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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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Nové možnosti neinvazívneho monitorovania zápalu dýchacích ciest  
v laboratórnych podmienkach 

 

Martina Antošová, Anna Strapková 
 

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

 
 

V posledných dvoch desaťročiach za-
znamenávame významný pokrok na úrovni 
laboratórneho i klinického respirologického 
výskumu. Aj napriek tomu, že väčšina prác sa 
opiera o štandardné experimentálne postupy, 
stále nachádzame množstvo inovácií, ktoré je 
možné rozvinúť či už smerom z experimentu 
do klinickej praxe alebo naopak. Jednou z 
týchto metodík je aj neinvazívne hodnotenie 
zápalu dýchacích ciest prostredníctvom stano-
vovania hladín vydychovaného oxidu dusnaté-
ho (NO). Táto metodika má čoraz širšie uplat-
nenie v klinickej praxi, ale jej využitie v expe-
rimente je zatiaľ len okrajové. Aj preto sme sa 
zamerali na vytvorenie modelu neinvazívneho 
monitorovania zápalu dýchacích ciest u ma-
lých laboratórnych zvierat pomocou štandard-
ného klinického analyzátora NIOX® (Aerocrine, 
Sweden).  
 Oxid dusnatý je veľmi reaktívna mole-
kula, ktorá sa v organizme podieľa na regulácii 
množstva fyziologických i patologických proce-
sov. Je tvorený z L-arginínu prostredníctvom 
NO-syntáz, ktoré v súčasnosti rozdeľujeme na 
konštitučné NO-syntázy (cNOS), induktívnu 
NO-syntázu (iNOS) a mitochondriálnu NO-
syntázu (mtNOS). Predpokladá sa, že konšti-
tučné NO-syntázy vytvárajú relatívne malé, 
stabilné množstvá NO, ktoré sa podieľajú pre-
važne na regulácii fyziologických procesov. 
Patologické efekty sú sprostredkované najmä 
vysokou hladinou NO produkovaného iNOS. 
Všetky NO-syntázy sú lokalizované aj v bun-
kách dýchacieho systému – v endoteli, epiteli, 
v bunkách hladkého svalu dýchacích ciest, v 
neurónoch neadrenergického necholinergic-
kého nervového systému a pod. Ich aktivita sa 
dá posúdiť buď priamo – sledovaním expresie 
alebo nepriamo – aplikáciou látok modulujú-
cich ich aktivitu a následným zaznamenávaním 
efektov na prietok, kontraktilitu, vznik a prie-

beh zápalu a pod. Ako je to však so sledova-
ním ich produktu – NO?  
 
Možnosti detekcie oxidu dusnatého 
 K detekcii oxidu dusnatého boli a sú 
využívané viaceré metódy. Z tých najznámej-
ších uvedieme napr. stanovenie nitritov a nit-
rátov v krvi a v moči pomocou fluorimetric-
kých a kolorimetrických metód, elektroche-
mická detekcia s využitím cyklickej voltometrie 
alebo pulznej polarografie, plynová chromato-
grafia, hmotnostná spektrofotometria, elek-
trónová paramagnetická rezonancia (EPR) s 
nitro a hemoglobínovými pascami a pod. *4, 
8+. Každá z týchto metód má značné obme-
dzenia najmä pokiaľ ide o sledovanie NO v 
reálnom čase. Niektoré z nich nie sú napr. 
dostatočne citlivé a často vyžadujú komplexné 
a nákladné experimentálne zariadenia. Sa-
motná detekcia NO je v niektorých prípadoch 
zložitá aj z dôvodu jeho relatívne malého 
množstva (nm/pm) a vysokej reaktivity hlavne 
v prítomnosti kyslíka. V poslednej dobe sa NO 
detekuje najmä pomocou chemiluminiscenč-
ných reakcií *14+, alebo s využitím real-time 
detekcie pomocou mikroelektród resp. elek-
trochemických senzorov *18+. Kým v prvom 
prípade ide o využitie predovšetkým v klinic-
kom výskume, elektrochemické detekcia po-
mocou mikrosenzorov poskytuje potrebné 
kvantitatívne údaje najmä v experimentálnom 
výskume.  
 
Detekcia NO vo vydychovanom vzduchu 

Už od prvej zmienky v roku 1991, kedy 
Gusstafson a spol. dokázali identifikovať oxid 
dusnatý vo vydychovanom vzduchu (eNO) 
laboratórnych zvierat a následne od roku 
1993, kedy Alving a spol. popísali zvýšené hla-
diny NO vo vydychovanom vzduchu u pacien-
tov s bronchiálnou astmou pretrváva snaha o: 

mailto:antosova@jfmed.uniba.sk
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- identifikáciu priameho zdroja eNO v dýcha-
cích cestách, 
- popísanie možných korelácií eNO s chorob-
nými stavmi v dýchacích cestách, 
- popísanie možných korelácií eNO s chorob-
nými stavmi mimo dýchacích ciest, 
- popísanie korelácií s antropometrickými pa-
rametrami a inými faktormi. 
Detekcia vydychovaného NO v klinickej praxi 
sa stala najmodernejšou neinvazívnou metó-
dou detekcie a kontroly zápalu v dýchacích 
cestách a v súčasnosti sa už riadi komplexnými 
odporúčaniami Európskej respirologickej spo-
ločnosti a Americkej hrudnej spoločnosti z 
roku 2005 [5]. 
 V laboratórnej praxi je hodnotenie 
vydychovaného NO pomerne komplikované. Z 
literatúry je známych viacero techník monito-
rovania eNO u malých laboratórnych zvierat. V 
podstate ich možno rozdeliť do dvoch skupín: 
prvou je invazívny monitoring s využitím tra-
cheostómie, mechanickej ventilácie a paralel-
ným zachytávaním preventilovaného vzduchu, 
ktorý je následne analyzovaný *12+. Druhou 
možnosťou je neinvazívne monitorovanie s 
využitím tzv. statickej komory pre zvieratá *6, 
17]. Neinvazívne monitorovanie má v tomto 
smere značnú výhodu, pretože umožňuje opa-
kované vyšetrenie identického zvieraťa v čase 
– napr. s postupným rozvojom zápalu a umož-
ňuje vykonávať u zvieraťa doplnkové vyšetre-
nia. Neinvazívne monitorovanie môžeme roz-
deliť na tzv. „flow-setup“ – využíva nastavenie 
prietoku vzduchu cez komoru, v ktorej je zvie-
ra umiestnené *17+, alebo stanovenie eNO zo 
vzorky vzduchu, ktorá sa odoberá po určitej 
dobe akumulácie z uzatvorenej komory, v 
ktorej je umiestnené zviera *16+. Každý z uve-
dených postupov má svoje výhody i nevýhody. 
Flow-setup je technicky veľmi náročný, pobyt 
v uzatvorenej komore zas predpokladá rela-
tívne nízke hladiny NO v okolitom vzduchu. 
Laboratórna analýza naráža v súčasnosti aj na 
ďalšie problémy. Aj napriek tomu, že dostupné 
chemiluminiscenčné analyzátory sú veľmi citli-
vé a dokážu namerať hodnoty menšie ako 3 
ppb, v súčasnosti neexistujú referenčné hod-
noty pre určité typy laboratórnych zvierat. 
Okrem toho je nevyhnutná starostlivosť o 
prístroj. Pokiaľ chce laboratórium prezentovať 
spoľahlivé výsledky, musí byť chemiluminis-
cenčný analyzátor pravidelne kalibrovaný (mi-

nimálne raz za 14 dní v závislosti od prístroja a 
od odporúčania výrobcu). Kalibračný plyn je 
pomerne nestabilný a tak potreba častej kalib-
rácie významným spôsobom zvyšuje celkové 
náklady na chemiluminiscenčnú analýzu.  

Sledovanie vydychovaného NO v 
podmienkach experimentálnej hyperreaktivi-
ty  

Nás zaujímala možnosť využitia chemi-
luminiscenčnej analýzy vydýchnutého vzduchu 
u malých laboratórnych zvierat (morčiat), kto-
rá sa javí ako jedna z ďalších ciest sledovania 
zápalu v dýchacích cestách. Môžeme ju taktiež 
využiť k sledovaniu účinkov farmakologickej 
modulácie respirologických chorobných pro-
cesov a s tým spojených zmien hladín NO  v 
organizme bez nutnosti usmrtenia zvieraťa. 
 V experimente sme použili 32 morčiat 
rozdelených do dvoch skupín – kontrolná sku-
pina (KS) a skupina senzibilizovaných zvierat 
(SSZ). U spontánne dýchajúcich zvierat sme 
analyzovali vydýchnutý oxid dusnatý pomocou 
štandardného klinického analyzátora NIOX® 
(Aerocrine, Sweden), ktorý bol upravený na 
sledovanie eNO u malých laboratórnych zvie-
rat zakomponovaním špeciálnej vzduchotesnej 
komory z plexiskla k analyzátoru (MR Diagnos-
tic, Česká Republika). Každé zviera s možnos-
ťou spontánneho dýchania bolo pri sledovaní 
hladiny eNO samostatne umiestnené v tejto 
komore po dobu 5 minút. Vzduch v komore 
bol privádzaný a odvádzaný cez regulovací 
dvojcestný ventil. Chemiluminiscenčná analýza 
spočíva v detekcii žiarenia vznikajúceho pri 
chemickej reakcii NO s ozónom, ktorý je vytvá-
raný v prístroji – chemiluminiscenčnom analy-
zátore. Ozón (O3) reaguje v reakčnej komore 
prístroja s molekulami NO za vzniku NO2. Po-
sun NO2 do nižšieho energetického stavu emi-
tuje elektromagnetické žiarenie (fotóny), ktoré 
sú identifikované tzv. fotonásobičom ako svet-
lo. Výsledný výstupný signál zodpovedá kon-
centrácii NO vo vstupnej vzorke *10+. Pre ana-
lýzu vydychovaného NO bol u zvierat stanove-
ný časový harmonogram korešpondujúci s 
procesom senzibilizácie. eNO bol v oboch sku-
pinách meraný v presných časových interva-
loch - 1., 3., 14. a 15. deň. V skupine SSZ bol 
zvieratám 30 min. pred každým meraním eNO 
aplikovaný Ovalbumín Chicken (substancia 
Sigma Aldrich®) v dávke 100 μg/ml – 1. deň 
subkutánne a intraperitoneálne, 3. deň intra-
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peritoneálne a 14. deň inhalačne. Na 15. deň 
bol eNO detekovaný 24 hodín po poslednej 
senzibilizácii. Identické členenie experimentu 
sme použili aj u kontrolnej skupiny, ktorej sme 

však miesto ovalbumínu aplikovali fyziologický 
roztok. Výsledky boli štatisticky spracované 
studentovým t-testom. 

 
 

 
Obr. 1 Schéma chemiluminiscenčného analyzátora (podľa Lahtimäki L. 2003) 

 

Počas experimentu v oboch skupinách 
sledovaných zvierat hladina eNO spontánne 
klesala, pričom najvýznamnejší pokles bol 
zistený na 14. deň tak v kontrolnej skupine ako 
aj v skupine senzibilizovaných zvierat. Na 15. 
deň hladina eNO opäť mierne stúpla. Priebeh 

zmien v čase nebol signifikantný ani v jednej 
skupine. Zaujímavejšie je, že v skupine zvierat 
senzibilizovanej alergénom – ovalbumínom 
sme zaznamenali vcelku nižšie hodnoty vydy-
chovaného oxidu dusnatého ako v skupine 
kontrolnej. 

 

 
Obr. 2 Porovnanie hladín vydychovaného oxidu dusnatého (modrá – KS, červená – SSZ) 
 

Využitie monitorovania vydychované-
ho NO u malých laboratórnych zvierat je vý-
zvou pre viaceré experimentálne pracoviská. 
Detekcia eNO patrí v súčasnosti medzi najmo-
dernejšie  neinvazívne metodiky využívané v 

klinickej praxi a v klinickom výskume má tiež 
svoje nespochybniteľné miesto. V našej práci 
sme sa zamerali na vytvorenie modelu detek-
cie vydychovaného eNO u morčiat s použitím 
klinického chemiluminiscenčného analyzátora 
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NIOX. Model alergického zápalu dýchacích 
ciest, ktorý používame, považujeme za adek-
vátny. Potvrdili to aj histologické a in vitro 
výsledky v našich predchádzajúcich experi-
mentoch. *1+  Aj vzhľadom k týmto výsledkom 
sme predpokladali, že hodnoty eNO budú u 
morčaťa v tomto modeli zvýšené. Na základe 
prvých výsledkov pri použití 14 dňového aler-
gického modelu sme zistili, že priemerná hod-
nota eNO u zdravého morčaťa je 3,5 ppb, u 
morčaťa s alergickým zápalom dýchacích ciest 
3,16 ppb. Pri sledovaní reaktivity hladkého 
svalu trachey a pľúcneho tkaniva v podmien-
kach in vitro na histamín a acetylcholín sa 
reaktivita tkaniva senzibilizovaných zvierat 
signifikantne zvýšila. V našich experimentoch 
sme teda nezaznamenali pozitívnu koreláciu 
týchto dvoch hodnôt (eNO, reaktivita) odráža-
júcich proces zápalu v dýchacích cestách. Je 
určitý problém porovnať naše výsledky s vý-
sledkami iných autorov jednak vzhľadom k 
tomu, že literárne údaje, týkajúce sa tejto 
problematiky sú len sporadické a jednak pre-
to, že výsledky prác sú často krát pomerne 
kontroverzné. K záverom podobným našim 
však dospeli Samb a spol. (2001). U morčiat 
senzibilizovaných ovalbumínom zistili po ex-
pozícii alergénu zníženie množstva eNO a vý-
razné zvýšenie bronchiálnej hyperreaktivity 
tak v homogenátoch pľúc ako aj v tracheálnom 
hladkom svale. U kontrolnej skupiny zistili 
priemerné hodnoty eNO 3.53 ppb (takmer 
identické s našimi – 3,5 ppb), u senzibilizova-
ných 2,52 ppb. Za tieto zistenia je podľa auto-
rov zodpovedná značná redukcia expresie a 
aktivity nNOS u ovalbumínom senzibilizova-
ných zvierat. Je zaujímavé, že autori pritom 
nepozorovali zmeny expresie a aktivity ostat-
ných izoforiem - eNOS a najmä iNOS. Dôležité 
sú tiež súčasné  zmeny expresie a aktivity argi-
názy ako enzýmu, ktorý kompetuje s NO syn-
tázami o spoločný substrát – L-arginín a môže 
vyvolať deficit produkcie NO.  

Sethi a spol. (2008) naproti tomu zistili 
u zdravých myší hodnoty eNO približne 7 ppb, 
ktoré sa po senzibilizácii ovalbumínom zdvoj-
násobili po 24 h na 12 ppb  a po 48 h na 14 
ppb. Hodnota eNO poklesla po 72 h. na 10 
ppb. Podobne Ahmad a spol. (2009) zazname-
nali signifikantné zvýšenie eNO  korelujúce s 
alergickým zápalom. Po týždňovej senzibilizácii 
ovalbumínom boli hodnoty eNO u myší zvýše-

né z hodnoty 10,6 ppb. na 18 ppb. Weicker a 
spol. (2001) namerali priemerné denné hod-
noty u myší na úrovni 7,9 -8 ppb.  

V súčasnosti existuje len veľmi málo li-
terárnych údajov o detekcii eNO u malých 
laboratórnych zvierat. Konfrontácia výsledkov 
je preto veľmi náročná. Na zistených diskre-
panciách sa môže podieľať niekoľko faktorov. 
Problematická môže byť už samotná technika 
merania. Kým Sethi a spol. ponechali zviera v 
komore takmer 13 minút, v našich podmien-
kach morča dýchalo v uzatvorenom priestore 
5 minút. Dôležitý je tiež rozdielny druh a 
hmotnosť zvierat, veľkosť testovacej vzorky 
vzduchu, ktorá je odsatá do analyzátora ako aj 
veľkosť komory, v ktorej je zviera umiestnené. 
Pri štúdiu literatúry sme sa stretli s veľkosťami 
komory od 85 ml (Weicker a spol. 2001) až po 
600 ml (Sethi a spol. 2008). Naša detekčná 
komora má 4,9 l, z ktorých sa analyzuje 35 ml 
vzduchu po dobu 7 sekúnd. Taktiež je dôležitý 
použitý model alergického zápalu ako aj typ 
alergénu. 

Dôležitým momentom je typ použité-
ho analyzátora. Každý analyzátor má totiž 
svoje špecifiká a tak je pomerne náročné po-
rovnávať práce, v ktorých boli použité odlišné 
typy analyzátorov. Z ostatných faktorov 
ovplyvňujúcich výsledky je to použitý  model 
ich analýzy a pôvod NO analyzovaného v de-
tekčnej komore. Je potrebné identifikovať 
lokalizáciu zápalových zmien v dýchacích ces-
tách morčaťa, ktoré sa vzťahujú k zmenám 
hladiny eNO. Je to úroveň nosových dutín 
alebo dolných dýchacích ciest?  V prípade 
laboratórnych zvierat je možné vziať do úvahy 
aj skutočnosť, že časť NO pochádza aj z tzv. 
nerespiračných zdrojov –ako je napr. koža, 
alebo črevná mukóza. *7,11.+ Na základe pr-
vých skúseností získaných v tejto pilotnej ex-
perimentálnej práci možno konštatovať, že je 
potrebné vypracovať štandardný postup labo-
ratórnej metodiky vrátane  referenčných hod-
nôt, postupu kalibrácie, spôsobu umiestnenia 
zvieraťa i samotného merania – objemu vzor-
ky, dĺžky trvania analýzy, možnosti použitia 
metódy on-line alebo off-line analýzy. Všetky 
spomenuté faktory môžu potom ovplyvniť 
ďalší dizajn metodiky a interpretácie výsled-
kov.  

Táto práca predstavuje prvý pokus o 
detekciu eNO u malých laboratórnych zvierat. 
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Aj napriek týmto mnohým nezodpovedaným 
otázkam, ktoré priniesla považujeme túto 
metódu za užitočnú pre sledovanie dynamiky 
a ovplyvnenia chorobných procesov v dýcha-
com systéme spojených so zápalom a hyper-
reaktivitou. Predpokladáme, že zavedenie 
tejto metodiky detekcie eNO významným spô-
sobom obohatí naše doterajšie výsledky získa-
né moduláciou metabolizmu L-arginínu na 
rôznych úrovniach. Vzhľadom na úlohu endo-
génneho NO v patogenéze ochorení respirač-
ného systému je zavedenie tejto metodiky 
nevyhnutné pre doplnenie súčasných experi-
mentálnych postupov.  
 
Práca vznikla v rámci Centra experimentálnej a 
klinickej respirológie „Projekt je spolufinanco-
vaný zo zdrojov EÚ“ – ERDF – Európskeho fon-
du regionálneho rozvoj a za podpory grantu 
VEGA 1/0010/10 a MZSR 2007/46-UK-11. 
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Úvod  

Z fyziologického hľadiska radíme kašeľ 
k jednému z najvýznamnejších obranných 
respiračných reflexov podieľajúcich sa na očis-
te dýchacích ciest od hlienu, nadmernej sekré-
cie a cudzích telies. Rovnako je bežným preja-
vom mnohých respiračných i nerespiračných 
ochorení *1+. Chovanová *2+ považuje kašeľ za 
komplikovaný a doposiaľ nie celkom objasne-
ný reflex. Je výsledkom dráždenia receptorov 
kašľa nachádzajúcich sa  v horných a dolných 
dýchacích cestách, vo vonkajšom zvukovode 
(aferentné zakončenia blúdivého nervu), v 
pažeráku, perikarde a pohrudnici. Aferentné 
impulzy sa dostávajú cez n. vagus, n. trigemi-
nus, glossofaryngeálny a frenický nerv do ob-
lastí centrálneho nervového systému, ktoré sa 
podieľajú na regulácii  kašľového reflexu.   

Očistná funkcia kašľa je nesporná, no i 
napriek tomu je sprievodným symptómom 
ochorení rôznej etiológie. V prípade dlhotrva-
júceho, úporného kašľa, vysiľujúceho orga-
nizmus postihnutého, alebo dokonca obme-
dzujúceho ho v každodenných činnostiach, 
prestáva kašeľ plniť svoju fyziologickú funkciu 
a stáva sa pre pacienta záťažou. Patologický 
kašeľ vyžaduje pozornosť klinických pracovní-
kov a rovnako zaujíma popredné miesta v 
experimentálnych výskumoch. Neustále mož-
no sledovať neutíchajúcu snahu vedecko-
výskumných pracovníkov nájsť tzv. „ideálne“ 
antitusikum [3].  

Príčinou vzniku kašľa nie je len prienik 
škodlivých látok do organizmu a environmen-
tálne znečistenie *4+, ale veľmi často sprevá-
dza množstvo respiračných i nerespiračných 
ochorení, akými sú astma bronchiale, gastroe-
zofageálny reflux a rhinosinusitída so zateka-
ním do nosohltanu *5,6+.  

S nejasnou etiológiou je u pneumológa 
pre kašeľ vyšetrených 10–38% ambulantných 

pacientov *7+. Na význam kašľa v klinickej me-
dicíne poukazuje i množstvo guidelinov, vytvo-
rených poprednými odborníkmi v tejto oblasti 
[8-10+. Sezónne nachladnutie je u bežnej po-
pulácie najčastejší zdravotný problém, ktorý je 
takmer vždy sprevádzaný akútnym kašľom s 
trvaním menej ako tri týždne. Pacienti s ta-
kýmto typom kašľa končia najčastejšie u leká-
ra prvého kontaktu. Pacienti odosielaní s 
chronickým kašľom neznámej etiológie v trva-
ní viac ako tri týždne často vyhľadávajú pomoc 
odborníka – pneumológa, menej často alergo-
lóga *11,12+. V tabuľke 1 sú následne uvedené 
najčastejšie príčiny chronického kašľa pacien-
tov navštevujúcich špeciálne kliniky *4,13+. 

Z farmakologického hľadiska možno 
kašeľ moderovať účinnými kašľovými supre-
sanciami, a to buď na centrálnej alebo perifér-
nej úrovni, po prípade ovplyvňovať fyzikálno-
chemické vlastnosti hlienu protusikami alebo 
expektoranciami napomáhajúcimi vykašliava-
nie.  Pre nás zostáva zaujímavý fakt, že sub-
stanciami možno ovplyvniť akúkoľvek časť 
reflexného oblúka kašľa. Spôsob, akým tieto 
substancie účinkujú, je predmetom mnohých 
štúdií. Nesporným faktom však zostáva, že 
tieto liečivá zo sebou prinášajú množstvo ne-
žiaducich účinkov v podobe depresie respirač-
ného centra, útlmu funkcií cílií respiračného 
epitelu, zníženia bronchiálnej sekrécie, zvýše-
nia viskozity a elasticity spúta a zhoršenia ex-
pektorácie, či prejavu obstipácie. A za rovnako 
dôležité vedľajšie účinky pri dlhodobom užíva-
ní pokladáme i vznik liekovej závislosti *14+. 

Kašeľ zostáva aj v súčasnosti nevyrie-
šeným medicínskym problémom. Napriek 
tomu, že  centrálne účinkujúce opioidy zostali 
prvou voľbou antitusickej liečby po desaťročia, 
tieto liečivá majú množstvo nežiaducich ved-
ľajších účinkov. V posledných rokoch výsledky 
výskumu obohatili paletu látok ovplyvňujúcich 

mailto:d.fleskova@yahoo.co.uk
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kašľový reflex o novú skupinu tzv. neopioid-
ných liečiv *15+. Do tejto skupiny patria aj veľ-
mi sľubné rastlinné substancie, u ktorých sa 
predpokladá nižší výskyt nežiaducich účinkov. 
Za antitusický a expektoračný účinok rastlín sú 
zodpovedné rastlinné alkaloidy, flavonoidy, 
saponíny, terpenoidy, polysacharidy a iné bio-
aktívne substancie, ktorých syntéza je v rast-
linnom organizme odvodená od spoločného 
základného prekurzora. Predmetom nášho 

záujmu, ako aj mnohých iných vedeckých pra-
covísk, sa stali rastlinné polysacharidy, predo-
všetkým vďaka ich fyzikálno-chemickým vlast-
nostiam a biologickej aktivite [16,17].  Rastlin-
né polysacharidy tvoria na kontaktnom po-
vrchu ochrannú vrstvu, ktorá znižuje drážde-
nie kašľových receptorov ako aj zakončení n. 
vagus, a tým dochádza k poklesu impulzov 
vyvolávajúcich  kašľový reflex *18+. 

 
Tab. 1 Diferenciálna diagnostika chronického kašľa ako ju uvádzajú kliniky špecializujúce sa na ochorenia respiračného traktu (modifikované 
podľa 4). 

 
 

Materiál a metódy 
V našom experimente sme použili 

zdravé bdelé morčatá – samce kmeňa Trik (n = 
6-8 v každej skupine), ktorých telesná hmot-
nosť bola v rozmedzí 200–350 g. Zvieratá po-
chádzali z akreditovaného chovu Ústavu expe-
rimentálnej farmakológie, SAV, Dobrá Voda. 
Experimentálny protokol bol schválený Etickou 
komisiou JLF UK v Martine. Pred realizovaním 
experimentu boli zvieratá niekoľko dní adap-
tované na podmienky centrálneho zverinca a 
na naše laboratórne podmienky. Bdelé zviera-
tá boli umiestnené do dvojkomorového body 
pletyzmografu (Hugo Sachs Elektronik, typ 
855) pre malé laboratórne zvieratá, ktorý po-
zostával z dvoch samostatných komôrok – 
nazálnej a torakálnej. Sledované látky boli 
zvieratám podávané perorálne v dávke 50 
mg/kg telesnej hmotnosti. Supresiu kašľa a 
špecifický odpor dýchacích ciest sme porovná-
vali s účinkom kodeínu („pozitívna“ kontrola) 
aplikovaného v dávke 10 mg/kg telesnej 
hmotnosti p.o. a s rozpúšťadlom – aqua pro 
injectione („negatívna“ kontrola) v dávke 2 
ml/kg telesnej hmotnosti. 

Kašľový reflex indukovaný chemickým stimu-
lom  

Kašľový reflex sme vyvolávali kyseli-
nou citrónovu v koncentrácii 0,3 M. Zvieratá 
boli aerosólu vystavované po dobu 3 min. 
Intenzitu kašľovej odpovede sme vyhodnotili 
ako celkový počet nárazov kašľa počas expozí-
cie parám kyseliny citrónovej. Náraz kašľa sme 
definovali ako náhle zvýšenie exspiračného 
prietoku vzduchu spojené s typickým kašľo-
vým pohybom zvieraťa. 
Sledovanie reaktivity hladkých svalov respi-
račného systému v podmienkach in vivo.  

Hodnotu špecifického odporu dýcha-
cích ciest (RxV)  sme vypočítali na základe ča-
sového posunu tlakových zmien medzi jednot-
livými komôrkami pletyzmografu.  Na základe 
tohto parametra sme hodnotili vývoj reaktivity 
hladkého svalstva. Princíp merania spočíva v 
časovom posune, ktorý vzniká medzi zmenou 
tlaku v torakálnej komôrke, ktorá je spôsobe-
ná roztiahnutím hrudníka a v nazálnej komôr-
ke. S nárastom bronchokonstrikcie sa zväčšuje 
aj časový posun a zvyšuje sa hodnota špecific-
kého odporu dýchacích ciest.  
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Štatistické spracovanie údajov.  
Výsledky získané v tomto experimente 

sme hodnotili použitím Studentovho t-testu 
pre párne zoradené súbory. Údaje v grafoch 
predstavujú priemerné hodnoty, vyznačené 
odchýlky predstavujú štandardnú  chybu 
priemeru (±SEM).  
 
Výsledky 

Substancia P 601 vykazovala signifi-
kanté zníženie počtu nárazov kašľa už od 30 

min. od jej aplikácie (Obrázok 1A). Tento úči-
nok pretrvával počas celej doby experimentu, 
pričom v niektorých časových intervaloch pre-
vyšoval účinok kodeínu. Po perorálnej aplikácii 
substancie P 601 sme nezaznamenali žiadne 
zmeny špecifického odporu dýchacích ciest. To 
znamená, že aplikovaný polysacharidový roz-
tok neovplyvňoval reaktivitu hladkých svalov 
respiračného systému (Obrázok 1B). 

 

 

  
Obr. 1 A: Zmeny počtu nárazov kašľa po perorálnej aplikácii substancie P-601 (AV), kodeínu („pozitívna“ kontrola) a aqua pro injectione 
(„negatívna“ kontrola) vyvolané 0,3M kyselinou citrónovou. B: Zmeny špecifického odporu dýchacích ciest (RxV) po inhalácii 0,3M kyseliny 
citrónovej. N – iniciálna hodnota pred podaním polysacharidu, kodeínu a rozpúšťadla. Rozptyl (±SEM) predstavuje strednú chybu priemeru. 
Signifikantnosť je vyznačená: ***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05. 
 

Substancia P 602 rovnako vysoko sig-
nifikantne znižovala počty nárazov kašľa. Sup-
resívny účinok sa pritom prejavil už po 30 min. 
od podania polysacharidového roztoku a pre-
trvával až do konca experimentu, teda až do 
300 min. od jej aplikácie. Aj v tomto experi-
mente sledovaná látka v niektorých časových 
intervaloch prevyšovala účinok kodeínu (Obrá-
zok 2A).   

Výsledky našich experimentov ukázali, 
že substancia P 602 neovplyvňovala reaktivitu 
hladkých svalov respiračného systému (Obrá-
zok 2B).  

Negatívna kontrola – aqua pro injec-
tione, ktorú sme aplikovali v dávke 2 ml/kg 
telesnej hmotnosti zvieraťa neovplyvňovala 
počty nárazov kašľa a reaktivitu dýchacích 
ciest. 

    
Obr. 2 A: Zmeny počtu nárazov kašľa po perorálnej aplikácii substancie P-602 (AV), kodeínu („pozitívna“ kontrola) a aqua pro injectione 
(„negatívna“ kontrola) vyvolané 0,3M kyselinou citrónovou. B: Zmeny špecifického odporu dýchacích ciest (RxV) po inhalácii 0,3M kyseliny 
citrónovej. N – iniciálna hodnota pred podaním polysacharidu, kodeínu a rozpúšťadla. Rozptyl (±SEM) predstavuje strednú chybu priemeru. 
Signifikantnosť je vyznačená: ***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05. 

Diskusia Ponuka farmakologickej modulácie pa-
tologického kašľa je stále pre klinickú prax 

A B 
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nedostatočná. Je to jeden z dôvodov, prečo aj 
dnes  sledujeme zvyšujúce sa požiadavky trhu 
po rastlinných liečivých prípravkoch *19+. Rast-
linné substancie boli od pradávna využívané 
ako liečivá určené na terapiu širokého spektra 
rozličných ochorení. Navzdory úžasným pok-
rokom v oblasti výskumu syntetických liečiv, 
rastlinné liečivé substancie stále zohrávajú 
dôležitú úlohu v starostlivosti o zdravie *20-
22+. Viaceré práce realizované v našich pod-
mienkach ukázali, že rastlinné polysacharidy 
by mohli predstavovať účinnú alternatívu syn-
tetických liečiv, pretože znižovali parametre 
mechanicky i chemicky indukovaného kašľo-
vého reflexu porovnateľne, alebo dokonca 
výraznejšie ako antitusiká s periférnym účin-
kom *23+. Rovnako i nami prezentované vý-
sledky tieto fakty potvrdili. Dokázali sme, že 
polysacharidy izolované z Adhatoda vasica v in 
vivo podmienkach majú výrazný antitusický 
účinok porovnateľný s najstaršou a najaktív-
nejšou kašeľ supresívnou látkou – kodeínom. 
Zároveň sme zistili, že aplikované polysachari-
dy u experimentálnych zvierat nevyvolávali 
žiadne vedľajšie nežiaduce účinky, čo pokla-
dáme za  pozitívum v porovnaní s kodeínom. 

Mechanizmus, ktorým rastlinné poly-
sacharidy ovplyvňujú experimentálne vyvolaný 
kašľový reflex nie je doposiaľ celkom objasne-
ný. Predpokladáme však, že nami sledovaný 
kašeľ supresívny účinok rastlinných polysacha-
ridov z Adhatoda vasica sa môže spájať s ich 
schopnosťou zvyšovať produkciu hlienu v dý-
chacích cestách, či už priamymi alebo nepria-
mymi účinkami (cez vagovagálny reflex).  Zvý-
šená produkcia hlienu môže potom sťažiť prí-
stup iritujúceho stimulu k sliznici dýchacích 
ciest. Je známe, že prostredníctvom tohto tzv. 
barierového mechanizmu potláčajú mnohé 
rastlinné polysacharidy, vrátane nami sledo-
vaných, experimentálne navodený kašľový 
reflex. Okrem zvýšenia sekrécie hlienu v dý-
chacích cestách môže aplikácia rastlinných 
polysacharidov ovplyvniť nervové zakončenia 
v epifaryngu. Významná je aj ich schopnosť 
zvýšovať produkciu slín. Hypersalivácia ná-
sledne vyvolá aktiváciu prehĺtacieho reflexu, 
ktorý má spolu s kašľovým reflexom spoločné 
niektoré centrálne koordinačné mechanizmy 
[24-26+. Predpokladáme, že mnohé z horeu-
vedených vlastností rastlinných polysachari-
dov  sa môžu uplatňovať v nami pozorovanej  

supresii kašľa po aplikácii extraktov z Adhato-
da vasica. 
 
Práca bola realizovaná za podpory grantu LPP-
0317-09 a APVV-0030-07 a „Centra experi-
mentálnej a klinickej respirológie“ spolufinan-
cované z EÚ zdrojov. 
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Inhibítory angiotenzín konvertujúceho 
enzýmu (ACE) patria v súčasnosti k liekom 
prvej voľby v  terapii chronického zlyhania 
srdca a hypertenzie. Opodstatnenie ich širo-
kého  klinického uplatnenia je spojené s mini-
málnym výskytom  nežiaducich účinkov na 
centrálny nervový systém, kardiálne  funkcie, 
metabolizmus lipidov, glukózy a kyseliny mo-
čovej (Adam a spol., 2009; Saha 2007).   

     Aj keď majú ACE-inhibítory pomer-
ne nízky výskyt nežiaducich účinkov, najfrek-
ventovanejším je  negatívne ovplyvnenie res-
piračného systému  s výskytom suchého dráž-
divého kašľa, dyspnoe a sypotu. Z respiračných 
nežiaducich účinkov sa najčastejšie  vyskytuje 
suchý dráždivý kašeľ s incidenciou výskytu až 
30% (Nichols and Gilchrist, 2005).  Kašeľ vyvo-
laný dlhodobým podávaním  látok zo skupiny 
ACE inhibítorov spadá do skupiny suchého 
neproduktívneho kašľa, často sa zhoršujúceho 
v noci. Kašeľ sa môže objaviť po niekoľkých 
dňoch, ale aj mesiacoch  liečby.  Po vysadení 
inhibítora ACE sa stráca v priebehu niekoľkých 
dní. Neexistuje presný diagnostický prvok, 
ktorým by sa dal odlíšiť kašeľ vyvolaný podá-
vaním ACE inhibítorov od bežného kašľa vyvo-
laného napr. vírusovým ochorením. Jediným 
riešením na rozpoznanie príčiny kašľa počas 
podávanie ACE inhibítorov je vysadenie uve-
deného typu liečiva (Lee a spol., 2010). Dôka-
zom toho, že  kašeľ bol vyvolaný podávaním 
ACE inhibítora je fakt, že vymizne po prerušení 
liečby v priebehu niekoľkých dní. Výskyt kašľa 
následkom terapie inhibítormi ACE je nezávislý  
od typu základného  ochorenia, akým môže 
byť esenciálna, renovaskulárna hypertenzia, 
alebo chronické zlyhanie srdca. Je zaujímavé, 
že  kašeľ sa častejšie vyskytuje u žien a nefaj-
čiarov.        

Dyspnoe a sypot predstavujú len 1/10 
výskytu kašľa. Zvýšenie bronchiálnej reaktivity 

následkom podania ACE-inhibítorov je nebez-
pečným javom najmä u pacientov s bronchiál-
nou astmou, u ktorých zvýšenie bronchokon-
strikčnej aktivity hladkého svalu môže vyústiť 
do bronchospazmu, alebo do potenciácie kaš-
ľového reflexu (Fraňová a Nosáľová, 1999; 
Kostis a spol., 2005). 

Príčinou nežiaducich účinkov po ACE-
inhibítoroch  je inhibícia angiotenzín konvertá-
zy.  Pričom mechanizmus negatívneho ovplyv-
nenia dýchacieho systému  ACE-inhibítormi je 
nezávislý od inhibície  renín - angiotenzínové-
ho komplexu. Dôkazom toho je fakt, že poda-
nie selektívnych antagonistov  angiotenzíno-
vých ATII receptorov,  losartanu a valsartanu, 
pri terapii hypertenzie, nevyvoláva podobné 
respiračné nežiaduce  účinky (Adams a spol., 
2009). 

Väčšina literárnych údajov spája nega-
tívne ovplyvnenie dýchacieho systému inhibí-
tormi ACE  s  ovplyvnením kinín - kallikreíno-
vého systému,  s následnou kumuláciou bra-
dykinínu a  substancie P v dýchacích cestách.  

Zistilo sa, že kumulácia bradykinínu a 
substancie P, ako následok liečby ACE-
inhibítormi môže vyvolať zmeny v obranných 
reflexoch dýchacích ciest, z ktorých najvý-
znamnejšie sú kašeľ a bronchokonstrikcia.  
Zvýšenie hladín bradykinínu v dýchacích ces-
tách súvisí aj s výskytom angioneurotického 
edému počas liečby inhibítormi ACE. 

Klinické a experimentálne štúdie za-
oberajúce sa terapiou inhibítormi ACE sa 
orientujú na manažment kašľa vyvolaného 
podávaním uvedenej skupiny látok. Pri výbere 
látok schopných minimalizovať, alebo úplne 
odstrániť nežiaduce účinky inhibítorov ACE  v 
respiračnom trakte je nutné vychádzať z po-
drobného poznania patomechanizmu ich vzni-
ku. Základnou podmienkou eliminácie kašľa 
farmakologickým zásahom je taktiež zachova-
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nie primárnej farmakologickej účinnosti ACE – 
inhibítorov, kvôli ktorej sú tak široko využíva-
né v klinickej praxi.  Blokátory napäťovo–
riadených kalciových kanálov typu L sú farma-
kologickou skupinou látok, ktorá by mohla 
potenciálne ovplyvňovať respiračné nežiaduce 
účinky ACE-inhibítorov.  

Z uvedeného dôvodu cieľom práce bo-
lo sledovanie ovplyvnenia  obranných reflexov 
dýchacích ciest stimulovaných podávaním 
enalaprilu simultánnym podávaním enalaprilu 
s predstaviteľom blokátorov napäťových kaná-
lov typu L diltiazemom. 
 
Materiál a metodika 
1. Vyšetrenie citlivosti mechanicky vyvolané-
ho kašľového reflexu 

Zmeny kašľových parametrov boli sle-
dované na neanestézovaných mačkách oboch 
pohlaví o hmotnosti 2000-3000 g, ktoré mali 
naoperovanú chronickú tracheálnu kanylu.   

Na mechanické dráždenie dýchacích 
ciest mačiek bolo  použité nylonové vlákno o 
priemere 0,35 mm. Vlákno sa zasúvalo do 
oblasti laryngofaryngálnej a  trachebronchiál-
nej vždy na rovnakú vzdialenosť. Sliznica  dý-
chacích ciest bola dráždená zasúvaním vlákna 
5 - krát za  sebou. 

U kašľa vyvolaného dráždením laryn-
gofaryngálnej (LF) a  tracheobronchiálnej (TB) 
oblasti boli hodnotené parametre kašľa:  po-
čet nárazov (PN), frekvencia (PN.min-1), sila 
maximálneho exspiračného a  inspiračného 
nárazu kašľa (SMN+, SMN-), sila exspiračných  
(SA+) a inspiračných (SA-) hodnôt kašľového 
ataku. Sila ataku  kašľa bola vypočítaná zo 
súčtu exspiračných, resp.  inspiračných kašľo-
vých nárazov. Uvedené parametre kašľa sa 
registrovali pomocou  prístrojov Biograph a 
EKG 300T.  

Pri sledovaní zmien kašľového reflexu 
po podaní enalaprilu bol zachovaný rovnaký 
postup ako u predchádzajúcich látok. Mecha-
nicky vyvolaný kašľový reflex  sa hodnotil pred 
podaním enalaprilu, čím bola získaná u každej 
mačky norma (N). Zmeny parametrov kašľa sa 
hodnotili  na 3, 5, 8, 10, 12, 15 deň po podaní 
enalaprilu. Enalapril bol aplikovaný perorálne 
v dávke 5mg/kg  hmotnosti  1-krát denne po-
čas  15 dní. 

Enalaprilom vyvolané zmeny kašľové-
ho reflexu sme ovplyvňovali  perorálne podá-

vaným diltiazemom,  počas ich 15 dňového 
podávania. Mechanicky vyvolaný kašľový ref-
lex  bol hodnotený pred podaním enalaprilu, 
čím sa získala u každej mačky normu (N). 
Zmeny parametrov kašľa sa hodnotili  na 3, 5, 
8, 10, 12, 15 deň po podaní enalaprilu (5mg/kg  
hmotnosti  1-krát denne počas  15 dní), alebo 
kombinácie enalapilu s diltiazemom (30 mg/kg  
hmotnosti  1-krát denne počas  15 dní).  

K štatistickému spracovaniu výsledkov 
experimentov bol použitý poradový test  pod-
ľa Wilcoxona a Wilcoxa. Stĺpce predstavujú  
priemerné hodnoty sledovaných parametrov 
kašľa. Rozptyl značí  strednú chybu priemeru 
(+ S.E.M.). Štatistickú významnosť p < 0,05 
sme označili na grafoch jednou bodkou a p < 
0,01 dvomi  bodkami. 

 
2.  Sledovanie zmien reaktivity hladkého sva-
lu dýchacích  ciest na  bronchokonstrikčné       
mediátory metódou in vitro 

Po chronickej aplikácii enalaprilu v 
dávke 5mg/kg hmotnosti na deň p.o., ktorá 
trvala 15 dní, bola vyšetrená reaktivita hladkej 
svaloviny  dýchacích ciest. Na pokusy boli pou-
žité morčatá oboch pohlaví o hmotnosti 300 – 
400 g. Reaktivita hladkej svaloviny dýchacích 
ciest sa  sledovala  metódou in vitro - použitím 
tracheálnych prúžkov hladkej  svaloviny.  Po 
vypreparovaní trachey sa z oblasti nad  bifur-
káciou vystrihli prstenec asi 3 mm široký.  Pre-
paráty boli umiestnené do orgánového  kúpeľa 
s Krebs - Henseleitovým roztokom (zloženie v 
nmol : NaCl 112,9,  KCl 4,7, CaCl2  2,8, MgSO4  
0,5, NaHCO3  24,9, glukóza 11,1) sýteného 
zmesou 95% O2   a 5% CO2  pri teplote 37  C. 
Mechanické odpovede sa snímali  izometricky 
pomocou tenzometrickej aparatúry M1 1000 a 
zaznamenávali na dvojkanálovom zapisovači 
LINE RECORDER TZ 4620.  Po úvodnej iniciač-
nej záťažovej fáze (zaťaženie  4g) a 30 min. 
adaptačnej pauze (zaťaženie 2g) sa do kúpeľa  
aplikovali histamín, acetylcholín v stúpajúcich  
koncentráciách 10-8-10-3 mol.l-1,  a roztok KCl 
v stúpajúcich koncentráciách 10-5-10-1 mol.l-
1. Kontrakciu hladkej svaloviny  dýchacích 
ciest experimentálnych zvierat, ktorým bol 
podávali  fyziologický roztok sa  považovala za 
normu. Enalapril bol podávaný v dávke 5 
mg/kg hmotnosti p.o. počas 15 dní. Počas 
kombinovanej terapie sa podával  diltiazem v 
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dávke 30 mg/kg hmotnosti spolu s enalapri-
lom po dobu 15 dní.   

Na štatistické vyhodnotenie bol použi-
tý Studentov  t-testom pre nezávislé súbory. 

 
Výsledky 
15-dňové podávanie enalaprilu v dáv-

ke 5 mg/kg hmotnosti/deň vyvolalo zvýšenie 
počtu nárazov (PN) mechanicky vyvolaného 
kašľa z  laryngofaryngálnej (LF) a tracheobron-
chiálnej (TB) oblasti  dýchacích ciest u neanes-
tézovaných  mačiek (obr. 1). 

Počas 15-dňového podávania enalapri-
lu súčasne s diltiazemom došlo k štatisticky 
významnému poklesu počtu nárazov kašľa 
(PN) hlavne z tracheobronchiálnej oblasti  
dýchacích ciest. Počet nárazov kašľa z laryngo-
faryngálnej oblasti v porovnaní s normou cel-
kovo nevykazoval signifikantný pokles,  ale 

priebeh kašľovej odpovede nedosiahol zvýše-
nie pozorované po podaní samotného enalap-
rilu (obr. 2).  

Pri vyšetrení reaktivity tracheálneho 
hladkého svalu  morčaťa na bronchokonstrikč-
né mediátory pri 15-dňovom podávaní enalap-
rilu s diltiazemom sme zistili, že v porovnaní 
s podávaním enalaprilu  15-dňové simultánne  
podávanie enalaprilu s diltiazemom vyvolalo 
pokles reaktivity tracheálneho hladkého svalu 
len na stúpajúce koncentrácie roztoku KCl (10 
–5 – 10-1 mol.l-1)  (obr. 3). Amplitúda kontrakcie 
tracheálneho hladkého svalu, v porovnaní 
s podávaním enalaprilu, nebola po 15–
dňovom podávaní enalaprilu s diltiazemom 
signifikantne ovplyvnená stúpajúcimi koncen-
tráciami histamínu ani stúpajúcimi koncentrá-
ciami acetylcholínu. 

 
Obr. 1 Zmeny počtu nárazov kašľa (PN)  z laryngofaryngálnej (LF) a tracheobronchiálnej  (TB) oblasti dýchacích ciest po 15 dňovom podáva-
ní enalaprilu. 
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Obr. 2 Zmeny počtu nárazov kašľa (PN)  z laryngofaryngálnej (LF) a tracheobronchiálnej  (TB) oblasti dýchacích ciest po 15 dňovom simul-
tánnom podávaní enalaprilu  s diltiazemom. 
 

 

 
Obr. 3 Zmeny amplitúdy kontrakcie (mN) tracheálnej hladkej svaloviny  po 15 dňovom podávaní enalaprilu, enalaprilu a diltiazemom, 
kontrolnou skupinou liečenou fyziologickým roztokom. 

 
Diskusia 

Z mnohých farmakologických skupín 
látok,  ktoré  by sa mohli uplatniť pri minimali-
zácii respiračných nežiaducich účinkov ACE-
inhibítorov sme sa zamerali na skupinu bloká-
torov napäťovo-riadených kalciových kanálov 
typu L. Táto voľba vychádzala z toho, že bloká-
tory kalciových kanálov sú v liečbe kardiovas-
kulárnych ochorení primárnou antihyperten-

zívne pôsobiacou farmakologickou skupinou, 
ktorá sa často kombinuje s inhibítormi ACE.  
Uvedená kombinácia je podložená synergic-
kými hemodynamickými profilmi. Kombinácia 
ACE–inhibítorov s antagonistami Ca2+–
kanálov okrem pozitívnych hemodynamických, 
antiproliferatívnych, antitrombotických a anti-
aterogénnych vlastností, umožňuje zníženie 
dávky uvedených antihypertenzív a tým znižu-
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je pravdepodobnosť  výskytu nežiaducich 
účinkov. 

Experimentálne aj klinické práce za-
oberajúce sa moduláciou kašľa poskytujú 
množstvo informácií týkajúcich sa ovplyvnenia 
kašľového reflexu na periférnej, alebo centrál-
nej úrovni. Minimálne množstvo prác sa však 
zatiaľ zaoberá funkciou iónových kanálov v 
mechanizme kašľového reflexu.  Doteraz je 
známe, že lokálne anestetiká a ďalšie inhibíto-
ry napäťovo - riadených Na+ kanálov sú 
schopné inhibovať kašeľ (Carr a Undem, 
2001).  Látky pôsobiace prostrednícvom otvá-
rania ATP senzitívnych  K+ kanálov, napr. pina-
cidil, inhibujú kašľový reflex u morčiat. Ďalšou 
skupinou látok schopných tlmiť kašeľ  ovplyv-
nením iónového kanála sú otvárače maxi - K+  
kanálov závislých od koncentrácie vápnika 
(Morita a Camei, 2009). Podľa výsledkov na-
šich experimentov aj napäťovo -riadené Ca2+ 
kanály typu L zohrávajú úlohu v regulácii kaš-
ľového reflexu. Dôkazom tohto tvrdenia je 
výrazná antitusická aktivita diltiazemu, ktorá 
bola preukázaná v našich experimentoch. Pe-
rorálne podanie diltiazemu v dávke 30 mg/kg 
hmotnosti preukázalo výrazný kašeľ -tlmiaci 
efekt. Antitusická aktivita diltazemu (50,5%) 
síce nedosiahla hodnoty kašeľ tlmiaceho účin-
ku kodeínu (61,8%), ale vysoko presiahla úči-
nok neopioidných antitusík dropropizínu 
(27,3%) a prenoxdiazínu (24,7%)  Okrem toho 
schopnosť diltiazemu tlmiť kašľový reflex  by 
mala byť zohľadňovaná v klinickej praxi aj ako 
nežiaduci účinok pri jeho terapeutickom využi-
tí v iných indikáciách (Fraňová a spol., 2004).     

V mechanizme antitusického účinku 
diltiazemu môže zohrávať úlohu ovplyvnenie 
periférnej, alebo centrálnej úrovne kašľového 
reflexu. Napäťovo riadené Ca2+ kanály sú 
dôležitou regulačnou zložkou aferentných 
nervov vagu. Antitusický efekt diltiazemu mô-
že byť  výsledkom inhibície aktivity zakončení 
C vlákien a Aδ vlákien regulujúcich kašľový 
reflex. Ďalšou oblasťou, ktorá sa môže uplatniť 
v uvedenom účinku diltiazemu je ovplyvnenie 
centrálnej transmisie kašľa v nucleus tractus 
solitarius (nTS) (Undem a spol., 2002). 

Z uvedeného dôvodu ďalšia etapa ex-
perimentov bola zameraná na overenie účinku 
diltiazemu na respiračné nežiaduce účinky 
inhibítorov ACE. Hodnotiacim parametrom 
boli zmeny mechanicky vyvolaného kašľového 

reflexu a zmeny amplitúdy kontrakcie trache-
álnej hladkej svaloviny počas monoterapie 
enalaprilom a počas jeho simultánneho podá-
vania s diltiazemom. 

Výsledkom ovplyvnenia respiračných 
nežiaducich účinkov enalaprilu  simultánnym 
podaním diltiazemu (30 mg/kg hmotnosti p.o.) 
bolo zistenie, že uvedená 15-dňová kombiná-
cia v porovnaní s monoterapiou enalaprilom (5 
mg/kg hmotnosti p.o.) znížila výskyt  mecha-
nicky vyvolávaného kašľa z  laryngofaryngálnej 
aj tracheobronchiálnej oblasti dýchacích  ciest 
neanestézovaných mačiek. Percentuálne vy-
jadrenie kašeľ tlmiaceho účinku kombinácie 
enalaprilu s diltiazemom predstavuje v porov-
naní s normou hodnotu 27% z laryngofaryn-
gálnej a 31% z tracheobronchiálnej oblasti.   

Pri vyšetrení reaktivity tracheálneho 
hladkého svalu  morčaťa na bronchokonstrikč-
né mediátory pri 15-dňovom podávaní enalap-
rilu s diltiazemom sme zistili, že v porovnaní s 
podávaním enalaprilu  15-dňové simultánne  
podávanie enalaprilu s diltiazemom vyvolalo 
pokles reaktivity tracheálneho hladkého svalu 
len na stúpajúce koncentrácie roztoku KCl. 
Čiže blokátory Ca 2+ kanálov typu L sú schop-
né ovplyvniť kontraktilitu hladkej svaloviny 
dýchacích ciest len reguláciou vstupu vápnika 
cez príslušné kanály, neovplyvňujú kontrakciu 
vyvolanú stúpajúcimi koncentráciami bron-
chokonstrikčných mediátorov histamínu a 
acetylcholínu. 

Záverom je možné konštatovať, že 
kombinované podávanie inhibítorov ACE s 
blokátormi Ca2+ kanálov typu L má svoje 
opodstatnenie ako z hemodynamického hľadi-
ska tak pre možnosť  zníženia respiračných 
nežiaducich účinkov inhibítorov ACE. 
 
Podporené grantom VEGA 1/0020/11, VEGA 
1/0062/11. Práca bola podporená projektom 
"Dobudovanie centra experimentálnej a kli-
nickej respirológie" a “Meranie kinetiky cílií 
respiračného traktu” spolufinancovaným zo 
zdrojov ES. 
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Použitie liečivých rastlín v medicíne je 
také staré ako naša civilizácia.  Stali sa zdrojom 
rôznych bioaktívnych molekúl a cieľom farma-
ceutického priemyslu, ktorému predchádzal 
intenzívny výskum. Ten v súčasnosti pokračuje 
aj v oblasti respirológie a je orientovaný na 
pôsobenie polyfenolov ako látok prírodného 
charakteru v dýchacom systéme.  

Rastlinné polyfenoly sú veľkou skupi-
nou chemických substancií, ktoré môžeme 
rozdeliť na skupinu flavonoidných a neflavono-
idných polyfenolov. Vedecké štúdie potvrdili 
benefit flavonoidov v liečbe chronických respi-
račných ochorení ako je bronchiálna astma a 
chronická obštrukčná choroba pľúc *4,5+. Zvý-
šil sa však aj záujem o potenciálne liečebné 
účinky stilbénov, patriacich do skupiny nefla-
vonoidných polyfenolov, ktoré sú častokrát 
neoddeliteľnou súčasťou polyfenolových zme-
sí. Existujú štúdie, ktoré dokázali benefit stil-
bénov na úrovni dýchacieho systému *2,7,8+, 
nezaoberali sa však otázkou ich krátkodobého 
pôsobenia v podmienkach alergického zápalu 
dýchacích ciest (DC).  

Najviac sľubným sa v štúdiách ukázal 
trans-resveratrol (trans-3,4´,5-trihydroxy-
stilbén), fytoalexín, zastúpený najmä v strave 
zo stredomoria (hrozno, víno, búrske oriešky). 
V štúdiách potvrdil široké spektrum biologic-
kých a farmakologických účinkov. Známe je 
jeho antioxidačné, protinádorové, kardiopro-
tektívne a protizápalové pôsobenie 
*1,2,3,11,12,13+. Taktiež dokázal ovplyvniť 
dĺžku života a redukovať niektoré biomarkery 
spojené s obezitou *6,10+. Jeho kardioprotek-
tívne účinky boli pravdepodobne výsledkom 
inhibície agregácie trombocytov, oxidácie LDL 
lipoproteínov, ako aj indukcie syntézy NO v 
cievach *1,13+.  Nedávno objavené protizápa-
lové pôsobenie bolo spojené s inhibíciou 
transkripčného faktora NF-κB sprostredkova-
ného inhibíciou IκB kinázy *3+. Aktivácia spo-

menutého jadrového faktora súvisí s expresiou 
niekoľkých zápalových proteínov ako sú: fak-
tor, stimulujúci rast kolónií granulocytov a 
makrofágov (GM-CSF), interleukín IL-8, cyklo-
oxygenáza COX-2 a induktívna syntáza oxidu 
dusnatého (iNOS). Preto inhibíciou NF-kB mô-
že dôjsť k redukcii zápalovej odpovede. V rám-
ci protizápalového účinku resveratrol dokázal 
redukovať infiltráciu neutrofilov v pľúcach, 
fagocytózu, ako aj sekréciu niektorých cytokí-
nov napr. TNFα, IL-1β a IL-6 [8]. 

Farmakologický účinok resveratrolu je 
dávkovo závislý. Nízke dávky v porovnaní s 
vysokým dávkovaním stilbénov sa zdajú byť 
efektívnejšie a bezpečnejšie *9+. Aj napriek 
tomu niektoré experimentálne štúdie už po-
tvrdili antiastmatické a protizápalové účinky  
vysokých dávok resveratrolu 30 mg/kg po 
dlhodobom podávaní *7+.  

Zaujímalo nás preto, či nízke dávky, 
ako aj krátkodobé podávanie trans-
resveratrolu, dokážu vyvolať signifikantný 
bronchodilatačný účinok a zmierniť klinické 
symptómy, spojené s akútnou obštrukciou DC, 
v podmienkach experimentálnej astmy. Akút-
na bronchodilatácia je pritom žiadúca najmä 
pri zhoršení kompenzácie astmy. Navyše kla-
sické úľavové lieky alebo tzv. bronchodilatan-
ciá sú spojené s rizikom nežiaducich účinkov. 

Na spomenuté otázky nám dali odpo-
veď nasledujúce in vivo a in vitro experimenty, 
realizované na morčatách. Po vytvorení mode-
lu ovalbumínom indukovaného alergického 
zápalu DC, sme sledovali zmeny reaktivity DC 
experimentálnych zvierat umiestnených do 
celotelového bodypletyzmografu, po jednorá-
zovom orálnom podaní resveratrolu v dávke 
10 mg/kg/deň. Za parameter reaktivity DC v 
podmienkach in vivo sme zvolili zmenu hodno-
ty špecifického odporu DC v odpovedi na inha-
lačné podávanie histamínu (obr.1). 
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Obr. 1 Špecifický odpor dýchacích ciest (RxV/ml/s) morčiat 21 dní po senzibilizácii  ovalbumínom,  1.  a 5. hodinu po perorálnej aplikácii 
resveratrolu (in vivo). Kontrola - skupina morčiat nesenzibilizovaných  ovalbumínom bez liečby; OVA - skupina morčiat senzibilizovaných 
ovalbumínom bez liečby, ROVA1hod - skupina morčiat senzibilizovaných ovalbumínom 1 hodinu po jednorázovom perorálnom podaní 
resveratrolu 10 mg/kg; ROVA5hod - skupina morčiat senzibilizovaných ovalbumínom 5 hodín po jednorázovomperorálnom podaní resve-
ratrolu 10 mg/kg. Štatistická významnosť bola vypočítaná medzi nasledovnými skupinami: OVA vs. kontrola; ROVA1hod a ROVA5hod vs. 
OVA; n=10; *** p<0,001. 
 

Výskum, zameraný na sledovanie 
zmien reaktivity hladkého svalstva trachey, bol 
realizovaný po usmrtení senzibilizovaných 
morčiat, príprave tracheálnych prúžkov a ich 
vložení do orgánového kúpeľa s Krebsovým-
Henselaitovým roztokom. Do tohto roztoku 
bol jednorázovo pridaný resveratrol v dávke 
10-4 mol.l-1.  Sledovaným parametrom reaktivi-
ty v podmienkach in vitro bola amplitúda kon-
trakcie hladkého svalstva trachey v odpovedi 
na kumulatívne dávky (10-8 -10-3 mol.l-1) bron-
chokonstrikčných mediátorov histamínu a 
acetylcholínu.  

Naše výsledky ukázali, že aj nízka jed-
norazová dávka trans-resveratrolu dokáže 
vyvolať biologickú odpoveď v podmienkach 
experimentálnej astmy, čo sa odrazilo vo vy-
soko signifikantnom bronchodilatačnom účin-
ku. V podmienkach in vitro sme jednoznačne 
nepotvrdili schopnosť resveratrolu relaxovať 
hladkú svalovinu DC v prípade použitia mediá-
tora histamínu, čo mohlo čiastočne súvisieť s 
nestabilnosťou stilbénu pri zachovanom in 
vivo účinku *14+. 

Štúdie, sledujúce akútny účinok resve-
ratrolu v respiračnom trakte zatiaľ neboli rea-
lizované. Na druhej strane však na úrovni dý-
chacieho systému bol potvrdený dlhodobý 
protizápalový a antioxidačný účinok resverat-

rolu pri použití jeho trojnásobných koncentrá-
cií.   

Je preto možné, že v našom experi-
mente nižšie dávky resveratrolu boli dostatoč-
né na vyvolanie bronchodilatačného účinku, 
zatiaľ čo v iných experimentálnych prácach si 
protizápalové pôsobenie vyžadovalo dlhodo-
bejšiu liečbu s vyšším dávkovacím režimom 
[7]. 

Záverom tak možno konštatovať, že 
trans-resveratrol v perorálnej dávke  10 
mg/kg/deň, by mohol byť účinným, akútne 
bronchodilatačne pôsobiacim polyfenolom v 
podmienkach alergického zápalu DC a bolo by 
preto zaujímavé porovnať jeho účinok so 
štandardnou  odporúčanou bronchodilatač-
nou liečbou, ktorá má veľa nežiaducich účin-
kov. 
 
Táto práca vznikla za podpory „Centra experi-
mentálnej a klinickej respirológie II“, projektu- 
Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím 
najmodernejších postupov a foriem vzdeláva-
nia na JLF UK v Martine. Moderné vzdelávanie 
pre vedomostnú spoločnosť,  spolufinancova-
ných zo zdrojov EÚ- ERDF- Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja ako aj projektu VEGA 
1/0020/11. 
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Definícia osteoporózy 

Osteoporóza je systémové ochorenie 
charakterizované nízkou hustotou kostného 
tkaniva, poškodením mikroarchitektúry s ná-
sledným zvýšením fragility kosti a tým aj zvý-
šeným rizikom zlomenín. Na základe svetovej 
zdravotníckej organizácie je definovaná pokle-
som kostnej hustoty pod 2,5 násobok štan-
dardnej odchýlky normálnej kostnej hustoty 
zdravých mladých jedincov (T-skóre menej ako 
-2,5 pri vyšetrení centrálnou denzitometriou) 
a/alebo prítomnosťou osteoporotickej zlome-
niny [7]. 

 
Epidemiológia a klinický obraz postmenopau-
zálnej osteoporózy  

Odhaduje sa, že až 30% žien po meno-
pauze trpí osteoporózou *19+. Na základe den-
zitometrického vyšetrenia náhodne vybranej 

vzorky osôb na Slovensku v rámci multicen-
trickej štúdie EVOS (European Vertebral Oste-
oporosis Study), ktorej výsledky boli publiko-
vané v roku 1997, predstavuje najrizikovejšia 
subpopulácia ohrozená zlomeninou femuru asi 
100 000 žien. Nediagnostikované a neliečené 
prípady predstavujú viac ako tri štvrtiny prípa-
dov postmenopauzálnej osteoporózy *15,16+.  
V roku 2009 bolo na Slovensku liečených na 
osteoporózu bisfosfonátmi a stroncium rane-
látom približne 75 000 žien, a to bez ohľadu na 
dĺžku terapie, komplianciu a ukončenie liečby 
z rôznych dôvodov vrátane mortality.  Prie-
merný vek pacientiek pri začatí liečby bol 67 
rokov, najčastejší vek pri začatí liečby bol 72 
rokov a najväčší podiel pacientiek začínajúcich 
liečbu bol vo vekovej skupine 70-74 rokov [2] 
(obr. 1). 

 
 

 
Obr. 1 Veková distribúcia pacientok pri začatí liečby osteoporózy na Slovensku *2+ 
 

Ženy s postmenopauzálnou osteopo-
rózou bývajú vo väčšine prípadov bez klinic-
kých príznakov, až kým neutrpia zlomeninu. 
Pokročilé ochorenie sa prejavuje  najmä boles-
ťami v oblasti chrbta a prípadným znížením 
telesnej výšky z dôvodu deformít chrbtice 

spôsobených zlomeninami a kompresiou tiel 
stavcov. Osteoporotické zlomeniny postihujú 
viac ako jednu tretinu žien po dosiahnutí veku 
50 rokov života *12+. Ide o zlomeniny vznikajú-
ce na podklade neadekvátne nízkej energie 
úrazu. Typické lokality sú stavce a dlhé kosti, 
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najmä horná tretina stehennej kosti a dolná 
tretina vretennej kosti. Celoživotné riziko os-
teoporotickej zlomeniny sa odhaduje na 40%, 
čo je podobné riziku srdcovocievnych ochorení 
*11+. Najzávažnejšie sú zlomeniny v oblasti 
bedrového kĺbu. Napriek adekvátnej liečbe až 
20% pacientov zomiera do jedného roka po 
zlomenine v oblasti bedrového kĺbu  a ďalších 
30% zostáva trvalo imobilných *5+. 

 
Patogenéza postmenopauzálnej osteoporózy 

Z hľadiska patogenézy postmenopau-
zálnej osteoporózy sú kľúčové kostné bunky. 
Osteoklasty zabezpečujú odbúranie a osteob-
lasty novotvorbu kosti. Ich aktivita je regulo-
vaná množstvom humorálnych faktorov, ako 
sú hormóny, rastové faktory a cytokíny, Za 
najdôležitejšie sa považujú estrogény zabez-
pečujúce rovnováhu kostného obratu. Pri ne-
dostatku estrogénov prevažuje resorpcia kostí 
s následným postupným poklesom hustoty a 
tiež i kvality kostného tkaniva. Od 90. rokov 
minulého storočia prebiehal intenzívny vý-
skum lokálnej tkanivovej regulácie kostného 
obratu. Ako prelomovým sa ukázal objav oste-

oprotegerínu (OPG). Tento signálny proteín zo 
skupiny TNF-alfa vykazoval v experimentoch 
výraznú aktivitu v smere potlačenia odbúrania 
kosti *20+. Nasledovalo postupné komplexné 
poznanie celého systému regulujúceho aktivi-
tu osteoblastov a osteoklastov. Osteoblasty 
pochádzajúce z mezenchýmovej kmeňovej 
bunky produkujú okrem osteoprotegerínu i 
ligand receptora – aktivátora nukleárneho 
faktora kappa b (RANK ligand, RANKL). Na 
povrchu prekurzorov osteoklastov, pochádza-
júcich z hematopoetickej kmeňovej bunky, sa 
nachádzajú receptory – aktivátory nukleárne-
ho faktora kappa b (RANK). Väzba RANK ligan-
du na RANK spôsobuje dozrievanie, aktiváciu 
ako i predĺžené prežívanie osteoklastov *3,14+. 
Tento samotný efekt by viedol k enormnej 
strate kostnej hmoty. Osteoprotegerín však 
účinkuje ako solubilný receptor, ktorý väzbou 
na RANK ligand zabraňuje aktivácii RANK. Ak-
tuálne množstvo a vzájomný pomer RANK 
ligandu a osteoprotegerínu určujú rovnováhu 
kostného obratu na lokálnej tkanivovej úrovni 
(obr. 2). 

 
 

  
Obr. 2 RANK/RANKL/OPG – Lokálna regulácia kostného obratu [3,14] 
 

Hladina RANK ligandu a osteoprotege-
rínu je okrem iného ovplyvňovaná práve hu-
morálnymi faktormi. Pokles estrogénov je 
výrazným stimulom tvorby RANK ligandu a 
zároveň prispieva k poklesu tvorby osteopro-

tegerínu v osteoblastoch *8+. Nerovnováha 
RANK ligandu a osteoprotegerínu v prospech 
RANK ligandu spôsobujúca nadmerné odbúra-
nie kosti je patogenetickým mechanizmom 
vzniku postmenopauzálnej osteoporózy na 
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tkanivovej úrovni. Poznanie tohto mechaniz-
mu viedlo k pokusom o terapeutické využitie. 
Teoretický zásah predstavovalo použitie sa-
motného osteoprotegerínu, prípadne RANK 
ako solubilného receptora pre RANK ligand. 
Predklinické štúdie však poukázali na nevý-
hodnosť použitia tak rekombinantného oste-
oprotegerínu, ako i rekombinantného RANK z 
hľadiska farmakologických vlastností *10+. Po 
predchádzajúcich snahách ovplyvniť tieto pro-
cesy sa v klinickej praxi objavuje molekula 
denosumabu.  

 
Farmakodynamická aktivita denosumabu 

Z farmakologického hľadiska ide o plne 
ľudskú monoklonálnu protilátku proti RANK 
ligandu. Na rozdiel od chimérických a humani-
zovaných protilátok obsahuje výhradne ľudské 
proteíny, čo prispieva k výhodnému bezpeč-
nostnému profilu. Vykazuje vysokú afinitu, 
selektivitu a špecificitu voči ľudskému RANK 
ligandu. Výsledkom ich vzájomnej väzby je 
vysýtenie a  pokles dostupnosti RANK ligandu 
pre receptory RANK na povrchu osteoklastov a 
ich prekurzorov. Následná redukcia počtu 
zrelých a funkčných osteoklastov vedie k vý-
raznému poklesu odbúrania kosti *9+ (obr. 3). 

 
 

    
Obr. 3 Mechanizmus účinku denosumabu 
 

 
 

Na rozdiel od doteraz najčastejšie po-
užívaných liekov (bisfosfonáty) predstavuje 
denosumab úplne nový mechanizmus priame-

ho ovplyvnenia lokálnej tkanivovej regulácie 
kostného obratu (obr. 4). 
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Obr. 4 Mechanizmus účinku denosumabu v porovnaní s bisfosfonátmi 
 
 

Farmakokinetický profil denosumabu 
Denosumab po podkožnej aplikácii vy-

kazuje nelineárnu farmakokinetiku. Profil je 
možné rozdeliť do troch fáz: 

1. Absorpčná fáza s maximom sérovej 
koncentrácie na úrovni 5. – 21. dňa po podaní. 

2. Prolongovaná fáza beta charakteri-
zovaná plazmatickým polčasom až 32 dní. 

3. Terminálna fáza s plazmatickým 
polčasom 5-10 dní. 

Na základe výhodnej farmakokinetiky 
je možné podávanie s frekvenciou raz za 6 
mesiacov, čo vytvára predpoklad pre vysokú 
adherenciu k liečbe *1+. Práve adherencia sa 
považuje za kľúčový faktor úspešnosti antire-
sorpčnej liečby v klinickej praxi *18+. 
 
Klinická farmakológia denosumabu 

Denosumab bol skúmaný vo viacerých 
klinických štúdiách 3. fázy v dávke 60 mg sub-
kutánne raz za 6 mesiacov. Významne vyššia 
účinnosť na zvýšenie denzity kosti a pokles 
markerov kostného obratu (CTx, NTx, P1NP) 
bola potvrdená voči placebu ako i referenč-
nému bisfosfonátu (alendronát) u pacientiek 
bez predchádzajúcej antiresorpčnej liečby ako 
aj u pacientiek predliečených alendronátom 
*4,13+. Klinicky najdôležitejšie dáta boli získané 

na základe štúdie hodnotiacej efektivitu deno-
sumabu v prevencii osteoporotických zlome-
nín. Štúdia FREEDOM (multicentrická, rando-
mizovaná, placebom kontrolovaná), patriaca 
medzi historicky najväčšie štúdie v danej indi-
kácii, zahsňala 7808 pacientiek so stredne 
závažnou osteoporózou (T-skóre v rozmedzí -
2,5 a -4,0) bez prítomnosti závažnej zlomeniny 
stavcov. Výsledky štúdie ukázali, že denosu-
mab počas 36 mesiacov sledovania štatisticky 
významne znižoval relatívne riziko zlomenín 
stavcov o 68%, zlomenín v oblasti bedra o 40% 
a nevertebrálnych zlomenín (najmä v oblasti 
dolnej tretiny vretennej kosti) o 20% oproti 
skupine s placebom. Analýza efektu na marke-
ry kostného obratu - C-telopeptid (CTx) v štú-
dii FREEDOM preukázala veľmi rýchlu a úplnú 
odpoveď bez non-responderov, definovanú 
ako pokles CTx minimálne na úroveň zdravých 
premenopauzálnych žien. Tento poznatok 
potvrdzuje výsostnú úlohu systému 
RANK/RANKL/OPG v regulácii kostného obratu 
a tiež unikátnosť mechanizmu účinku deno-
sumabu. Dávkovanie  60 mg vo forme jednej 
podkožnej injekcie raz za 6 mesiacov bolo 
veľmi dobre tolerované a celkový výskyt ne-
žiaducich účinkov bol podobný ako v skupine, 
ktorej bolo aplikované placebo *6+. 
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Použitie denosumabu pri osteoporóze u mu-
žov s karcinómom prostaty 

U mužov s karcinómom prostaty lieče-
ných antiandrogénnou liečbou dosahujú plaz-
matické hladiny estradiolu, tvoreného preme-
nou z testosterónu, extrémne nízke hodnoty. 
Strata kostnej hmoty u týchto pacientov je 
významne vyššia ako u žien po menopauze.  
Podobne stúpa i riziko zlomenín. V multicen-
trickej, randomizovanej, placebom kontrolo-
vanej štúdii zahsňajúcej 1468 pacientov deno-
sumab v dávke 60 mg raz za 6 mesiacov v po-
rovnaní s placebom počas 36. mesiacov výz-
namne zvyšoval kostnú hustotu a  znižoval 
markery kostného obratu. Z klinického hľadi-
ska bolo najdôležitejšie štatisticky významné 
zníženie relatívneho rizika zlomenín stavcov o 
62%. Podobne ako u žien bol denosumab po-
čas liečby veľmi dobre tolerovaný *21+. 

 
Použitie denosumabu v klinickej praxi 

Európska lieková agentúra (EMA) ude-
lila v máji 2010 registráciu lieku Prolia (deno-
sumab) v indikácii postmenopauzálnej osteo-
porózy a osteoporózy súvisiacej s hormonál-
nou abláciou u mužov s karcinómom prostaty. 
Pozitívnou skutočnosťou je, že denosumab 
(Prolia) bol od 1.1.2011 zaradený do systému 
úhrady liekov zo zdravotného poistenia i na 
Slovensku. Indikačnou oblasťou jeho použitia 
je: 

a) postmenopauzálna osteoporóza u žien 
pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom 
ako –2,5 pri použití centrálnej denzitometrie, 

b) patologické zlomeniny z osteoporózy, 
c) úbytok kostnej hmoty v súvislosti s 

hormonálnou abláciou u mužov s karcinómom 
prostaty pri denzitometricky zistenom T-skóre 
menšom ako –1,0 pri použití centrálnej denzi-
tometrie. 

Hradená liečba je dlhodobá, za pod-
mienky priebežných denzitometrických kon-
trol pri použití centrálnej denzitometrie v od-
stupe 12 až 24 mesiacov. Na základe odborné-
ho usmernenia Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky pre diagnostiku a liečbu 
osteoporózy z roku 2006 sa vo všeobecnosti 
odporúča minimálne 3 ročné trvanie liečby 
osteoporózy, pričom horná hranica dĺžky trva-
nia liečby osteoporózy nebola zatiaľ definova-
ná *17+. Prolia je dostupná v liekovej forme 

predplnenej striekačky s automatickým kry-
tom ihly s obsahom 60 mg denosumabu. 

 
Záver 

Denosumab predstavuje unikátnu al-
ternatívu liečby osteoporózy s mechanizmom 
účinku na úrovni kauzálneho ovplyvnenia lo-
kálnej regulácie kostného obratu systémom 
RANK/RANK ligand. Rýchla a absolútna odozva 
markerov kostného obratu potvrdzuje kľúčovú 
a temer výlučnú úlohu RANK ligandu v regulá-
cii. Výsledky klinických skúšaní poukazujú na 
unikátnu účinnosť v rámci celého skeletu a na 
úrovni trabekulárnej i kortikálnej kosti s dôka-
zom štatisticky významne vyššieho efektu voči 
referenčnému bisfosfonátu (na úrovni ovplyv-
nenia kostnej hustoty a markerov kostného 
obratu). Dávkovací režim vo forme subkután-
nej injekcie raz za 6 mesiacov a výhodný bez-
pečnostný profil poskytuje solídne predpokla-
dy pre vysokú adherenciu k liečbe – kľúčovú 
pre efektivitu liečby v bežnej klinickej praxi.  
 
Práca bola realizovaná za podpory grantu LPP-
0317-09 a APVV-0030-07 a „Centra experi-
mentálnej a klinickej respirológie“ spolufinan-
cované z EÚ zdrojov. 
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Úvod 
Zmeny reaktivity dýchacích ciest (DC) 

a jej ovplyvnenie sú v neustálom záujme celé-
ho radu výskumných tímov po celom svete. 
Napriek tomu, že v liečbe ochorení spojených 
s hyperreaktivitou DC sa používajú viaceré 
liekové skupiny, výskyt nežiaducich účinkov, 
zlyhanie účinnosti, prípadne interakcií liekov 
nútia k hľadaniu nových látok s priaznivejším 
terapeutickým profilom. 

Jednou z takýchto skupín sú aj inhibí-
tory fosfodiesterázy (PDE), ktorej viaceré izo-
enzýmy sa nachádzajú aj v dýchacom systéme. 
Celkovo je známych až 11 rodín fosfodiesteráz, 
u ktorých sa v dýchacích cestách skúmajú 
najmä inhibítory PDE1, 3, 4, 5 a 7 [3].  

Cieľom tejto práce bolo zistiť, ako 
ovplyvnia selektívne inhibítory PDE4 (rolip-
ram) a PDE7 (BRL50481) reaktivitu hladkej 
svaloviny DC in vitro, a to po ich samostatnej 
ako aj súčasnej aplikácii. 
 
Metodika 
 Na sledovanie in vitro reaktivity dý-
chacích ciest sme použili morčatá s hmotnos-
ťou 150-300 g. Zvieratá boli chované v cen-
trálnom zverinci samostatne v klietkach. Pred i 
počas trvania experimentov dostávali plno-
hodnotnú potravu a vodu ad libitum. Do labo-
ratória Ústavu farmakológie JLF UK boli prine-
sené minimálne 30 minút pred pokusom. Po-
čas celého experimentu sme sledovali ich 
správanie ako aj príjem potravy a vody.  
 
Navodenie hyperreaktivity dýchacích ciest 

Senzibilizácia morčiat alergénom – 
ovalbumínom, ktorá vyvoláva zmeny reaktivity 
dýchacích ciest na imunologickom podklade, 
trvala dva týždne. Alergén (1% ovalbumín) 
sme zvieratám aplikovali nasledovne: 1. deň 
subkutánne (0,5 ml) a intraperitoneálne (0,5 
ml), 3. deň len intraperitoneálne (1,0 ml) a 14. 
deň  len inhalačne (20 sekúnd). Subkutánne 

sme látku aplikovali pod kožu v oblasti krku, 
intraperitoneálne do niektorého z horných 
kvadrantov brušnej oblasti zvieraťa. Inhalačnú 
aplikáciu sme zabezpečovali použitím celote-
lového pletyzmografu *14+.  
 
Aplikácia testovaných látok 

Zdravé aj senzibilizované morčatá boli 
rozdelené vždy do 4 skupín po 6-8 morčiat. 
Prvá skupina dostávala 7 dní po sebe vehiku-
lum 10 % dimetylsulfoxid (DMSO, Sigma Al-
drich) v dávke 3,0 ml/kg intraperitoneálne. 
Druhá skupina dostávala rolipram (inhibítor 
PDE4, substancia Sigma Aldrich) v dávke 1,0 
mg/kg v 10 % DMSO, tretia skupina BRL50481 
(inhibítor PDE7, substancia Sigma Aldrich) 
v dávke 1,0 mg/kg v 10 % DMSO a štvrtá sku-
pina dostávala rolipram aj BRL50481 
v rovnakej dávke 0,5 mg/ml 10 % DMSO. Od-
ber tkaniva pľúc a priedušnice sa realizoval 30 
minút po aplikácii poslednej dávky.   
 
Reaktivita hladkej svaloviny na kontrakčné 
mediátory metódou in vitro 

Na sledovanie zmien reaktivity hladkej 
svaloviny DC in vitro sme požili metodiku or-
gánových kúpeľov *2,9,11+. Po usmrtení zvie-
raťa sme z trachey a pľúc urobili vždy štyri 
prúžky - „stripy“: dva z pravých pľúc (laterálny 
okraj) a dva z priedušnice. Priedušnicu morčiat 
sme rozrezali na dve cca 1,5 cm dlhé časti 
a následne rozstrihli po dĺžke na opačnej stra-
ne otvorenej časti prstencov.  

Stripy sme vkladali do komôrok so živ-
ným Krebs-Henseleitovým roztokom s nasle-
dovným zložením: NaCl 110,00 mmol.l-1, KCl 
4,80 mmol.l-1, CaCl2 2,35 mmol.l-1, MgSO4 1,20 
mmol.l-1, KHPO4 1,20 mmol.l-1, NaHCO3 25,00 
mmol.l-1 a glukóza 10,00 mmol.l-1. Roztok bol 
saturovaný pneumoxidom (95 % O2 + 5% CO2) 
pri teplote 37 ± 0,5  ºC a pH 7,5 ± 0,1. Napätie 
stripov snímané tenzometrom (TENSIL10, RES 
Martin) sme prenášali cez zosilňovač (TEMES 
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1052, RES Martin) do počítača (použitý origi-
nálny softvér TEMES 1, RES Martin).  

Po hodinovej adaptácii (iniciačná 30 
minútová záťažová fáza 4,0 g, nasledovaná 30 
minútovou adaptačnou fázou pri zaťažení 2,0 
g) sme do komôrok pridávali kumulatívne dáv-
ky kontrakčného mediátora acetylcholínu 
(substancia firmy Sigma Aldrich) v stúpajúcich 
koncentráciách 10-8 – 10-3 mol.l-1. Silu kontrak-
cie uvádzame v gramoch. 
 
Štatistické spracovanie výsledkov 

Údaje v grafoch sú vyjadrené ako 
priemer ± štandardná chyba priemeru (±SEM). 
Na štatistické spracovanie sme použili štatis-
tický softvér programu Microsoft Excel. Výz-
namnosť rozdielov bola hodnotená Studento-
vým t-testom. Za štatisticky významný rozdiel 
sme považovali p<0,05.  
 

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 
a Štátnou veterinárnou a potravinovou sprá-
vou. 
 
Výsledky 

Zistili sme, že aplikácia rolipramu 
v intraperitoneálnej dávke 1,0 mg/kg zdravým 
morčatám spôsobila významný pokles reaktivi-
ty pľúcneho stripu na acetylcholín. Naproti 
tomu u senzibilizovaných morčiat sme pozo-
rovali najvýznamnejší pokles kontrakčných 
odpovedí na kumulatívne dávky acetylcholínu 
v skupine morčiat, ktorým boli aplikované oba 
selektívne inhibítory súčasne (rolipram aj 
BRL50481) súčasne v rovnakej dávke 0,5 
mg/ml (obr. 1). 

   
Obr. 1 Kontrakčné odpovede prúžkov hladkej svaloviny pľúcneho tkaniva po aplikácii vehikula (DMSO), rolipramu, BRL50481 a ich vzájom-
nej kombinácie u zdravých morčiat (vľavo) a u morčiat senzibilizovaných ovalbumínom (vpravo). * p<0,05 oproti DMSO. 
 

V prípade tkanivových prúžkov prie-
dušnice sme u zdravých morčiat nepozorovali 
žiadne významné zmeny kontrakčných odpo-
vedí na acetylcholín. Naopak u ovalbumínom 

senzibilizovaných morčiat došlo k ich výz-
namnému potlačeniu po aplikácii oboch inhi-
bítorov (obr. 2).  

 

    
Obr. 3 Kontrakčné odpovede prúžkov hladkej svaloviny tracheálneho tkaniva po aplikácii vehikula (DMSO), rolipramu, BRL50481 a ich 
vzájomnej kombinácie u zdravých morčiat (vľavo) a u morčiat senzibilizovaných ovalbumínom (vpravo). * p<0,05 oproti DMSO. 
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Diskusia 
Z vyššie uvedených výsledkov vyplýva, 

že použitie selektívnych inhibítorov PDE môže 
hrať významnú úlohu v ovplyvnení reaktivity 
dýchacích ciest, a to nielen u zdravých mor-
čiat, ale najmä v podmienkach experimentálne 
navodeného eozinofilného zápalu spojeného 
s hyperreaktivitou DC. V našich predchádzajú-
cich experimentoch [9,10] sme sa zamerali na 
hodnotenie pôsobenia neselektívnych ako aj 
selektívnych inhibítorov PDE3 (cilostazol) 
a PDE4 (citalopram). V súlade s literárnymi 
údajmi bolo ich pôsobenie na reaktivitu DC 
priaznivé, čo naznačuje ich perspektívne 
uplatnenie v rámci liečby chronických zápalo-
vých ochorení dýchacích ciest spojených 
s hyperreaktivitou.  

Výsledky prezentované v tejto práci 
ukázali, že rolipram ako štandardne používaný 
inhibítor PDE4 s protizápalovým pôsobením 
v experimentálnych podmienkach nemal pri 
nami zvolenom dávkovaní a modeli hyperreak-
tivity významný vplyv na tkanivo pľúc ani na 
tkanivo trachey. Naopak u zdravých morčiat 
viedla jeho aplikácia k významnému potlače-
niu reaktivity pľúcneho tkaniva, čo naznačuje 
aj jeho možné priame ovplyvnenie hladkej 
svaloviny. Nakoľko sme však takýto priaznivý 
efekt nepozorovali v tracheálnom prúžku, je 
pravdepodobné, že svoju úlohu tu zohráva aj 
hladká svalovina ciev, ktorá sa v pľúcnom tka-
nive nachádza popri hladkej svalovine DC.  

Naše výsledky *9+ ako aj výsledky iných 
autorov *6+ ukázali, že po inhibícii PDE3, resp. 
4 dochádza popri znížení špecifického odporu 
dýchacích ciest aj k ovplyvneniu kašľa. Aj preto 
sa považuje za sľubnú inhibícia PDE3 alebo 
PDE4, prípadne ich duálna inhibícia. Okrem 
toho ukázali viaceré nedávne štúdie, že aj 
niektoré inhibítory PDE3 (ako napríklad olpri-
non) môžu mať protizápalové pôsobenie 
v podmienkach akútneho poškodenia pľúc 
[5.8].  

My sme sa však rozhodli zistiť, či bude 
mať vplyv na reaktivitu DC in vitro aj inhibícia 
PDE7, resp. súčasná inhibícia PDE4 a 7. Zistili 
sme, že ich účinok sa prejavil najmä 
v podmienkach ovalbumínom navodenej hy-
perreaktivity, kde došlo po ich súčasnom po-
daní k najvýznamnejšiemu potlačeniu kon-
trakčných odpovedí na acetylcholín ako 
v pľúcnom tak aj v tracheálnom tkanive. Na-

značuje to ich význam v podmienkach zápalu 
bez priameho vplyvu na hladkú svalovinu DC. 
Potvrdenie tohto predpokladu si však vyžaduje 
sledovanie reaktivity DC aj v podmienkach in 
vivo a najmä laboratórnych markerov zápalu. 

V súčasnosti sa testujú v klinických 
podmienkach najmä inhibítory PDE4 druhej 
generácie (cilomilast, piklamilast, roflumui-
last), u ktorých sa predpokladá aj ich protizá-
palové pôsobenie pri menšom výskyte vedľaj-
ších účinkov v porovnaní s neselektívnymi 
inhibítormi PDE *4+. Ich účinnosť po perorál-
nom podaní je porovnateľná s teofylínom pri 
relatívne nižšom výskyte vedľajších účinkov 
*7.13+. K určitej opatrnosti nabádajú aj nedáv-
ne negatívne výsledky štúdie s novým inhalač-
ným PDE4 inhibítorom UK-500,001 [15], na-
opak pozitívne sa javí v experimentálnej fáze 
oglemilast, prípadne Zl-n-91 [16]. Podobne sa 
považuje za veľmi sľubný cieľ aj duálna inhibí-
cia PDE4 a PDE7 [1]. 

 
Záver 

Na základe našich vyššie uvedených 
zistení môžeme konštatovať, že súčasná apli-
kácia selektívneho inhibítora PDE4 rolipramu 
a PDE7 BRL50481 vedie k významnému zníže-
niu in vitro reaktivity dýchacích ciest 
u senzibilizovaných morčiat. Naznačuje to, že 
duálna inhibícia týchto enzýmov má najmä 
protizápalové pôsobenie a nepredpokladá sa 
ich priamy relaxačný vplyv na hladkú svalovinu 
dýchacích ciest.  

 
Podporené grantom VEGA č. 1/0030/11. Práca 
bola podporená projektom "Dobudovanie cen-
tra experimentálnej a klinickej respirológie" 
spolufinancovaným zo zdrojov ES.  
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Širokej lekárskej verejnosti je  známa 
klinická dôležitosť funkcie nadobličiek, ktorú v 
roku 1949 po prvýkrát popísal  pán Addison. 
Po  prezentácii jeho výsledkov na fóre Lekár-
skej spoločnosti v Londýne hlbšie sledovania 
viedli k poznaniu, že kôra nadobličiek reguluje 
nielen karbohydrátový metabolizmus, ale aj 
vodnú a elektrolytovú bilanciu. Výsledkom 
intenzívneho štúdia bola izolácia a charakteri-
zácia rôznych adrenokortikosteroidov, ktorá 
vyvrcholila syntézou kortizónu a neskôr aldos-
terónu. Štúdie adrenokortikosteroidov tiež 
hrali kľúčovú úlohu pri objasňovaní endokrin-
ných funkcií hypofýzy  *18+. K širokému klinic-
kému používaniu prispeli  výsledky Hencha a 
spol. *13+, ktorí ukázali dramatický efekt glu-
kokortikoidov a ACTH v liečbe reumatoidnej  
artritídy. Od tohto obdobia sa datuje ich pou-
žívanie v rôznych klinických situáciách a sú 
považované za jedny z najúčinnejších protizá-
palových liečiv.      

Prečo sa dnes renovuje  záujem o túto 
skupinu farmák? 

Je to vďaka molekulárnym biologickým 
technikám, ktoré umožnili preniknúť do prin-
cípov účinku glukokortikoidov  na bunečnej a 
receptorovej úrovni *2, 6, 26+. Získanie takých-
to  poznatkov umožňuje nielen ich správnu 
indikáciu, ale upozorní nás na úskalia sprevá-
dzajúce túto liečbu. Pretože  napriek výz-
namnému terapeutickému potenciálu,  limitá-
ciou ich použitia bývajú závažné vedľajšie 
účinky. Z toho dôvodu si  pred  ich terapeutic-
kým podaním  musíme  zodpovedať na celý 
rad otázok, ktoré sformuloval ešte v roku 1995 
Marek *17+. Ide o to, či: 

1) Je liečba glukokortikoidmi nutná? 
2) Ide o liečbu krátkodobú či dlhodobú? 
3) Ako vysoké dávky je potrebné použiť? 
4) Je pacient ohrozený nežiadúcimi účin-

kami lieku? 
5) Aký prípravok vybrať? 

6) Je možné kombináciou s ďalšími lát-
kami znížiť dávku glukokortikoidov? 

7) Je možné použiť alternatívne podáva-
nie? 
Na tieto otázky sme schopní odpove-

dať za predpokladu znalostí mechanizmov 
účinku glukokortikoidov ako aj  ich farmakoki-
netických parametrov. Poznanie týchto faktov 
zaručuje relatívne bezpečnú liečbu.  
 
Mechanizmus účinku glukokortikoidov 

Z mnohých prác je známe, že kortikoi-
dy vďaka svojej lipofilnej štruktúre ľahko pre-
chádzajú bunečnou membránou *3, 15, 26+. V 
cytoplazme bunky sa nachádzajú vysokoafinit-
né steroidné receptory *19+, ktoré sú  pravde-
podobne vo všetkých tkanivách rovnaké. Ich 
počet sa odhaduje na 3 -10 tisíc receptorov v 
jednej bunke. Glukokortikoidný receptor ob-
sahuje 3 rôzne domény s rôznou funkciou. Ide 
o N-terminal doménu s transaktivačnými 
funkciami, DNA-viažucu doménu a ligand-
viažucu doménu. Na steroidnom receptore je 
naviazaný „heat shock protein“ o molekulovej 
hmotnosti 90 000 a preto nesie názov hsp90. 
Hsp90 drží steroidný receptor v cytoplazme v 
inaktívnom stave, pretože ten má veľkú „ten-
denciu“ cestovať do jadra a naviazať sa na  
jadrovú DNK *16+. Po vstupe glukokortikoidu 
do cytoplazmy bunky, naviaže sa glukokortiko-
id na steroidný  receptor. Dochádza tak ku 
komformačným zmenám receptora. Steroidný 
receptor sa aktivuje uvoľneným regulačného 
proteínu hsp90. Novovytvorený komplex  - 
glukokortikoid/cytozolický glukokortikoidný 
receptor alfa (cGCR) - sa translokuje   do jadra 
bunky v priebehu 20 minút. Tým, že sa hsp90 
oddelil od steroidného receptora, odkrylo sa v 
receptore miesto (reprezentované na recepto-
re tzv. dvomi prstami), ktoré umožní naviaza-
nie tohto komplexu na špecifické responzibil-
né štruktúry  DNA *19, 21+, ktoré sa nazývajú 
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GRE (glucocortikoid responsive elements). Po 
naviazaní steroid-receptorového komplexu na 
GRE sa aktivuje  transkripcia. Výsledkom tohto 
pochodu je syntéza mRNA, ktorá prechádza z 
jadra bunky do cytoplazmy. mRNA prenáša 
informáciu na polyzómy (polyribozómy), kde 
sa uskutočňuje translácia, ktorá predstavuje 
prepis genetickej informácie z mRNA do pora-
dia aminokyselín  novovytvorenej bielkoviny. 
Novovytvorené substancie týmto spôsobom 
vedú k fyziologickým alebo farmakologickým 
odpovediam, ktorých výsledkom je veľmi širo-
ký a rôznorodý metabolický a protizápalový 
zásah (obr. 1). Najznámejšia z nich je lipokor-
tín – 1, ktorý ako jeden z tzv. anexínov má 
význam pre negatívny zpätnoväzobný účinok 
glukokortikoidov na hypotalamus a hypofýzu. 
Tento mechanizmus sa pravdepodobne uplat-
ňuje aj v ich protizápalovej aktivite, čo súvisí s 
inhibíciou fosfolipázy A2.  

Väzbové miesta na DNA označované 
ako GRE (glucocorticoid responsive elements), 
na ktoré sa viaže steroid-receptorový komplex  
sú však dvojakého druhu – pozitívne a nega-
tívne.  Z hľadiska účinku glukokortikoidov to 
má veľký význam *26+, pretože väzba komple-
xu na pozitívne miesto GRE vedie k indukcii 
syntézy protizápalových proteínov (napr. lipo-
kortín 1,  IκB), ale tiež regulačných proteínov, 
ktoré sú dôležité pre metabolizmus (napr. 
enzýmy zahrnuté v glukoneogenéze), tým sa 
vyvolávajú mnohé rozdielne účinky na buneč-
né tkanivá, orgány a organizmus ako celok. 
Tieto procesy, ktoré sú mediované cez pozitív-
ne GREs sú označované ako „transaktivačné“. 
Stahn a spol. *26+ uvádza, že sú tiež zodpo-
vedné za mnohé nežiaduce prejavy glukokor-
tikoidov. 

Ukázalo sa,  že glukokortikoidy potlá-
čajú aj  transkripciu zápalových génov, zahrňu-
júc do toho interleukín (IL)-1 a IL-2 a to cez 
negatívne GREs *11, 15+. Napriek pokroku, 
stále ešte je veľa nejasností najmä v otázkach 
mediácie glukokortikoidmi vyvolaných účinkov  
na bunkové systémy. 

Reily a spol. [22] definovali pojem 
„transrepresia“. Tento termín sa vzťahuje na 
molekulárne mechanizmy v ktorých monomé-
ry glukokortikoid/glukokortikoid receptorový 
komplex  priamo alebo nepriamo ovplyvňujú 
transkripčné faktory ako je aktivačný proteín 1 
(AP1), nukleárny faktor kappa B (NF-κB), CREB 

(cAMP response element binding protein) 
alebo interferón regulujúci faktor-3 (IRF-3). 
Ide o  transkripčné faktory, ktoré sú zahrnuté 
v regulácii expresie pro-zápalových génov. 
Inhibíciou transkripčných faktorov  ako sú AP1 
a nukleárny faktor kappa B (NF-κB) glukokorti-
koidy zasahujú do  regulácie expresie génov 
pre COX-2, iNOS a rôznych cytokínov.  Podľa 
Chena a spol. *14+ glukokortikoidy práve tými-
to mechanizmami vyvolávajú protizápalové a 
imunosupresívne účinky, pretože inhibujú 
jadrovú translokáciu a funkcie niektorých pro-
zápalových transkripčných faktorov, čím po-
tláčajú syntézu zápalových mediátorov ako sú 
napr. cytokíny (IL-1, IL-2, TNF-α, INF- s-
taglandíny. Niektorí autori považujú tento 
nepriamy mechanizmus v protizápalovom 
účinku steroidov dokonca za  dôležitejší ako 
ich priamy účinok na génovú transkripciu cez 
väzbu komplexu steroid-receptor na GRE.  

Je zistené, že k zmenám koncentrácie 
regulačných proteínov dochádza za viac ako 
30 minút. Tento čas je potrebný na: a) aktivá-
ciu cytozolického glukokortikoidného recepto-
ra alfa, b) transport receptorového  komplexu 
do jadra, c) viazanie na GREs v oblastiach cie-
ľových génov a d) iniciáciu transkripčných a 
translokačných procesov vedúcich k syntéze 
nových proteínov. K zmenám na bunkovej, 
tkanivovej úrovni alebo úrovni celého orga-
nizmu dochádza až po niekoľkých hodinách  
alebo dňoch. 

Napriek uvedeným faktom vieme, že 
niektoré imunosupresívne, protizápalové ale-
bo antialaergické účinky glukokortikoidov sa 
objavia príliš rýchlo na to, aby sa dali vysvetliť 
klasickým, genomickým mechanizmom  účinku 
glukokortikoidov. Ako príklad je možné uviesť 
rýchly klinický efekt po intravenóznom alebo 
intraartikulárnom podaní glukokortikoidov vo 
vysokých dávkach. 

V poslednom období sa objavili 3 ne-
genomické  mechanizmy vysvetľujúce rýchly 
protizápalový a imunosupresívny účinok glu-
kokortikoidov [9].  
Ide o:  
 
Nešpecifickú interakciu glukokortikoidov s 
bunečnou membránou.  

Ukázalo sa, že glukokortikoidy majú 
rýchly účinok na biologické membrány zvlášť 
plazmatickú membránu a membrány mito-
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chondrií. Glukokortikoidy vo vysokých koncen-
tráciách  vsúvajú sa do membrán, čím menia 
ich fyzikálno-chemické vlastnosti a tiež aktivu-
jú membránové proteíny *8+. Toto vedie k 
zníženiu výmenných cyklov vápnika a sodíka 
cez plazmatické membrány imunitných bu-
niek, čo prispieva k rýchlej imunosupresii a 
následnej redukcii zápalových procesov *7+.  
Dá sa povedať, že tieto účinky sú vyvolané 
priamymi membránovými zmenami skôr ako 
redukovaním tvorby  ATP  *24+  i keď  táto je 
aplikáciou glukokortikoidov poškodená. 
 
Ne-genomické účinky, ktoré sú sprostredko-
vané cez cytozolický glukokortikoidný recep-
tor (cGCR).  

Pozornosť sa sústredila na kyselinu 
arachidonovú (AA), ktorá je základným mediá-

torom rastu buniek a niektorých metabolic-
kých zápalových reakcií. Uvoľnenie AA z bun-
kovej membrány spojenej s fosfolipidmi je 
kontrolované rôznymi mediátormi (ako sú 
rastové faktory, adaptačné proteíny, lipokortín 
1) a môže byť inhibované glukokortikoidmi,  
pomocou cytozolického glukokortikoidného 
receptora alfa (cGCR) – nezávislým mechaniz-
mom. 
 
Špecifická interakcia s membránou väzbou 
glukokortikoidného receptora (mGCR). 

Spies a spol. (2006) ukázali, že mGCR 
hrá úlohu v patogenéze chronických zápalo-
vých ochorení a glukokortikoidy môžu tieto 
procesy ovplyvniť.  

 

 
 

Obr. 1 Schématický model  subcelulárneho účinku glukokortikoidov.  SH = steroidný hormón,  SR = steroidný receptor,  hsp 90 = heat shock 
protein 90 
 

Vplyv glukokortikoidov na nukleárny faktor 
kappa B (NF-κB) 

Za najdôležitejší transkripčný faktor v 
imunitných a zápalových reakciách organizmu 
sa považuje NF-κB *3+.  Je prítomný v cyto-
plazme väčšiny buniek a je tvorený niekoľkými 
subjednotkami. Vzhľadom k tomu, že sa vysky-
tuje vo viacerých formách,  má aj rozdielne 

regulačné funkcie *20+. Za fyziologických pod-
mienok existuje v cytoplazme v tzv. kľudovej 
fáze v inaktívnej forme viazaný na inhibičný 
proteín I-κB. Inhibičný proteín I-κB tiež existu-
je v  niekoľkých  formách (IkB-α, IkB-β, IkB-γ, 
IkB-δ, IkB-ε). I-κB podmieňuje vstup NF-κB do 
jadra bunky, kde sa viaže na promótorovú 
sekvenciu zápalového génu a následne stimu-
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luje transkripciu proteosyntézy. K aktivácii NF-
κB dochádza pod vplyvom mnohých extracelu-
lárnych faktorov predovšetkým cytokínov, 
aktivátorov T-lymfocytov, rastových faktorov, 

oxidantov, vírusov, neurotransmiterov a pod. 
(tab. 1). 
 

 

Tab. 1 Aktivátory jadrového faktora kappa B (NF-B). 
 

Aktivátory NF-B 

Cytokíny 
        TNF- alfa 

         Interleukín - 1 
         Interleukín  - 17 
Aktivátory proteín kinázy C 
         PAF 
         Estery forbolu 
Oxidanty 
         Peroxid vodíka 
         Superoxidový anión 
         Ozón 
Vírusy 
         Rhinovírus 
         Vírus influenzy 
         Adenovírus 
Stimulátory odolnosti 
         Fytohemaglutinín 
         Protilátky proti CD3 
             (aktivácia T-lymfocytov)      
          Antigén 

 

 
V priebehu zápalovej reakcie a pri rôz-

nych autoimunitných poruchách dochádza 
podľa Pohuneka *21+ práve prostredníctvom 
transkripčných faktorov k indukcii transkripcie 
génov pre niektoré faktory zápalu (IL-2, kola-
genázy, TNF - -2, IL-6, IL-8, GM-CSF, ICAM-
1, iNOS, iCOX2 a ďalších).  

Aktivácia NF-
blokovaná glukokortikoidmi  priamym inhibič-
ným účinkom alebo pomocou stimulácie ex-

-
tohto procesu je výrazná inhibícia expresie 
zápalových proteínov *2, 27+. V budúcnosti by 

- ý-
šenia jeho stability nesteroidnou cestou viesť k 
dosiahnutiu podobného protizápalového účin-
ku. A tak NF- o-
vých protizápalových liekov napr. k liečbe as-
tmy bronchiále. Ďalšie látky, ktoré sa uplatňu-
jú v inhibícii aktivity NF-
tab. 2. 

Barnes a Adcock *3+ neodporúčajú dl-
hodobo  blokovať  aktivitu  NF-
môže   mať významný dopad na  imunitné a 
obranné reakcie hostiteľa. Zistilo sa, že cielená 
disrupcia (knock-out) p65 je letálna, zatiaľ čo 
pokles p50 vyvolá imunitnú deficienciu a zvý-
šenú náchylnosť k  infekciám. Oveľa bezpeč-
nejšia je lokálna inhalačná aplikácia inhibíto-
rov NF- -
úspešné aj pri  chronických zápalových ocho-
reniach ako je zápal čriev a reumatoidná artri-
tída, kde iná protizápalová liečba zlyháva.  

Protizápalový účinok glukokortikoidov 
sa viaže nielen k inhibícii aktivity NF-
spája sa aj s aktivitou lipokortínov *10, 12+.  
Lipokortíny inhibujú aktivitu PLA2 (obr. 2), čím 
sa zníži tvorba kyseliny arachidonovej a tým aj 
mediátorov zápalu a to leukotriénov (LT) a a 
prostaglandínov (PG). 
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Tab. 2 Niektoré  inhibítory aktivity NF-κB. 

 

Inhibítory NF-B 

 
Antioxidanty    -  neblokujú všetky účinky 
Gliotoxín           -  získaný z Aspergillus 

Cytokín IL–10  - cez inhibíciu IB- 

 

Aktivita PLA2

Tvorby PG a LT

kapilárnej permeability,

tvorby edémov,

chemotaxie,

 
Obr. 2 Protizápalový účinok glukokortikoidov. (PLA2 – fosfolipáza A2, PG – prostaglandíny, LT – leukotriény) 
 

 
Supresia tvorby prostaglandínov a leu-

kotriénov je aj súčasťou  ich antialergického 
pôsobenia  *4, 5+ v ktorom sa okrem spomenu-
tých efektov uplatňuje aj :  
- zvýšenie  početu ß2 receptorov,  
- zlepšenie účinku ß2 agonistov,   
- zvýšenie  stabilizácie membrán, 
- zníženie uvoľňovania zápalových mediá-

torov, 
- zníženie uvoľňovania histamínu, cytokí-

nov, 
- antiedematózny účinok a 
- permisívny účinok na β2 receptory v hlad-

kom svale. 
Vysoké dávky glukokortikoidov majú aj 

nešpecifický, membrány stabilizujúci účinok, 
ktorý inhibuje uvoľňovanie mediátorov zápalu 
a alergickej reakcie z buniek. Brzdia tiež uvoľ-
ňovanie mediátorov z buniek nahromadených 
chemotaxiou.  Pôsobia antiedematózne 
zhrubnutím endotelu kapilár. Okrem toho 

znižujú tvorbu hlienu a stimulujú syntézu sur-
faktantu. Majú tiež permisívny účinok na ß2 
receptoroch aj priamo v hladkom svale (4). 

 Pri imunosupresívnom účinku gluko-
kortikoidov sa ich efekt prejaví vo všetkých 
troch fázach imunitnej reakcie: a) rozpoznáva-
nie antigénu, b) amplifikácia imunitnej odpo-
vede, c) efektorová fáza. 

Glukokortikoidy vykazujú supresívny 
účinok na: 
- kaptáciu antigénu B lymfocytmi, makro-

fágami                    
- natrávenie antigénu  
- expozíciu na bunkovom povrchu (HLA-D)   
- aktiváciu špecifických  T lymfocytov.   

Počas amplifikácie imunitnej odpove-
de glukokortikoidy brzdia aktiváciu makrofá-
gov a T4 a T8 lymfocytov prostredníctvom IL-
1,2,6, INF-γ a  TNF – α.  Aktivácia B lymfocytov 
nielenže  nie je potlačená, ale naopak protilát-
ková odpoveď sprostredkovaná B lymfocytmi 
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je účinkom glukokortikoidov dokonca stimulo-
vaná. Potlačenie aktivácie makrofágov vedie k 
potlačeniu aktivity kolagenázy a tým brzdí 
deštrukciu kolagénu, znižuje aktivitu  elastázy 
a zabraňuje natráveniu elastínu. Potlačenie 
aktivity aktivátora plazminogénu znižuje roz-
púšťanie koagula.  

Počas efektorovej fázy glukokortikoidy 
znižujú syntézu voľných kyslíkových radikálov 
a zabraňujú komplementovej kaskáde. 

Antiproliferatívny účinok glukokortiko-
idov sa podľa Almawiho a spol. *1+ neobme-
dzuje len na jedno miesto účinku (tab.3). 
 

 
Tab. 3 Antiproliferatívny účinok glukokortikoidov. 
 

Antiproliferatívny účinok 

 

  Blokujú bunečný cyklus 

   Stimulujú diferenciáciu buniek 

  Stimulujú apoptózu (lýzu) buniek                         

 
 
Blokáda bunečného cyklu medzi kľudovou 
fázou G0 a fázou G1 (začínajúca syntéza DNA) 
je spôsobená supresiou niektorých už spome-
nutých mediátorov, ktoré pôsobia súčasne ako 
rastové faktory (IL-1, IL-2, LTB4). Táto fáza 
účinku glukokortikoidov je ešte reverzibilná.  
Glukokortikoidy  stimulujú aj diferenciáciu 
buniek a tá  sa stáva aj brzdou proliferácie.  
Táto skupina liečiv stimuluje aj apoptózu  (lý-
zu) buniek *23+. Podľa  Amsterdama a Sassona 
*2+ uplatňujú sa tu dva komplementárne me-
chanizmy. Na jednej strane glukokortikoidy 
vyvolávajú smrť buniek, ktoré vyvolávajú zápa-
lový proces a na druhej strane chránia rezi-
dentné bunky zapáleného tkaniva pomocou 
zachytávania apoptotických signálov. 
Apoptóza vedie k smrti bunky iným mecha-
nizmom ako napr. nekróza. Pri nekróze do-
chádza k poškodeniu bunečných organel, bu-
nečnému edému a ruptúre bunkovej steny. Pri 
apoptóze dochádza k stimulácii chromatíno-
vých štruktúr jadra s aktiváciou endonukleáz a 
následnou fragmentáciou DNA. Táto sa odo-
hráva na rozdiel od nekrózy v bunkách ešte 
vitálnych. Fragmentácia je v bunkách normál-
nym javom a bunky ju však dokážu reparovať.  
Proces apoptózy sa tak považuje za priamy 
mechanizmus protizápalového účinku gluko-
kortikoidov.  
Vo všeobecnosti sa predpokladá, že spomenu-
té účinky glukokortikoidov sú sprostredkované 
ich väzbou na glukokortikový receptor. Pôso-
bia teda na najzákladnejšej úrovni bunečných 
dejov – pri génovej transkripcii na DNA v jad-
re.  K tomu, aby sa mohol glukokortikoid na 

tejto úrovni uplatniť, musí sa dostať do bunky 
v dostatočnom množstve. Okrem biologickej 
dostupnosti jednotlivých typov glukokortiko-
idných prípravkov sú dôležité aj ich fyzikálno-
chemické vlastnosti, schopnosť prieniku do 
bunky a vlastnosti uplatňujúce sa pri väzbe na 
receptor. Dobrý prienik do bunky zabezpečuje 
dostatočná lipofília prípravkov, ktorá zároveň 
zvyšuje väzbu na glukokortikový receptor v 
cytoplazme bunky. Táto vlastnosť ovplyvňuje 
tiež dĺžku väzby na receptore. Vzhľadom k 
tomu, že ide o zložité procesy, ktoré prebieha-
jú v konečnosti až v jadre bunky reakcie orga-
nizmu na podanie kortikoidov nie sú okamžité. 
Intracelulárne mechanizmy potrebujú mini-
málne 60 – 120 minút k zaisteniu steroidnej 
reakcie. Je dôležité  s týmto časovým faktorom 
rátať aj pri ich použití v klinických podmien-
kach. 
Záverom možno konštatovať, že správne regu-
lovaná génová expresia potrebuje koordino-
vanú kontrolu  transkripčných, posttranskripč-
ných, translačných a posttranslačných jedno-
tiek. Glukokortikoidy  pôsobia vlastne na všet-
kých úrovniach. Práve tento široký záber na 
mnohých miestach a úrovniach, robí z  gluko-
kortikoidov takú výnimočnú liekovú skupinu, 
ktorú nielen z  hľadiska palety účinkov, ale aj 
ich intenzity bude ťažké prekonať. Výskyt zá-
važných nežiaducich účinkov však často krát 
limituje ich použitie v terapii. Presné poznanie  
mechanizmov ich účinku, až na subcelulárnej 
úrovni, má bezpochyby veľký význam nielen 
pre správnu  terapiu  steroidmi pri  rôznych 
ochoreniach, ale v budúcnosti môže viesť aj k 
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nahradeniu steroidov inými látkami, ktoré pri 
zachovaní rovnakých terapeuticky využiteľ-
ných účinkov nebudú zaťažené rizikom účin-
kov nežiaducich. 
 
Podporené grantmi LPP-0317-09, APVV-0030-
07 a VEGA 1/0030/11. Práca bola podporená 
projektom "Dobudovanie centra experi-
mentálnej a klinickej respirológie" spolufinan-
covaným zo zdrojov ES. 
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Bronchiálna astma je chronické zápa-
lové ochorenie dýchacích ciest s participáciou 
veľkého množstva buniek a bunkových ele-
mentov. Pre chronický zápal je charakteristic-
ká obštrukcia a hyperreaktivita dýchacích 
ciest *1, 6+. Zvýšenou dráždivosťou dochádza 
prechodne k zúženiu dýchacích ciest najmä na 
úrovni vetvenia priedušiek v pľúcach, čo pa-
cient pociťuje ako sťaženie dýchania - najmä 
výdychu. Priedušková astma môže vzniknúť v 
ktoromkoľvek veku a príčina vzniku nie je 
jednoznačná - ide o zložitú súhru dedičných 
vplyvov a vplyvov prostredia ako napríklad 
alergény, prekonané infekcie, znečistenie 
ovzdušia, fajčenie, lieky, stres. V kľudovom 
medziobdobí, najmä v začiatočnom štádiu 
ochorenia alebo u dobre liečených pacientov, 
je stav stabilizovaný, pacienti nemajú prob-
lém s dýchaním a ani vyšetrenie spirometriou 
(meranie dychových objemov) nemusí ukazo-
vať chorobné zmeny. Typ astmy závisí od vy-
volávajúceho podnetu - rozličné alergény 
(napríklad pele), fyzická záťaž, stres  alebo i 
chlad môžu viesť k náhlemu zhoršeniu stavu 
pacienta nazývanému astmatický záchvat. 
Uvedené vyvolávacie podnety môžu pre po-
ruchu regulácie napätia hladkých svalov v 
stene dýchacích ciest v prieduškách spôsobiť 
ich zúženie. Preto základom liečby akútnej 
astmy sú lieky, ktoré dokážu rýchlo zvrátiť 
bronchokonstrikciu a zmierniť príznaky as-
tmy. Využíva sa ich antiflogistický 
a bronchodilatačný účinok *7, 9, 11+. V akút-
nom štádiu sa používajú tzv. uvoľňovače, kde 
patria látky zo skupiny beta-2-agonistov (sal-
butamol, salmeterol, formoterol atď.), ktoré 
cieleným pôsobením na receptory v prieduš-
kách uvoľňujú nadmerné svalové napätie a 
tým priedušky rozširujú. Na profylaxiu astma-
tických záchvatov sa v dlhodobej liečbe pou-
žívajú inhalačné glukokortikoidy, tzv. kontro-
lóry, ktoré pôsobia tlmivo najmä na zápalovú 

zložku, a tým znižujú citlivosť organizmu na 
vyvolávajúce podnety. Záchvaty sú zriedkavé, 
slabšie a nastávajú až po silných podnetoch.     
Z hľadiska farmakologickej modulácie alergic-
kého zápalu dýchacích ciest vzrastá záujem 
o využitie farmakodynamických vlastností 
polyfenolov. Polyfenolické látky predstavujú 
širokú skupinu látok: flavonoidy, stibény (res-
veratrol) a ďalšie. Sú to fenolické látky s 
vlastnosťami podobnými vitamínom. Majú 
výrazné biologické účinky, a preto sa tiež 
označujú ako bioflavonoidy. Podľa chemickej 
štruktúry sa ďalej delia na flavony, flavonoly, 
flavanony, antokynidíny, katechíny atď. Z 
mnohých biologických účinkov, vlastných fla-
vonoidom, sú najvýznamnejšie antisklerotické 
účinky a taktiež kladné pôsobenie na pruž-
nosť a pevnosť cievnych stien. Významné je 
tiež kancerostatické pôsobenie niektorých 
flavonoidov. Okrem toho je preukázaný rege-
neračný účinok na pečeň, ďalej močopudný a 
uroseptický účinok. Niektoré z nich pôsobia aj 
ako významné spazmolytiká, geriatriká, pre-
dovšetkým pre ich protektívny a regeneračný 
účinok na starnúci organizmus [2]. 

Existujú mnohé epidemiologické 
a experimentálne štúdie potvrdzujúce benefit 
flavonoidov v zmiernení skóre bronchiálnej 
astmy *5, 10+. Flavonoidy majú experimentál-
ne dokázaný antiflogistický, bronchodilatačný 
a expektoračný účinok, pozitívne ovplyvňujú 
sekréciu hlienu a pôsobia antioxidačne. 
V štúdiach sa dokázalo, že Flavín7 znižuje 
kontraktilitu hladkého svalu trachey na bron-
chokonstrikčné mediátory v podmienkach in 
vivo aj in vitro, ďalej znižuje hladiny zápalo-
vých cytokínov IL-4 a IL-5 
v bronchoalveolárnej laváži morčiat senzibili-
zovaných ovalbumínom a znižuje hladinu eo-
zinofilov preukázanej histologickým vyšetre-
ním *3, 4+. 
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Protizápalový účinok flavonoidov sa 
v dýchacích cestách uplatňuje na úrovni inhi-
bície prieniku zápalových buniek do miesta 
zápalu, v poklese hladín prozápalových cyto-
kínov IL-4, IL-5, IL-13 v plazme, bronchoalveo-
lárnej laváži, redukciou koncentrácie IgE 
v sére ako aj v ich antihistamínovom účinku, 
čím v konečnom dôsledku vedú k zmierneniu 
bronchokonstrikcie. Dôležitým prvkom 
v bronchodilatačnom a protizápalovom účin-
ku flavonoidov je ovplyvnenie metabolizmu 
NO [8]. 

Cieľom nášho experimentu bolo sle-
dovanie reaktivity dýchacích ciest 
v experimentálnych podmienkach alergickej 
astmy a sledovanie akútneho bronchodilatač-
ného účinku Flavinu7®, salbutamolu 
a kombinácie Flavin7® - salbutamol v pod-
mienkach in vivo. Na vyvolanie alergického 
zápalu dýchacích ciest morčiat kmeňa Trik 
mužského pohlavia sme použili 21 dňovú sen-
zibilizáciu 0,5ml suspenziou (5mg ovalbumínu 

a 100mg hydroxidu hlinitého), riedenú fyzio-
logickým roztokom. Experimenty na sledova-
nie zmeny reaktivity dýchacích ciest morčiat 
in vivo sme uskutočnili umiestnením morčiat 
do celotelového bodypletyzmografu, kde sme 
sledovali frekvenciu dýchania (FD), dychový 
objem (VT) a špecifický odpor dýchacích ciest 
(RxV).  Morčatá sme rozdelili do skupín. 
U jednej skupiny sme pozorovali bronchodila-
tačný účinok Flavinu7® po jeho jednorazovej 
aplikácii v podmienkach in vivo. Sledovali sme 
zmenu reaktivity dýchacích ciest u morčiat po 
nebulizácii histamínom o koncentrácii 10-

6mol.l-1 1 hodinu od podania 1 ml/kg Flaví-
nu7® p.o. U ďalšej skupiny morčiat po inhalá-
cii salbutamolom 2 minúty o koncentrácii 10-

5mol.l-1  a u poslednej skupiny morčiat sme 
pozorovali zmenu reaktivity dýchacích ciest 1 
hodinu po jednorázovom podaní 1 ml/kg Fla-
vinu7 ® p.o. a nebulizácii salbutamolom 2 mi-
núty s koncentráciou 10-5 mol.l-1. 

 
 

 
 
Obr. 1 Špecifický odpor dýchacích ciest (RxV/ml/s)morčiat po 21 dňovej senzibilizácii ovalbumínom. Kontrola – skupina morčiat nesenzibi-
lizovaných ovalbumínom, OVA21 – skupina morčiat senzibilizovaných ovalbumínom, FOVA21 – skupina morčiat senzibilizovaných ovalbu-
mínom 1 hodinu po jednorázovom podaní 1 ml Flavinu7® p.o., SOVA21 – skupina morčiat senzibilizovaných ovalbumínom po nebulizácii 
salbutamolom 2 minúty s koncentráciou 10-5mol.l-1, FSOVA21 – skupina morčiat senzibilizovaných ovalbumínom 1 hodinu po jednorázo-
vom podaní 1 ml Flavinu7® p.o. a inhalácii salbutamolom 2 minúty s koncentráciou 10-5mol.l-1. Vyznačené odchýlky označujú štandardnú 
chybu priemeru ± SEM; n = 6; *** p<0,001 

 
Výsledky experimentu ukázali, že 

v podmienkach in vivo jednorazové podanie 
Flavinu7® po 1 hodine p.o. v dávke 1 ml/kg 

vyvolalo bronchodilatačný účinok. Pokles 
špecifického odporu dýchacích ciest je nesig-
nifikantný oproti senzibilizovanej skupine bez 
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liečby. U salbutamolu, predstaviteľa ß-
agonistu, sme pozorovali výrazný signifikant-
ný pokles špecifického odporu dýchacích ciest 
oproti senzibilizovanej skupine (*** p<0,001). 
Kombinácia Flavinu7® a salbutamolu preuká-
zala bronchodilatačný efekt.  Pokles špecific-
kého odporu dýchacích ciest bol signifikantný 
oproti senzibilizovanej skupine (*** p<0,01). 
Avšak kombinácia nepreukázala lepší účinok 
ako samotný salbutamol. Nedošlo 
k potencovaniu účinkov. Mohlo to byť spôso-
bené rozdielnym mechanizmom účinkov, prí-
padne dochádza k interakcii týchto látok. 

 
Práca bola realizovaná za podpory grantu 
VEGA 1/0020/11. Práca bola podporená pro-
jektom "Centrum experimentálnej a klinickej 
respirológie" spolufinancovaným zo zdrojov 
ES.Podporené grantom ESF “Podpora rozvoja 
ľudských zdrojov s využitím najmodernejších 
postupov a foriem vzdelávania na JLF UK v 
Martine”. 
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Úvod 

Buk lesný (obr.1) je opadavý listnatý 
strom vyskytujúci sa takmer v celej Európe. 
Boli z neho izolované predovšetkým xylánové 
typy polysacharidov. Xylány sa nachádzajú 
nielen v dreve a rastlinách, ale aj v morských 
riasach, v rôznych štrukturálnych formách. 

Vzhľadom na to, že v súčasnosti už sú vedecky 
potvrdené imunomodulačné aj antikomple-
mentárne aktivity týchto hemicelulózových 
polysacharidov, predstavujú rastliny 
v súčasnosti dôležitý zdroj na ich izoláciu. Jed-
ným z nich je aj buk lesný *4+, na ktorý sme sa 
v našich experimentoch zamerali aj my. 

 

 
 
Obr. 1 Vľavo: Fagus sylvatica   Vpravo: Štruktúra xylánu (http://www.scientificpsychic.com) 

 
Xylány 

Xylány tvoria skupinu hemicelulózo-
vých polysacharidov identifikovaných ako 
v primárnej, tak aj sekundárnej bunkovej ste-
ne rastlín. Tieto komplexné makromolekuly sa 
líšia rôznorodosťou chemickej štruktúry 
v závislosti od ich výskytu v jednotlivých čas-
tiach rastliny. V drevnatých častiach sú prí-
tomné vo forme glukuronoxylánov, vo vegeta-
tívnych častiach ako (glukuro-
no)arabinoxylány, a v endosperme cereálnych 
zsn ako neutrálne arabinoxylány. Pre všetky 
tieto modifikácie je charakteristická základná 
štrukturálna kostra tvorená lineárnymi homo-
polymérnymi β-(1→4)-D-xylánovými jednot-
kami. Tieto jednotky môžu byť substituované 
L-arabinofuranozylovými zvyškami v polohách 
α-(1→2) a/alebo α-(1→3), a ß-D-
glukopyranozylovými zvyškami urónovej kyse-
liny *1+. Xylány sú jednou z podstatných zložiek 
obilnín a vlákniny. Mnohí autori potvrdili bio-

aktivitu látok s obsahom xylánov a ich pozitív-
ne pôsobenie na organizmus *10+. Tieto, vo 
vode ťažko rozpustné neškrobové polysacha-
ridy, majú schopnosť znižovať hladinu choles-
terolu, znižujú riziko vzniku artériosklerózy, 
karcinómu hrubého čreva a diabetu a majú 
imunostimulačný účinok *12+.  

 
Použité metodiky 
Extrakcia  Fagus sylvatica – získanie xyláno-
vej vzorky  

(Glukurono)arabinoxylán bol komerč-
ne získaný preparát z buka lesného. 
Z bukových pilín bol prostredníctvom alkalickej 
extrakcie izolovaný 4-O-metylglukuronoxylán. 
Vzhľadom na to, že tento hemicelulózový po-
lysacharid je slabo rozpustný vo vode, bol 
prevedený do rozpustnej formy parciálnou 
derivatizáciou s kyselinou chlórsulfónovou 
podľa postupu uvedenom v práci *2+.  

 

mailto:lubica.pr@gmail.com
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Sledovanie kašeľ supresívneho účinku xylánu  
Na sledovanie antitusickej aktivity sme 

v experimente použili morčatá - samcov kme-
ňa Trik (n = 6 - 8 v každej skupine) 
s hmotnosťou 280 – 350 g. Zvieratá boli 
umiestnené do dvojkomorového celotelového 
bodypletyzmografu. Testované látky boli po-
dávané perorálne v dávke 50 mg/kg hmotnos-
ti, v rozpúšťadle aqua pro injectione. Ovplyv-
nenie oboch obranných reflexov dýchacích 
ciest rastlinnými substanciami sme porovnáva-
li s účinkom kodeínu aplikovaného v dávke 10 
mg.kg-1 hmotnosti p.o., a rozpúšťadla  použi-
tého v experimente (aqua pro inj., 2 ml.kg-1).   

 
Kašľový reflex indukovaný chemickým stimu-
lom 

Kašeľ sme vyvolávali 3 min expozíciou 
zvierat aerosólom 0,3 M kyseliny citrónovej. 
Intenzitu kašľa sme vyhodnotili ako celkový 
počet nárazov kašľa počas trvania expozície 
parám kyseliny citrónovej. Náraz kašľa sme 
definovali ako náhle zvýšenie exspiračného 
prietoku vzduchu spojené s typickým kašľo-
vým pohybom zvieraťa. 

  
Sledovanie reaktivity hladkých svalov respi-
račného systému v podmienkach in vivo 

Na základe časového posunu tlako-
vých zmien medzi jednotlivými komôrkami 
bodypletyzmografu sme vypočítali hodnotu 
špecifického odporu dýchacích ciest (RxV). 
Pomocou tohto parametra sme hodnotili vývoj 
reaktivity hladkého svalstva. Princíp merania 
spočíva v časovom posune, ktorý vzniká medzi 
zmenou tlaku v torakálnej komôrke, ktorá je 

spôsobená roztiahnutím hrudníka, a v nazálnej 
komôrke vzniknutej inspiráciou vzduchu. S 
nárastom bronchokonstrikcie sa zväčšuje aj 
časový posun a zvyšuje sa hodnota špecifické-
ho odporu dýchacích ciest *15+.  

Experimentálny protokol bol schválený 
Etickou komisiou JLF UK v Martine. Výsledky 
sme hodnotili použitím Studentovho t-testu 
pre párne zoradené súbory. Údaje v grafoch 
predstavujú priemerné hodnoty, vyznačené 
odchýlky označujú štandardnú chybu priemeru 
(±SEM).  

 
Výsledky 
Chemická kompozícia sledovanej rastlinnej 
vzorky 

Sacharidovou analýzou bola potvrdená 
prítomnosť xylózy a 4-O-metylglukurónovej 
kyseliny, tieto látky predstavovali dominantné 
sacharidové zloženie. Okrem toho vzorka ob-
sahovala aj malé množstvá galaktózy, glukózy 
a arabinózy ako kontaminujúce sacharidy. 
Glukuronoxylán mal vysoký obsah 4-O-
metylglukurónovej kyseliny – 19 – 20 % (tab. 
1). Mólový pomer 4-O-metylglukurónovej 
kyseliny a xylózy bol 1 : 5-6. Hlavný reťazec 
glukuronoxylánu bol zložený z ß-(1→4)-
xylózových podjednotiek. Každá 5. alebo 6. 
jednotka bola substituovaná v polohe C-2 
terminálnou 4-O-metylglukurónovou kyseli-
nou. Vzhľadom na to, že tento hemicelulózový 
polysacharid je slabo rozpustný vo vode, bol 
prevedený do rozpustnej formy parciálnou 
derivatizáciou s kyselinou chlórsulfónovou 
podľa postupu uvedenom v práci *2+.   

 
 
Tab 1. Tabuľka 1. Chemická analýza extraktov z  F. sylvatica (GXS) 
 

Frakcia Spôsob extrakcie Obsah UKa % Neutrálne cukry - pomer (mol%) 

GXS voda 20% 

Xyl : (Gal : Glc : Ara) 

85 : (stopové množstvá)  
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Efekt xylánu izolovaného z Fagus syl-
vatica na  kašľový reflex a reaktivitu hladkých 
svalov respiračného systému v podmienkach 
in vivo 

Perorálne podanie polysacharidov izo-
lovaných z F. sylvatica v dávke 50 mg/kg štatis-
ticky významne ovplyvňovalo počet nárazov 
kašľa indukovaného kyselinou citrónovou. 
Prvú štatisticky významnú redukciu počtu ná-

razov kašľa sme zaznamenali až po 60 min od 
podania testovanej substancie, čo naznačuje 
pomalší nástup účinku. Tento efekt však pretr-
vával v priebehu nasledujúceho sledovaného 
časového obdobia. Supresia kašľa xylánom z F. 
sylvatica dosiahla účinnosť centrálne pôsobia-
ceho antitusika kodeínu. 

   

 

 
Obr. 2. Zmeny počtu nárazov kašľa indukovaného chemicky po podaní xylánu (GXS) izolovanému z F. sylvatica  dávke 50 mg.kg-1, kodeínu 
v dávke 10 mg/kg, a  v dávke 2 ml. kg-1. N – počet nárazov kašľa pred podaním polysacharidu, kodeínu a rozpúšťadla. Rozptyl (±S.E.M) 
predstavuje strednú chybu priemeru ** p< 0,01; * p< 0,05. 

  
Ako vidieť na obr. 3, aplikáciou xylánu 

izolovaného z F. sylvatica sme nezaznamenali 
ovplyvnenie hodnôt špecifického odporu dý-

chacích ciest, podobne ako po aplikácii kodeí-
nu či rozpúšťadla. 

 
Obr. 3 Zmeny špecifického odporu dýchacích ciest po per os podaní xylánu (GXS) izolovanému z F. sylvatica v dávke 50 mg.kg-1, kodeínu v 
dávke 10 mg.kg-1, a rozpúšťadla aqua pro injectione v dávke 2 ml.kg-1. N – iniciálna hodnota pred podaním polysacharidu, kodeínu a 
rozpúšťadla. Rozptyl (±S.E.M) predstavuje strednú chybu priemeru. 

 
Diskusia a záver 

Mnohé predchádzajúce výsledky náš-
ho pracoviska, ale aj iných pracovísk dokazujú, 

že rastlinné polysacharidy sú 
v experimentálnych podmienkach schopné 
tlmiť kašľový reflex vyvolaný mechanickým 
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aj chemickým stimulom. Ich kašeľ supresívna 
schopnosť bola porovnateľná, alebo vyššia, v 
porovnaní s bežne používanými antitusikami 
opiátovej aj neopiátovej skupiny. Dôležitá 
pritom bola nižšia alebo žiadna incidencia 
nežiaducich účinkov. Tieto výsledky nás moti-
vovali k sledovaniu ďalších perspektívnych 
rastlinných polysacharidov v súvislosti 
s ovplyvnením kašľového reflexu, a to xylánov 
z Fagus sylvatica.  

Podľa Yuana a kol. (2005) *17+ majú 
xylány s feruloylovým obsahom, izolované 
z obilných zsn, antioxidačnú aktivitu, ktorá 
môže prispievať k ich celkovej fyziologickej 
účinnosti. Heteroxylánový komplex zo semien 
Plantago lanceolata sa vyznačoval antikom-
plementárnou aktivitou *11+. Xylánové polysa-
charidy z Rudbeckia fulgida majú potvrdenú 
imunomodulačnú aktivitu. Enzymaticky modi-
fikovaný heteroxylán izolovaný z ryžových zsn, 
komerčne dostupný pod názvom MGN-3 má 
ani-HIV efekt bez prejavov nežiaducich účin-
kov *16+. Xylány izolované z Fagus sylvatica 
majú imunomodulačnú aktivitu, ktorá je po-
rovnateľná s imunomodulačnou aktivitou zy-
mosanu a ß-glukánu. Kardošová a kol. (2004) 
*8+ potvrdili antitusickú aktivitu xylánových 
preparátov izolovaných z mahónie 
a rudbekcie, ktorá bola testovaná na mačkách. 
V našich experimentoch sme dokázali supre-
sívnu schopnosť xylánových polysacharidov 
izolovaných z F. sylvatica. 

Viacerí autori potvrdili schopnosť rast-
linných polysacharidov tlmiť kašeľ 
v experimentálnych podmienkach. Presné 
mechanizmy tohto účinku však nie sú 
v súčasnosti známe. Na základe literárnych 
údajov predpokladáme, že na kašeľ supresív-
nom účinku sa môžu spolupodieľať aj základné 
fyzikálno-chemické vlastnosti polysacharidov. 
Vo vode rozpustné polysacharidy, ktoré boli 
použité aj v našich experimentoch, vytvárajú 
v aquatickom prostredí gélovú vrstvu, ktorá 
následne bráni iritačnému pôsobeniu iritantov 
na slizniciach. Táto ich fyzikálno-chemická 
schopnosť je závislá od mnohých faktorov – 
chemickej štruktúry, štruktúrneho usporiada-
nia, pôvodu a lokalizácie, ale tiež od spôsobu 
extrakcie [5, 6, 18]. Formovanie tenkej 
ochrannej vrstvy na poškodenom alebo zapá-
lenom epitelovom tkanive pozorovali autori 
Schmidgal a Hensel (2002) a Schmidgal a kol. 

(2000) [13 - 14+ v prípade ramnogalakturona-
nu izolovaného z Althea officinalis. Uvedení 
autori potvrdili vytvorenie bioadhezívnej vrst-
vy na humánnych slizniciach, a silnú adsorp-
čnú schopnosť na povrchu nehumánnej bukál-
nej sliznice v podmienkach in vitro. Predpokla-
dáme, že bioadhezívna polysacharidová vrstva 
môže zabrániť iritácií kašľových receptorov, 
ktoré sa nachádzajú v epifaryngeálnej oblasti 
[7]  a tiež v oblasti ezofágu *9+. Táto vrstva 
zároveň môže vytvoriť protektívnu bariéru 
proti fyzikálnym, chemickým a mikrobio-
logickým noxám. Inou významnou vlastnosťou 
polysacharidov, ktorá sa môže uplatňovať 
v kašeľ supresívnom pôsobení a súvisí s ich 
fyzikálno-chemickými vlastnosťami, je ich 
schopnosť rehydratovať epitely, čo môže za-
brániť suchému dráždivému kašľu a podporiť 
expektoráciu *3+.   
 
Práca bola realizovaná za podpory grantu LPP-
0317-09 a APVV-0030-07 a „Centra experi-
mentálnej a klinickej respirológie“ spolufinan-
cované z EÚ zdrojov. 
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Bronchiálna astma je jedno z najčas-

tejších chronických ochorení, charakterizova-
né zápalom v dýchacích cestách (DC) a kon-
trakciou hladkej svaloviny DC. Farmakologická 
modulácia bronchiálnej astmy je centrom in-
tenzívneho výskumu, do popredia ktorého sa 
dostali aj polyfenoly. Tieto prírodné látky za-
stúpené v ovocí a červenom víne potvrdili 
v epidemiologických štúdiách schopnosť znížiť 
riziko výskytu astmy a zlepšiť funkčný stav pľúc 
*1, 5+. Niektoré experimentálne štúdie pouka-
zujú na možné pôsobenie polyfenolov aj na 
úrovni respiračného systému *2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8]. Jedným takýmto predstaviteľov je aj Fla-
vin7®, výťažok z ovocia, bohatý na polyfenolo-
vé zlúčeniny.  

Cieľom nášho experimentu bolo zistiť 
dávkovú závislosť akútne podaného Flavin7® 
v experimentálnych  in vitro podmienkach 
alergického zápalu DC a zároveň vyselektovať 
najúčinnejšiu dávku Flavin7®, ktorá by mala 
signifikantný bronchodilatačný účinok 
v experimentálnych in vitro podmienkach 
alergického zápalu DC.  

Ako experimentálne zvieratá v modeli 
alergického zápalu DC sme použili morčatá - 
samce. Alergický zápal v DC morčiat sme vyvo-
lali ovalbumínom, ktorý sme podávali parente-
rálne (subkutánne a/alebo intraperitoneálne, 
0,5 ml suspenzie: 5 mg ovalbumínu a 100 mg 
hydroxidu hlinitého riedenej fyziologickým 
roztokom) a inhalačne (1 % roztoku ovalbumí-
nu: 100 mg ovalbumínu zriedených v 10 ml 
fyziologického roztoku). Morčatá sme senzibi-
lizovali 21 dní aplikáciou ovalbumínu, a to 1. 
deň intraperitoneálne aj subkutánne; 4., 11., 
15. deň intraperitoneálne; 9. a 14. deň subku-
tánne a od 16. dňa sme morčatá nebulizovali 1 
% roztokom ovalbumínu v priebehu 1 - 3 min. 

Amplitúdu kontrakcie hladkého sval-
stva trachey morčiat sme vyvolali pomocou 
bronchokonstrikčne pôsobiacich látok hista-
mínu alebo acetylcholínu, ktoré sme pridali 
(10-4 mol.l-1, riedené fyziologickým roztokom) 
do orgánových komôrok s Krebsovým-
Henseleitovým roztokom (NaCl 110,0 mmol/l, 
KCl 4,80 mmol/l, CaCl2 2,35 mmol/l, MgSO4 
1,20 mmol/l, KHPO4 1,20 mmol/l, NaHCO3 25,0 
mmol/l, glukóza 10,0 mmol/l). Fyziologické 
pH=7,5 ± 0,1 sme udržiavali saturáciou pneu-
moxidom (95 % O2 + 5 % CO2) pri teplote 36,5 
± 0,5 ºC. Sledovali sme, ako sa mení reaktivita 
hladkého svalstva trachey morčiat v závislosti 
od kumulatívnych dávok akútne podaného 
Flavin7®,  (0,01 ml -10-6 mol.l-1, 0,1 ml - 10-5 
mol.l-1 a 1 ml - 10-4 mol.l-1) pridávaných do 
orgánových komôrok s Krebsovým-
Henseleitovým roztokom a bronchokonstrikto-
rom (histamín alebo acetylcholín) v podmien-
kach in vitro. Mechanickú odpoveď stripov 
sme snímali prostredníctvom transduktora 
s následným zosilnením signálu a zaznamená-
vaním zmien napätia tracheálnych stripov on 
line, použitím špeciálneho počítačového sof-
tvéru (Experimetria-ISO-09-TSZ8 „Multi cham-
ber tissue bath systems“). Bronchodilatačný 
účinok akútne podaného Flavin7® v závislosti 
od dávky, sme hodnotili na základe poklesu 
amplitúdy kontrakcie hladkého svalstva tra-
chey morčiat ako odpoveď na bronchokon-
strikčne pôsobiaci histamín alebo acetylcholín. 

Výsledky nášho experimentu poukazu-
jú na štatisticky významnú dávkovú závislosť 
akútne podaného Flavin7® v experimentál-
nych podmienkach alergického zápalu DC 
(obr.1, obr.2).  
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Obr. 1 Dávková závislosť akútne podaného Flavin7® v experimentálnych in vitro podmienkach alergického zápalu dýchacích ciest u morčiat 
po 21 dňovej senzibilizácii ovalbumínom ako odpoveď na bronchokonstrikčne pôsobiaci histamín. hi4 tr - amplitúda kontrakcie hladkého 
svalstva trachey morčiat bez podania Flavin7® ako odpoveď na bronchokonstrikčne pôsobiaci histamín v koncentrácii 10-4 mol.l-1, f6 hi4 tr - 
amplitúda kontrakcie hladkého svalstva trachey morčiat po akútnom podaní  Flavin7® v dávke 0,01 ml -10-6 mol.l-1 ako odpoveď na bron-
chokonstrikčne pôsobiaci histamín v koncentrácii 10-4 mol.l-1, f5 hi4 tr - amplitúda kontrakcie hladkého svalstva trachey morčiat po akút-
nom podaní  Flavin7® v dávke 0,1 ml -10-5 mol.l-1 ako odpoveď na bronchokonstrikčne pôsobiaci histamín v koncentrácii 10-4 mol.l-1, f4 hi4 tr 
- amplitúda kontrakcie hladkého svalstva trachey morčiat po akútnom podaní  Flavin7® v dávke 1 ml -10-4 mol.l-1 ako odpoveď na broncho-
konstrikčne pôsobiaci histamín v koncentrácii 10-4 mol.l-1. Vyznačené odchýlky predstavujú štandardnú chybu priemeru ± SEM; n=8; 
*p<0,05 f4 hi4 tr vs hi4 tr. 

 

 
 
Obr. 2 Dávková závislosť akútne podaného Flavin7® v experimentálnych in vitro podmienkach alergického zápalu dýchacích ciest u morčiat 
po 21 dňovej senzibilizácii ovalbumínom ako odpoveď na bronchokonstrikčne pôsobiaci acetylcholín. ach4 tr - amplitúda kontrakcie hlad-
kého svalstva trachey morčiat bez podania Flavin7® ako odpoveď na bronchokonstrikčne pôsobiaci acetylcholín v koncentrácii 10-4 mol.l-1, 
f6 ach4 tr - amplitúda kontrakcie hladkého svalstva trachey morčiat po akútnom podaní  Flavin7® v dávke 0,01 ml -10-6 mol.l-1 ako odpoveď 
na bronchokonstrikčne pôsobiaci acetylcholín v koncentrácii 10-4 mol.l-1, f5 ach4 tr - amplitúda kontrakcie hladkého svalstva trachey mor-
čiat po akútnom podaní  Flavin7® v dávke 0,1 ml -10-5 mol.l-1 ako odpoveď na bronchokonstrikčne pôsobiaci acetylcholín v koncentrácii 10-4 
mol.l-1, f4 ach4 tr - amplitúda kontrakcie hladkého svalstva trachey morčiat po akútnom podaní  Flavin7® v dávke 1 ml -10-4 mol.l-1 ako 
odpoveď na bronchokonstrikčne pôsobiaci acetylcholín v koncentrácii 10-4 mol.l-1. Vyznačené odchýlky predstavujú štandardnú chybu 
priemeru ± SEM; n=8; *p<0,05 f4 ach4 tr vs ach4 tr. 
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V našom experimente sme zistili, že 
Flavin7® v dávkach 0,01 ml - 10-6 mol.l-1 a 0,1 
ml - 10-5 mol.l-1 po akútnom podaní mal len 
minimálny bronchodilatačný účinok na ampli-
túdu kontrakcie hladkého svalstva trachey 
morčiat ako odpoveď na bronchokonstrikčne 
pôsobiaci histamín ako aj acetylcholín 
v podmienkach in vitro. Naproti tomu, Fla-
vin7® v dávke 1 ml - 10-4 mol.l-1 po akútnom 
podaní mal výrazný štatisticky signifikantný 
bronchodilatačný účinok na amplitúdu kon-
trakcie hladkého svalstva trachey morčiat ako 
odpoveď na bronchokonstrikčne pôsobiaci 
histamín ako aj acetylcholín v podmienkach in 
vitro. V štúdii Study on cardiovascular and 
bronchial effects of Flavin7® in isolated tissues 
*6+ bola hodnotená kardiovaskulárna ako aj 
tracheobronchiálna aktivita Flavin7® na izolo-
vanom intaktnom cievnom a tracheálnom 
hladkom svale u zajacov a morčiat, rovnako 
ako aj dávková závislosť Flavin7®. Výsledky 
uvedenej štúdie poukazujú na možný relaxač-
ný účinok Flavin7® na izolovanom intaktnom 
cievnom a tracheálnom hladkom svale. Čo sa 
dávkovej závislosti týka, relaxačný účinok Fla-
vin7® bol rozdielny vzhľadom k použitému 
zvieraťu, ako aj tkanivu.  

Patomechanizmus vzniku astmy je 
komplikovaný, prevencia ochorenia ťažká a 
súčasná liečba je spojená s možným výskytom 
nežiaducich účinkov alebo jej neúčinnosťou. 
Cieľom výskumu je preto nájsť nielen nové 
látky prírodného charakteru, ale aj ich opti-
málnu dávku t.j. takú, ktorá by bola účinná, 
dokázala by ovplyvniť klinické príznaky ocho-
renia, prípadne znížiť výskyt ochorenia 
a pritom nemala nežiaduce účinky na orga-
nizmus.  
 
Projekt - Podpora rozvoja ľudských zdrojov 
s využitím najmodernejších postupov a foriem 
vzdelávania na JLF UK v Martine. Moderné 
vzdelávanie pre vedomostnú spoloč-
nosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov 
EÚ. Projekt - Centrum experimentálnej 
a klinickej respirológie II spolufinancovaný zo 

zdrojov EÚ - ERDF – Európsky fond regionálne-
ho rozvoja. 
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Astma je charakterizovaná obštrukciou 
dýchacích ciest a reverzibilnou bronchiálnou 
hyperreaktivitou na nešpecifické podnety. 
V súvislosti s patogenézou astmy bolo vyslo-
vených niekoľko hypotéz *1, 7, 11+, žiadna 
z nich však dostatočne nevysvetľuje rozmani-
tosť klinického a patologického obrazu astmy. 
Zaujímavá je hypotéza, ktorú vyslovili Hoang a 
spol. *9+, podľa ktorej je astma určitou formou 
„bronchiálnej epilepsie“. Na prvý pohľad ne-
majú síce astma a epilepsia veľa spoločného - 
epilepsia je neurologické ochorenie, astma 
ochorenie dýchacieho systému. Autori tejto 
teórie sa však domnievajú, že astmu a jej 
symptómy možno ponímať ako hyperexcitačný 
stav respiračného systému, ktorý je určitým 
spôsobom podobný stavu charakteristickému 
pre epilepsiu. Predpokladajú, že k astme do-
chádza následkom hyperreaktivity glutaminer-
gického systému a to najmä ionotropných 
NMDA (N-metyl-D-aspartátových) receptorov 
(NMDAR) v dýchacích cestách, na ktoré sa 
viaže glutamát.  

Glutamát je jeden z najdôležitejších 
excitačných neurotransmiterov bohato zastú-
pený v centrálnom nervovom systéme cicav-
cov. Vo fyziologických podmienkach zabezpe-
čuje komunikáciu medzi neuronálnymi bun-
kami a hrá dôležitú úlohu pri vývoji mozgu, 
učení, pamäti a synaptickej plasticite.  Prítom-
nosť nadmerných množstiev tohto neurotran-
smiteru a nadmerná dlhodobejšia aktivácia 
NMDAR pôsobí však na neuróny nepriaznivo 
a môže dokonca viesť k apoptóze buniek. Toto 

súvisí s influxom veľkého množstva vápnika do 
bunky, čo spúšťa aktiváciu niekoľkých enzý-
mových systémov (proteínkinázy, fosfolipázy, 
lipoxygenázu, cyklooxygenázy, proteázy, NO 
syntázy) a kaskád dejov vedúcich k tvorbe 
reaktívnych foriem kyslíka (ROS). ROS opäť 
aktivujú glutamátový receptor a vedú k po-
škodeniu tkaniva oxidatívnym stresom *19+. 
ROS vyvolávajú peroxidáciu lipidov, DNA, akti-
váciu kaspáz, depléciu energetických zdrojov, 
čo v konečnom dôsledku vedie k bunkovej 
smrti *3+. Tieto pochody sú zodpovedné napr. 
za vznik rôznych akútnych a chronických neu-
rologických ochorení, na patogenéze ktorých 
sa podieľa glutamát (epilepsia, Parkinsonova, 
Alzheimerova choroba a pod).   

Glutamát pôsobí prostredníctvom me-
tabotropných (mGluR) a ionotropných (iGluR) 
glutamátových receptorov (obr. 1). Skupinu 
metabotropných receptorov tvorí najmenej 8 
subtypov spojených s G proteínmi, ktoré mo-
dulujú aktivitu rôznych enzýmov a iónových 
kanálov. Tieto receptory sú delené najčastejšie 
do 3 skupín, niektorí autori uvádzajú 4 skupi-
ny. Skupina I (mGluR 1, 5 ) stimuluje metabo-
lizmus inozitolfosfátu a mobilizáciu intracelu-
lárneho vápnika. Skupina II (mGluR 2, 3) a 
skupina III (mGLuR 4, 6–8) sú spájané s ade-
nylcyklázou. Skupina IV aktivuje fosfolipázu D. 
Funkcia mGluR spočíva hlavne v dlhodobej 
kontrole bunkových funkcií prostredníctvom G 
proteínov a systémom druhých poslov - IP3, 
cAMP, cGMP *4+. Distribúcia jednotlivých ty-
pov mGluRs je pritom značne heterogénna *6+. 

 
 

mailto:astrapkova@jfmed.uniba.sk


Nové trendy vo farmakoterapii II. 

55 
 

 
 
Obr. 1 Glutamátové receptory - upravené podľa *23+. 

 
Skupina ionotropných receptorov za-

hsňa katiónové kanály s väzbovými miestami 
pre rôzne ligandy, ktoré sprostredkujú rýchlu 
synaptickú transmisiu. Táto skupina je rozde-
lená do 3 subtypov: NMDA (N-metyl-D-

aspartátové), AMPA (-amino-3-hydroxy-5-
methyl-4-isoxazole-propionátové) a kainátové 
receptory *18+. NMDA receptory sú heterome-
rické komplexy skladajúce sa z NR1 podjed-
notky spojenej s jednou alebo viacerými NR2 
alebo NR3 podjednotkami. Tieto podjednotky 
sa vyskytujú v rôznych variantoch (NR1 A – 
NR1 H, NR2 A- NR2 D, NR3 A a NR3 B). Pod-
mienkou pre funkciu NMDAR je prítomnosť 
podjednotky NR1, biofyzikálnu 
a farmakologickú aktivitu receptoru určuje 
podjednotka NR2 *5+. Distribúcia, aktivita ale-
bo senzitivita týchto receptorov závisí od rôz-
nych faktorov [25]. Ich expresia je pritom roz-
dielna v periférnych a centrálnych oblastiach 
pľúc a ich aktivácia alebo inhibícia môže vyvo-
lať rozdielne odpovede týchto oblastí *18+. 
NMDA NR2 B receptory boli dokázané 
v neurónoch horných dýchacích ciest 
u potkana, NMDA NR2 C boli exprimované len 
v stredne veľkých a veľkých dýchacích cestách, 
zatiaľ čo najvyššia úroveň expresie NMDA NR2 
D bola zistená v periférnych oblastiach *5+. 
NMDAR boli v periférnych oblastiach lokalizo-
vané v stene alveol, bronchiálnom hladkom 
svale, bronchiálnom epiteli, ale aj neurónoch 
laryngu a ezofagu, z ktorých odstupujú inhi-

bičné nervové zakončenia hladkých svalov 
dýchacích ciest *16+.  

NMDAR je iónový kanál s rozličnými 
väzbovými miestami pre niekoľko ligandov 
(obr. 2): 
- väzbové miesto viažúce neurotransmiter - 

glutamát alebo NMDA 
- miesto pre koaktivátor, ktorým je glycín 
- väzbové miesto, ktoré viaže antagonistu 

MK-801  
- miesto pre Mg2+ závislé od napätia 
- väzbové miesto viažúce spermín 

a spermidín 
- miesto pre väzbu ifenprodilu 
- inhibičné divalentné katiónové miesto 

viažúce Zn2+  [14]. 
NMDA receptory sú z tohto hľadiska 

unikátom, pretože na rozdiel od iných recep-
torov vyžadujú pre svoju aktiváciu dva agonis-
ty (glutamát a glycín). Tieto agonisty sa viažu 
na dve rozličné miesta NMDA receptoru a po 
ich väzbe dochádza k otvoreniu iónového ka-
nála a prestupu iónov Na+, K+ a Ca2+ cez bun-
kovú membránu. Je známe, že hyperaktivita 
iónových kanálov a nadmerná aktivita gluta-
minergického systému v mozgu môže vyvolať 
abnormálne výboje neurónov, výsledkom čo-
ho je napr. epileptický záchvat. Je možné, že 
podobné mechanizmy sa uplatňujú aj v  respi-
račnom systéme a tieto môžu predstavovať 
ďalší, doposiaľ nepoznaný mechanizmus zápa-
lu a hyperreaktivity dýchacích ciest *21+.  
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Obr.2 NMDA receptor [22]. 
 
 

V ostatných rokoch sa objavuje čoraz 
viac informácii o prítomnosti a funkčnosti 
NMDAR nielen v centrálnom nervovom systé-
me (CNS), ale aj v periférnych tkanivách (peri-
férne nervové zakončenia, kosť, kostná dreň, 
pankreas, gastrointestinálny trakt, hepatocyty, 
myokard, obličky atď). Pľúca a dýchacie cesty 
patria taktiež k orgánom, v ktorých sa predpo-
kladá úloha glutaminergickej signálnej cesty 
tak vo fyziologických podmienkach, ale aj 
v patogenéze respiračných ochorení. Glutami-
nergický systém sa podieľa na centrálnej kon-
trole respirácie a prítomnosť funkčných 
NMDAR je neodmysliteľnou podmienkou 
tvorby normálneho respiračného rytmu. Tieto 
receptory sprostredkujú aj periférne chemo-
recepčné aferentné impulzy a stávajú sa tak 
špecificky aktívnymi napr. v podmienkach 
hypoxie *8+. Expresia NMDAR bola popísaná aj 
v alveolárnych bunkách typu II. Ich nadmerná 
aktivácia vedie  ku zvýšeniu sekrécie submu-
kóznych žliaz, v pľúcach vyvoláva edém, bron-
chokonstrikciu, inhibíciu syntézy pľúcneho 
surfaktantu a poškodenie pľúc podobné ARDS 
[12].  

Na možnosť vzťahu aktivácie NMDAR a 
bronchiálnej astmy prvýkrát poukázali Allen 
a spol. *2+ na základe zistenia, že potraviny 
obsahujúce glutamát môžu u niektorých as-
tmatických pacientov vyvolať astmatický zá-
chvat. Prítomnosť NMDAR v respiračnom sys-
téme a spojitosť aktivácie NMDAR s reguláciou 
tonusu hladkých svalov dýchacích ciest popísal 
prvýkrát Said so svojimi spolupracovníkmi *17, 
18+. Zistili, že aplikácia NMDA k tracheálnym 
segmentom z morčiat zvýšila kľudový tonus 
ako aj kontraktilnú odpoveď na  cholinergické 

mediátory bronchospazmu. Niekoľko štúdií 
poukázalo na endogénnu toxicitu glutamátu 
a aktiváciu NMDAR pri oxidačnom poškodení 
pľúc a zápale dýchacích ciest ako na hlavný 
mechanizmus ich vzniku. Wang a spol. [24] 
sledovali mechanizmus vzniku hyperoxiou 
vyvolaného poškodenia pľúc u novorodených 
potkanov. Autori zistili, že expozícia hyperoxii 
vyvoláva uvoľnenie glutamátu, zvyšuje expre-
siu podjednotky NMDA NR2 D a poškodenie 
pľúc, ktorému môže takmer úplne zabrániť 
špecifický inhibítor NMDAR – MK-801. Roz-
dielna expozičná doba hyperoxii vyvolala pri-
tom rozdielny stupeň pľúcneho poškodenia, 
čo môže byť spôsobené rozdielnou intenzitou 
uvoľnenia endogénneho glutamátu a expresie 
NMDAR pri hyperoxii.  

Zaujímavé sú aj názory na možnú in-
terakciu glutaminergického a nitrergického 
systému. Táto súvislosť je zaujímavá najmä 
z hľadiska participácie obidvoch systémov vo 
fyziológii či patofyziológii respiračného systé-
mu. Je známe, že oxid dusnatý (NO) tu pôsobí 
ako dôležitý inhibičný neurotransmiter. Stimu-
lácia NMDA systému vedie k zvýšenej produk-
cii NO prostredníctvom stimulácie aktivity NO 
syntáz (NOS) závislých od hladiny vápnika – 
nNOS a eNOS. Následne dochádza ku zvýšenej 
tvorbe jeho oxidačného produktu – peroxynit-
ritu (ONOOˉ). Obidva produkty pôsobia na 
NMDA receptory rôznym mechanizmom. Za-
tiaľ čo NO zvyšuje stimuláciu NMDA recepto-
rov, peroxynitrit zvyšuje ich senzitivitu 
k rôznym stimulom. Peroxynitrit okrem toho 
vyvoláva aj depléciu ATP a hypersenzitivitu 
NMDA receptorov. NO teda pôsobí ako retro-
grádny messenger a spúšťa mechanizmus 
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„bludného kruhu“, súčasťou ktorého je zvýše-
né uvoľnenie glutamátu, zvýšenie aktivity 
NMDA (ale aj non-NMDA - AMPA, kainátových 
a metabotropných) receptorov (obr. 3). Nad-

merná aktivita NMDA zvyšuje hladinu NO 
a peroxynitritu, čo následne aktivuje 
a senzitizuje NMDAR a tento circulus viciosus 
sa neustále opakuje *15+. 

 

 
Obr. 3 Interakcia glutaminergického a nitrergického systému  *15+. 

 
Účinná kontrola excitačných mecha-

nizmov v respiračnom systéme, ku ktorým 
patria aj glutamátové receptory alebo napäťo-
vo-závislé sodíkové kanály by mohla priaznivo 
ovplyvniť tento hyperexcitačný stav dýchacie-
ho systému *10+. Preto sa aj v našich experi-
mentoch snažíme získať viac informácií 
o potvrdení či vyvrátení možnosti participácie 
NMDAR a glutamátovej neurotransmisie 
v podmienkach alergénom navodenej bron-
chiálnej hyperreaktivity. Na ovplyvnenie zmien 
reaktivity používame jednak agonisty NMDA 
receptorov (kyselinu N-metyl-D-aspartovú – 
NMDA) a jednak selektívne kompetitívne (ky-
selinu DL-2-amino-5-fosfonovalerovú – AP-5) a 
nekompetitívne antagonisty (dizocilpín). 
Z látok modulujúcich aktivitu sodíkových kaná-
lov je to karbamazepín, ktorý blokuje presun 
sodíkových iónov spojený s NMDA, inhibuje 
depolarizáciu vyvolanú NMDA a bráni NMDA-
mediovanej neurotoxicite [13].  

Výsledky niekoľkých experimentálnych 
a klinických štúdií poukazujú na dôležitú úlohu 
hyperexcitability bunkových membrán dýcha-
cieho systému v patogenéze astmy, ktorá je 
určitým spôsobom podobná epilepsii. Keďže 
zápalové zmeny nekorelujú vždy tesne so 
symptómami astmy objavuje sa hypotéza *10+, 
že u astmy môže byť okrem zápalu rovnako 
dôležitým faktorom aj excitácia bunkových 
membrán s následnou bronchokonstrikciou 
a zmenenou reaktivitou. Pochopenie glutami-

nergickej signálnej kaskády by teda mohlo 
viesť k zavedeniu nových stratégií liečby tých 
respiračných ochorení, ktoré majú 
v patogenéze nadmernú aktivitu tejto excitač-
nej aminokyseliny a jej receptorových systé-
mov. Budeme teda v budúcnosti liečiť astmu 
ako neuroelektrickú poruchu? 
 
Práca vznikla v rámci Centra experimentálnej 
a klinickej respirológie „Projekt je spolufinan-
covaný zo zdrojov EÚ“ – ERDF – Európskeho 
fondu regionálneho rozvoj a za podpory gran-
tu VEGA 1/0010/10. 
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Althaea officinalis L. (Malvaceae) ale-

bo ibiš lekársky je  trváca bylina, ktorá pochá-
dza z biotopov brakického ekosystému ne-
skultivovaných oblastí južnej Európy (obr. 1). 
V súčasnosti sa naturalizoval aj v Severnej 
Amerike a rozšíril sa zo západnej Európy až do 
Ruska *1+. Ibiš lekársky je od čias Cornelia Cel-
sa odporúčaný na liečbu kašľa a bolestí hrdla 
rôznej etiológie. V minulosti bol tiež používa-
ný na liečbu drobných kožných rán, na od-
stránenie ťažkostí spojených s vysušenou po-
kožkou a pri zápaloch sliznice GIT-u mierneho 
stupňa závažnosti *2+. 

 
 

 
Obr. 1 Althaea officinalis L. (Malvaceae) 

 
Aktívne komponenty: A. officinalis 

patrí do čeľade Malvaceae, v ktorej je zara-
dených viacero rastlinných druhov s  pomer-
ne vysokým podielom slizovej zložky (5-35%). 
Sliz tvoria komplexné polysacharidy, vyskytu-
je sa v rôznych oddieloch rastlín, v ktorých 
hrá viacero fyziologických funkcií. Chemická 
štruktúra a vlastnosti slizových zložiek z A. 
officinalis sú detailne charakterizované *3, 4+. 
Množstvo polysacharidov je značne závislé od 
času zberu rastliny ako aj technológie jej ďal-
šieho spracovania. 

Podstatou klinického benefitu liečeb-
ných prípravkov s obsahom rastliny sú práve 
polysacharidové komponenty, ktoré majú 
schopnosť vytvárať ochrannú vrstvu na sliznici 
respiračného a gastrointestinálneho traktu, 
prípadne na pokožke, a  tak znižovať ich kon-
takt s iritačne pôsobiacimi faktormi *5+.  Na 
sliznici dýchacích ciest ibišový sliz  redukuje 
kontakt kašľových receptorov s tusigénnymi 
substanciami a tým tlmí kašeľ. Z chemického 
hľadiska sa na kompozícii rastliny výraznou 
mierou podieľa kyslý heteropolysacharid 
ramnogalakturonan. Antitusickú aktivitu čis-
tého ramnogalakturonanu, Sirupus altheaea, 
komplexného vodného extraktu 
a komplexného polysacharidového extraktu 
z koreňa rastliny potvrdili v experimentálnych 
podmienkach Nosáľová a spol. *6, 7+. Kašeľ 
bol indukovaný mechanickou stimuláciou la-
ryngofaryngeálnej a tracheobronchiálnej ob-
lasti nylonovým vláknom u bdelých mačiek. 
Čistý polysacharid ramnogalakturonan bol 
takmer dvojnásobne účinnejší ako predchá-
dzajúce substancie. Aktivita čistého polysa-
charidu bola navyše testovaná 
a experimentálne potvrdená aj u morčiat me-
todikou  indukovaného kyselinou citrónovou 
[8].  

Rozvoj alergického zápalu je spojený 
so zmenami neurogénnej a non- neurogénnej 
kontroly hladkej svaloviny dýchacích ciest, 
poškodením epitelu a celkovou prestavbou 
štruktúry dýchacích ciest *9, 10+. Počas vývoja 
alergickej zápalovej reakcie vedú rôzne pod-
nety ku prechodnej, resp. perzistujúcej ob-
štrukcii dýchacích ciest a kašľu. Patologický 
kašeľ, ktorý uvedené zmeny často sprevádza, 
je ťažko ovplyvniteľný bežnými antitusikami 
a reprezentuje vážny medicínsky problém. 
V prezentovanej práci sme sa zamerali na ex-
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perimentálne overenie antitusickej účinnosti 
ramnogalakturonanu v podmienkach alergic-
kého zápalu, ktorý sme vyvolali opakovaným 
podaním ovalbumínu a potvrdili histologic-
kým vyšetrením.  

 
Materiál a metodika 

V experimentoch bolo celkovo  použi-
tých 56  morčiat (samce, kmeň Trik), ktorých 
telesná hmotnosť bola v rozmedzí 150-300 g. 
Zvieratá z akreditovaného chovu (Ústav expe-
rimentálnej farmakológie, SAV, Dobrá Voda; 

Velaz, Praha ČR  boli randomizované do 
siedmych 8-členných skupín na základe skrí-
ningovej odpovede na tusigén.  Pred vlastnou 
realizáciou experimentov schválených Etickou 
komisiou JLF UK v Martine boli sedem dní 
adaptované na podmienky centrálneho zve-
rinca a následne na naše laboratórne pod-
mienky. 

Rastlinný materiál:  Korene Althaea 
officinalis L. var. Robusta boli získané z Centra 
pre pestovanie liečivých rastlín, Lekárska fa-
kulta, Univerzita JE Purkyně, Brno, Česká re-
publika. Korene rastlín boli rozdrvené a  poly-
sacharidy boli izolované vodnou extrakciou 
(komplexný vodný extrakt), následnou preci-
pitáciou a dialýzou zrazeniny (sliz). Tri hlavné 

polysacharidové zložky-  rozvetvený 1,5 - -L-

arabinán, lineárny 1,6 - -D-glukán a rozvet-
vený ramnogalakturonan boli izolované rôz-
nymi technikami čistenia. V štruktúre ramno-

galakturonanu sa striedajú sekvencie 1,4- -
D-Gala (kyseliny galakturónovej) a zvyšky 1,2- 

-L-RHA (ramnózy) viazané na O-3 Gala mo-
nomérnej GlcA ( kyseliny glukurónovej) a na 
O-4 galaktózy zvyškov RHA alebo krátke re-
ťazce 1,4-galaktózy spojených jednotiek. 

Senzibilizácia zvierat ovalbumínom 
bola vykonaná počas 21 dní. Alergén (oval-
bumín v c = 10-5 mol.l-1) adsorbovaný na hyd-
roxid hlinitý bol podávaný v 1. deň senzibili-
zácie intraperitoneálne (0,5 ml) a subkutánne 
(0,5 ml), na 4. deň intraperitoneálne (1 ml) a 
na 9., 12., 15., 18. a 20. deň  iba inhalačne (1-
3 min interval). 

Bdelé zvieratá boli počas pokusu 
umiestnené do dvojkomorového bodyple-
tyzmografu  firmy Hugo Sachs Elektronik, HSE 
(typ 855) pre malé laboratórne zvieratá, ktorý 
pozostáva z dvoch samostatných komôrok 

(nazálnej a torakálnej. Obe časti sú oddelené 
elastickým prstencom, ktorý pevne prilieha 
na krk zvieraťa a zabraňuje cirkulácii vzduchu 
medzi jednotlivými komôrkami pletyzmogra-
fu. Súčasťou zariadenia je pneumotachograf 
a zosilňovač, prostredníctvom ktorých dochá-
dza k registrácii zmien prietoku vzduchu po-
čas kašľa a následne k softvérovej transfor-
mácii  zaznamenaných údajov.  

Kašľový reflex bol vyvolávaný počas 
dvojminútovej expozície zvierat aerosólu ky-
seliny citrónovej v koncentrácii 0.3 M.  Aero-
sól 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 uzatvá-
rací ventil nazálnej komôrky pletyzmografu.    

Intenzita kašľovej odpovede bola vy-
hodnocovaná ako celkový počet nárazov kaš-
ľa (PN) počas expozície parám kyseliny citró-
novej. Náraz kašľa bol definovaný ako náhle 
zvýšenie expiračného prietoku vzduchu spo-
jené s typickým „kašľovým pohybom“ zviera-
ťa a zvukom kašľa *11+. 

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, Nemec-

ko. Tento umožňuje vypočítať na základe 
časového posunu tlakových zmien medzi jed-
notlivými komôrkami bodypletyzmografu 
hodnotu tzv. špecifického odporu dýchacích 

ciest (R.V, ktorý je výborným  prediktorom 
reaktivity hladkého svalstva dýchacích ciest 
v in vivo podmienkach [12].   

Hodnoty PN a R.V sme vyhodnocovali 
u pred a v osvedčených časových intervaloch 
po podaní príslušnej látky. Zvieratá boli roz-
delené do nasledovných skupín: 

 Rh – 3 skupiny morčiat (n=8), ktorým sme 
podali polysacharid ramnogalakturonan  
v perorálnej dávke 25 a 50 mg.kg-1 hmot-
nosti zvieraťa. Dve skupiny zvierat boli 
nesenzibilizované, vyššia dávka polysa-
charidu bola podaná aj senzibilizovaným 
morčatám. 

 rozpúšťadlo – 2 negatívne kontrolné sku-
piny zvierat (n=8), ktoré dostali rozpúš-
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ťadlo (aqua pro inj.)  v perorálnej dávke 1 
ml. kg-1. Jedna skupina bola tvorená ne-
senzibilizovanými a druhá senzibilizova-
nými morčatami.  

 kodeín –  2 pozitívne kontrolné skupiny 
zvierat (n=8), ktoré dostali kodeín 
v perorálnej dávke 10 mg.kg-1. Jedna sku-
pina bola tvorená nesenzibilizovanými 
a druhá senzibilizovanými morčatami.  

Získané údaje boli vyhodnotené Stu-
dentovým t-testom pre párne zoradené súbo-
ry. Stĺpce v grafickom znázornení reprezentu-

jú priemernú hodnotu R.V, resp. PN  S.E.M. 
Štatistická  významnosť je vyjadrená nasle-

dovne:  p 0.05,  p 0.01. 
 

Výsledky  
Ramnogalakturonan podaný perorálne 

(v dávke 25 a 50 mg.kg-1)  viedol u nesenzibi-
lizovaných morčiat ku signifikantnému dávko-
vo závislému poklesu počtu nárazov kašľa 

indukovaného kyselinou citrónovou (NE): pri 
nižšej dávke (Rh 25) po 1, 2 a 5 hodinách (p 
<0,05) pri vyššej dávke (Rh 50) po 1 hodine (p 
<0,05), 2 a 5 hodinách (p <0,01). Je tiež zrej-
mé, že nástup účinku polysacharidu je pomal-
ší v porovnaní s účinkom perorálne podaného 
kodeínu. Krivka poklesu po vyššej dávke ram-
nogalakturonanu má veľmi podobný charak-
ter a intenzitu poklesu, dokonca pri meraní 
po 2  hodinách od podania látok dochádza 
v prípade rastlinného liečiva ku signifikantnej-
šiemu útlmu kašľa vyvolaného kyselinou cit-
rónovou (graf 1). Hodnoty špecifického odpo-
ru dýchacích ciest neboli podaním oboch dá-
vok polysacharidu podstatnejšie ovplyvnené. 
V porovnaní s negatívnou  kontrolnou skupi-
nou nezisťujeme výraznejšie odchýlky (graf 
2). Mierny nárast R.V bol zistený v skupine 
morčiat, ktorým bol podaný kodeín pri mera-
ní po 0,5 hodine od podania látky. 

 

 
 

 
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 A.officinalis v dvoch rôznych dávkach (Rh 25-25 mg.kg-1 a Rh 50-50 mg.kg-1 hmotnosti 
zvierat). Porovnanie údajov s aktivitou kodeínu testovaného v dávke 10 mg.kg-1 per os. N- základné meranie pred podaním akejkoľvek 
látky; *p<0.05, **p<0.01 
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Graf. 2 Zmeny špecifického odporu dýchacích ciest (R.V) po perorálnom podaní polysacharidu izolovaného A.officinalis v dvoch rôznych 

dávkach (Rh 25-25 mg.kg-1 a Rh 50-50 mg.kg-1 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 

Podmienky alergického zápalu dýcha-
cích ciest vyvolaného opakovaným podávaním 
ovalbumínu podstatne zmenili antitusický 
účinok vyššej dávky ramnogalakturonanu (graf 
3). V porovnaní s efektom u nesenzitizovaných 
morčiat sme zaznamenali skrátenie trvania 
účinku, pričom nástup účinku zostal nezmene-

ný (meranie po 1 h, p <0,01; meranie po 2 h, p 
<0,01). Posledný záznam počtu nárazov kašľa 
ukázal iba nevýznamný kašeľ supresívny úči-
nok. Kodeín, ktorý bol testovaný rovnako ako 
polysacharid v podmienkach alergického zápa-
lu, naopak preukázal stály antitusický efekt.  

 
Graf 3. Zmeny počtu nárazov (PN kašľového reflexu indukovaného kyselinou citrónovou u bdelých morčiat (n=8 v každej skupine po 
perorálnom podaní polysacharidu izolovaného z A.officinalis (50 mg.kg-1 hmotnosti zvierat) skupine senzibilizovaných (Rh 50 OVA) 
a nesenzibilizovaných morčiat (Rh 50). Porovnanie údajov s aktivitou kodeínu testovaného v teréne alergického zápalu v dávke 10 mg.kg-1 
per os (kodeín OVA). N- základné meranie pred podaním akejkoľvek látky; *p<0.05, **p<0.01 
Diskusia a záver 



Nové trendy vo farmakoterapii II. 

63 
 

Liečivé rastliny s vysokým podielom 
štrukturálne definovaných polysacharidov 
predstavujú možný zdroj antitusicky aktívnych 
zložiek *13+. Viaceré z rastlinných zdrojov sa 
dlhé roky považujú za veľmi účinné pri potlá-
čaní kašľa, u mnohých bola táto aktivita aj 
experimentálne overená *7, 14+.  Zároveň sa 
pokladajú za bezpečné liečivá, ktorých podá-
vanie je spojené s obyčajne nízkou incidenciou 
nežiaducich účinkov.  Výsledky prezentova-
ných experimentov potvrdili signifikantný 
a dávkovo závislý antitusický efekt ramnoga-
lakturonanu, ktorý tvorí najvýznamnejší podiel 
slizu  Althaea officinalis. Intenzita a charakter 
poklesu sa podobajú antitusickej aktivite cen-
trálneho opioidného antitusika kodeínu. Kode-
ín predstavuje v klinickej praxi stále najpouží-
vanejšie a najúčinnejšie liečivo, ktoré sa štan-
dardne používa ako pozitívna kontrola pri 
sledovaní kašeľ supresívneho účinku nových 
látok.  

Mechanizmus účinku rastlinných poly-
sacharidov nie je stále úplne známy. V pred-
chádzajúcich štúdiách sme dokázali, že antitu-
sický účinok ramnogalakturonanu je veľmi 
pravdepodobne spojený s niektorým z perifér-
nych alebo reflexných mechanizmov účinku, 
do ktorého sú zapojené nazofaryngeálne neu-
róny a ich 5-HT2 receptory.  K+

ATP iónové kaná-
ly, ktorých úloha v obranných reflexoch dý-
chacích ciest je nepopierateľná, nie sú dôležité 
pre plný antitusický účinok ramnogalakturo-
nanu *14+. Bronchodilatácia by mohla predsta-
vovať ďalší z možných periférnych mechaniz-
mov účinku.  Tento predpoklad sa opiera 
o výsledky prác viacerých autorov, ktorí de-
monštrovali antitusický účinok látok 
s primárne bronchodilatačným efektom *15, 
16+. Výsledky experimentálnych prác 
v podmienkach in vivo však nesvedčia o bron-
chodilatačnom účinku polysacharidu a teda 
antitusický účinok ramnogalakturonanu, ktorý 
sme v našich podmienkach pozorovali 
u morčiat, nie je spojený s bronchodilatáciou.  

Zápalové ochorenia dýchacích ciest sú 
charakterizované predovšetkým reprezenta-
tívnym histopatologickým nálezom, ktorý je 
spojený s typickou klinickou symptomatoló-
giou- reverzibilnou obštrukciou dýchacích 
ciest, bronchiálnou hyperreaktivitou (BHR) a 
kašľom *18+. Všetky uvedené zmeny vyúsťujú 
do funkčných zmien, ktoré môžu ovplyvniť 

liečebný efekt látok, ktoré sa používajú na 
symptomatickú liečbu  respiračných ochorení. 
Z tohto pohľadu sme sa zamerali na to, či 
podmienky experimentálne vyvolaného aler-
gického zápalu dýchacích ciest ovplyvnia aj 
antitusický účinok ramnogalakturonanu. Uká-
zalo sa, že rýchlosť nástupu účinku látky zostá-
va nezmenená ale trvanie účinku sa podstatne 
skracuje. Uvedená skutočnosť tiež podporuje 
našu rozpracovanú teóriu o periférnom me-
chanizme účinku rastlinných polysacharidov. 
Naopak, antitusický účinok centrálneho anti-
tusika kodeínu sa menil iba nevýznamne. Už v 
predchádzajúcom období Strapková a spol. *9+ 
zistili, že kodeín má stály antitusický účinok pri 
mechanickom vyvolávaní kašľového reflexu 
u bdelých mačiek. V našich experimentoch 
sme použili odlišnú metodiku kašľovej induk-
cie a tiež sme si ako animálny model zvolili 
morča, pretože distribúcia, proporcionalita 
a funkcia receptorov dýchacích ciest sa najviac 
podobá ľudským *19+. 

Záverom si dovoľujeme sumarizovať 
naše zistenia: polysacharid izolovaný z liečivej 
rastliny  Althaea officinalis vykazuje u morčiat 
dávkovo závislý, signifikantný antitusický 
efekt, na mechanizme ktorého sa nepodieľa 
bronchodilatácia. Alergický zápal dýchacích 
ciest napredlžuje nástup účinku, ale signifi-
kantne skracuje jeho trvanie.   

 
Prezentovaná práca vznikla vďaka podpore 
projektu „Centrum experimentálnej a klinickej 
respirológie“, ktorý je spolufinancovaný zo 
zdrojov ES – Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja a VEGA grantov 1/0020/11, 
1/0062/11, 2/0017/11. 
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Apendicitída 

Apendicitída, t.j. zápal červovitého 
prívesku (apendix vermiformis), patrí 
k najčastejším akútnym chirurgickým stavom 
v oblasti brušnej dutiny. Za štandardnú liečbu 
nekomplikovanej apendicitídy sa považuje 
jeho odstránenie – apendektómia. Napriek 
tomu sa v literatúre z polovice minulého sto-
ročia objavujú publikované prípady, v ktorých 
sa využívala tzv. konzervatívna liečba antibio-
tikami, resp. k samotnej apendektómii došlo 
až následne (3). Aj v recentných prácach 
(1,4,8,9) nachádzame porovnanie chirurgickej 
a konzervatívnej liečby, pričom záverom je 
skutočnosť, že konzervatívna liečba antibioti-
kami má porovnateľnú úspešnosť v ovplyvnení 
bolesti a potrebe analgézie. Napriek tomu 
bola však potreba eventuálnej chirurgickej 
intervencie relatívne vysoká (cca 20% prípa-
dov). Vons (12) v meta-analýze uvádza, že 
liečba antibiotikami je úspešná pri nekompli-
kovanej apendicitíde u viac než 90% pacien-
tov, pričom sa odporúča v prípade potreby 
zaviesť do abscesu perkutánny drén. Naopak 
autori Varadhan et al. (10) uvádzajú, že na-
priek relatívnej úspešnosti antibiotík, konzer-
vatívna liečba nie je v súčasnosti účinnejšia 
ako apendektómia. 

Liečba antibiotikami sa v súčasnosti 
považuje za jedinú možnosť konzervatívnej 
liečby nekomplikovanej apendicitídy. K jej 
nevýhodám však patrí okrem rizika alergických 
reakcií aj vyššie riziko opakovania zápalu ako 
aj zvýšené riziko citlivosti pacienta na rezis-
tentné baktérie. Aj preto  sa v literatúre začí-
najú hľadať aj alternatívy ku konzervatívnej 
liečbe, akou je napríklad hladovka so zachova-
ným príjmom tekutín (vody) počas cca 7 dní 
s následným postupným zaťažovaním trávia-
ceho traktu tuhou potravou. Práve takýto 
spôsob liečby sa ukázal ako efektívny 

v ojedinelých prípadoch akútnej apendicitídy 
(Gershfeld et al., 2011). 
 
Subakútna apendicitída 

V niektorých prípadoch však dochádza 
k ohraničeniu zápalu od voľnej peritoneálnej 
dutiny. Hovoríme v takom prípade o tzv. suba-
kútnej apendicitíde. Umožňuje to zápalový 
exsudát bohatý na fibrín, pričom dochádza 
k vytvoreniu zápalového konvolútu, ktorý mô-
žu tvoriť kľučky tenkého čreva, caecum, veľké 
omentum, a v niektorých prípadoch aj brušná 
stena. Miesto zápalu je takto ohraničené 
a izolované od voľnej dutiny brušnej. Vo vnútri 
zápalového infiltrátu sa nachádza zápalovo 
zmenený apendix. V prípade, že dôjde ku ko-
likvácii infiltrátu alebo perforácii apendixu, 
vznikne v tejto oblasti abscesové ložisko. 
V klinickom obraze nachádzame najčastejšie 
citlivú, hmatnú rezistenciu v pravom podbruš-
ku. Prítomná býva tachykardia, zvýšená tele-
sná teplota, v laboratórnom obraze zvýšená 
zápalová aktivita. Za samozrejmé sa 
v súčasnosti považuje spresnenie diagnózy 
pomocou ultrasonografie a následne 
v indikovaných prípadoch CT vyšetrenie. 
 
Konzervatívna liečba 

V prípade subakútnej apendicitídy sa 
jednoznačne odporúča začať konzervatívnou 
liečbou. Táto zahsňa šetriacu diétu, pokoj na 
lôžku, a najmä aplikáciu širokospektrálnych 
antibiotík. Je nevyhnutné nepretržite sledovať 
celkový stav pacienta. V ideálnom prípade 
dôjde v priebehu niekoľkých dní k ústupu zá-
palu, postupnej rezorpcii infiltrátu resp. abs-
cesu. V prípade objavenia sa väčších abscesov 
sa realizuje CT vyšetrenie s následnou eventu-
álnou punkciu a drenážou priamo pod CT.  

Ak sa pri sledovaní pacienta zistí zhor-
šovanie klinického stavu a známok progresie 
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zápalu do voľnej dutiny brušnej, je nevyhnut-
ná okamžitá operácia. 

Po konzervatívnom preliečení suba-
kútnej apendicitídy je možné naplánovať 
apendekómiu s odstupom dvoch až troch me-
siacov. Ide o tzv. apednektómiu za studena (á 
froid). Takéto načasovanie odstránenia „rizi-
kového“ apendixu je spojené s podstatne niž-
ším rizikom komplikácií ako okamžitá chirur-
gická intervencia, ktorá by v  extrémnom prí-
pade mohla viesť napríklad k nechcenej pra-
vostrannej hemikolektómii.  
 
 
Antibiotická liečba 

V rámci konzervatívnej liečby sa pou-
žívajú tzv. širokospektrálne antibiotiká. Naj-
častejšie ide o širokospektrálne penicilíny po-
tencované inhibítormi beta-laktamáz (napr. 
amoxicilín s kyselinou klavulánovou, Augmen-
tin), prípadne sa kombinujú ešte s ďalšími 
antibiotikami, ako je aminoglykozidové anti-
biotikum gentamicín (Gentamicin) či antipro-
tozoárna látka metronidazol (Entizol). Viacerí 
autori potvrdili vo svojich štúdiách, že antibio-
tická liečba akútnej apendicitídy je porovna-
teľná, ak nie aj bezpečnejšia v porovnaní 
s apendektómiou (tab. 1).  
 

Tab. 1. Niektoré spôsoby konzervatívnej liečby akútnej apendektómie (upravené podľa 1). 

Štúdia Aplikované antibiotiká 

Eriksson a Granström, 
1995 (4) 

Cefotaxim i.v. 2 g dvakrát denne + tinidazol i.v. 0,8 g 1 krát denne – dva 
dni 
Ofloxacín p.o. dvakrát denne + tinidazol p.o. 500 mg dvakrát denne – 
následne 8 dní 

Styrud et al., 2006 (9) Cefotaxim i.v. 2 g dvakrát denne + tinidazol i.v. 0,8 g 1 krát denne – dva 
dni 
Ofloxacín p.o. dvakrát denne + tinidazol p.o. 500 mg dvakrát denne – 
následne 10 dní 

Malik a Bari, 2009 (8) Ciprofloxacín i.v. 500 mg dvakrát denne + metronidazol i.v. 500 mg tri-
krát denne – dva dni 
Ciprofloxacín p.o. 500 mg dvakrát denne + tinidazol p.o. 600 mg dvakrát 
denne – následne 7 dní 
 

Hansson et al. 2009 (6) Cefotaxim i.v. 1 g dvakrát denne + metronidazol 1,5 g i.v. počas pobytu 
na klinike až do zlepšenia stavu 
Ciprofloxacín p.o. 500 mg dvakrát denne + metronidazol p.o. 400 mg 
trikrát denne počas 10 dní po prepustení 

Vons et al., 2011 (11) Amoxicilin + kyselina klavulánová 3g/deň u pacientov do 90 kg a 4 g/deň 
u pacientov nad 90 kg, i.v. alebo p.o. 

 
 

Za v súčasnosti najpoužívanejšiu alter-
natívu na Chirurgickom oddelení Fakultnej 
nemocnice s poliklinikou v Žiline je považova-
ná monoterapia novým prípravkom ertape-
ném (Invanz), ktorý podobne ako amoxycilín 
patrí do skupiny beta-laktámových antibiotík.  
 
Amoxicilín 
 Amoxicilín patrí do skupiny baktericíd-
ne pôsobiacich aminopenicilínov, ktoré majú 
na rozdiel od základných penicilínov rozšírené 
spektrum účinku. Pôsobí baktericídne aj na 
gram-negatívne baktérie (Escherichia coli, 
Salmonellae, Shigellae, Proteus mirabilis). 

Keďže však nepôsobí na stafylokoky produku-
júce beta-laktamázu, je potrebné ho kombino-
vať s inhibítormi beta-laktamázy, najmä 
s kyselinou klavulánovou, sulbaktamom alebo 
tazobaktamom. Indolpozitívne kmene Proteus 
spp. a Pseudomonas spp. sú primárne rezis-
tentné. 
 Vzhľadom na svoje široké spektrum sa 
aminopenicilíny, vrátane amoxicilínu, používa-
jú na liečbu infekcií dýchacieho systému, uro-
genitálneho systému, biliárnych infekcií, septi-
kémie, endokarditídy, či meningitídy. Na roz-
diel od ampicilínu preniká lepšie o tkanív 
a dosahuje aj vyššie plazmatické koncentrácie 



Nové trendy vo farmakoterapii II. 

67 
 

po podaní rovnakej dávky. Dostupný je najmä 
v rôznych perorálnych formách. Podáva sa 
v troch dávkach po 250-500 mg. 
 Hoci sa penicilíny považujú za relatív-
ne netoxické, aj u nich sú popisované rôzne 
nežiaduce účinky K najčastejším patrí alergia 
(výskyt cca 5-8% liečenej populácie). Nakoľko 
amoxicilín pri súčasnom  podaní s inhibítorom 
beta-laktamázy má pomerne široké spektrum, 
môže dochádzať k dysmikróbii prejavujúcej sa 
hnačkami a bolesťami brucha, prípadne 
k superinfekcii. Napriek tomu sa penicilínové 
antibiotiká považujú za najbezpečnejšie anti-
biotiká (2). 
 Vyššie uvedené potvrdzujú aj Vons et 
al. (11) vo svojej meta-analýze, kde zistili, že 
úspešnosť konzervatívnej liečby apendicitídy 
amoxicilínom potencovaným kyselinou klavu-
lánovou je porovnateľná s chirurgickou lieč-
bou. 
 
Gentamicín 
 Gentamicín patrí do skupiny aminog-
lykozidových antibiotík. Je účinný proti gram-
pozitívnym aj gram-negatívnym mikroorga-
nizmom. Za veľmi významné sa považuje jeho 
synergické pôsobenie pri súčasnej liečbe 
s beta-laktámovými antibiotikami, a to najmä 
v pôsobení proti bakteriálnym kmeňom pseu-
domonas, proteus, enterobacter, klebsiella, 
serratia, steno-trophonomas a iné gram-
negatívne paličky, ktoré by mohli byť rezis-
tentné proti mnohým iným antibiotikám. Po-
dobne ako iné amino-glykozidy, ani gentami-
cín nepôsobí proti anaeróbom. 
 Gentamicín sa používa najmä pri zá-
važnejších infekciách, kam subakútna apendi-
citída svojim charakterom a rizikom prechodu 
do akútneho štádia jednoznačne patrí. Apliku-
je sa väčšinou intravenózne (po perorálnom 
podaní sa aminoglykozidy z trávia-ceho traktu 
nevstrebávajú) v dávke 5-6 mg/kg/deň v troch 
rovnakých dávkach, aj keď sa v niektorých 
prípadoch môže voliť aplikácia raz denne, čo 
býva spojené s nižšou toxicitou. Maximálna 
plazmatická koncentrácia po aplikácii rozdele-
ných troch dávkach je 5-10 µg/ml, hladina 
medzi dvomi dávkami by mala klesnúť pod 1-2 
µg/ml (ak neklesne pod 2 µg/ml, dochádza ku 
kumulácii a zvýšeniu rizika toxicity. 
 K najzávažnejším vedľajším účinkom 
liečby gentamicínom patrí nefrotoxicita (zvy-

čajne mierna a reverzibilná), ototoxicita (s 
tendenciou k ireverzibilite). Alergické reakcie 
na gentamicín sú len zriedkavé (7). 
 
Metronidazol 
 Metronidazol je nitroimidazolová an-
tiprotozoárna látka, ktorá je však vysoko účin-
ná aj proti anaeróbnym baktériám, vrátane 
Baceroides spp. a Clostridium spp. Po perorál-
nom podaní sa dobre vstrebáva a distribuuje 
do tkanív, pričom po aplikácii 250 mg dosahu-
je sérové hladfiny 4-6 µg/ml. Aplikovať sa však 
môže aj intravenózne, prípadne rektálne. Keď-
že je metabolizovaný pečeňou, pri hepatálnej 
insuficiencii môže dôjsť k jeho hromadeniu.  
 Indikovaný je najmä pri anaeróbnych a 
zmiešaných vnútrobrušných infekciách, kolití-
dach spôsobených Clostridium difficile, ale aj 
vaginitídach alebo mozgových abscesoch. Ty-
pická dávka je 500 mg trikrát denne per os 
alebo intravenózne (30 mg/kg/deň).  

K nežiaducim účinkom patrí nauzea, 
hnačky, stomatitída a pri dlhodobejšom uží-
vaní aj periférna neuropatia. Keďže metro-
nidazol má tzv. disulfiramový efekt, je potreb-
né vyhýbať sa požívaniu alkoholu počas jeho 
užívania (7). 

 
Ertapeném 
 Ertapeném patrí k novším antibioti-
kám zo skupiny karbapenémov. Štrukturálne 
je podobný beta-laktámovým antibiotikám. 
Výhodou karbapenémov je ich dobrý prestup 
do tkanív a tekutín. Nakoľko k ich eliminácii 
dochádza obličkami, je potrebné upraviť dáv-
ku pri ich poškodení. Ertapenem je síce menej 
účinný proti Pseudomonas aeruginosa 
a Acinetobacter spp. ako ostatné karbapené-
my, napriek tomu má výraznú baktericídnu 
účinnosť voči ostatným gram-pozitívnym 
a gram-negatívnym mikro-organizmom, 
a najmä proti multirezistentným kmeňom 
Enterobacteriaceae. V porovnaní s ostatnými 
karbapenémami má ertapeném najdlhší biolo-
gický polčas (4 hodiny), preto je jeho dávkova-
nie len raz denne 1 g intravenózne alebo in-
tramuskulárne. 
 Nakoľko pri jeho intramuskulárnej 
aplikácii dochádza k významnej lokálnej iritá-
cii, podáva sa súčasne s 1% lidokaínom. 
K vedľajším účinkom, ktoré sú častejšie najmä 
u starších karbapenémoch (ako napríklad imi-
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peném), patrí nauzea, zvracanie, hnačky, kož-
ný výsev a lokálne reakcie v mieste infúzie. 
V porovnaní s imipenémom je výrazne redu-
kované aj riziko ksčov. Nakoľko ide o beta-
laktámové antibiotikum, u pacientov 
s alergiou na penicilíny môže byť prítomná 
alergia aj na karbapenémy (2,7). 
 
Klinický prípad 

43-ročná pacientka bola prijatá na na-
še oddelenie s týždeň trvajúcimi ksčmi, dyzú-
riou, bolesťami v pravom podbrušku 
a palpačnou citlivosťou. Po realizovaní labora-
tórnych a USG vyšetrení spolu s klinickým ná-
lezom bol stav zhodnotený ako subakútna 
apendicitída. Bola začatá konzervatívna liečba 
antibiotikami v monoterapii ertapenémom 
(Invanz). Vzhľadom na to, že u pacientky došlo 
v priebehu ďalších 48 hodín k progresii klinic-
kého nálezu s podozrením, že zápalový proces 
začal presakovať do voľnej dutiny brušnej,  
bola indikovaná laparoskopická revízia. Pero-

peračný nález ukázal, že v brušnej dutine bol 
prítomný obrovský zápalový tumor pri suba-
kútnej apendicitíde, ktorý bol nalepený na 
močový mechúr a prednú brušnú stenu (obr. 
1). V čase laparoskopie už ochorenie prebieha-
lo približne 10 dní. Ostatná časť brušnej dutiny 
bola bez patologického nálezu, proces bol 
odblokovaný. Nakoľko by bola v takomto štá-
diu radikálna operácia vysoko riziková, okolie 
tumoru bolo zadrénované (obr. 2) 
a pokračovalo sa s antibiotickou liečbou erta-
penémom v dávke 1 g intravenózne 1 x denne. 
Po päťdňovej hospitalizácii bola pacientka 
prepustená v celkovo zlepšenom stave do 
domácej starostlivosti a ambulantne sa pokra-
čovalo v antibiotickej liečbe. Celková dĺžka 
podávania antibiotík bola 7 dní. Po prepustení 
boli s odstupom 1 mesiaca realizované kon-
trolné USG a laboratórne vyšetrenia 
a s odstupom 3 mesiacov bola indikovaná 
laparoskopická apendektómia á froid. 
 

 

 
Obr. 1 Zápalový infiltrát obalený veľkým omentom pri subakútnej appendicitíde. 
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Obr. 2. Zápalový infiltrát obalený veľkým omentom pri subakútnej appendicitíde so zavedeným drénom. 

 
 
Zhrnutie 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že 
v prípade jasného klinického obrazu subakút-
nej apendicitídy, resp. po laparoskopickom 
zákroku, je vhodnejšie indikovať najskôr anti-
biotickú liečbu, prípadne zaviesť drenáž do 
oblasti zápalového infiltrátu, aby sa predišlo 
progresii zápalu do voľnej dutiny brušnej. 
Apendektómiu je potom vhodné realizovať až 
neskôr, kedy je stav pacienta stabilizovaný 
a operačné riziko minimalizované.  

Na druhej strane je potrebné zdôraz-
niť, že odhadnutie progresie stavu je výsostne 
na lekárovi-chirurgovi. V niektorých prípadoch 
však unáhlené rozhodnutie o apendektómii 
môže skončiť radikálnym zákrokom, až hemi-
kolektómiou. 
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