanie niektorých preparátov je 
spojené s výrazným nárastom hmotnosti *1+. 
Väčšina realizovaných klinických štúdií sledo-
vala účinky antipsychotík u pacientov lieče-
ných prvýkrát, t.j. v prvých týždňoch resp. me-
siacoch liečby.  

Metabolické nežiaduce účinky dlhodo-
bej antipsychotickej liečby doposiaľ neboli 
podrobnejšie skúmané. Preto sme sa rozhodli 
sledovať metabolické riziko a prítomnosť me-
tabolického syndrómu pri dlhodobej antipsy-
chotickej liečbe, pričom sme vychádzali 

z predpokladu, že metabolické účinky je vhod-
nejšie posudzovať až po uplynutí dostatočne 
dlhého obdobia udržiavacej liečby.   
 
 
Ciele 

Cieľom našej práce bolo vzájomne po-
rovnať účinnosť rôznych antipsychotík druhej 
generácie pri dlhodobej liečbe. Zisťovali sme 
prevalenciu metabolického syndrómu (MS) u 
pacientov užívajúcich dlhodobo antipsychoti-
ká, rozdiely v jeho prevalencii medzi pohla-
viami a medzi podskupinami pacientov lieče-
ných odlišnými antipsychotikami druhej gene-
rácie. Sledovali sme tiež vzájomné súvislosti 
medzi jednotlivými zložkami metabolického 
syndrómu navzájom a vo vzťahu k iným sledo-
vaným premenným.   
 
 
Metodika 

Do klinickej štúdie bolo zaradených 71 
pacientov, ktorí užívali antipsychotickú liečbu 
v monoterapii po dobu minimálne 12 mesia-
cov. Sledovaný súbor tvorilo 31 mužov a 40 
žien s priemerným vekom 37,1 ± 10,4 roka. 
Išlo o ambulantne liečených pacientov, ktorí 
boli hospitalizovaní na Psychiatrickej klinike 
JLF UK a MFN v rokoch 2004 – 2008. 22 Pa-
cientov užívalo olanzapín, 20 pacientov que-
tiapín, 16 pacientov amisulpirid, 8 pacientov 
sertindol a 5 pacientov risperidón. Jedinou 
povolenou komedikáciou boli anxiolytiká 
a hypnotiká. Najčastejšie zastúpenými diagnó-
zami v súbore pacientov boli schizoafektívna 
porucha (36 %) a schizofrénia (35 %), menej 
časté boli iné poruchy schizofrénneho spektra 
(12 %) a afektívne poruchy (17 %).  

Každý pacient bol vyšetrený jedenkrát. 
Účinnosť liečby sme hodnotili pomocou škál 
CGI (Clinical Global Impression), PANSS (Positi-
ve and Negative Syndromes Scale), BPRS (Brief 

mailto:kerna@jfmed.uniba.sk


Nové trendy vo farmakoterapii 

71 
 

Psychiatric Rating Scale) a GAF (Global Asses-
sment of Functioning Scale). Z biochemických 
parametrov sme vyšetrovali  glykémiu nalač-
no, HDL cholesterol, triacylglyceroly, hepatál-
ne enzýmy (AST, ALT, GMT, ALP), bilirubín a 
imunoreaktívny inzulín. Zaznamenávali sme 
telesnú hmotnosť, výšku, BMI, obvod pásu a 
percento telesného tuku pomocou tukomera 
Omron HBF-306, ako aj krvný tlak a frekvenciu 
srdcovej činnosti. Prítomnosť metabolického 
syndrómu bola posudzovaná na základe naj-
novších platných kritérií metabolického syn-
drómu podľa Medzinárodnej diabetologickej 
federácie z roku 2005. Podľa týchto kritérií je 
pre diagnostikovanie syndrómu nevyhnutná 
prítomnosť centrálnej obezity, ktorá je defino-
vaná pre európoidnú rasu obvodom pásu ≥ 
94cm u mužov a ≥80cm u žien. Súčasne musia 
byť splnené minimálne 2 z nasledujúcich krité-
rií: 
- triacylglyceroly > 1,7 mmol/l alebo špeci-

fická liečba zameraná na zníženie triglyce-
ridov 

- HDL cholesterol < 0,9 mmol/l u mužov 
alebo < 1,1 mmol/l u žien alebo špecifická 
liečba 

- TK ≥ 130/85 mmHg alebo antihypertenz-
ná liečba 

- glykémia nalačno ≥ 5,6 mmol/l alebo dia-
gnóza DM 2 

Na štatistické spracovanie údajov sme 
použili štatistický program STATISTICA 8.0. 
Vzájomné vzťahy medzi sledovanými paramet-
rami sme hodnotili použitím Spearmanových 
korelácií,na hodnotenie rozdielov medzi jed-
notlivými liečivami a pohlaviami bol použitý 
test Kruskal-Wallis a test Mann-Whitney. 
 
 
Výsledky 

Porovnaním celkového skóre škál CGI, 
PANSS, BPRS a GAF v podskupinách pacientov 
dlhodobo liečených olanzapínom, quetiapí-
nom a amisulpiridom sme nezistili signifikant-
né rozdiely v účinnosti týchto antipsychotík.  

Prevalencia metabolického syndrómu 
v celom sledovanom súbore dosiahla 41 %. 
V podskupine pacientov liečených olanzapí-
nom sme zistili 50-percentnú prevalenciu MS, 
pri liečbe quetiapínom a risperidónom sa me-
tabolický syndróm vyskytoval zhodne u 40 % 
pacientov. Nižší výskyt MS sme zaznamenali 
pri liečbe amisulpiridom (31 %) a sertindolom 
(25 %) (Obr. 1). 

 

 
Obr. 1 Prevalencia metablického syndrómu pri liečbe sledovanými antipsychotikami 

 
Prevalencia metabolického syndrómu 

bola vyššia u mužov (51 %) ako u žien (34 %). 
Taktiež všetky  komponenty metabolického 
syndrómu, s výnimkou centrálnej obezity,  sa 
vyskytovali častejšie u pacientov mužského 

pohlavia. Výskyt jednotlivých komponentov 
MS v našom súbore pacientov a rozdiely v ich 
zastúpení  medzi pohlaviami sú uvedené 
v tabuľke 1. 
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Tab. 1 Výskyt jednotlivých komponentov MS a rozdiely medzi pohlaviami 

            
Kardiovaskulárny Prevalencia (%)  Muži (%) Ženy (%) 
rizikový faktor          
 
Metabolický sy   41      51           34   
 
Centrálna obezita  79      69       86   
 
↑ Triglyceridy   48      60       40   
 
↓ HDL cholesterol  12      16       9   
 
Porucha glukózovej tolerancie 36      43       32   
 
Hypertenzia   38      51       28   

 
 

Hodnotením súvislostí medzi jednotli-
vými zložkami metabolického syndrómu na-
vzájom, ako aj vo vzťahu k iným sledovaným 
premenným, sme zistili na základe použitých 
Spearmanových korelácií nasledovné signifi-
kantné korelácie: 
- obvod pásu signifikantne pozitívne kore-

loval s hodnotami triacylglycerolov (r = 
0,42; p < 0,05), krvného tlaku (0,38; p < 
0,05), glykémie (0,21; p < 0,05), inzuliné-
mie (0,51; p < 0,05), hmotnosti (0,84; p < 
0,05), percenta telesného tuku (0,61; p < 
0,05), BMI (0,9; p < 0,05) a signifikantne 
negatívne koreloval s hodnotami HDL-
cholesterolu (-0,45; p < 0,05) 

- hodnoty triacylglycerolov signifikantne 
pozitívne korelovali s obvodom pásu 
(0,42; p < 0,05), s inzulinémiou (0,36; p < 
0,05), hmotnosťou (0,31; p < 0,05) a BMI 
(0,29; p < 0,05) a signifikantne negatívne 
korelovali s hodnotami HDL-cholesterolu 
(-0,29; p < 0,05) 

- hodnoty HDL-cholesterolu signifikantne 
negatívne korelovali s obvodom pásu 
a hodnotami triacylglycerolov, ako je 
uvedené vyššie, s inzulinémiou (-0,29; p < 
0,05), hmotnosťou (-47; p < 0,05), percen-
tom telesného tuku (-0,31; p < 0,05) 
a BMI (-0,39; p < 0,05) 

- hodnoty glykémie signifikantne pozitívne 
korelovali s obvodom pásu (0,21; p < 
0,05), inzulinémiou (0,25; p < 0,05) 
a frekvenciou srdcovej činnosti (0,36; p < 
0,05) 

Porovnávaním distribúcie hodnôt 
skúmaných biochcemických parametrov medzi 
sledovanými liečivami pomocou testu Kruskal-
Wallis sme zistili signifikantný rozdiel jedine 
v parametri glykémia. U pacientov na dlhodo-
bej liečbe olanzapínom boli hodnoty glykémie 
signifikantne vyššie a teda aj výskyt hypergly-
kémie signifikantne častejší ako v podskupine 
pacientov liečených quetiapínom 
a amisulpiridom (p = 0,04). Grafické znázorne-
nie rozdielov v distribúcii hodnôt glykémie 
medzi sledovanými preparátmi zobrazuje ob-
rázok 2. 

 
Diskusia 

Na základe našich výsledkov možno 
konštatovať, že sledované antipsychotiká dru-
hej generácie majú porovnateľnú účinnosť.  

Prevalencia metabolického syndrómu 
v našom súbore pacientov na dlhodobej liečbe 
antipsychotikami 2. generácie dosahovala 41 
%, a teda prevyšuje prevalenciu tohto syn-
drómu v bežnej dospelej slovenskej populácii 
zaznamenanú v roku 2007 (38 %) [3]. Metabo-
lický syndróm je hlavný aterogénny syndróm 
v našej populácii, ktorý sa podieľa na zvýše-
nom riziku ischemickej choroby srdca 
a diabetes mellitus 2. typu. Mortalita pacien-
tov so schizofréniou je 2-krát vyššia než 
v normálnej populácii, pričom za polovicu 
z nadmernej mortality týchto pacientov sú 
zodpovedné kardiovaskulárne ochorenia *4+. 
Preto možno predpokladať, že práve zvýšená 
prevalencia metabolického syndrómu spojená 
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s dlhodobou antipsychotickou liečbou prispie-
va k zvýšenej mortalite tejto skupiny pacien-
tov. Vyšší výskyt metabolických porúch u dl-
hodobo liečených pacientov s vážnym psychic-
kým ochorením však nemožno pripisovať vý-
lučne nežiaducim účinkom psychofarmák. 
K ich vzniku pravdepodobne prispieva kombi-

nácia pôsobenia samotného ochorenia, nežia-
ducich účinkov psychofarmák, prekrývanie 
génov pre vznik metabolických a psychiatric-
kých porúch a rizikové faktory životného štýlu. 
Medzi ne patria nižšia fyzická aktivita, sedavý 
spôsob života, nezdravé stravovacie návyky, 
fajčenie a i. [5].  

 

 
Obr. 2 Rozdiely v distribúcii hodnôt glykémie medzi liečivami. Legenda: O – olanzapín, Q – quetiapín, A – amisulpirid, glc – glykémia 
 

 
Z hľadiska pohlaví sme zaznamenali 

vyšší výskyt metabolického syndrómu 
u mužov. Spomedzi skúmaných antipsychotík 
2. generácie bol na základe prevalencie MS 
spojený s najvyšším kardiovaskulárnym rizi-
kom olanzapín, s najnižším sertindol.  Tieto 
výsledky však mohli byť do istej miery skresle-
né rozdielnym počtom pacientov 
v jednotlivých podskupinách. Hodnotením 
korelácií medzi sledovanými parametrami sme 
zistili, že jedine obvod pásu signifikantne kore-
loval so všetkými ostatnými zložkami metabo-
lického syndrómu. Naše výsledky tak potvrdili 
teóriu, podľa ktorej je práve centrálna obezita 
primárnou príčinou MS, od ktorej sa odvíjajú 
ďalšie metabolické poruchy.  

Naše zistenia zdôrazňujú potrebu zin-
tenzívniť monitoring  kardiovaskulárnych rizi-

kových faktorov u všetkých pacientov na dlho-
dobej antipsychotickej liečbe. Včasná detekcia 
metabolických porúch s následnou odbornou 
intervenciou spolu s vhodnou úpravou život-
ného štýlu by tak mala napomôcť zníženiu 
rizika kardiovaskulárnych ochorení ako i mor-
tality u tejto skupiny psychiatrických pacien-
tov.      
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Úvod 

Hlboká venózna trombóza (HVT) pred-
stavuje závažný problém pri  operačných zá-
krokoch. Kým v dvadsiatom storočí sa za zlatý 
štandard považovala prevencia tejto kompli-
kácie nefrakcionovaným heparínom (UHF), na 
prelome tisícročí sa do popredia postupne 
dostával heparín s nízkou molekulovou hmot-
nosťou (LMWH). Jeho nespornou výhodou je 
menej komplikácií pri zachovanej účinnosti 
a tiež skutočnosť, že jeho aplikácia si za nor-
málnych okolností nevyžaduje hematologický 
monitoring. Výhodnou je aj jeho subkutánna 
aplikácia 1- až 2-krát denne, ktorá je možná 
vďaka dlhšiemu plazmatickému polčasu 
a lepšej biologickej dostupnosti (Hirsh a 
Raschke, 2004). 

Už dlhší čas môžeme pozorovať trend 
zvyšovania podielu laparoskopických operácií 
na celkovom počte chirurgických zákrokov. 
Potvrdzujú to aj výsledky dotazníkovej akcie, 
podľa ktorej pracovalo v roku 2007 na Sloven-
sku 538 chirurgov, pričom z nich endoskopické 
operácie vykonávalo 408 chirurgov (75,8 %), 
vykonalo sa 75704 operácií, z toho 12746 la-
paroskopicky (16,8 %) a 804 torakoskopických 
výkonov (70 hrudných sympatektómií), čo je 
zhruba rovnaký počet ako v roku 2004 a 734 
iných výkonov, čo je výrazný nárast oproti 
roku 2004 z 483 na 734). Ak porovnáme vý-
sledky dotazníka z roku 2004, napriek tomu že 
návratnosť dotazníkov bola vyššia za rok 2004, 
došlo takmer vo všetkých kategóriách k náras-
tu počtu laparoskopických operácii. Celkový 
počet laparoskopií vzrástol o 1189 operácií, a 
percento laparoskopických výkonov z celkové-
ho počtu operácii vzrástol z 13,6% v roku 2004 
na 16,8% v roku 2007. Tieto údaje by mohli 
byť optimistické, čo je však alarmujúce, je 
pokles počtu chirurgov (z 602 na 538) a ná-
sledne aj pokles počtu chirurgov, ktorý vyko-
návajú laparoskopie (z 471 na 408 ). 

Na tomto mieste treba zdôrazniť, že 
na rozdiel od klasickej chirurgie je situácia 
v laparoskopii odlišnejšia. Na jednej strane sa 
znižuje záťaž pre pacienta a zrýchľuje sa poo-
peračná rekonvalescencia, čo prispieva  
k zvyšovaniu popularity a počtu zákrokov na 
všetkých chirurgických oddeleniach (viď vyš-
šie), na druhej strane však treba i naďalej počí-
tať s komplikáciami, akou môže byť aj HVT, 
prípadne venózna tromboembólia (VTE).  

Popri otázke, či aplikovať profylaktickú 
aplikáciu LMWH alebo nie, ostáva otáznikom 
aj dĺžka jeho pooperačného podávania. Zistilo 
sa totiž, že napr. v Ženevskej nemocnici až 
25% prípadov pooperačnej VTE sa objavilo po 
prepustení pacienta do domáceho ošetrenia 
(Huber et al. 1992).  

Zdôrazniť je potrebné si uvedomiť, že 
pri výbere antitrombotika/ antikoagulancia vo 
všeobecnej chirurgii sa musia brať do úvahy 
vždy až dva aspekty - riziko VTE a krvácanie. Aj 
preto je v súčasnosti podľa odporúčaní ACCP 
pre antitrombotickú prevenciu v brušnej chi-
rurgii (Geerts et al. 2008) potrebné najskôr 
posúdiť úroveň rizika pacienta a v závislosti od 
toho zvážiť použitie heparínov s nízkou mole-
kulárnou hmotnosťou v nasledovnom režime   
(Grade 1A) : 

 Stredné riziko: <3400 IU 

 Vysoké riziko : > 3400 IU. 
Optimálna dĺžka profylaxie vo vše-

obecnej chirurgii nie doteraz jednoznačne 
určená. Predĺžená profylaxia po onkologických 
operáciách je založená na výsledkoch metaa-
nalýzy, v ktorej boli porovnané dve dvojito-
zaslepené a dve otvorené štúdie. Na základe 
ich výsledkov možno konštatovať, že predĺže-
nie profylaxie vedie k významnému zníženiu 
výskytu DVT pri nezmenenom riziku krvácania 
(Rasmussen et al. 2005). Na základe týchto 
zistení odporúča v súčasnosti ACCP 2004 u 
vyselektovaných vysokorizikových pacientov 
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vo všeobecnej chirurgii prolongovanú profyla-
xiu LMWH (Grade 2A). 
 
 
Vlastné pozorovania 
 V tejto práci sme sa zamerali na ob-
jasnenie vzťahu medzi zvyšujúcim sa počtom 
laparoskopických zákrokov na Chirurgickom 
oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou 
(FNsP) v Žiline a úspešnosťou profylaktickej 
aplikácie LMWH.   

Za posledných 15 rokov došlo podob-
ne ako aj na ostatných chirurgických oddele-
niach k dramatickému nárastu počtu zrealizo-
vaných laparoskopických zákrokov. (obr. 1).  

K rýchlemu zavedeniu a zvyšova-niu 
podielu laparoskopických výkonov na počte 
všetkých zákrokov v rámci všeobecnej chirur-
gie prispeli mnohé výhody laparoskopie. Na 
druhej strane to často zvádza k podceneniu 
rizika DVT a neopodstat-nenému vynechaniu, 
prípadne skráteniu podávania LMWH.  
 

 
Obr. 1. Vývoj počtu a štruktúry laparoskopických chirurgických výkonov vo FNsP v Žiline v rokoch 1993-2008. 

 
I pri laparoskopických zákrokoch sa to-

tiž pacient stretáva s viacerými typickými rizi-
kami, ktoré môžu viesť k zvýšeniu rizika HVT. 
Patrí sem napríklad nevyhnutnosť navodenia 
pneumoperitonea, ktoré vedie až k 40 % zní-
ženiu venózneho návratu, predĺženie operač-
ného času, nevyhnutné polohovanie (anti 
Trendelenburgova poloha), operácia maligni-
ty.  

Za rizikové faktory z hľadiska pacienta, 
ktoré spôsob operačného zákroku neovplyv-
ňuje, možno považovať vek, obezitu, anam-
nestické údaje, užívanie hormonálnej antikon-
cepcie, imobilita, prítomnosť varixov, popô-
rodný stav, prítomnosť malignity, prípadne 
rôzne hyperkoagulačné stavy.  
Na základe vyššie uvedených rizík sa pacienti 
delia do troch rizikových skupín (tab. 1).  

V rámci profylaxie HVT a VTE sa na chirurgic-
kom oddelení FNsP v Žiline používal do roku 
2000 heparín. Po objavení sa LMWH sa od 
roku 2000 takmer výlučne používa práve tento 
spôsob prevencie. Veľkosť dávky LMWH sa 
odvíja od zaradenia pacienta do príslušnej 
rizikovej skupiny. Otázne ostáva i naďalej dĺžka 
jeho podávania. Podľa niektorých odporúčaní 
je štandardná dĺžka 7-10 dní pooperačne (Cat-
heline et al. 1999).  

V rámci mechanickej prevencie HVT sa 
štandardne uplatňuje znižovanie tlaku CO2 <  
12 mm Hg, peroperačná intermitentná desuf-
lácia každých 30 – 45 minút, skrátenie anti-
Trendelenburgovej polohy na nevyhnutný čas. 
Podporuje sa včasná pooperačná mobilizácia, 
štandardne sa ordinuje elastická bandáž dol-
ných končatín, v niektorých prípadoch aj 
pneumatická. 
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Tab. 1. Rizikové skupiny HVT. 

Rizikový faktor závislý od chirurgického 
výkonu 

Stupeň 
rizika 

Rizikový faktor závislý od pacienta 

Trvanie zákroku < 45 min. 
Bez malignity 

1 
Bez VTE rizikových faktorov            
Vek < 40 rokov 

Trvanie zákroku > 45 min. 
Komplikovaná apendektómia 
Operácia zápalových stavov hrubého 
čreva 
Operácia prolapsu rekta alebo maternice  

2 

Vek > 40 rokov 
Perorálna antikoncepcia 
Kongestívne zlyhanie srdca  
Perioperačná imobilizácia  
Varixy  
Celková alebo lokálna peroperačná infekcia  
Popôrodný stav  (1 mesiac) 
Obezita  

Operácia malignity 3 

Rakovina  
Anamnéza VTE 
Ochrnutie dolných končatín 
Myeoloproliferatívny syndróm 
Hyperkoagulabilita 

 
 
   Na tomto mieste je potrebné tiež 
uviesť, že nadroparín (LMWH) má nielen lepší 
bezpečnostný profil, ktorý umožňuje opome-
nutie laboratórneho monitoringu, ale podľa 
výsledkov (EFS Group, 1988) má aj vyššiu 
účinnosť v prevencii HVT u pacientov s 
rakovinou i bez rakoviny v porovnaní s 
nefrakcionovaným heparínom pri 
porovnateľnom výskyte peroperač-ného a 
pooperačného krvácania (obr. 2 a 3). Podieľať 
sa na tom môže aj skutočnosť, že kým ostatné 
LMWH sú sodnými soľami, nadroparín je 
vápnikovou soľou.  

Všetky LMWH majú v porovnaní s UHF 
dvoj- až štvornásobne vyššiu aktivitu voči 
faktoru Xa ako voči faktoru IIa (Linhardt et al. 
1999).  

Vyššia účinnosť bola pozorovaná aj u 
ďalších predstaviteľov LMWH (dalteparín, 
certoparín, enoxaparín, parnaparín), avšak v 
niektorých prípadoch bola častejšie 

sprevádzaná zvýšeným sprievodným 
krvácaním (Mismetti et al. 2001). 

Podávanie LMWH je teda jednoznačne 
odporúčané pri operačných zákrokoch na pa-
cientoch, ktorí boli zaradení do rizikovej sku-
piny 2 a 3. Prehľad dostupných LMWH aj 
s príslušnými dávkami je uvedený v tab. 2. 

 
Tab. 2 Prehľad dostupných LMWH a ich spôsobe dávkovania. 

LMWH 
Stredné riziko 

(2. stupeň) 
Vysoké riziko 

(3. stupeň) 

Fraxiparine® (nadroparin) 0.3 mL 0.3 mL 

Lovenox®/Clexane® 
(enoxaparin) 

20 mg 40 mg 

Fragmin® (dalteparin) 2500 IU 5000 IU 

Innohep® (tinzaparin) 2500 IU 3500 IU 

Hibor® (bemiparin) 2500 IU - 

Monoembolex® 
(certoparin) 

3000 IU 3000 IU 

Clivarine® (reviparin) 1432 IU 3436 IU 
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Obr. 2 Výskyt HVT a VTE pozorovaný v multicentrickej, randomizovanej, dvojito-zaslepenej štúdie, do ktorej bolo zapojených 1896 pacien-
tov, z toho 36.6% operácií kvôli rakovine (nadroparín v dávke 0,3 ml 1 x denne, UFH v dávke 5000 U 3 x denne, začiatok 2 hodiny predope-
račne). (EFS Group, 1988) 
 

 
Obr. 3 Výskyt krvácaní pozorovaný v multicentrickej, randomizovanej, dvojito-zaslepenej štúdie, do ktorej bolo zapojených 1896 pacientov, 
z toho 36.6% operácií kvôli rakovine (nadroparín v dávke 0,3 ml 1 x denne, UFH v dávke 5000 U 3 x denne, začiatok 2 hodiny predoperač-
ne). (EFS Group, 1988) 
 

 
 Záver 

Na základe vyššie uvedeného teda 
môžeme konštatovať, že hoci laparoskopická 
chirurgia bola úspešne etablovaná v rámci 
techník všeobecnej chirurgie, i ona je spojená 
s rizikom HVT a VTE. 

Popri mechanickej profylaxii sa v ich 
prevencii uplatňujú aj antikoagulanciá. Trom-
boprofylaktická účinnosť a bezpečnosť LMWH 
bola jasne dokázaná, čoho dôsledkom je sku-
točnosť, že v praxi LMWH takmer úplne na-
hradili UFH (Staško et al. 2007).  

Pri výbere antitrombotika je potrebné 
zvažovať riziko chirurgického zákroku, riziká zo 
strany pacienta ako aj riziko krvácania. Veľkosť 
dávky a dĺžka podávania by sa preto mala od-
víjať od zaradenia pacienta do príslušného 
rizikového stupňa. 
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