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Predhovor 

Dovoľujeme si Vám ponúknuť už deviate vydanie „Nových trendov vo farmakotera-

pii“, ktoré obsahuje viaceré práce doktorandov i skúsenejších vedecko-výskumných pracov-

níkov. Okrem originálnych výskumných prác v zborníku nájdete aj metodologické a prehľa-

dové práce, a to z oblasti respiračnej farmakológie, samotnej respirológie a ftizeológie, ale 

tiež z imunofarmakológie a pediatrickej farmakológie.  

Všetkým čitateľom prajeme získanie nových poznatkov a najmä inšpiráciu k  diskusii a 

ďalšej vedecko-výskumnej činnosti. 

V Martine, 21.12.2017 

Zostavovatelia 
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CRAC iónové kanály epitelu dýchacích ciest v regulácii frekvencie pohybu cílií 
 

Marta Jošková1, Martina Šutovská1, Peter Ďurdík2, Soňa Fraňová1 
 

1 Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin 
2 Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta UK a UNM Martin 

E-mail: joskova@jfmed.uniba.sk 

 
 

Úvod 
Epitelové bunky dýchacích ciest 

(DC) sú situované na rozhraní tela hostite-
ľa a environmentálneho prostredia, čím sa 
dostávajú priamo do kontaktu 
s množstvom alergénov v inhalovanom 
vzduchu. Uvoľňujú pritom rôzne cytokíny 
(GM-CSF, TSLP, CCL2/CCL20, IL-25, IL-33, 
a IL-1), ktoré prispievajú k maturácii den-
dritických buniek a Th2 sprostredkovanej 
imunitnej odpovedi (obr. 1). Navyše synte-
tizujú niekoľko rastových faktorov: tran-
sformujúci rastový faktor TGF- β, epider-
málny rastový faktor EGF, amfiregulín zo 
skupiny epidermových rastových faktorov 
a heparín-viažuci epidermálny rastový fak-
tor, zodpovedných za procesy remodelácie 
DC (Kool et al., 2012). 

 

 
Obr. 1: Vzájomná interakcia epitelových 
a dendritických buniek po expozícii alergénu. EB- 
epitelové bunky; TLR4- toll like receptor; TSLP- 
týmusový stromálny lymfopoetín; GM-CSF- faktor 
stimulujúci kolónie granulocytov a monocytov; 
CCL2/CCL20 – chemokíny (upravené podľa Kool et 
al., 2012). 
  

Presnou identifikáciou mechaniz-
mov a sekundárnych mesendžerov zohrá-

vajúcich dôležitú úlohu v aktivácii epitelu 
DC by bolo možné vyvinúť novú terapiu 
zameranú na prevenciu remodelácie epi-
telu DC.  

Rovnako ako u iných typov buniek, 
cytoplazmatické Ca2+ je rozhodujúcim 
vnútrobunkovým signálom v epitely DC. 
Zvyšuje sa v odpovedi na uvoľnenie vápni-
ka zo zásob endoplazmatického retikula 
(ER) alebo dochádza k jeho zvýšeniu otvo-
rením iónových kanálov uložených 
v plazmatickej membráne buniek.  Tie sa 
zvyknú aktivovať práve v dôsledku deplé-
cie zásobnej formy iónov Ca2+. Zmeny kon-
centrácie Ca2+ v ER sú zaznamenávané cit-
livým senzorom STIM1, ktorého transloká-
cia a spojenie so samotným Orai pórom 
kanála uloženého v membráne buniek, 
umožňuje doplnenie chýbajúcich rezerv 
kalciových iónov. Spomenuté mechanizmy 
sú charakteristické pre funkciu tzv. CRAC 
iónových kanálov patriacich do skupiny 
SOC (store-operated ion channels) ióno-
vých kanálov. 

Zvýšená cytoplazmatická koncen-
trácia Ca2+ môže viesť k rôznym farmako-
dynamickým účinkom v epitely DC. Existu-
je dôkaz dobrej korelácie medzi vysokou 
koncentráciou mobilných transportérov 
pre Ca2+ ióny (A23187) a sekréciou pľúc-
neho surfaktantu. Navyše pod vplyvom 
adenozíntrifosfátu (ATP) uvoľňovaného 
epitelom DC dochádza stimuláciou puri-
nergných receptorov P2Y nielen k sekrécii 
pľúcneho surfaktantu, ale aj súčasnému 
uvoľneniu vysokých koncentrácií Ca2+ 
z vnútrobunkových zdrojov (Rice a Sigle-
ton, 1987).  

mailto:joskova@jfmed.uniba.sk
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Cytoplazmatické Ca2+ participuje na 
otvorení chloridových kanálov TMEM16A 
exprimovaných v sliznici respiračného 
traktu zohrávajúcich dôležitú úlohu nielen 
v sekrécii hlienu, ale aj v kontraktilite 
hladkej svaloviny DC. Predpokladá sa, že 
toto kalcium pochádza z extracelulárneho 
prostredia a dostáva sa do bunky otvore-
ním SOC iónových kanálov (Huang et al., 
2012).  

Cytoplazmatické Ca2+ zohráva oso-
bitnú úlohu aj v regulácii frekvencie kmi-
tania cílií (CBF) DC, ktorej aktuálne hodno-
ty môžu výrazne ovplyvniť rýchlosť muko-
ciliárneho transportu. K jeho dramatické-
mu zrýchleniu dochádza už pri minimál-
nych zmenách frekvencie (Seybold et al. , 
1990). Preto nielen koordinácia, ale aj 
modulácia kmitavého pohybu cílií v epitely 
DC je rozhodujúcou v efektivite mukoci-
liárneho klírensu. Simultánne merania CBF 
a koncentrácie Ca2+ v cytoplazme alebo na 
báze cílie potvrdzujú, že CBF je výsledkom 
zmien vo frekvencii oscilácií cytoplazma-
tickej koncentrácie Ca2+, ku ktorým dochá-
dza vplyvom stimulačne pôsobiaceho ace-
tylcholínu alebo ATP. Pritom vysoká frek-
vencia Ca2+ signálu vedie ku konštantnému 
zvýšeniu frekvencie kmitania (Evans a 
Sanderson, 1999). Zaujímavosťou je sku-
točnosť, že motilné riasinky plnia aj funk-
ciu chemoreceptorov a reagujú na horké 
podnety prostredníctvom receptorov hor-
kej chuti T2R (obr. 2A), ktoré sú výlučne 
lokalizované na povrchu cílií. T2R sú spoje-
né s G-proteínom (gustducin), ktorý sa po 
aktivácii disociuje na α, Gnet3 a βγ pod-
jednotky. Posledná zo spomenutých sti-
muluje fosfolipázu PLCβ2, čím sa uvoľňuje 
Ca2+ zo zdrojov citlivých na inozitol 3-
fosfát (IP3) (Lu et al., 2017). 
 Horké zlúčeniny vyvolávajú 
v epitely DC prostredníctvom T2R recepto-
rov na povrchu cílií dávkovo-závislé zvýše-
nie [Ca2+i] a následne zvyšujú CBF pria-
mym alebo nepriamym účinkom (obr. 2B) 
za účasti cyklických nukleotidov (Salathe, 

2007). Ich hlavným cieľom je odstrániť 
cudzie častice z DC. 
 

A  

B  
Obr. 2: Signálne dráhy receptorov horkej chuti 
(T2R), ktoré sú lokalizované na povrchu cílií (A), 
vedúce k zvýšeniu cytoplazmatickej koncentrácie 
Ca2+ a jeho následný farmakodynamický účinok na 
motilné cílie (B) (upravené podľa Lu et al., 2017). 

 
 Okrem spomenutých farmakody-
namických účinkov môže mať cytoplazma-
tické Ca2+ aj dlhodobý efekt na epitel DC 
v dôsledku regulácie génovej expresie spo-
jenej s produkciou rastových faktorov 
a sekréciou cytokínov/chemokínov 
ovplyvňujúcich následnú imunitnú odpo-
veď (obr. 3). Ich následkom môžu byť pro-
cesy remodelácie a zhrubnutie steny DC 
po poškodení epitelových buniek mecha-
nickými stimulmi alebo vírusovou infekci-
ou. 
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Obr. 3: Kalcium-dependentná odpoveď epitelu 
dýchacích ciest (DC) ako následok zvýšenia cytop-
lazmatickej  koncentrácie Ca2+ po otvorení CRAC 
iónových kanálov. ER- endoplazmatické retikulum, 
EGF- epidermálny rastový faktor; TMEM16A-  Ca2+-
aktivovaný chloridový kanál (upravené podľa Sa-
manta a Parekh, 2016). 

 
 Koncentrácia [Ca2+i] v bunkách ci-
cavcov je v kľudových podmienkach pri-
bližne 50 – 100 nM. Avšak voľná forma 
Ca2+ dosahuje vysoké 100 µM – mM kon-
centrácie v zásobnej forme ER a Golgiho 
aparátu. K ich mobilizácii dochádza účin-
kom sekundárnych mesendžerov IP3 
a cADP-ribózy, ktorých cieľom pôsobenia 
sú receptorové kanály pre IP3 
a ryanodínové receptory pracujúce ako 
Ca2+ kanály pre cADP-ribózu. Cytoplazma-
tické Ca2+ reguluje prostredníctvom pozi-
tívneho a negatívneho feedbacku aktivitu 
obidvoch typov kanálov (Jude et al., 2008). 
Epitel DC má dostatočne vyvinuté ER na 
to, aby došlo k rýchlemu uvoľneniu Ca2+ 
účinkom agonistu, ktorý sa viaže na aktivi-
tu PLC, čím zvyšuje hladinu IP3. Uvoľňova-
nie kalcia je však len dočasným riešením 
z dôvodu obmedzenej kapacity zdrojov 
vápnika. K predĺženému efektu je nutný 
influx Ca2+ do vnútra bunky. Pri extracelu-
lárnej plazmatickej  koncentrácii voľnej 
formy Ca2+ (1,5 mM) a kľudovom mem-
bránovom potenciály (-70 mV) je pomerne 
veľký elektrochemický gradient pre vstup 
Ca2+ iónov do vnútra bunky. Preto zvýšenie 
permeability membrány pomocou otvore-
nia Ca2+ kanálov je veľmi efektívne 

v rýchlom zvýšení influxu vápnika do cy-
toplazmy bunky. Z Ca2+ kanálov, ktoré rea-
gujú na zmeny v koncentrácii zásobnej 
formy vápnika, bola potvrdená významná 
úloha TRP (transient receptor potential ion 
channels) a SOC iónových kanálov. 
 
Cieľ experimentálnej štúdie 
 V súvislosti so skutočnosťou, že 
v podmienkach alergickej astmy sa zvyšuje 
expresia CRAC iónových kanálov, bolo 
primárnym cieľom našich experimentov 
potvrdiť a analyzovať rozdiely v regulácii 
frekvencie kmitania cílií trachey vplyvom 
cytoplazmatického Ca2+ za fyziologických 
a patologických podmienok alergického 
zápalu DC morčiat. Taktiež nás zaujímal 
dopad blokády CRAC iónových kanálov na 
činnosť riasiniek, keďže sa predpokladá 
jeho istý benefit z hľadiska prevencie vývo-
ja remodelácie epitelu DC.  
 
Materiál a metodika 
 Experimenty boli po schválení Etic-
kou komisiou JLF v Martine realizované 
v in vitro laboratórnych podmienkach. Po 
usmrtení morčiat kmeňa Trik (250 – 300 g) 
bola z incízie kože, podkožného  
a svalového tkaniva prednej strany krku 
očistená a sprístupnená predná strana 
trachey. Z krátkeho transverzálneho rezu 
bol použitím cytologickej kefky namočenej 
v živnom roztoku RPMI 1640 udržiavanom 
na štandardnej teplote 37 ˚C jemným ro-
tačným pohybom získaný ster sliznice tra-
chey. Z biologického materiálu bola pri-
pravená suspenzia buniek a následne mik-
roskopický preparát na podložné sklíčko 
zahriate na teplotu 37 ˚C, ktorý sme vizu-
álne sledovali fázovým kontrastným mik-
roskopom (Zeiss Axio Vert A1; Carl Zeiss 
AG, Göttingen, Nemecko) napojeným na 
vysokorýchlostnú kameru (BASLER 
A504Kc; Basler AG, Nemecko) a počítač. 
Ku každému preparátu boli priamo pridá-
vané rôzne koncentrácie blokátora CRAC 
iónového kanála FPCA (3-fluoropyridín-4-
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karboxylová kyselina) 10-7 – 10-5 mmol/l 
zdravým, ale aj OVA-senzibilizovaným 
morčatám (21-dňová senzibilizácia). Ako 
kontrola bol použitý fyziologický roztok.  
Z každej vzorky bolo zaznamenaných ma-
ximálne 10 krátkych 8 – 10 sekundových 
videosekvencií, ktoré boli analyzované 
softvérom Ciliary analysis (LabVIEW™). 
Sledovaným parametrom bola frekvencia 
kmitania cílií (CBF) pre tzv. oblasti záujmu 
(ROI) vyjadrená v Hertzoch (Hz). ROI boli 
v priebehu postanalýzy konfrontované 
s videozáznamom za účelom eliminácie 
artefaktov (Joskova et al., 2016). 
 
Štatistická analýza 
 Pre štatistickú analýzu boli použité 
mediány CBF pre každú ROI a ich aritme-
tický priemer pre každú vzorku vyjadrené 
v Hertzoch. Preto údaje v grafoch sú vyjad-

rené priemernými hodnotami, zatiaľ čo 
vyznačené odchýlky udávajú štandardnú 
chybu priemeru (±SEM). Výsledky boli šta-
tisticky spracované pomocou ANOVA 
a Bonferoni post-hoc testu. Za štatisticky 
významné boli považované hodnoty *p < 
0,05.  
 
Výsledky a diskusia 
 Výsledky našich experimentov uká-
zali, že špecifický blokátor Orai1 proteínu 
FPCA (10-7 mol/l; 10-6 mol/l; 10-5 mol/l) 
signifikantne spomaľuje CBF morčiat za 
fyziologických podmienok s náznakom 
závislosti účinku od použitej dávky (obr. 4). 
V podmienkach alergického zápalu DC 
indukovaného ovalbumínom došlo ku šta-
tisticky významnému potlačeniu CBF len 
pri vyšších dávkach blokátora (10-5 mol/l).

 

 

Obr. 4  Úloha CRAC iónových kanálov v regulácii frekvencie kmitania cílií (CBF) zdravých morčiat po lokálnej 
aplikácii 3-fluoropyridín-4-karboxylovej kyseliny (FPCA) v in vitro podmienkach. Kontrola- cílie morčiat za fyzio-
logických podmienok exponované fyziologickému roztoku; FPCA7-5- cílie morčiat za fyziologických podmienok 
exponované FPCA v nasledujúcich koncentráciách (10-7 mol/l; 10-6 mol/l; 10-5 mol/l). Údaje v grafe sú vyjadrené 
priemernými hodnotami, vyznačené odchýlky predstavujú štandardnú chybu priemeru (± SEM); n=8; **p<0,01; 
***p<0,001 vs. kontrola. 

 
 V prezentovanej experimentálnej 
štúdii sme potvrdili participáciu CRAC ió-
nových kanálov v regulácii CBF za fyziolo-
gických podmienok, čo je dôkazom regu-
lačnej úlohy cytoplazmatického kalcia epi-
telu DC v kmitavom pohybe riasiniek. Naše 
výsledky boli čiastočne v súlade 

s výsledkami experimentov realizovaných 
na cíliách ependýmu mozgu potkanov, 
ktoré zistili, že v dôsledku rýchleho uvoľ-
nenia Ca2+ z ER dochádza k prechodnému 
zvýšeniu CBF s jej miernym poklesom 
v ďalšom priebehu na „plateau“ hladiny. 
Tie sú udržiavané pravdepodobne účin-

** ** ***
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kom CRAC iónových kanálov v dôsledku 
influxu Ca2+ (Nguyen et al., 2001). V spo-
menutej experimentálnej štúdii však nebol 
potvrdený ciliostimulačný vplyv ATP na 
CBF. Zvažované boli príčinné mechanizmy 
nezávislé od Ca2+, ale sprostredkované 
signálnymi dráhami cAMP. Extracelulárne 
ATP (0,1-100 μm) je pritom dôležitým 
zdrojom energie pre pohyb riasiniek za 
fyziologických okolností a vedie 
k zrýchleniu ich frekvencie pohybu. Za 
patologických okolností, napr. 
v podmienkach zápalu sa ATP vylučuje 
bunkami epitelu DC vo zvýšených koncen-
tráciách (1 mm), ktoré majú na CBF opač-
ný účinok, čím sa potvrdzuje dávkovo-
závislý efekt ATP na CBF (Droguett et al., 
2017).  
 V súvislosti so štatisticky význam-
ným spomalením CBF v podmienkach 
alergického zápalu DC sme uvažovali 
o možnom vplyve zápalových mediátorov, 
ktorých výsledný modulačný efekt na frek-
venciu sa môže meniť v závislosti od typu 
prevládajúceho mediátora. Stimulačný 
efekt na CBF potvrdili napr.: histamín, leu-
kotriény LTC4 a LTD4, tromboxan TxA2, 
prostaglandíny, VIP, neurokinín A, sub-
stancia P a endotelín 1-3, zatiaľ čo eozino-
filný bázický proteín, PAF, neutrofilná elas-
táza, proteázy, adenozín a ďalšie CBF 
spomaľovali (Donno et. al., 2000).  

Zablokovaním vstupu Ca2+ iónov do 
vnútra epitelových buniek použitím bloká-
tora CRAC iónových kanálov nedošlo 
v našich experimentoch u senzibilizova-
ných zvierat k signifikantnejším výsledkom 
v porovnaní so zdravou kontrolou, hoci 
sme ich predpokladali. Navyše, za štatis-
ticky významné výsledky boli zodpovedné 
vyššie koncentrácie použitého blokátora, 
zatiaľ čo pri nižších koncentráciách bolo 
možné sledovať len tendenciu k poklesu 
CBF. Ako si teda vysvetliť naše zistenia?: 
1. Koncentrácie použitého blokátora 

FPCA boli dostatočné na dosiahnutie 
farmakodynamických účinkov na 

úrovni dýchacieho systému, keďže bo-
li zhodné s účinnými koncentráciami 
použitými v analýze obranných refle-
xov DC (Sutovska et al., 2013). 

Keďže v podmienkach alergického 
zápalu je dokázaná zvýšená expresia obi-
dvoch podjednotiek (STIM1, Orai) CRAC 
iónových kanálov (Spinelli et al., 2012) 
domnievame sa, že pravdepodobnou prí-
činou našich výsledkov by mohlo byť sle-
dovanie akútneho účinku blokátora CRAC 
iónových kanálov, ktorým nemôžeme do-
siahnuť redukciu Ca2+-indukovanej syntézy 
zápalových cytokínov a chemokínov (Sa-
manta a Parekh, 2016). Na to je potrebné 
zvážiť jeho dlhodobý efekt. 
 Chronický zápal v DC v konečnom 
dôsledku vedie nielen k ciliárnej dysfunk-
cii, ale aj k redukcii počtu intaktných cílií, 
čím sa výraznou mierou môže zhoršovať 
mukociliárny klírens. K zhoršeniu týchto 
patologických podmienok môže prispievať 
aj zmena v sekrécii a kvalite hlienu. Hoci 
blokátory CRAC iónových kanálov by pre-
venciou remodelácie steny DC mohli nájsť 
svoje uplatnenie v manažmente bron-
chiálnej astmy, ich dopad na spomalenie 
CBF by mohol byť negatívny a viesť 
k sekundárnym komplikáciám. Je potvrde-
né, že pacienti s primárnou ciliárnou 
dyskinézou a cystickou fibrózou sú zvýšene 
náchylní na infekcie respiračného traktu 
(Hayashi et al., 2005; Wanner et al., 1996). 
Novinkou na poli experimentálneho vý-
skumu v tejto oblasti je verifikovaný bi-
modálny účinok blokátorov CRAC iónových 
kanálov v závislosti od použitej koncentrá-
cie (Jairaman a Prakriya, 2013). Je teda 
zatiaľ otázne, či použitie špecifického blo-
kátora s dávkovo-závislým ciliostimulač-
ným účinkom by pomohol vyriešiť spome-
nutý problém. 
 
Záver 
 Naše in vitro experimentálne vý-
sledky poukazujú na dôležitú úlohu CRAC 
iónových kanálov epitelu DC v regulácii 
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CBF za fyziologických podmienok. Hypoté-
zou však zostáva, či spomenuté iónové 
kanály regulujú CBF v experimentálnych 
podmienkach alergického zápalu DC. Na 
jej potvrdenie by bolo potrebné analyzo-
vať dlhodobý ciliomodulačný efekt bloká-
torov CRAC iónových kanálov s ovplyvne-
ním syntézy zápalových cytokínov 
a chemokínov v DC experimentálnych zvie-
rat.  
 
Táto práca vznikla za podpory grantu Meranie 
kinetiky cílií respiračného traktu 
[26220220019]; Dobudovanie Centra experi-
mentálnej a klinickej respirológie 
[26220120034] - centrum excelentnosti; [APVV 
0305-12] Nové názory na farmakologické 
ovplyvnenie alergickej astmy; grantu [VEGA 
1/0160/17] Farmakologické ovplyvnenie ob-
ranných mechanizmov dýchacích ciest, zápalu 
a remodelácie v podmienkach experimentálnej 
alergickej astmy a Martinského centra pre 
biomedicínu (BioMed Martin) [26220220187] 
– ESF. 
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Úvod 
 Charakteristickým znakom chronic-
kých zápalových ochorení dýchacích ciest 
(astma, CHOCHP a iné) je výrazná obštruk-
cia dýchacích ciest a znížená efektivita 
mukociliárneho transportu. Počas chronic-
kého zápalu sú zo zápalových buniek uvoľ-
ňované cytokíny, chemokíny a iné chemic-
ké mediátory, ktoré prispievajú k zníženiu 
účinnosti mukociliárneho transportu vply-
vom ich negatívneho pôsobenia na rých-
losť a koordináciu ciliárneho pohybu, k 
stimulácii sekrečných buniek a 
k nadmernej produkcii hlienu s pozmene-
nými reologickými vlastnosťami. Výsled-
kom sú nedostatočná očista dýchacích 
ciest od škodlivých agensov a stáza hlienu, 
v dôsledku čoho dochádza k potenciácii 
zápalového procesu, k zvýšeniu reaktivity 
hladkého svalstva a k opakovanému vzniku 
reverzibilnej obštrukcie dýchacích ciest 
klinicky manifestujúcej sa záchvatmi kašľa, 
piskotmi a dýchavičnosťou (Grzela a spol., 
2013; Pappová a spol., 2014). 
Z uvedeného vyplýva, že potenciálne nové 
liečivá pozitívne modulujúce funkciu mu-
kociliárneho transportu, by mohli byť vý-
znamným prínosom pri terapii obštrukč-
ných chorôb dýchacích ciest. Vzhľadom na 
skutočnosť, že u mnohých polyfenolických 
látok boli dokázané ich protizápalové 
a antioxidačné účinky je pravdepodobné, 
že sa jedná o aktívne molekuly, ktoré či už 
priamo alebo nepriamo môžu modulovať 
aj efektivitu mukociliárneho klírensu (Chi-
rumbolo, 2010).  
V našej experimentálnej štúdii sme sa za-
merali na objasnenie úlohy mori-
nu, predstaviteľa  polyfenolickej skupiny - 

flavonolov, v ovplyvnení jedného 
z kľúčových parametrov kinematiky cílií 
trachey, frekvencie kmitania. Okrem toho,  
sme na základe stanovenia koncentrácií 
Th2 cytokínov v supernatante 
z bronchoalveolárnej laváže vyšetrili  aj 
jeho vplyv na zápalový proces, v dôsledku 
ktorého by mohlo dôjsť aj k zmenám 
v ciliárnom pohybe a v sekrécii hlienu. 
 
Metodiky 
 Experimentálny protokol štúdie bol 
schválený Etickou komisiou Jesseniovej 
lekárskej fakulty Univerzity Komenského 
v Martine (číslo rozhodnutia EK 
1178/2012). Všetky experimenty bo-
li realizované na dospelých morčatách 
samcov kmeňa TRIK (200-350g). Zvieratá 
pochádzali z akreditovaného chovu (Ústav 
experimentálnej farmakológie, Slovenská 
akadémia vied, Dobrá Voda, Slovensko) 
a pred pokusom boli adaptované na naše 
laboratórne podmienky. Následne po 
skončení karantény boli rozdelené do pia-
tich experimentálnych skupín (8 - 10 ks). 
i) Nesenzibilizovaná kontrolná skupina 
ii) Negatívna kontrolná skupina zvierat 

senzibilizovaná 21- dní ovalbumínom 
iii) Pozitívna kontrolná skupina zvierat sen-

zibilizovaná 21- dní ovalbumínom 
a súčasne liečená referenčným liečivom 
– budesonidom (1 mM, inhalačne) 

iv) Pozitívna kontrolná skupina zvierat sen-
zibilizovaná 21- dní ovalbumínom 
a súčasne liečená referenčným liečivom 
– salmeterolom (0,17  mM, inhalačne) 

v) Terapeutická skupina zvierat senzibili-
zované 21- dní ovalbumínom a súčasne 
liečené morinom (30 mg/kg, p.o.)  . 

mailto:kazimierova@jfmed.uniba.sk
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V experimentálnom postupe bol 
použitý model alergického zápalu dýcha-
cích ciest, vyvolaný opakovanou expozíci-
ou morčiat alergénom ovalbumínom 
(Franova a spol., 2013). 
 
Vyšetrenie frekvencie kmitania cílií respi-
račného epitelu 

Frekvencia kmitania cílií (CBF) bola 
hodnotená po usmrtení zvierat. Vzorky 
sliznice trachey boli odobraté tzv. 
,,brushing“ metódou pomocou cytologic-
kej kefky a následne ponorené do živného 
média. Pripravený mikroskopický preparát 
sledovaný svetelným mikroskopom 
bol udržiavaný pri 36,5 ± 0,5 oC. Pohyb cílií 
bol zaznamenaný BASLER A504KC (IN-
TERFLEX Camera Link ®, Nemecko) kame-
rou a získané videozáznamy boli analyzo-
vané pomocou softvéru LabVIEW ™ vyge-
nerovaním oblastí s najvýraznejšou aktivi-
tou cílií (ROI). Výpočtom mediánov pre 
ROI a ich aritmetických priemerov pre da-
nú vzorku bola určená hodnota ciliárnej 
frekvencie pre každé morča. 
 
Stanovenie koncentrácie Th2 cytokínov v 
supernatante z bronchoalveolárnej laváže 

Na identifikáciu a kvantifikáciu 
koncentrácie Th2 zápalových cytokínov 
v supernatante z bronchoalveolárneho 
výplachu  (BAL) bola použitá komerčná 
súprava TH1/TH2 Panel, 9-Plex, Bio-Plex 
Pro™ Human Cytokine (BIO-RAD, USA). 
Postup analýzy bol vykonaný podľa odpo-
rúčaní výrobcu a reakčná zmes bola mera-
ná použitím prístroja BioPlex analyzátor od 
firmy BIO-RAD. Výstupné dáta boli vyhod-
notené Bio-Plex Manager softwérom (BIO-
RAD, USA)  a udávané ako koncentrácia 
v pg/ml. 
 
Štatistická  analýza 

Získané výsledky sú uvádzané ako 
priemer ± štandardná chyba priemeru 
(SEM). Výsledky boli štatisticky vyhodno-
tené pomocou ANOVA Bonferroni a Post-

Hoc testov. Za signifikantný rozdiel vo vý-
sledkoch bola považovaná hladina štatis-
tickej významnosti *p<0,05; ** p<0,01 a 
*** p<0,001. 
 
Výsledky 
Frekvencia kmitania cílií 

Ovalbumínom navodený alergický 
zápal dýchacích ciest vyvolal signifikantný 
vzostup ciliárnej frekvencie v porovnaní 
s nesenzibilizovanou kontrolnou skupinou 
zvierat. 21 dňová terapia morinom viedla 
k štatisticky nevýznamnému poklesu po-
hybu cilií v porovnaní s ovalbumínovou 
skupinou zvierat, zatiaľ čo referenčné 
mukokinetikum - salmeterol udržiaval 
zrýchlený pohyb cílií stimulovaný zápalom 
(Tab. 1).  

 
Koncentrácie zápalových cytokínov 

Opakovaná expozícia zvierat oval-
bumínom viedla k vzostupu koncentrácií 
zápalových cytokínov v broncho-
alveolárnej laváži.  Naopak dlhodobým 
podávaním morinu sme dosiahli  štatistic-
ky významnú redukciu v koncentrácii IL-13, 
IL-4 a mierny pokles v hladinách IL-5. Po-
dobný obraz zmien v inhibícii syntézy Th2 
cytokínov bol pozorovaný aj u skupiny 
zvierat liečenej referenčným liečivom – 
budesonidom (Obr. 1). 
 
Diskusia 

V našej štúdii sme sa zamerali na 
sledovanie ciliárnej frekvencie za patolo-
gických podmienok, pričom počas 21-
dňovej senzibilizácie ovalbumínom navo-
dený alergický zápal dýchacích ciest bol 
charakterizovaný nárastom koncentrácií 
zápalových cytokínov (IL-13, IL-4, IL-5) v 
BAL a štatisticky významnými zmenami vo 
frekvencii kmitania riasiniek.   

V dostupnej literatúre sa uvádza, 
že zápalové cytokíny a mnohé rastové fak-
tory môžu viesť k inhibícii alebo k stimulá-
cii pohybu cílií respiračného epitelu. Z Th2 
cytokínov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu 



  Nové trendy vo farmakoterapii IX. 

13 
 

v patofyziológií alergického zápalu, najmä 
IL-13 výrazne prispieva k ciliárnej dyskiné-
ze. Nielen že, indukuje hyperpláziu pohá-
rikovitých buniek a hypertrofiu submukóz-
nych žliaz, čoho výsledkom je hypersekré-
cia hlienu epiteliálnymi bunkami dýchacích 
ciest, ale v neskorých štádiách ochorenia 
prispieva aj k inhibícii pohybu cílií (Del 
Donno a spol., 2014; Mall, 2008). Rovnako 
priamy inhibičný účinok na kinematiku cílií 
bol pripísaný aj IL-4. V prítomnosti obi-
dvoch cytokínov však nedochádza k ich 
aditívnemu cilioinhibičnému účinku (Gros-
se-Onnebrink a spol., 2016). Paradoxne, 

v štúdiách na humánnych bunkových kul-
túrach, IL-5, dôležitý pre aktiváciu eozino-
filov, ktoré sú zdrojom hlavného bázického 
proteinu s cílioinhibičnou aktivitou, stimu-
loval cílie k rýchlejšiemu pohybu (Grosse-
Onnebrink a spol., 2016). Mechanizmus 
tohto farmakodynamického účinku je za-
tiaľ nejasný, keďže IL-5 samotný neinterfe-
ruje so signálnymi dráhami Ca2+ (Schweizer 
a spol., 1996), dôležitého sekundárneho 
mesendžera stimulujúceho frekvenciu 
pohybu cílií (Salathe and Bookman, 1999). 
 

 
Tab. 1: Zmeny ciliárnej frekvencie v podmienkach alergického zápalu po skončení 21- dňovej aplikácie morinu a 
referenčného liečiva- salmeterolu. OVA – skupina zvierat senzibilizovaná. Výsledky sú udávané ako priemer ± 
SEM. Štatistická významnosť: +p<0,05 (zdravá kontrola vs. OVA). 

 CBF (Hz) 

    ZDRAVÁ KONTROLA 9,61 ± 0,37 
   OVA 11,41 ± 0,28 + 

   MORIN 10,04 ± 1,08 
   SALMETEROL 12,34 ± 0,3 

 

 
Obr. 1: Zmeny v hladinách Th2 cytokínov stanovené z BAL po skončení 21- dňovej aplikácie morinu a referenč-
ného liečiva- budesonidu. OVA – skupina zvierat senzibilizovaná ovalbumínom. Výsledky sú udávané ako prie-
mer ± SEM. Štatistická významnosť: +p<0,05; ++p<0,01; +++p<0,001 (zdravá kontrola vs. OVA); *p<0,05; **p<0,01; 
***p<0,001 (OVA vs. testované látky). 
 

Výsledky našej experimentálnej 
štúdie potvrdili len čiastočnú koreláciu 
medzi zmenami vo frekvencii kmitania cílií 
v odpovedi na prítomnosť alergického zá-

palu verifikovaného zvýšením hladín všet-
kých troch cytokínov v BAL. Pri podrobnej-
šej analýze našich výsledkov môžeme po-
zorovať istú súvislosť medzi frekvenciou 
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kmitania cílií a hladinami IL-5 v BAL mor-
čiat, čo by sčasti korelovalo so závermi 
štúdie kolektívu autorov Grosse-Onnebrik 
a spol. (2016). Navyše, morin po perorál-
nom podaní štatisticky signifikantne neov-
plyvnil ani hladiny IL-5, ani frekvenciu kmi-
tania cílií v podmienkach alergického zápa-
lu. Naopak, zníženie hladín IL-13 a IL-4 pod 
jeho vplyvom bolo štatisticky významné, 
ale nebolo sprevádzané signifikantným 
zrýchlením pohybu riasiniek. Možným vy-
svetlením našich protichodných výsledkov 
by mohla byť aj skutočnosť, že hladina 
zápalových cytokínov nemusí vždy korelo-
vať so závažnosťou ochorenia determino-
vaného znížením FEV1 (Hosoki a spol., 
2015). Na druhej strane, ako bolo preuká-
zané už v iných štúdiách, zatiaľ čo v skor-
ších štádiách alergického zápalu sa zrých-
ľuje rýchlosť kmitania cílií, neskôr násled-
kom abnormálnych reparačných procesov 
sa frekvencia pohybu cílií spomaľuje a do-
chádza k poruche synchronizácie (Thomas 
a spol., 2010). Preto sa domnievame, že  
zatiaľ čo IL-13 v dôsledku jeho profibrotic-
kých účinkov môže zohrávať výraznejšiu 
úlohu v inhibičnej modulácií cílií v nesko-
rých štádiách ochorenia (Townley, 2008), 
IL-5 spolu s ďalšími zápalovými mediáto-
romi, ktoré modulujú pohyb riasiniek, by 
mohli mať ciliostimulačný účinok 
v skorších štádiách alergického zápalu (Del 
Donno a spol., 2014). Pre potvrdenie našej 
hypotézy by bolo však potrebné predĺžiť 
dobu senzibilizácie, a tým zápal posunúť 
do ďalšej etapy. 
 
Záver 

Hoci výsledky našej experimentál-
nej štúdie nepotvrdili signifikantný 
ciliomodulačný vplyv polyfenolu morinu, a 
len čiastočnú koreláciu vzťahu medzi zá-
palom a frekvenciou pohybu riasiniek v 21-
dňovom modeli ovalbumínom indukova-
ného alergického zápalu dýchacích ciest 
morčiat, morin aj v našich experimentál-

nych podmienkach preukázal výraznú pro-
tizápalovú aktivitu. 
 
Táto práca bola podporená projektom „Mar-
tinské centrum pre biomedicínu (BioMed Mar-
tin)“, ITMS kód: 26220220187 „Podporujeme 
výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je 
spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“;  Agentúrou 
na podporu výskumu a vývoja na základe 
Zmluvy č. APVV-0305-12;  Grantom VEGA 
1/0160/17 a MZ 2012/35-UK, CEKR I a CEKR II; 
Meranie kinetiky cílií respiračného traktu 
262202219. 
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Úvod 

Dýchacie cesty pre zabezpečenie 
svojej homeostázy disponujú niekoľkými 
obrannými mechanizmami, ktorých úlo-
hou je odstránenie alebo degradácia škod-
livín a patogénov z vonkajšieho aj vnútor-
ného prostredia. Patria sem obranné me-
chanizmy reflexnej (kašeľ, kýchanie, bron-
chokonstrikcia) a nereflexnej povahy (mu-
kociliárny klírens, alveolobronchiálne očis-
ťovanie), a tiež činnosť imunitného systé-
mu, ktorý prostredníctvom buniek vrode-
nej a získanej imunity zabezpečuje fyzikál-
nu a antimikrobiálnu ochranu slizníc (Wa-
terer, 2012). 
 
Mukociliárny klírens 

Mukociliárny klírens predstavuje 
spolu s kašľom jeden z najúčinnejších vro-
dených mechanizmov na odstránenie iri-
tantov a patogénov z dýchacích ciest, kto-
rý je výsledkom kooperácie ciliárnych 
a sekrečných buniek. Správna funkcia mu-
kociliárneho klírensu je zabezpečená 2 
procesmi - tvorbou hlienu a transportom 
hlienu, ktoré na rozdiel od kašľa odstraňu-
jú škodliviny aj z dolných častí dýchacieho 
systému (Munkholm a Mortensen, 2014; 
Hariri a Cohen, 2016). 

Podstatnú časť epitelu dýchacích 
ciest od trachey po bronchioly tvoria ci-
liárne a sekrečné bunky, ku ktorým patria 
serózne, pohárikovité a Clara bunky. 
V dolných častiach dýchacieho systému 
prevažujú Clara bunky produkujúce po-
vrchovoaktívne látky podobné surfaktan-
tom, ktoré bránia kolapsu bronchiol. Sek-
rečné bunky produkujú širokú škálu anti-

mikrobiálnych látok (defenzíny, lyzozýmy, 
opsoníny, IgA) zodpovedných za antibak-
teriálnu a antivírusovú ochranu, ale aj cy-
tokínov a vysokomolekulárnych glykopro-
teínov (tzv. mucínov), ktoré spolu s vodou 
vytvárajú gélovú štruktúru – hlien (Know-
les a Boucher, 2002). Až 97 % hlienu tvorí 
voda, zvyšné 3 % inkorporované tuhé zlož-
ky ako mucíny, lipidy, proteíny, soli 
a zvyšky buniek. Mucíny MUC5AC 
a MUC5B, exprimované predovšetkým 
v dýchacích cestách, sú zodpovedné za 
formovanie mukózneho hlienu, jeho visko-
zitu a elasticitu, ktoré sú rozhodujúce pre 
následné zachytávanie častíc, ciliárny tran-
sport a vykašliavanie. V prípade patologic-
kých stavov, pri ktorých dochádza 
k dehydratácii hlienovej vrstvy alebo hy-
persekrécii mucínov, sa hustota hlienu 
zvyšuje, hlien adheruje na stenách dýcha-
cích ciest a neodstraňuje sa efektívne. 
Akumulácia hlienu vedie k obštrukcii dý-
chacích ciest, následnej kolonizácii pato-
génmi a rekurentným infekciám (Fahy 
a Dickey, 2010). 

Pod gélovou vrstvou hlienu sa na-
chádza periciliárna vrstva s hrúbkou pri-
bližne 7 μm, ktorá vytvára vhodné pro-
stredie pre kmitanie cílií. Množstvo vodna-
tej periciliárnej tekutiny je regulované 
transportom sodíkových a chloridových 
iónov a priliehajúcou gélovou vrstvou slú-
žiacou ako rezervoár vody. V minulosti sa 
predpokladalo, že kmitanie cílií vo vodna-
tej periciliárnej tekutine zabezpečuje tran-
sport hlienovej vrstvy (tzv. ,,gel-on-water 
model“). Táto teória však nevysvetľovala 
vzájomnú koexistenciu uvedených dvoch 
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vrstiev bez toho, aby došlo k ich zmieša-
niu. V roku 2012 Button et al. navrhli mo-
del ,,gel-on-brush“, podľa ktorého sa 
v periciliárnej vrstve nachádzajú membrá-
novo-viazané mucíny a mukopolysacharidy 
naviazané na cílie, ktoré formujú extrace-
lulárnu sieť. Táto sieť bráni mucínom 
MUC5AC a MUC5B z hlienovej vrstvy 
a zachyteným časticiam penetrovať do 
periciliárnej vrstvy a umožňuje tak ich vzá-
jomnú existenciu v tesnej blízkosti (Button 
et al. 2012). 

Neoddeliteľnou súčasťou mukoci-
liárneho transportu sú senzorické organely 
– cílie, ktoré svojím kmitavým 
a koordinovaným pohybom odstraňujú 
inhalované častice zachytené v hliene. 
Mechanizmus pohybu a jeho regulácia nie 
sú doposiaľ úplne objasnené. Stimuláciu 
kmitania cílií v dýchacom systéme zabez-
pečuje zvýšená syntéza sekundárnych pos-
lov – cyklického adenozínmonofosfátu 
(cAMP), ktorý aktivuje proteínkinázu C 
(PKA), cyklického guanozínmonofosfátu 
(cGMP), ktorý vedie k aktivácii proteín-
kinázy G (PKG) a Ca2+. Látky zo skupiny β2-
agonistov (cez PKA) či oxid dusnatý (cez 
PKG) preto pôsobia ako stimulanty pohybu 
cílií (Schmid a Salathe, 2011). 

Pohyblivosť cílií môžu negatívne 
ovplyvniť výraznejšie zmeny pH prostredia 
periciliárnej tekutiny (mimo rozmedzia 
7,5-10,5) a patologické poruchy mukoci-
liárneho transportu, ktoré môžu byť spô-
sobené poruchou pohybu cílií (ciliárne 
dyskinézie) alebo zmenou v zložení hlienu. 
Z hľadiska etiológie delíme poruchy muko-
ciliárneho transportu na vrodené 
a získané. Poruchy mukociliárneho tran-
sportu narúšajú efektívne odstraňovanie 
hlienu z dýchacích ciest a vedú k stáze 
hlienu, ktorý sa tak stáva vhodným pro-
stredím pre rast patogénov a následné 
opakujúce sa infekcie. Najčastejšími sym-
ptómmi zhoršeného klírensu hlienu sú 

dyspnoe a kašeľ, ktorý je spôsobený stimu-
láciou vágových aferentných nervov 
v larynxe a farynxe (Fahy a Dickey, 2010). 
 
Mukolytiká 

Mukolytiká, skupina liečiv patriaca 
k expektoranciám, zabezpečuje odstraňo-
vanie hlienu z dýchacích ciest ovplyvnením 
jeho fyzikálno-chemických vlastností 
a znížením viskozity, čo uľahčuje následný 
transport. Liečivá z tejto skupiny môžu 
mať aj protizápalové, antioxidačné 
a bronchodilatačné účinky, preto ich mož-
no zaradiť aj k tzv. mukoregulačným lát-
kam (Rubin, 2007). 

N-acetylcysteín - derivát ami-
nokyseliny cysteínu, obsahuje vo svojej 
molekule sulfhydrilovú skupinu, ktorá 
štiepi disulfidické väzby medzi monmérmi 
mucínu, čím znižuje viskozitu hlienu. Cys-
teín sa ako prekurzor glutatiónu podieľa 
na vychytávaní voľných kyslíkových radiká-
lov a vykazuje antioxidačné vlastnosti, čo 
umožňuje jeho použitie ako antidotum pri 
predávkovaní paracetamolom. Okrem an-
tioxidačných vlastností má N-acetylcysteín 
aj protizápalové účinky (pravdepodobne 
inhibíciou transkripčného faktora NF-κB) 
a nešpecifický mikrobicídny efekt na nie-
ktoré baktérie a vírusy. V prípade perorál-
neho užívania je denná dávka N-
acetylcysteínu 600 mg rozdelená do 2-3 
dávok (Račanská, 2015; Rubin, 2007). Na-
koľko sa od mukolytík sa vo všeobecnosti 
vyžaduje, aby nepotláčali kašľový reflex 
a stimulovali cílie k transportu hlienu, roz-
hodli sme sa na našom pracovisku otesto-
vať antitusický účinok viacerých liečiv a ich 
vplyv na frekvenciu kmitania cílií (CBF). N-
acetylcysteín (p.o. 20 mg/kg) v našich ex-
perimentálnych podmienkach síce signifi-
kantne neovplyvnil kašľový reflex 
v porovnaní s kontrolou (Obr.1), avšak 
potlačil kmitanie cílií (CBF), čo je v prípade 
mukolytík nežiaduce (Obr. 2). 
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Obr. 1: Ovplyvnenie kašľa N-acetylcysteínom. Porovnanie počtu nárazov kašľa po 7-dňovom podávaní N-
acetylcysteínu v porovnaní s kontrolnou neliečenou skupinou a skupinou, ktorej bol podávaný kodeín. Hodnoty 
v grafe sú uvedené ako priemer ± SEM. Štatistická významnosť *p ≤ 0,05 vs. kontrola. 
 
 

 
 

Obr. 2: Vplyv N-acetylcysteínu, ambroxolu a erdosteínu na frekvenciu kmitania cílií (CBF). Porovnanie frekven-
cie kmitania cílií po 7-dňovom podávaní N-acetylcysteínu, amboroxolu a erdosteínu v porovnaní s kontrolnou 
neliečenou skupinou a skupinou, ktorej bol podávaný salbutamol. Hodnoty v grafe sú uvedené ako priemer ± 
SEM. Štatistická významnosť *p ≤ 0,05 vs. kontrola, *** p ≤ 0,001 vs. kontrola. 
 

Homocysteínový analóg erdosteín 
sa ako prodrug forma liečiva v organizme 
premieňa na aktívne metabolity so sul-
fhydrilovými skupinami, ktoré štiepia 
mukopolysacharidy hlienu podobne ako N-
acetylcysteín. Zároveň má erdosteín antio-
xidačné a protizápalové vlastnosti, potláča 
adhéziu baktérií na dýchací epitel 
a pomáha predchádzať poškodeniu dýcha-

cích ciest fajčením. U dospelých a detí nad 
12 rokov sa podáva dávka 300 mg dvakrát 
denne (Pappová et al., 2017). Počet nára-
zov kašľa nebol štatisticky významne zme-
nený pri 7-dňovom podávaní erdosteínu 
v dávke 10 mg/kg oproti kontrole (Obr. 3), 
avšak frekevencia kmitania cílií sa 
v porovnaní s kontrolnou skupinou signifi-
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kantne zvýšila, čo pozitívne napomáha 
odstraňovaniu hlienu (Obr. 2). 
 Ambroxol predstavuje aktívny me-
tabolit bromhexínu, ktorý preukazuje 
účinky sekretolytické -  stimuluje bron-
chiálne žliazky k zvýšenej tvorbe serózne-
ho hlienu, sekretomotorické – podporuje 
pohyb cílií riasinkového epitelu, protizápa-
lové, antioxidačné a lokálne anestetické. 
Ambroxol súčasne indukuje tvorbu 
a uvoľňovanie pľúcneho surfaktantu, ktorý 

znižuje adhezivitu hlienu k povrchu dýcha-
cích ciest. Denná dávka ambroxolu pre 
osoby staršie ako 12 rokov je 60-120 mg 
rozdelených do viacerých dávok (Malerba 
a Ragnoli, 2007). 7-dňové experimentálne 
podávanie ambroxolu v dávke 10 mg/kg 
viedlo k nesignifikantnému miernemu zvý-
šeniu počtu nárazov kašľa (Obr. 4), pričom 
kmitanie cílií nebolo v porovnaní 
s kontrolou ovplyvnené (Obr. 2). 

 

 
 

Obr. 3: Ovplyvnenie kašľa erdosteínom. Porovnanie počtu nárazov kašľa po 7-dňovom podávaní erdosteínu 
v porovnaní s kontrolnou neliečenou skupinou a skupinou, ktorej bol podávaný kodeín. Hodnoty v grafe sú 
uvedené ako priemer ± SEM. Štatistická významnosť **p ≤ 0,01 vs. kontrola. 
 

 
 

Obr. 4: Ovplyvnenie kašľa ambroxolom. Porovnanie počtu nárazov kašľa po 7-dňovom podávaní ambroxolu 
v porovnaní s kontrolnou neličenou skupinou a skupinou, ktorej bol podávaný kodeín. Hodnoty v grafe sú uve-
dené ako priemer ± SEM. Štatistická významnosť **p ≤ 0,01 vs. Kontrola. 
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Kašľový reflex 
Kašľový reflex predstavuje základný 

obranný mechanizmus, ktorý slúži 
k udržaniu priechodnosti dýchacích ciest. 
Hlavnou úlohou kašľa je odstraňovanie 
hlienu, nečistôt a cudzorodých častíc 
z dýchacích ciest, a tak zabránenie ich as-
pirácii. Do určitej miery je ovplyvniteľný 
vôľou (Morice et al. 2006).  

Kašeľ ako vágový reflex vzniká po-
dráždením aferentných nervových zakon-
čení v stenách a sliznici dýchacích ciest 
reagujúcich na mechanické, chemické 
a tepelné stimuly. Kašľové receptory ozna-
čujeme ako RAR (rýchlo sa adaptujúce 
receptory, zakončenia myelinizovaných A-
delta vláken), SAR (pomaly sa adaptujúce 
receptory, zakončenia zväčša myelinizova-
ných A-delta vláken) a J receptory (zakon-
čenia nemyelinizovaných C vláken). A-
delta vlákna (hlavne RAR) sú senzitívne 
najmä na mechanické stimuly a uplatňujú 
sa predovšetkým pri fyziologickom kašli, 
nemyelinizované C vlákna sú zas citlivejšie 
na dráždenie chemickými látkami (hista-
mín, neurokiníny, CGRP) a podieľajú sa na 
vzniku patologického kašľa, často spoje-
ného s bolesťou. Suchý, neproduktívny 
kašeľ sa môže rôznymi mechanizmami 
meniť na vlhký sprevádzaný vykašliavaním 
hlienového, hnisavého alebo krvavého 
spúta. V prípade patologických stavov, 
zvýšenie viskozity hlienu a jeho hustoty 
alebo ciliárne dyskinézy môžu sťažiť vykaš-
liavanie hlienu a spôsobiť jeho stázu 
v dýchacích cestách, na druhej strane, pri-
veľmi riedky hlien môže do dýchacích ciest 
zatekať a efektívne odstraňovanie hlienu 
sa tak môže narušiť (Polverino et al., 
2012). 
 
 
 

Antitusiká 
Antitusiká predstavujú farmakolo-

gickú skupinu liečiv, ktorá sa používa na 
potlačenie, príp. zastavenie neproduktív-
neho suchého kašľa. Kašľový reflex môžu 
antitusiká ovplyvniť viacerými mechaniz-
mami - blokádou senzitívnych receptorov 
v priedušnici alebo bronchoch, ovplyvne-
ním centra pre kašeľ, aferentných 
a eferentných dráh alebo samotného efek-
tora. Podľa spôsobu účinku ich delíme na 
antitusiká kodeínového a nekodeínového 
typu (Rang et al., 2016). 

Dlhodobo používaným štandard-
ným antitusikom, s ktorým sa porovnáva 
antitusická aktivita ostatných liečiv, je ko-
deín. Kodeín patrí do skupiny opioidných 
antitusík a svojím agonistickým pôsobením 
na opioidné μ2- receptory tlmí centrum 
pre kašeľ v predĺženej mieche. Používa sa 
na tlmenie neproduktívneho dráždivého 
kašľa známej etiológie, ale výhodné je aj 
jeho využitie v prípade bolestivých stavov 
a pred diagnostickými výkonmi, keďže 
v organizme sa približne 10 % kodeínu 
metabolizuje na morfín, ktorý má analge-
tické účinky. Denná dávka kodeínu pre 
dospelých je 15-30 mg trikrát denne, 
u dospievajúcich od 12 rokov 15-30 mg 
každých 6 hodín. Kodeín, ako aj iné opioi-
dy, zvyšuje viskozitu, elasticitu a hustotu 
hlienu a môže sťažovať expektoráciu 
(Fleming a Wanat, 2014, Rang et al. 2016). 
Od antitusík sa očakáva dostatočný tlmivý 
účinok na kašeľ bez negatívneho ovplyv-
nenia vlastností a transportu hlienu. Kode-
ín podávaný experimentálnym zvieratám 
p.o. 7 dní v dávke 10 mg/kg preukázal 
signifikantný tlmivý účinok na kašeľ 
v porovnaní s kontrolou (Obr.5) a takisto 
výrazne neovplyvnil frekvenciu kmitania 
cílií, aj keď bol pozorovaný mierny trend 
jej zníženia (Obr. 6). 
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Obr. 5: Antitusická účinnosť kodeínu. Porovnanie počtu nárazov kašľa po 7-dňovom podávaní kodeínu 
v porovnaní s kontrolnou neliečenou skupinou. Hodnoty v grafe sú uvedené ako priemer ± SEM. Štatistická 
významnosť ***p ≤ 0,001 vs. kontrola. 
 

 
Obr. 6 Vplyv kodeínu a dextrometorfánu na frekvenciu kmitania cílií (CBF). Porovnanie frekvencie kmitania cílií 
po 7-dňovom podávaní kodeínu a dextrometorfanu v porovnaní s kontrolnou neliečenou skupinou a skupinou, 
ktorej bol podávaný salbutamol. Hodnoty v grafe sú uvedené ako priemer ± SEM. Štatistická významnosť ***p 
≤ 0,001 vs. kontrola. 
 

 
Obr. 7: Antitusická účinnosť dextrometorfánu. Hodnoty v grafe sú uvedené ako priemer ± SEM. Štatistická 
významnosť ***p ≤ 0,001 vs. kontrola. 
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Záver 
Overenie antitusickej účinnosti ko-

deínových antitusík dextrometorfanu 
a kodeínu preukázalo  štatisticky význam-
né tlmenie kašľového reflexu bez negatív-
neho ovplyvnenia ciliárneho aparátu, po-
dobne ako aj u mukolytík erdosteínu 
a ambroxolu. Na druhej strane, v prípade 
mukolytika N-acetylcysteínu bolo dokáza-
né potlačenie kmitania cílií, čo môže ne-
žiaduco ovplyvňovať efektívny transport 
hlienu z dýchacích ciest. Nakoľko je N-
acetylcysteín voľnopredajným a často vyu-
žívaným liečivom v klinickej praxi, 
k overeniu tejto hypotézy je potrebné vy-
konať ďalšie experimenty. 
 
Táto práca vznikla vďaka podpore grantov 
APVV 0305-12 a VEGA 1/0160/17. 
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Neselektívne PDE inhibítory  

Fosfodiesterázy (PDE) predstavujú 
rodinu enzýmov, ktoré sú schopné kataly-
zovať hydrolýzu 3` cyklických fosfátových 
väzieb cyklického 3`,5` adenozín (cAMP) 
a/alebo guanozín monofosfátu (cGMP). 
Každý typ buniek dokáže tvoriť viacero 
rôznych podtypov fosfodiesteráz. Neselek-
tívne PDE inhibítory ovplyvňujú niekoľko 
PDE, preto ich účinok môže byť zameraný 
na viac typov buniek resp. môže ovplyvniť 
viac dejov v organizme súčasne. Vzhľadom 
na patogenézu respiračných ochorení sa 
predpokladá, že v respiračnom systéme 
môžu PDE inhibítory pôsobiť najmä na PDE 
3, 4 a 5 (Bender a Beavo 2006). 

Hlavnými predstaviteľmi neselek-
tívnych PDE inhibítorov sú xantínové deri-
váty. Najznámejšie z nich sú trimetylxantín 
kofeín, u ktorého prevažujú centrálne 
(psychostimulačné) účinky a dimetylxantí-
ny teofylín a teobromín, u ktorých prevlá-
dajú periférne účinky (bronchodilatačné a 
kardiostimulačné). Teofylín má malú tera-
peutickú šírku, pričom za bezpečnú sa po-
važuje dávka, ktorá zabezpečí plazmatické 
hladiny v rozmedzí 10-15 mg/l. Bronchodi-
latačný efekt sa dostavuje pri vysokých 
koncentráciách teofylínu v plazme (>10 
mg/l), kým protizápalový účinok je možné 
pozorovať pri nižších koncentráciách (5-10 
mg/l). V súčasnosti sa teofylín používa 
najmä v liečbe chronickej obštrukčnej 
bronchopulmonálnej choroby 
a bronchiálnej astmy (Barnes, 2005).  

Teofylín ako neselektívny PDE inhi-
bítor zvyšuje hladiny cAMP a cGMP v bun-
kách, čo vedie ku bronchodilatácii a vazo-

dilatácii. Okrem toho teofylín znižuje 
množstvo vápnika, acetylcholínu a mono-
amínov v bunkách a znižuje uvoľňovanie a 
účinok rôznych mediátorov zápalu a bron-
chokonstrikcie vrátane prostaglandínov. 
Vďaka podobnej štruktúre sú teofylín a 
ostatné metylxantíny aj antagonistami 
adenozínových receptorov. Adenozín v 
dýchacích cestách spôsobuje bronchokon-
strikciu a chronický zápal a moduluje čin-
nosť neutrofilov, eozinofilov, lymfocytov a 
makrofágov. Keďže adenozín je aj silný 
bronchokonstriktor, ktorý uvoľňuje hista-
mín a leukotriény pri astme, ale napr. aj 
pri hypoxémii, teofylín ako kompetitívny 
inhibítor adenozínových receptorov spô-
sobuje bronchodilatáciu. Okrem toho teo-
fylín zvyšuje tvorbu surfaktantu a mukoci-
liárny transport a zlepšuje vychytávanie 
voľných foriem kyslíka (ROS) (Barnes 2005, 
Spicuzza et al. 2006).  

Aminofylín je zmesou teofylínu a 
etyléndiamínu v pomere 2:1. Etyléndiamín 
zlepšuje účinnosť teofylínu zvýšením jeho 
rozpustnosti. Etyléndiamín je zároveň aj 
vysoko účinnou antioxidačnou látkou 
schopnou vychytávať hydroxylové radikály 
(OH.) a kyselinu chlórnu (HOCl) in vivo, a 
tak znížiť oxidačné poškodenie tkanív (La-
penna et al. 1995). V klinickej praxi sa 
aminofylín využíva najmä pre svoje bron-
chorelaxačné a protizápalové účinky ako aj 
pre schopnosť stimulovať dýchanie (Bar-
nes 2005).  

Ďalším predstaviteľom dimetylxan-
tínov je pentoxifylín. Vďaka výborným 
hemoreologickým vlastnostiam, schopnos-
ti znižovať agregáciu trombocytov a tvorbu 
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trombov a zlepšovať prietok periférnymi 
cievami sa pentoxifylín používa v liečbe 
intermitentných klaudikácií a vaskulárnej 
demencie. Aj pentoxifylín funguje ako ne-
selektívny PDE inhibítor a antagonista 
adenozínových receptorov. Aktivuje fosfo-
kinázu (PK)A, inhibuje syntézu tumor ne-
krotizujúceho faktora (TNF)α a leukotrié-
nov a redukuje zápal (Deree et al. 2008).  

 
Akútne poškodenie pľúc 

Staršia definícia charakterizovala 
„akútne poškodenie pľúc“ akútnym začiat-
kom, nálezom bilaterálnych infiltrátov na 
RTG snímke hrudníka, hodnotou zakline-
ného tlaku v a. pulmonalis ≤18 mm Hg 
resp. absenciou príznakov hypertenzie 
ľavej predsiene, a závažnou hypoxémiou. 
Ak pomer medzi parciálnym tlakom kyslíka 
v arteriálnej krvi (PaO2) a frakciou inspiro-
vaného kyslíka (FiO2) bol >200 mm Hg a 
<300 mm Hg, tento stav sa označoval 
„akútne poškodenie pľúc“ (acute lung in-
jury, ALI). Pri PaO2/FiO2 ≤200 mm Hg sa 
tento stav označoval „syndróm akútnej 
respiračnej tiesne“ (acute respiratory dis-
tress syndrome, ARDS). Novšia definícia 
rozlišuje len 3 kategórie ARDS podľa hypo-
xémie: mierny (PaO2/FiO2 200-300 mm 
Hg), stredný (PaO2/FiO2 100-200 mm Hg) 
a závažný (PaO2/FiO2 ≤100 mm Hg) stupeň 
ARDS (ARDS Definition Task Force 2012). 
Pojem „akútne poškodenie pľúc“ sa 
v súčasnosti používa na všeobecné ozna-
čenie a tiež v experimentálnych štúdiách.  

ALI/ARDS môže vzniknúť vo všet-
kých vekových skupinách pacientov, a to 
z priamych (pľúcnych) príčin, napr. ako 
následok pneumónie, aspirácie, inhalácie 
toxických plynov a pod., alebo 
z nepriamych (mimopľúcnych) príčin ako 
sekundárny dôsledok napr. sepsy, závažnej 
traumy, pankreatitídy a pod. Inzult poško-
dzuje alveolárne epitelové bunky (výraz-
nejšie pri priamom poškodení pľúc) a tiež 
endotelové bunky (výraznejšie pri nepria-
mom poškodení pľúc), čo vedie k zvýšenej 

priepustnosti alveolokapilárnej bariéry pre 
tekutinu bohatú na proteíny a k rýchlej 
tvorbe perivaskulárneho a intra-
alveolárneho edému. ALI/ARDS je spojené 
aj so zvýšenou koaguláciou a zníženou 
fibrinolýzou, čo sa prejaví tvorbou alveo-
lárnych depozitov fibrínu, ktoré potencujú 
poškodenie alveolárnych buniek. Zároveň 
v alveolách dochádza k poruche transpor-
tu iónov a dysfunkcii surfaktantu, čím sa 
výrazne naruší schopnosť epitelu odstra-
ňovať tekutinu z alveol. Strata integrity 
alveolokapilárnej membrány je tiež spoje-
ná s výrazným prestupom leukocytov 
a erytrocytov do alveolárneho priestoru 
(Matthay a Zemans 2011). Z poškodených 
buniek sa uvoľňuje značné množstvo pro-
zápalových látok vrátane interleukínov 
(IL)-1β, IL-6, IL-8 a TNFα, ROS a iných bio-
aktívnych látok, ktoré aktivujú poly-
morfunukleáry (PMN), najmä neutrofily, 
makrofágy a iné bunky, a stimulujú che-
motaxiu neutrofilov z cirkulácie do poško-
dených pľúc. Zvýšené koncentrácie prozá-
palových látok zvyšujú apoptózu epitelo-
vých buniek, čím ďalej zhoršujú poškode-
nie epitelu. Apoptóza neutrofilov sa nao-
pak vplyvom zápalu oneskoruje, vďaka 
čomu aktivované neutrofily dlhšiu dobu 
pôsobia v mieste poškodenia (Galani et al. 
2010).  

Bioaktívne látky uvoľnené 
z poškodených resp. aktivovaných buniek 
sa v krátkom čase vyplavujú do krvi, vďaka 
čomu môžu slúžiť ako markery stupňa 
a dynamiky poškodenia resp. aktivácie 
jednotlivých typov buniek (Bhargava a 
Wendt 2012, Mokra a Kosutova 2015). Na 
druhej strane tieto mediátory spúšťajú 
systémovú zápalovú odpoveď, ktorá môže 
vyústiť až do multiorgánového zlyhania. Za 
priaznivejších okolností sa zápalová odpo-
veď postupne zmierňuje a nastupuje ob-
nova poškodenej alveolokapilárnej barié-
ry, reabsorpcia edému a odstraňovanie 
exsudátu z alveolárnych priestorov. Situá-
cia môže skončiť úplným vyhojením alebo 
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môže progredovať do intersticiálnej pľúc-
nej fibrózy (Matthay a Zemans 2011).  

 
Liečba ALI/ARDS 

Základom liečby ALI/ARDS je me-
chanická ventilácia šetriaca poškodené 
pľúca, ktorá používa malé dychové objemy 
(<6 ml/kg hmot.) a limitované inspiračné 
tlaky (<3 kPa), aby sa zabránilo nadmernej 
distenzii pľúc („barotrauma/volutrauma“); 
a vysoké hodnoty pozitívneho tlaku na 
konci výdychu (PEEP) na prevenciu opako-
vaného otvárania a zatvárania terminál-
nych pľúcnych jednotiek („atelektrauma“) 
(Haberthür a Seeberger 2016).  

Okrem toho boli v liečbe ALI/ARDS 
testované liečivá z rôznych farmakologic-
kých skupín (Boyle et al. 2013), pričom 
viaceré z nich vykázali pomerne dobrú 
odozvu u niektorých skupín pacientov 
s ARDS resp. u experimentálnych modelov 
niektorých foriem ALI (Standiford a Ward 
2016). Perspektívnou skupinou liečiv sú aj 
neselektívne PDE inhibítory, a to vďaka ich 
schopnosti pôsobiť antioxidačne, protizá-
palovo a antiedematózne. 

 
Použitie neselektívnych PDE inhibítorov 
pri ALI/ARDS 

Neselektívne PDE inhibítory boli 
úspešne použité v in vitro podmienkach 
a tiež v in vivo modeloch ALI resp. 
u pacientov s ARDS. V in vitro štúdiách, 
kde sa na simuláciu zmien pri ARDS použi-
la expozícia izolovaných buniek lipopolysa-
charidu (LPS), došlo po pridaní teofylínu a 
pentoxifylínu k potlačeniu tvorby TNFα a 
IL-1β (Endres et al. 1991) a k zmierneniu 
morfologických zmien (Sato et al. 1991). 
Pentoxifylín nedávno znížil expresiu CD14, 
CD11b, CD64, CD71 a CD80 v krvných mo-
nocytoch nedonosených novorodencov 
a znížil tvorbu TNFα, IL-1β a IL-6 vo vzor-
kách všetkých vekových skupín pacientov 
(dospelí, donosení i nedonosení novoro-
denci) a znížil expresiu TLR4 (Schüller et al. 
2017).  

V LPS-indukovanom modeli ALI 
u potkanov teofylín inhiboval migráciu 
neutrofilov, tvorbu TNFα a aktiváciu bu-
niek v bronchoalveolárnej lavážnej (BAL) 
tekutine (Escofier et al. 1999). V dvoch 
modeloch ALI preventívne podanie amino-
fylínu zabránilo zvýšeniu tlaku v a. pulmo-
nalis a zvýšeniu tvorby pľúcneho edému 
(Hsu et al. 1993, Hsu et al. 1996). V našich 
experimentoch, kde bolo ALI u králikov 
vyvolané opakovanou lavážou pľúc fyzio-
logickým roztokom, aminofylín znížil mig-
ráciu neutrofilov do pľúc a tvorbu pľúcne-
ho edému, zlepšil výmenu plynov a tiež 
pravo-ľavé pľúcne skraty, redukoval oxi-
dačný stres, apoptózu pľúcnych buniek 
a koncentrácie markerov zápalu a poško-
denia pľúc (zatiaľ nepublikované). 
U králikov s fosgénom indukovaným ALI 
liečba aminofylínom znížila pľúcnu kapi-
lárnu permeabilitu sprostredkovanú cez 
leukotriény C4/D4/E4, znížila tlak v a. pul-
monalis, tvorbu pľúcneho edému  
a peroxidáciu lipidov vyjadrenú pomocou 
derivátov kyseliny tiobarbiturovej (TBARS) 
(Sciuto et al. 1997). Podobný efekt bol 
zaznamenaný aj pri preventívnom podaní 
pentoxifylínu (Ishizaka et al. 1989, Hsu et 
al. 1993) a tiež po podaní lyzofylínu, deri-
vátu pentoxifylínu (Guidot et al. 1997, Hy-
bertson et al. 1997).  

V inom modeli ALI, ktorý bol vyvo-
laný intratracheálnym podaním novoro-
deneckého mekónia, pentoxifylín 
u prasiatok (Korhonen et al. 2004) 
a u potkanov (Turhan et al. 2012) zabránil 
zvýšeniu TNFα a tvorbe pľúcneho edému 
a zlepšil výmenu plynov. U králikov 
s podobným modelom ALI aminofylín 
zlepšil oxygenáciu a znížil pravo-ľavé pľúc-
ne skraty, počet buniek v BAL, hyperreak-
tivitu dýchacích ciest, tvorbu pľúcneho 
edému a oxidačné zmeny v pľúcnom tka-
nive (Mokra et al. 2007). Porovnaním 
účinku dvoch dávok aminofylínu (1 mg/kg 
a 2 mg/kg) sme zistili, že vyššia dávka ami-
nofylínu výraznejšie zlepšuje respiračné 
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parametre, potlačuje tvorbu edé-
mu, lipoperoxidáciu a transmigráciu neut-
rofilov a reaktivitu trachey na histamín, 
zatiaľ čo nižšia dávka aminofylínu viedla k 
potlačeniu oxidácie proteínov 
a hyperreaktivity pľúcneho stripu na his-
tamín (Mokra et al. 2008). Hodnotili sme 
aj krátkodobé účinky aminofylínu na kar-
diovaskulárne parametre. Zistili sme, že 
bezprostredne po i.v. podaní aminofylínu 
došlo ku zvýšeniu tlaku v a. femoralis 
a zvýšeniu frekvencie srdca, ktoré sa 
v priebehu niekoľkých desiatok minút vrá-
tili na pôvodné hodnoty, zatiaľ čo zvýšenie 
variability frekvencie srdca pretrvávalo až 
do konca experimentu (Mokra et al. 2013), 
čo môže byť kritické najmä u pacientov s 
kardiovaskulárnou nestabilitou. 

Protizápalový a antiedematózny 
efekt malo aj podávanie vysokej dávky 
kofeínu počas 2 týždňov pred vyvolaním 
ALI a tiež akútne podanie vysokej dávky 
kofeínu 30 min pred vyvolaním ALI u myší, 
zatiaľ čo akútne podanie nízkej dávky kofe-
ínu 30 min pred indukciou ALI pozitívny 
efekt nemalo (Li et al. 2011). Paraxantín, 
derivát kofeínu, u myší s LPS-indukovaným 
ALI inhiboval nukleárny enzým poly(ADP-
ribózo) polymerázu-1 (PARP-1), znížil kon-
centráciu myeloperoxidázy (MPO), trans-
kripciu IL-6, TNFα, MIP1α a MIP2 génov 
a tvorbu PAR-polyméru (Geraets et al. 
2010). 

U septických morčiat liečba amino-
fylínom znížila prestup albumínu do pľúc, 
ale znížila aj stredný arteriálny tlak, zatiaľ 
čo pentoxifylín znížil tvorbu pľúcneho 
edému bez poklesu tlaku (Harada et al. 
1989). Naopak, u potkanov s E.coli-
indukovanou sepsou pentoxifylín znížil 
TNFα v sére, ale potencoval systémovú 
hypotenziu, neovplyvnil neutropéniu 
a trombocytopéniu, mikrovaskulárnu 
permeabilitu, ani 24 h prežívanie (Lechner 
et al. 1993). U prasiatok s G-negatívnou 
sepsou preventívne aj terapeutické poda-
nie pentoxifylínu zmiernilo poškodenie 

pľúc a zlepšilo oxygenáciu, ale neovplyvni-
lo TNFα v plazme, počty PMN v krvi ani 
expresiu CD18. Preventívne a včasné (1 h 
po podaní baktérií) terapeutické podanie 
pentoxifylínu zlepšilo aj srdcový index, 
zatiaľ čo podanie pentoxifylínu 2 h po bak-
teriálnej infúzii viedlo ku nekontrolovateľ-
nej hypotenzii u 2 zo 4 zvierat v skupine 
(Ridings et al. 1994). Podobne 
u spontánne dýchajúcich potkanov 
s endotoxémiou aminofylín v dávke 1 
mg/kg predchádzal respiračným 
a hemodynamickým zmenám typickým pre 
sepsu (Fakioglu et al. 2004). U potkanov 
so sekundárnym ALI po uzavretí infrare-
nálnej aorty došlo po podaní pentoxifylínu 
ku zlepšeniu histologického skóre poško-
denia pľúc a tvorby pľúcneho edému, zlep-
šila sa výmena dýchacích plynov, znížil sa 
počet buniek a obsah proteínov v BAL te-
kutine, znížila sa MPO aktivita a expresia 
ICAM-1 v pľúcach a tiež hladiny TNFα, IL-6, 
IL-1β a rozpustného ICAM-1 v plazme 
a zvýšila sa tvorba protizápalového IL-10 
(Li et al. 2016a). Podobne, pentoxifylín 
podávaný počas 3 dní potkanom s ALI re-
dukoval poškodenie a zápal v pľúcach, 
znížil oxidačný stres a zvýšil hladiny mar-
kerov reparácie pľúc (Sunil et al. 2014). 
Protizápalový efekt pentoxifylínu bol po-
tvrdený aj u myší so sekundárnym ALI po 
cekálnej ligatúre a punkcii (Li et al. 2016b). 
Lyzofylín podaný miniprasiatkam 30 min 
pred vyvolaním sepsy alebo 1 h po injekcii 
baktérií zmiernil pľúcnu hypertenziu, neut-
ropéniu a hypoxémiu, redukoval pľúcny 
edém a prienik albumínu do pľúc,  znížil 
TBARS a MPO aktivitu, kým efekt liečby 2 h 
po vyvolaní sepsy bol minimálny (Ha-
segawa et al. 1997).  

Klinických štúdií s použitím nese-
lektívnych PDE inhibítorov pri ARDS je 
pomerne málo. Približne pred 20 rokmi sa 
objavili štúdie, v ktorých sa testovalo po-
danie lyzofylínu, ktorý inhibuje lyzofosfati-
dickú acyltransferázu a znižuje uvoľňova-
nie voľných mastných kyselín (VMK) 
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z bunkových membrán, ktoré sú zvýšené 
u pacientov s ARDS. V malej skupine pa-
cientov so sepsou lyzofylín redukoval VMK 
v sére (Bursten et al. 1996). Hoci aj nasle-
dujúca prospektívna, randomizovaná, dvo-
jito zaslepená, placebo-kontrolovaná mul-
ticentrická štúdia potvrdila pokles cirkulu-
júcich VMK, nebol zistený žiaden iný bene-
fit. Štúdia bola predčasne ukončená (The 
ARDS Network 2002) a lyzofylín aktuálne 
nie je súčasťou odporúčanej liečby ARDS 
(Standiford a Ward 2016). Podanie pento-
xifylínu septickým pacientom zlepšilo he-
modynamické parametre, teda zvýšila sa 
frekvencia srdca a srdcový index a znížila 
sa systémová a aj periférna vaskulárna 
rezistencia (Bacher et al. 1997). Údaje zo 6 
malých štúdií v Cochrane Database System 
ukázali, že podanie pentoxifylínu znížilo 
mortalitu a skrátilo hospitalizáciu novoro-
dencov so sepsou bez výraznejších nežia-
ducich účinkov (Pammi a Haque 2015). 

Podanie neselektívnych PDE inhibí-
torov môže byť výhodné aj pri pľúcnej hy-
pertenzii spojenej s ARDS. Preventívne 
podanie aminofylínu v HCl-indukovanom 
modeli izolovaných pľúc králika znížilo 
pľúcnu hypertenziu a tvorbu pľúcneho 
edému (Mizus et al. 1985).  

Ďalšou indikáciou pre podávanie 
neselektívnych PDE inhibítorov (najmä 
kofeínu) je apnoe a bronchopulmonálna 
dysplázia (BPD), ktoré vznikajú u extrémne 
nedonosených novorodencov (Schoen et 
al. 2014, Gallacher et al. 2016). Kofeín bol 
účinný aj pri hyperoxiou indukovanom ALI, 
ktoré slúži ako model BPD, kde zvýšil hla-
diny cAMP a fosforylovanej eNOS 
v pľúcach, čo bolo spojené so zlepšenou 
štruktúrou alveol a angiogenézou (Jing et 
al. 2017), znížil aktiváciu cyklooxygenázy-2 
a markery apoptózy (Teng et al. 2017) 
a znížil tvorbu chemokínov a cytokínov 
a influx aktivovaných leukocytov (Weichelt 
et al. 2013).  
 
 

Závery 
Neselektívne PDE majú veľký tera-

peutický potenciál, a to nielen v liečbe 
respiračných ochorení s hyperreaktivitou 
dýchacích ciest, ale ich použitie môže byť 
významným prínosom aj u pacientov s 
rôznymi formami ARDS. 
 
Podporené projektami VEGA 1/0305/14, VEGA 
1/0260/14, APVV-15-0075 a BioMed (ITMS 
26220220187). 
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Akútne poškodenie pľúc 
Akútne poškodenie pľúc (ALI) je 

dôsledkom priameho pľúcneho poškode-
nia, napr. pri pneumónii, alebo môže 
vzniknúť z nepriamych (mimopľúcnych) 
príčin, napr. pri pankreatitíde, sepse atď. 
(Matthay a Zemans 2011). K ALI dochádza 
vo všetkých vekových skupinách vrátane 
novorodencov, kde je jeho príčinou nedos-
tatok funkčného surfaktantu alebo jeho 
sekundárne poškodenie, napr. pri aspirácii 
mekónia (Gallacher et al. 2016).  

Hoci otázka spúšťacieho faktora 
doteraz nie je úplne objasnená, základné 
zmeny pri priamom i nepriamom pľúcnom 
poškodení sú veľmi podobné. Pri priamom 
poškodení pľúc inzult primárne poškodzu-
je epitelové bunky alveol, pri nepriamom 
poškodení pľúc sú primárne zasiahnuté 
endotelové bunky pľúc. Oba druhy inzul-
tov zvyšujú priepustnosť alveolo-kapilárnej 
bariéry a vedú k tvorbe edému. Pri ALI 
dochádza k zvýšenej koagulácii a zníženej 
fibrinolýze a tiež k tvorbe depozitov fibrínu 
v alveolách, ktoré potencujú poškodenie 
alveolárnych buniek. Zároveň vzniká poru-
cha transportu iónov a dysfunkcia surfak-
tantu v alveolách, čím sa naruší schopnosť 
epitelu odstraňovať tekutinu z alveol. 
V dôsledku straty integrity alveolo-
kapilárnej membrány leukocyty a erytro-
cyty prestupujú do alveolárneho priestoru 
(Matthay a Zemans 2011). Z poškodených 
buniek sa uvoľňujú rôzne bioaktívne látky 
vrátane interleukínov (IL)-1β, IL-6, IL-8 
a tumor nekrotizujúceho faktora (TNF)α, 
voľných foriem kyslíka (ROS) atď., ktoré 

aktivujú polymorfunukleáry (PMN), mak-
rofágy a iné bunky, a stimulujú chemota-
xiu neutrofilov do poškodených pľúc. Zá-
palové mediátory indukujú apoptózu epi-
telových buniek, čím ďalej zhoršujú po-
škodenie epitelu. Apoptóza neutrofilov sa 
naopak vplyvom zápalu spomaľuje, vďaka 
čomu aktivované neutrofily dlhšiu dobu 
pôsobia v mieste poškodenia (Galani et al. 
2010). Prozápalové látky uvoľnené z po-
škodených resp. aktivovaných buniek sa 
vyplavujú do krvi, vďaka čomu môžu slúžiť 
ako markery stupňa a dynamiky poškode-
nia resp. aktivácie jednotlivých typov bu-
niek (Mokra a Kosutova 2015). Na druhej 
strane tieto mediátory spúšťajú systémovú 
zápalovú odpoveď, ktorá môže vyústiť až 
do multiorgánového zlyhania. Za priazni-
vejších okolností sa zápalová odpoveď 
zmierňuje, poškodená alveolo-kapilárna 
bariéra sa reparuje, edém a exsudát z al-
veolárnych priestorov sa odstraňuje. Situ-
ácia môže skončiť úplným vyhojením 
a obnovením pľúcnych funkcií alebo môže 
vyústiť až do pľúcnej fibrózy (Matthay a 
Zemans 2011). 

Akútne poškodenie pľúc je možné 
v laboratórnych podmienkach modelovať 
pomocou rôznych modelov. Hoci žiaden 
z nich nedokáže úplne verne simulovať 
zmeny v ľudskom organizme v súvislosti so 
syndrómom akútnej respiračnej tiesne 
(ARDS), animálne modely poskytujú množ-
stvo užitočných informácií o dynamike 
zmien a tiež umožňujú testovať nové spô-
soby liečby. V experimentoch sa používajú 
3 základné typy modelov ALI: 1) modely s 
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primárnym poškodením pľúcneho epitelu, 
napr. v dôsledku intratracheálneho (i.t.) 
podania lipopolysacharidu (LPS), model 
dysfunkcie surfaktantu vyvolaný opakova-
nou lavážou pľúc fyziologickým roztokom, 
model ALI vytvorený hyperoxiou, aspiráci-
ou HCl, i.t. podaním bleomycínu a pod.; 2) 
modely s primárnou dysfunkciou endotelu 
vytvorené napr. intravenóznym podaním 
LPS, kyseliny olejovej atď.; a 3) modely s 
poškodením pľúcneho epitelu i endotelu, 
napr. modely sepsy či ischémie-reperfúzie 
(Matute-Bello et al. 2008). 

 
Liečba ALI 

Okrem podpornej liečby je jedinou 
odporúčanou liečbou ALI/ARDS mechanic-
ká ventilácia malými dychovými objemami 
(<6 ml/kg hmot.), limitovanými inspirač-
nými tlakmi (<3 kPa) a primeranými hod-
notami pozitívneho tlaku na konci výdychu 
(PEEP) (Haberthür a Seeberger 2016). Boli 
použité aj rôzne liečivá s pomerne dobrou 
odozvou v niektorých skupinách pacientov 
s ARDS resp. v experimentálnych mode-
loch ALI (Standiford a Ward 2016). Per-
spektívnou skupinou liečiv sú napr. aj inhi-
bítory fosfodiesteráz (PDE). V tomto prí-
pevku uvádzame prehľad použitia selek-
tívnych PDE inhibítorov, informácie 
o účinkoch neselektívnych PDE inhibíto-
roch čitateľ nájde na inom mieste v zbor-
níku. 

 
Selektívne PDE inhibítory 

Fosfodiesterázy (PDE) katalyzujú 
hydrolýzu 3` cyklických fosfátových väzieb 
cyklického 3`,5` adenozín (cAMP) a/alebo 
guanozín monofosfátu (cGMP). Každý typ 
buniek tvorí viacero rôznych podtypov 
fosfodiesteráz. Vzhľadom na zastúpenie 
v jednotlivých typoch buniek pľúc sa za 
najdôležitejšie PDE v respiračnom systéme 
považujú PDE 3, 4 a 5. Významná aktivita 
PDE3 bola potvrdená v alveolárnych mak-
rofágoch, endotelových bunkách, trombo-
cytoch a bunkách hladkého svalu dýcha-

cích ciest. PDE4 je exprimovaná v imunit-
ných bunkách – podieľa sa o.i. na aktivácii 
monocytov a makrofágov, infiltrácii neut-
rofilov, proliferácii buniek hladkého svalu, 
vazodilatácii a kontraktilite myokardu. 
PDE5 je účinná v regulácii kontraktility 
hladkého svalu ciev v pľúcach a tiež me-
diácii účinku NO-cGMP v trombocytoch. 
Ďalšou PDE, ktorá by mohla mať význam 
v patogenéze respiračných chorôb, je 
PDE7. Jej expresia bola dokázaná v T-
lymfocytoch, epitelových bunkách, hlad-
kom svale dýchacích ciest a ciev, pľúcnych 
fibroblastoch a eozinofiloch. 
Z terapeutického hľadiska je dôležité, že 
účinok každej z PDE môže byť ovplyvnený 
príslušným selektívnym inhibítorom, bez 
výraznejšieho ovplyvnenia ďalších PDE 
resp. ďalších typov buniek (Bender a Bea-
vo 2006, Spina a Page 2017). 

 
Selektívne PDE inhibítory pri ALI 
In vitro štúdie 

Pozitívny efekt selektívnych PDE 
inhibítorov bol publikovaný vo viacerých in 
vitro štúdiách. PDE4 inhibítor roflumilast 
znížil LPS-indukovanú tvorbu TNFα 
a chemokínov, ktoré sa podieľajú na regu-
lácii mobilizácie monocytov a T-lymfocytov 
(Buenestado et al. 2013). Roflumilast a iné 
PDE4 inhibítory redukovali chemotaxiu 
fibroblastov (Togo et al. 2009), ich preme-
nu na myofibroblasty (Dunkern et al. 
2007), uvoľňovanie matrixmetaloproteináz 
(Martin-Chouly et al. 2004), a potlačili 
tvorbu markerov proliferácie, myofibrob-
lastickej premeny, tvorby extracelulárnej 
matrix a zápalu v pľúcnych fibroblastoch 
(Sabatini et al. 2010). Tieto výsledky na-
značujú, že použitie PDE4 inhibítorov by 
mohlo byť prospešné aj na potlačenie 
fibrotických zmien pri ARDS.  Roflumilast 
redukoval aj tvorbu LPS-indukovaných 
stresových vláken, ktoré sú nevyhnutné 
pre priamu migráciu PMN do alveolárneho 
priestoru (Konrad et al. 2015). Podanie 
iného PDE inhibítora cilomilastu a tiež 
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PDE4B knock-out inhibovali LPS-
indukovanú aktiváciu NF-κB a zápalovú 
odpoveď vo viacerých typoch buniek vrá-
tane pľúcnych epitelových buniek a endo-
telových buniek a buniek hladkého svalu 
pľúcnych ciev (Ma et al. 2014). Protizápa-
lový účinok sa zistil aj po podaní PDE3 in-
hibítora olprinonu, ktorý inhibiboval uvoľ-
ňovanie TNFα a IL-6 a stimuloval tvorbu IL-
10 v alveolárnych makrofágoch potkana 
po expozícii LPS (Koike et al. 2008). 

 
In vivo štúdie 
PDE4 inhibítory 

V LPS-indukovanom ALI u potkanov 
PDE4 inhibítor rolipram znížil TNFα v BAL 
tekutine a mobilizáciu neutrofilov (Escofier 
et al. 1999). Inhalovaný PDE4 inhibítor 
GSK256066 znížil počet neutrofilov 
v pľúcach a zabránil zvýšeniu exhalované-
ho NO (Nials et al. 2011). Turner et al. 
(1993) pozorovali, že preventívne podanie 
rolipramu potkanom s LPS-indukovaným 
ALI zlepšilo mortalitu, redukovalo TNFα v 
plazme, tvorbu pľúcneho edému 
a alveolárne krvácanie, znížilo výskyt 
trombocytopénie a poškodenia obličko-
vých a pečeňových funkcií, ale neovplyvni-
lo počet neutrofilov v pľúcach. V myšacom 
modeli ALI, ktoré bolo vyvolané LPS 
a zymosanom, preventívne podanie roli-
pramu redukovalo extravaskulárnu aku-
muláciu albumínu, sekvestráciu neutrofi-
lov v pľúcach a hladinu TNFα v sére (Mi-
otla et al. 1998). Spond et al. (2001) zistili, 
že preventívne podanie PDE4 inhibítorov 
rolipramu a SB207499 u potkanov s LPS-
indukovaným ALI viedlo k potlačeniu zápa-
lovej odpovede v závislosti od dávky, pri-
čom tento efekt zrejme nebol sprostred-
kovaný cez inhibíciu tvorby TNFα a/alebo 
IL-1β. U myší s LPS-indukovaným ALI liečba 
roflumilastom a rolipramom znížila tran-
sendotelovú a transepitelovú migráciu, 
s výraznejším efektom roflumilastu na 
epitel. Obe látky znížili TNFα, IL-6 a 
CXCL2/3, pričom CXCL1, významný che-

moatraktant pre PMN, bol výraznejšie 
redukovaný roflumilastom (Konrad et al. 
2015).  

V modeli ALI, ktorý bol navodený 
opakovanou lavážou pľúc fyziologickým 
roztokom u potkanov, i.t. roflumilast po-
tlačil tvorbu hyalínnych membrán 
a infiltráciu pľúc neutrofilmi, pričom ale 
nedošlo ku zlepšeniu oxygenácie (Häfner a 
Germann 2000). Na podobnom modeli 
surfaktantovej deplécie u králikov sme 
pozorovali, že podanie roflumilastu redu-
kovalo transmigráciu neutrofilov do pľúc, 
znížilo tvorbu pľúcneho edému, zlepšilo 
oxygenáciu a pravo-ľavé pľúcne skraty, 
znížilo tvorbu prozápalových cytokínov, 
markerov oxidačného stresu a markerov 
poškodenia tkaniva v pľúcach a znížilo 
apoptózu pľúcnych epitelových buniek 
(Kosutova et al. 2017). 

V štúdii na knockoutovaných my-
šiach sa zistilo, že delécia PDE4B viedla 
k redukcii LPS-indukovanej vaskulárnej 
hyperpermeability a tvorby pľúcneho 
edému, k zmierneniu poškodenia pľúc a k 
zvýšeniu pomeru PaO2/FiO2 (Ma et al. 
2014). Nakoľko podanie PDE4 inhibítorov 
potlačilo včasnú zápalovú fázu ALI 
a zmiernilo aj neskoršiu fázu pľúcnej fibró-
zy (Udalov et al. 2010, Milara et al. 2015), 
zdá sa, že PDE4B zohráva úlohu v kontrole 
proliferácie pľúcnych fibroblastov a poda-
nie PDE4 inhibítorov by mohlo byť pro-
spešné nielen počas akútnej (zápalovej) 
fázy, ale aj počas neskoršej (fibroprolife-
račnej) fázy ARDS. 

Pozitívny efekt PDE4 inhibítorov 
bol prezentovaný aj u potkanov so systé-
movým zápalom. Podanie rolipramu 
a roflumilastu zvýšilo cAMP v endoteli, čo 
stabilizovalo endotelovú bariéru a zlepšilo 
mikrocirkuláciu a metabolizmus (Schick et 
al. 2012, Wollborn et al. 2017). Keďže po-
ruchy mikrocirkulácie významným spôso-
bom zvyšujú mortalitu pacientov so 
sepsou, dôležitým poznatkom je, že liečba 
rolipramom zlepšila kapilárnu perfúziu, 



  Nové trendy vo farmakoterapii IX. 

33 
 

prietok krvi obličkami a znížila renálnu 
mikrovaskulárnu permeabilitu u myší 
s modelom ALI, a to aj v prípade neskoré-
ho podania (6 h po indukcii sepsy) 
(Holthoff et al. 2013). Účinok PDE4 inhibí-
torov pritom môže závisiť aj od dávky. 
U potkanov s polymikróbovou sepsou sys-
témové podanie nízkej dávky rolipramu 
zlepšilo mikrocirkuláciu, zatiaľ čo podanie 
vysokej dávky bolo spojené s výskytom 
nežiaducich účinkov (Flemming et al. 
2014). 

Priaznivé výsledky sa zistili aj po 
podaní rolipramu v modeli novorodenec-
kej sepsy spojenej s rozvojom akútnej kar-
diálnej dysfunkcie a poškodenia obličiek. 
Rolipram zlepšil kardiálne parametre 
a renálnu mikrocirkuláciu a tiež prežívanie 
zvierat (Sims et al. 2017). 

Ďalšie perspektívy pre podanie se-
lektívnych PDE inhibítorov, najmä pre 
PDE4 inhibítory, sa objavujú v liečbe bron-
chopulmonálnej dysplázie (BPD) u ne-
donosených novorodencov (Gallacher et 
al. 2016). Liečba PDE4 inhibítormi rolipra-
mom a piclamilastom u nedonosených 
potkaních mláďat vystavených hyperoxii 
zlepšila prežívanie zvierat a redukovala 
ukladanie fibrínu v alveolách, zmiernila 
pľúcny zápal a prienik edémovej tekutiny 
bohatej na proteíny do alveol (de Visser et 
al. 2008). 

 
PDE3 inhibítory 

Informácií o podaní PDE3 inhibíto-
rov pri ALI je menej v porovnaní s PDE4 
inhibítormi. U potkanov s LPS-
indukovaným ALI preventívne podanie 
PDE3 inhibítora olprinonu potlačilo influx 
neutrofilov do pľúc a tvorbu prozápalo-
vých cytokínov TNFα a IL-6 a zvýšilo proti-
zápalový cytokín IL-10 (Koike et al. 2008). 
V našich nedávnych experimentoch i.v. 
podanie olprinonu králikom s modelom 
surfaktantovej deplécie znížilo počet bu-
niek, najmä neutrofilov, v BAL tekutine, 
tvorbu pľúcneho edému a percento pravo-

ľavých skratov, zlepšilo výmenu plynov, 
znížilo koncentrácie markerov zápalu, oxi-
dačného stresu a poškodenia pľúc a redu-
kovalo apoptózu pľúcnych buniek (zatiaľ 
nepublikované). 

Účinné bolo aj podanie olprinonu 
BALB/c myšiam s polymikróbovou sepsou, 
ktorá bola vyvolaná cekálnou ligáciou 
a punkciou. Liečba olprinonom zmiernila 
hypoxémiu, pľúcnu vaskulárnu hyperper-
meabilitu a poškodenie pľúcneho paren-
chýmu a dokonca potlačila indukciu 
apoptózy v septických pľúcach (Oishi et al. 
2012). U prasiat s endotoxínovým šokom 
olprinon vykázal priaznivý efekt nielen na 
systémovú cirkuláciu, ale zlepšil aj cirkulá-
ciu pečeňou a zmiernil oxidačný stres 
v mitochondriách pečene (Kuniyoshi et al. 
2005). U myší s multiorgánovým poškode-
ním liečba olprinonom znížila peritoneálnu 
exsudáciu a migráciu PMN, zmiernila zápa-
lové a oxidačné poškodenie pľúc, pečene, 
pankreasu, obličiek a čreva a zlepšila pre-
žívanie zvierat (Mazzon et al. 2011).  

Pozitívne účinky olprinonu sme za-
znamenali aj v modeli ALI, ktorý bol vyvo-
laný i.t. podaním novorodeneckého me-
kónia. Okrem neutrofilového zápalu, pľúc-
neho edému a dysfunkcie surfaktantu pri 
tomto modeli dochádza aj k výraznej pľúc-
nej vazokonstrikcii. Olprinon i.v. znížil po-
čet PMN v BAL tekutine, redukoval pľúcny 
edém a markery oxidačného stresu 
v pľúcach a plazme (Mokra et al. 2012). Pri 
hodnotení krátkodobých kardiovaskulár-
nych zmien sme zistili, že počas 
a bezprostredne po podaní olprinonu sa 
tlak krvi a frekvencia srdca prechodne zvý-
šili, zatiaľ čo zmeny variability frekvencie 
srdca pretrvávali až do konca experimen-
tu. Napriek očakávaniu, že olprinon ako 
selektívny PDE3 inhibítor bude vykazovať 
menej nežiaducich účinkov ako neselek-
tívny PDE inhibítor aminofylín, zmeny po 
podaní oboch látok boli porovnateľné 
(Mokra et al. 2013).  
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PDE3 inhibítory sa osvedčili aj pri 
pľúcnej hypertenzii, ktorá je pomerne čas-
tým nálezom aj pri ALI/ARDS. Na izolova-
ných a perfundovaných králičích pľúcach 
PDE3 inhibítory olprinon a milrinon inhi-
bovali hypoxickú pľúcnu vazokonstrikciu 
(Kamamoto 2008). U psov s hypoxickou 
pľúcnou hypertenzou vysoká dávka i.v. 
olprinonu zvýšila frekvenciu srdca a znížila 
stredný tlak v aorte a a. pulmonalis, a zní-
žila pľúcnu a systémovú vaskulárnu rezis-
tenciu, zatiaľ čo pri nízkej dávke boli tieto 
zmeny menej výrazné (Kakura et al. 2000). 

 
PDE5 inhibítory 

V našej nedávnej štúdii i.v. podanie 
sildenafilu králikom s modelom surfaktan-
tovej deplécie znížilo počet neutrofilov 
v BAL tekutine, tvorbu pľúcneho edému a 
percento pravo-ľavých skratov, zlepšilo 
výmenu plynov, znížilo koncentrácie mar-
kerov zápalu, oxidačného stresu a poško-
denia pľúc a redukovalo apoptózu pľúc-
nych buniek (zatiaľ nepublikované). 

Známejší je však efekt PDE5 inhibí-
torov na pľúcnu vazokonstrikciu, ktorá 
môže byť sprievodným javom aj pri 
ALI/ARDS. Napr. u divých (wild-type) ako 
aj u eNOS-deficientných myší PDE5 inhibí-
tor sildenafil znížil akútnu hypoxickú pľúc-
nu vazokonstrikciu (Zhao et al. 2001). 
Účinky PDE5 inhibítorov boli testované aj 
v experimentálnych modeloch perzistujú-
cej pľúcnej hypertenzie novorodencov 
(PPHN). V modeli PPHN u prasiatok p.o. 
tadalafil znížil tlak v a. pulmonalis a zvýšil 
srdcový výdaj, pričom pokles pľúcnych 
skratov sa prejavil zlepšením oxygenácie 
(Tessler et al. 2008). V inej štúdii i.v. poda-
nie sildenafilu u prasiatok s modelom 
PPHN vyvolaným i.t. podaním novorode-
neckého mekónia kompletne zvrátilo vzos-
tup pľúcnej vaskulárnej rezistencie, čo ale 
nebolo spojené so zlepšením oxygenácie 
(Shekerdemian et al. 2002). V podobnom 
modeli PPHN sildenafil redukoval stredný 
tlak v a. pulmonalis a periférnu vaskulárnu 

rezistenciu, zároveň ale došlo ku zhoršeniu 
oxygenácie v závislosti od dávky (Ryham-
mer et al. 2006).  

 
Klinické štúdie 

Na rozdiel od značného počtu in vi-
vo a in vitro štúdií, klinické štúdie, 
v ktorých by sa prezentovali výsledky po-
dania selektívnych PDE4 alebo PDE3 inhi-
bítorov pri ARDS, prakticky chýbajú. Na 
druhej strane existuje viacero prác, 
v ktorých boli úspešne podané PDE5 inhi-
bítory pacientom s pľúcnou hypertenziou 
alebo PPHN (Ziegler et al. 1998, Cornet et 
al. 2010, Arif a Poon 2011). Hoci chýbajú 
randomizované štúdie pre posúdenie 
účinnosti a bezpečnosti PDE3 inhibítora 
milrinonu, predpokladá sa, že aj jeho po-
danie by mohlo byť prospešné pri PPHN 
(Lakshminrusimha et al. 2016). 

 
Závery 

Predklinické testovanie a in vitro 
štúdie ukazujú, že použitie selektívnych 
PDE3, PDE4 a PDE5 inhibítorov by mohlo 
byť prospešné aj v liečbe ARDS. 
V súčasnosti však chýbajú údaje z klinic-
kých štúdií, ktoré by podanie týchto látok 
pacientom s ARDS podporili. 
 
Podporené projektami VEGA 1/0305/14, 
VEGA 1/0260/14, APVV-15-0075 a BioMed 
(ITMS 26220220187). 
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Bunkové kultúry ako experimentálny 
model in vitro 

Bunkové kultúry predstavujú jeden 
z najzaujímavejších a veľmi pokrokových 
vedeckých modelov in vitro, ktorý za po-
sledné desaťročie zaznamenal veľa inová-
cií (Ravi et al., 2015). Vývoj modelov bun-
kových kultúr in vitro uľahčuje možnosť 
štúdia proliferácie, apoptózy 
a metabolizmu buniek (Bonazza et al., 
2016). Kultivácia bunkových kultúr in vitro 
má veľmi veľa výhod, ale aj nevýhod, ktoré 
je možné správnou technikou eliminovať. 
Bunky v organizme nežijú v izolácii a je 
preto potrebné bunkám zabezpečiť kom-
plexné, pre nich prirodzené prostredie 
v striktne aseptických podmienkach. Jed-
nou z najdiskutovanejších nevýhod je stra-
ta fenotypu bunkovej línie. Zatiaľ čo bunky 
v organizme tvoria komplex heterotypic-
kých trojdimenzionálnych štruktúr 
v špecifickom prostredí, je dobre známe, 
že bunky ktoré rastú ako klasické 2D kultú-
ry in vitro, strácajú svoje typické vlastnosti 
oproti experimentom in vivo. Okrem toho 
sa umelo menia dôležité bunkové funkcie, 
ako je proliferácia a diferenciácia. 
V literatúre sa diskutuje možnosť použitia 
3D bunkových línií pre uľahčenie porovná-
vanie in vivo a in vitro testovacích systé-
mov (Luca et al., 2013). Z najnovších štúdií 
je už jasné, že 3D kultúry proliferujú po-
malšie v porovnaní s 2D kultúrami (Ravi et 
al., 2015).  

Primárne kultúry sú izolované 
priamo z humánneho tkaniva ale-
bo tkaniva pochádzajúceho od experimen-
tálnych zvierat bez výraznej zmeny feno-
typu. Takéto kultúry sú najprv heterogén-
ne, ale neskôr dominujú prevažne fibrob-
lasty. Príprava primárnych kultúr je nároč-
ná a môže sa udržiavať in vitro len obme-
dzené časové obdobie. Počas relatívne 
obmedzenej životnosti si primárne bunky 
zvyčajne zachovávajú mnoho diferencova-
ných charakteristík buniek in vivo (Bonazza 
et al., 2016). Primárne kultúry je možné 
vytvoriť z akéhokoľvek tkaniva, pre naše 
účely sme sa rozhodli pre bunky hladkej 
svaloviny. Naše pracovisko je dlhodobo 
orientované na farmakologické ovplyvne-
nie hladkej svaloviny dýchacích ciest, mo-
čového mechúra a maternice.  

 Bunky hladkej svaloviny sú schop-
né delenia počas stavu kontrakcie. Pred-
pokladom pre proliferáciu hladkej svalovi-
ny je modulácia fenotypu buniek (Cham-
ley-Cambell et al. 1979). Okrem G0 fázy 
bunkového cyklu  sú bunky v stave prolife-
račného pokoja. Vstup bunky do bunkové-
ho cyklu je regulovaný signálmi 
z prostredia. Nízka bunková hustota zane-
cháva bunky s voľnými okrajmi a vracia im 
schopnosť rozširovať sa, čo umožňuje ich 
vstup do cyklu v prítomnosti mitogénnych 
rastových faktorov (EGF, FGFs, PDGF) vzá-
jomne pôsobiacimi s receptormi bunkové-
ho povrchu. Vysoká bunková hustota nao-
pak inhibuje proliferáciu normálnych bu-
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niek (Alberts et al., 2002). Prítomnosť ras-
tových faktorov je pre proliferáciu nevy-
hnutná, avšak ich nadmerná expresia je 
zodpovedná za progres nádorového ocho-
renia (Butler and Christie, 1994). 

 
Prístrojové a materiálové vybavenie 

Realizácia metodického postupu 
„bunkovej kultúry“ v rámci experimentál-
nych prác vyžaduje základné prístrojové 
a materiálové vybavenie laboratória. Pre 
správny rast buniek je v prvoradé zabez-
pečiť manipuláciu s bunkami v aseptických 
podmienkach (Obr. 1). Laminárny box 
s prúdením asepticky čistého vzduchu 
chráni pred časticovou a bakteriálnou kon-
tamináciou. Dôležité je pred každým pou-
žitím box vydezinfikovať UV žiarením 
a očistením všetkých materiálov 
a pomôcok 70% etanolom. 
 

 
Obr. 1: Štandardná výmena média v aseptických 
podmienkach 

 
Pri kultivácii buniek je zabezpečená 

štandardná starostlivosť skladovania udr-
žiavaním predpísaných fyzikálnych fakto-
rov ako je teplota 37°C vo vlhkom prostre-
dí (95% vzduch a 5% CO2) použitím vhod-
ných inkubátorov (Obr. 2). Bunky nie sú 
v inkubátore vystavené priamemu slneč-
ného žiareniu, čo má pozitívny vplyv na ich 
rast. 

Proliferáciu a viabilitu buniek 
ovplyvňuje mnoho ďalších faktorov ako 
napr. osmotický tlak, pH, prítomnosť ne-
vyhnutných iónov, živín a rastových fakto-

rov. Väčšina bunkových línií dobre rastie 
pri pH od 7,4 až do 7,7. Pri určitých typoch 
buniek je potrebné zásaditejšie alebo nao-
pak kyslejšie pH ako je odporúčané. Všetky 
ostatné faktory vieme eliminovať použitím 
vhodného média určeného na kultiváciu 
bunkových kultúr. Každé médium musí 
obsahovať ióny nevyhnutné pre metabo-
lizmus bunky (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl-, So4

2-, 
PO4

2-, HCO3
-), aminokyseliny, vitamíny 

a sacharidy. Aseptické podmienky média 
sú dodržiavané pridaním vhodnej koncen-
trácie antibiotika alebo ich kombinácie 
(Freshney 2005; Alberts et al. 2002).   
 

 
Obr. 2: Umiestnenie kultivačnej platničky 
v inkubačnom boxe 

 
V in vitro podmienkach bunkové lí-

nie uchovávame vo vhodných nádobách 
ako sú kultivačné fľaše, kultivačné platnič-
ky alebo Petriho misky. Pre niektoré špe-
ciálne typy buniek, ktoré nerastú ako ad-
herentná jednovrstva je potrebné ošetriť 
povrch kultivačnej nádoby vhodným sub-
strátom. 

Pri raste buniek in vitro sa bunky 
prichytávajú na substrát, stávajú sa pohyb-
livé a v mnohých prípadoch začínajú proli-
ferovať, čím narastá frakcia bunkovej po-
pulácie. Avšak väčšina buniek izolovaných 
z pevných tkanív rastie ako adherentná 
jednovrstva bez nutnosti substrátu. Aj keď 
je tento fakt pre mnoho experimentálnych 
štúdií považovaný za negatívum ale pri 
sledovaní antiproliferačnej aktivity liečiv 
ho môžeme brať ako výhodu a poskytujú 
tým dostatočné množstvo informácií pre 
klinické štúdie. Hoci existujú odlišnosti 
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medzi in vivo a in vitro testovacími systé-
mami, nemožno poprieť, že mnoho špecia-
lizovaných bunkových funkcií sa zachováva 
aj pri raste buniek in vitro. Väčšina meto-
dických postupov odporúča kvôli tejto 
nevýhode pracovať s bunkami maximálne 
do štvrtej línie bez výraznej zmeny fenoty-
pu (Luca et al., 2013; Borden et al., 1982, 
Freshney 2005). 

Bunková proliferácia, pohyb, dife-
renciácia a apoptóza in vivo sú regulované 
bunkovými interakciami, výživovými 
a hormonálnymi signálmi. V systéme in 
vitro existuje len autokrinná a homokrinná 
signalizácia. Nedostatkom mnohých bun-
kových kultúr je vysoká neschopnosť pri-
chytiť sa pri nízkej bunkovej denzite (Al-
berts et al., 2002). V takom prípade treba 
prispôsobiť veľkosť kultivačnej fľaše alebo 
platničky denzite buniek z dôvodu nízkej 
koncentrácie potrebných rastových fakto-
rov. Rastové faktory môžu byť v prípade 
potreby do média pridávané aj komerčne.  

 
Starostlivosť o bunkové kultúry  

Bunkové línie sú pravidelne kontro-
lované svetelným mikroskopom a je im 
zabezpečovaná výmena čerstvého tempe-
rovaného média. Médium meníme spra-
vidla po zmene farby pravidelne 2-3 krát 
týždenne. Pri starostlivosti o bunky musí-
me dbať na pravidelnú starostlivosť 
o inkubátor, predovšetkým o udržiavanie 
vlhkosti. Potrebná vlhkosť je zabezpečo-
vaná prostredníctvom sterilnej destilova-
nej vody, ktorej hladinu je nutné neustále 
kontrolovať a dopĺňať. 

Mikroskopicky je kontrolovaná 
hustota narastených bunkových línií. Po 
dosiahnutí vyššej bunkovej hustoty sú 
bunky pasážované, aby bolo umožnené 

rastu nových buniek. Pasáž primárnej bun-
kovej línie je prenesená do ďalšej kultivač-
nej nádoby a označená poradovým číslom 
ako pokračovanie línie. Pôvodná jamka 
kultivačnej platničky je zaliata čerstvým 
temperovaným médiom.    

Po prvej pasáži primárnej bunkovej 
kultúry začne prevládať časť populácie, 
ktorá má schopnosť čo najrýchlejšie proli-
ferovať a neproliferujúce alebo pomaly 
proliferujúce bunky sú z kultúry vylúčené. 
Po prvej pasáži sa rozdiely v proliferačnej 
schopnosti prejavujú najvýraznejšie, čo je 
spôsobené zmenenou schopnosťou buniek 
odolať traume trypsinizácie a prenosu 
(Freshney 2005).  

 
Kultivácia buniek z fragmentu tkaniva 

Bunkové kultúry rastúce 
v podmienkach in vitro si nezachovávajú 
väčšinu špecializovaných funkcií ale majú 
schopnosť proliferácie. Na druhej strane 
orgánová kultúra, rastúca v podmienkach 
in vitro si zachováva vlastnosti charakteris-
tické pre tkanivo, z ktorého bola izolovaná 
(Alberts et al., 2002). Bunky vieme vhod-
nými kultivačnými metodikami uvoľniť 
z čerstvého priamo odobratého tkaniva 
(Obr. 3) alebo takéto tkanivo šetrne zmra-
ziť pre neskoršie použitie. Odobraté tkani-
vo sa uskladňuje v sterilných eppendorf 
skúmavkách v zmesi kultivačného média 
v kombinácii s kryoprotektantom - 10% 
dimethylsulfooxid (DMSO). DMSO pridá-
vame preventívne, aby sme zabránili lýze 
buniek pri ich rozmrazovaní. Takto pripra-
vené skúmavky pomaly zmrazíme pomo-
cou tekutého dusíka alebo ochranných 
nádob a uskladňujeme pri teplote -80°C. 
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Obr. 3: Primárna kultúra myocytov z fragmentu tkaniva leiomyómu 
 
 

Čerstvé tkanivo sa po narezaní na 
menšie časti nechá natráviť potrebným 
enzýmom (kolagenáza I-IV, trypsín) . Časo-
vý interval vystavenia tkaniva enzýmu in-
dividuálny podľa typu tkaniva. Pri hladko-
svalových bunkách je to cca od 15 minút 
až do 1 hodiny. Zmrazené tkanivo sa po 
rozmrazení dvakrát premyje čistým médi-
om a dvakrát PBS roztokom, aby sme vy-
myli médium obsahujúce 10% DMSO, až 
potom je tkanivo vystavené pôsobeniu 
enzýmu. Po natrávení sú časti tkaniva pre-
nesené do kultivačnej nádoby obsahujúcej 
kultivačné médium doplnené o 10% Fetal 
Bovine Serum (FBS) a penici-
lin/streptomycin (10 000U pen/ml, 10 000 
μg strep/ml) (Obr. 4).  

Je nevyhnutné niekoľko dní s takto 
pripravenými platničkami nemanipulovať, 
aby tkanivo adherovalo na dno kultivačnej 

nádoby a bolo umožnené bunkám migro-
vať (Obr. 5). 
 

 
 
Obr. 4: Natrávené časti tkaniva leiomyómu uložené 
v kultivačnom médiu pripraveného na kultiváciu 
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Obr. 5 Bunky uvoľnené z fragmentu tkaniva 
 
 

Možnosti využitia bunkových kultúr vo 
farmakológii 

Modely bunkových kultúr sa použí-
vajú v mnohých štúdiách na hodnotenie 
aktivity liečiv/modifikátorov rastu karci-
nómov alebo štúdium citlivosti rakovino-
tvorných buniek na špeciálne génové te-
rapeutické postupy. Bunkové kultúry sa 
často využívajú v rôznych štúdiách ako 
modelové systémy vzhľadom k tomu, že 
proliferujúce bunky sú charakteristické pre 
nádorové ochorenia (Markowski et al., 
2014). Pomocou metodiky bunkových kul-
túr vieme otestovať antiproliferačnú účin-
ku rôznych liečiv vytvorením vlastnej pri-
márnej línie z  migrujúcich buniek tkanivo-
vého fragmentu. Tento fakt nie len eko-
nomicky výhodný ale vieme stanoviť vlast-
nosti liečiva priamo na bunkách pochádza-
júcich zo živého systému vytvorením uni-
formnej bunkovej línie. 

Na našom pracovisku momentálne 
zavádzame túto metodiku do bežnej labo-
ratórnej praxe. Prvými testovanými vzor-
kami, sú biopsie myometria od pacientiek 
s leiomyómom získané v spolupráci 
s Gynekologicko-pôrodníckou klinikou 

UNM v Martine. Leimyómy maternice pat-
ria medzi najrozšírenejšie benígne tumory 
vyskytujúce sa  u žien s charakteristickou 
symptomatológiou (Markowski et al., 
2014). Typickým sprievodným znakom je 
nadmerné krvácanie z maternice, opako-
vaná strata plodu alebo neplodnosť. Ne-
príjemným príznakom ochorenia je tiež 
tlak na ostatné orgány spôsobený náras-
tom myómu. Bez ohľadu na ich benígny 
neoplastický charakter sú leiomyómy zod-
povedné za významnú morbiditu ženskej 
populácie. Aj napriek ich vysokej prevalen-
cii ešte stále nie je úplne objasnená pato-
genéza. V literatúre sú však diskutované 
mnohé faktory vplývajúce na ich patoge-
nézu,napr. genetika, hormonálne zmeny,  
ale aj molekulárna biológia týchto nádo-
rov. 

Identifikácia bunkového fenotypu 
pomocou charakteristických bunkových 
markerov sa všeobecne považuje za naj-
jednoduchšiu a najpriamejšiu rozlišovaciu 
metóda. Morfológia buniek 
v podmienkach in vitro je odlišná od mor-
fológie buniek v organizme. V prípade bu-
niek kultivovaných z tkaniva leiomyómu sa 
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očakáva nielen proliferácie buniek hladkej 
svaloviny, ale aj fibroblastov. Odlíšenie 
a separácia oboch bunkových typov pred-
stavuje najdôležitejší krok pred vlastným 
testovaním vplyvu liečiv na bunkové funk-
cie.  Obe bunkové línie je možné odlíšiť 
vyšetrením prítomnosti α-aktínu 
a vimentínu na fixovaných preparátoch. Α-
aktín je marker vysoko-špecifický pre 
myocyty, vimentín naopak pre líniu fibrob-
lastov. Duálna identifikácia oboch marke-
rov má kľúčový význam na odlíšenie oboch 
bunkových línií. 

Našim cieľom pri metodike bunko-
vých kultúr je pokračovať s testovaním 
vlastnej antiproliferačnej aktivity liečiv. 
Tento krok bude nadväzovať na úspešnú 
identifikáciu a separáciu bunkových línií. 
Testované liečivá budú pridávané do kulti-
vačného média v stúpajúcich koncentrá-
ciách, čím bude overená dávková závislosť 
účinku. Ich efekt na proliferačnú aktivitu 
bude porovnávaný s negatívnou kontrolou 
(médium). Počet vitálnych buniek bude 
určený pomocou bunkového počítača 
a presnejšie stanovený pomocou Muse™ 
Ki67 Proliferation Kit.   
 
Táto práca vznikla za podpory grantov VEGA 
1/0160/17 a V-0163/16, APVV 0305-12 a Bio-
Med Martin (ITMS 26220220187). Zároveň 
autori ďakujú za poskytnutie materiálu doc. 
MUDr. Karolovi Dókušovi, PhD. 
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Úvod 
Za posledných 40 rokov vzrástla 

prevalencia bronchiálnej astmy, najmä vo 
väčšine priemyselne vyspelých  krajín sve-
ta (Carlsen, 2003; Kanceljak-Macan et al., 
2003). Ide o chronické zápalové ochorenie 
dýchacích ciest (DC), pri ktorom dochádza 
ku prechodnej, spočiatku reverzibilnej, 
neskôr trvalej obštrukcii DC, ktorá sa pre-
javuje dýchacími ťažkosťami, pískaním pri 
výdychu a  dráždivým kašľom (Holt, 2015). 
Napriek nárastu poznatkov o príčinách 
a patogenéze ochorenia, a širokej škále 
dostupných symptomatických liečiv neu-
stále rastie počet pacientov, ktorí na lieč-
bu odpovedajú nedostatočne. Vďaka pri-
búdajúcim vedomostiam o vzniku bron-
chiálnej astmy sa kladie dôraz na preven-
ciu ochorenia  (El Gamal, 2010). Pre-
to v súčasnosti rastie dopyt aj po rôznych 
doplnkoch stravy, u ktorých boli potvrde-
né preventívne účinky na rozličné ochore-
nia spojené s rozvojom chronického aler-
gického zápalu (Schafer et al., 2002). V 
súčasnosti sa veľkej popularite tešia výži-

vové doplnky z morských a sladkovodných 
rias. Jednou z ich je aj  Chlorella pyrenoi-
dosa (obr. 1) (Kay, 1991; Bielory, 2001). 
Táto zelená jednobunková riasa obsahuje 
veľké množstvo nutričných látok, vitamí-
nov (B1,B2,B5,B6 a B12, provitamín A, vita-
míny C,E,K, biotín, inozitol, kyselina listo-
vá), minerálnych látok (železo, vápnik, 
draslík, horčík, fosfor, zinok, meď), enzý-
mov, peptidov, glykoproteínov, polyamí-
nov, fytohormónov, polysacharidov, 
mastné kyseliny, karotenoidy  (luteín a β-
karotén) a aminokyselín (Merchant et al., 
2000; Chen et al., 2016). Široké spektrum 
nových  prospešných farmakodynamických 
účinkov komplexného extraktu riasy sa 
popisuje v súvislosti s ovplyvnením ulce-
róznej kolitídy, fibromyalgie, hypertenzie 
a niektorých druhov nádorových buniek 
(Merchant et al., 2001; Merchant et al., 
2002; Abad et al., 2008). V literatúre sa 
nachádzajú aj údaje o  antikoagulačnom, 
antibakteriálnom a protizápalovom účinku 
Chlorelly  (Vo et al., 2012). 

 

 
 
Obr. 1: A Jednobunková riasa Chlorella pyrenoidosa,  B Chlorella pyrenoidosa vo forme tabliet. 

A B 
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 Komplexný vodný extrakt z  Chlo-
relly preukázal v experimente aj schopnosť 
tlmiť rozvoj alergického zápalu. V modeli 
ovalbumínom-indukovaného eozinofilné-
ho zápalu DC bolo potvrdené štatisticky 
signifikantné zníženie eozinofilnej infiltrá-
cie a expresie interleukínu 5 (IL-5) (Kralo-
vec et al., 2005). Aj na základe uvedenej 
skutočnosti bolo cieľom našej práce de-
terminovať vplyv komplexného glykokon-
jugátu izolovaného z  Chlorella pyrenoi-
dosa na obranné reflexy a mechanizmy DC 
in vivo a in vitro v podmienkach experi-
mentálne indukovaného alergického zápa-
lu DC u morčiat. Kašľový reflex, reaktivitu 
hladkého svalstva DC, frekvenciu kmitania 
cílií a množstvo zápalových cytokínov 
z bronchoalveolárnej laváže sme sledovali 
v skupinách, kde sa komplex podával pre-
ventívne a terapeuticky.  
 
Metodika 
   Komplexný glykokonjugát z Chlo-
rella pyrenoidosa bol izolovaný pomocou 
alkoholovej extrakcie a po následnej puri-
fikácii bola jeho polysacharidovo-fenolická 
štruktúra determinovaná chemickou, 
chromatografickou a spektrálnou ana-
lýzou. 

Experimentálne práce realizované 
na morčatách – samcoch kmeňa TRIK, kto-
rých telesná hmotnosť bola v rozmedzí 
250-350 g, boli schválené Etickou komisiou 
JLF UK v Martine (číslo rozhodnutia 
1249/2013). Zvieratá pochádzali z akredi-
tovaného chovu Ústavu experimentálnej 
farmakológie a toxikológie Slovenskej aka-
démie vied, Dobrá Voda a pred vlastným 
experimentom boli adaptované na naše 
laboratórne podmienky (izbová teplota 21 
– 24 °C a vlhkosť vzduchu 55 ± 10 %).  

Celkovo bolo použitých 50 zvierat 
rozdelených do nasledujúcich skupín, pri-
čom každá skupina pozostávala z 8-10 
morčiat:  

1. Zdravé kontrolné nesenzitizované zvie-
ratá (OVA-). 

2. Negatívna kontrolná skupina: zvieratá 
senzitizované ovalbumínom (OVA+). 

3. Pozitívna kontrolná skupina zvierat: 
senzitizované zvieratá liečené kortikos-
teroidom budesonidom (jednotlivá 
dávka  3mg/ml inhalačne 5 minút) po 
dobu 14 dní od senzitizácie. 

4. Skupina zvierat, ktorej sa preventívne 
podával komplex Chlorelly od 7.dňa 
senzitizácie p.o. v dávke  50 mg/kg 
hmotnosti zvieraťa. 

5. Senzitizované zvieratá liečené kom-
plexom Chlorelly v dávke 25 mg/kg pe-
rorálne (p.o.), 14 dní. 

6. Senzitizované zvieratá liečené kom-
plexom Chlorelly v dávke 50 mg/kg pe-
rorálne (p.o.), 14 dní. 

 
Model experimentálne indukovaného 
alergického zápalu DC  

Alergický zápal DC bol vyvolaný 
opakovanou expozíciou morčiat alergénu 
ovalbumínu, ktorý bol adsorbovaný na 
hydroxid hlinitý počas 21 dní. Parenterálne 
(intraperitoneálne – i.p. a subkutánne – 
s.c.) sme alergén podávali v rovnakých 
dávkach (5 mg ovalbumínu a 100 mg 
Al(OH)3) na 1.deň (i.p. a s.c.) a na 4., 7. 
a 14. deň (i.p.). Od 16. do 21. dňa bol 
ovalbumín vo forme 1% roztoku podávaný 
inhalačne použitím nebulizéra (PARI jet 
nebuliser, Paul Ritzau, Pari-WerkGmbH, 
Nemecko) pripojeného k celotelovému 
dvojkomorového bodypletyzmografu (HSE 
typ 855, Hugo Sachs Elektronic, Nemecko). 
Liečba rôznymi dávkami komplexného 
glykokonjugátu a budesonidom bola zača-
tá 24 hodín od aplikácie poslednej dávky 
alergénu.   

 
Experimentálne indukovaný kašľový ref-
lex  

Kašeľ sme vyvolávali inhaláciou ae-
rosólu kyseliny citrónovej (AC) v koncen-
trácii 10-3 mol.l-1 u morčiat umiestnených v 
bodypletyzmografe (HSE typ855, Hugo 
Sachs Elektornic, Nemecko). Dvaja nezá-
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vislí pozorovatelia monitorovali počas 3 
minútovej inhalácie tusigénu počet nára-
zov kašľa, ktorý bol zaznamenaný na zá-
klade zmeny prietokovej krivky sprevádza-
ný typickým pohybom  a zvukom zvieraťa 
pri kašli.  
 
Meranie špecifického odporu dýchacích 
ciest  

Špecifický odpor DC (sRaw) je sen-
zitívny indikátor reaktivity hladkej svalovi-
ny DC (HSDC) v in vivo podmienkach. Jeho 
hodnota bola u všetkých vyššie uvedených 
skupín určená na základe časového posu-
nu tlakových zmien medzi nazálnou 
a torakálnou časťou komôrky pletyzmo-
grafu u zvierat krátkodobo vystavených 
aerosólu bronchokonstriktorov - kyseline 
citrónovej (AC; c = 10-3 mol.l-1), histamínu 
(c = 10-6 mol.l-1) a metacholínu (c = 10-6 
mol.l-1).  

 
Štatistická analýza zaznamenaných úda-
jov 

Namerané výsledky sme ďalej hod-
notili použitím jednocestnej ANOVA a 
Bonferroni post-hoc testu. Jednotlivé 
hodnoty v grafoch predstavujú priemerné 
hodnoty a farebne vyznačené odchýlky 
uvádzajú štandardnú chybu priemeru (± 
SEM). Za štatisticky signifikantný rozdiel vo 
výsledkoch bola považovaná minimálna 
hodnota p<0,05 v porovnaní s kontrolnými 
skupinami. 

 
Meranie reaktivity hladkej svaloviny dý-
chacích ciest 

Zvieratá sme usmrtili transverzál-
nym prerušením miechy a následne sme 
im odobrali orgány respiračného traktu – 
pľúca a tracheu. Dva pulmonálne a dva 
tracheálne stripy boli umiestnené do or-
gánového kúpeľa s Krebs-Henseleitovým 
roztokom (v mmol.l-1: NaCl 110,00; KCl 
4,80; CaCl2 2,35; MgSO4 1,20; KH2PO4 1,20; 
NaHCO3 25,00; glukóza 10,00) temperova-
ným na teplotu 37 °C a saturovaným pne-

umoxidom (95 % O2 + 5 % CO2). Pomocou 
aparatúry Experimetria-ISO-09-TSZ8 (Ma-
ďarsko) so zabudovaným softvérom sme 
sledovali a zaznamenávali kontraktilnú 
odpoveď izolovanej HSDC. Po adaptačnej 
fáze sme aplikovali do orgánového kúpeľa 
kontraktilné mediátory acetylcholín a his-
tamín (100μl) v kumulatívnych koncentrá-
ciach od 10-8 do 10-3.  

 
Frekvencia kmitania cílií (CBF) v respirač-
nom trakte  

Vzorku riasinkového epitelu sme 
získali pomocou tzv. brushingovej metódy 
z trachey v in vitro podmienkach. Vitálne 
riasinky sme uchovávali v 1 ml RPMI 1640 
a túto suspenziu sme použili na vytvorenie 
mikroskopického preparátu. Následne sme 
ich skúmali pomocou fázového kontrast-
ného mikroskopu (Zeiss axióma Vert A1; 
Carl Zeiss AG, Göttingen, Nemecko). Z 
každej vzorky boli zaznamenané pomocou 
digitálnej vysokorýchlostnej kamery 
(Basler A504kc; Basler AG, Nemecko) 10 
sekundové sekvenčné videozáznamy a 
vyhodnotené pomocou softvéru Cilliary 
Analysis (LabVIEW™), ktorý je schopný 
generovať oblasť záujmu (ROI).  
 
Vyšetrenie hladín cytokínov  

V supernatante z broncho-
alveolárnej laváže boli stanovené koncen-
trácie pro- a protizápalových cytokínov 
použitím  komerčného vyšetrovacieho kítu 
TH1/TH2 Panel, 9-Plex, Bio-Plex Pro™ Hu-
man Cytokine (Bio-Rad, USA) podľa postu-
pu od výrobcu. Výstupné dáta boli vyhod-
notené Bio-Plex Manager softwérom (sú-
časť prístroja BioPlex, Bio-Rad, USA). Me-
todika, ktorú využíva Bio-Plex® 200 Sys-
tem, spočíva vo vizualizácii reakcie medzi 
sledovaným biomarkerom a protilátkou 
viazanou na magnetické guľôčky fluores-
cenčným indikátorom. Softvérovým spra-
covaním intenzity fluorescenčného signálu 
sa stanoví výsledná hodnota príslušného 
cytokínu v pg/ml.  



JLF UK v Martine, 2017   

46 
 

Výsledky a diskusia 
Preventívny a terapeutický vplyv 

komplexného glykokonjugátu z Chlorella 
pyrenoidosa  na  kašľový reflex a hodnoty 
sRaw sme sledovali v in vivo podmienkach. 
Reaktivitu izolovanej HSDC,  zmenu frek-
vencie kmitania cillí a hladiny jednotlivých 
pro- a protizápalových cytokínov 

v bronchoalveolárnej laváži sme analyzo-
vali v in vitro podmienkach. 

U všetkých skupín zvierat, ktorým 
bol podávaný komplexný glykokonjugát z 
Chlorelly, bol potvrdený štatisticky signifi-
kantný pokles  počtu nárazov kašľa 
v porovnaní s negatívnou senzitizovanou 
skupinou zvierat (obr. 2). 

 

 
Obr. 2: Zmeny v počte kašľov pri preventívnom a terapeutickom podávaní komplexu z Ch. pyrenoidosa v po-
rovnaní s jednotlivými kontrolnými skupinami. #p<0,05 vs zdravá skupina,  *p<0,05 vs OVA+ 
 

Domnievame sa, že antitusický úči-
nok glykokonjugátu je pravdepodobne 
dôsledkom protizápalového pôsobenia, 
pretože podobný pokles počtu kašľov bol 
zistený aj v prípade pozitívnej kontrolnej 
skupiny liečenej budesonidom. 

Komplexný glykokonjugát 
z Chlorelly podávaný preventívne štatistic-
ky signifikantne znižoval aj hodnoty sRaw 
(Oobr. 3) po inhalácií všetkých použitých 
bronchokonstriktorov v porovnaní 
s negatívnou senzitizovanou skupinou 
zvierat. Signifikantná supresia hodnôt 
sRaw po inhalácií AC a histamínu bola po-
zorovaná aj u zvierat, ktorým sa podával 
glykokonjugát terapeuticky v oboch dáv-
kach, avšak hodnoty sRaw namerané po 
expozícií metacholínu zostali výrazne zvý-
šené. 

Mukociliárny transport predstavuje 
účinný spôsob obrany DC voči alergénom 
a patogénom. Účinnosť tohto obranného 
mechanizmu DC je závislá od koordinova-
nej činnosti riasiniek respiračného epitelu. 
Priamym následkom spomalenia mukoci-
liárneho klírensu je retencia hlienu v DC. 
Tá výrazne prispieva k obštrukcií DC a ná-
sledne ku klinickým prejavom astmy ako je 
dyspnoe či kašeľ. V našej štúdii sme pozo-
rovali inhibíciu frekvencie pohybu riasiniek 
DC v experimentálnych podmienkach po 
podaní vyššej dávky komplexného glyko-
konjugátu Chlorelly (obr. 4) v porovnaní 
s negatívnou skupinou. U ostatných skupín 
zvierat sme nezaznamenali žiadne výrazne 
zmeny ani v porovnaní s nesenzitizovanou, 
ani  so senzitizovanou skupinou. 
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Obr. 3: Zmeny v sRaw za bazálnych podmienok (norma) a po inhalácií kyseliny citrónovej (AC), histamínu a 
metacholínu vo všetkých skupinách. #p<0,05 vs zdravá skupina; *p<0,05 vs OVA+. 
 

 
Obr. 4: Zmeny vo frekvencií kmitania cilií  (CBF) hodnotené v jednotlivých kontrolných skupinách v porovnaní s 
liečenými skupinami. *p<0,05 vs OVA+. 

 
In vitro reaktivita izolovanej tra-

cheálnej HSDC bola po podaní všetkých 
kumulatívnych koncentrácií acetylcholínu 
a histamínu štatisticky významne reduko-

vaná u zvierat, ktorým bol komplexný gly-
kokonjugát podávaný preventívne a to 
nielen v porovnaní s negatívnou, ale aj 
pozitívnou kontrolnou skupinou (obr. 5). 
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Obr. 5: Kontrakčná odpoveď tracheálnej hladkej svaloviny na kumulatívne koncentrácie acetylcholínu a hista-
mínu (10nM-1mM) pridaného do orgánového kúpeľa ku izolovaným stripom. #p<0,05 vs budesonid *p<0,05; 
**p<0,01; ***p<0,001 vs zdravá skupina. 

 
Pri sledovaní kontrakčnej odpove-

de izolovanej pľúcnej HSDC 
v podmienkach in vitro neboli potvrdené 
relevantné signifikantné zmeny porovna-
teľné s ovplyvnením tracheálnych prúžkov.   
 Alergický zápal je riadený aktiváci-
ou Th2 lymfocytov, ktoré produkujú rôzne 

zápalové cytokíny (najmä IL-4, IL-5 a IL-
13). IL-4 a IL-13 stimulujú produkciu proti-
látok IgE B bunkami. IL-4 je cytokín, ktorý 
zodpovedá za širokú škálu biologických 
úloh, napr. indukuje diferenciáciu naiv-
ných pomocných T-buniek (Th0) na Th2 
bunky, je zodpovedný za bronchokonstrik-
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ciu a hyperprodukciu hlienu. IL-5 napomá-
ha aktivácii eozinofilov nachádzajúcich sa 
v DC (Vignola et al., 2000).   

Hladiny prozápalových cytokínov 
IL-4, IL-5, IL-13 a tumor-nekrotizujúceho 
faktoru (TNF) alfa boli hodnotené  vo vzor-
kách  bronchoalveolárnej laváže zvierat. 
Signifikantné zníženie hladiny IL-4 bolo 
potvrdené vo všetkých skupinách, ktorým 
bol podávaný komplexný glykokonjugát 
z  riasy Chlorella. Tento pokles bol porov-
nateľný s budesonidom. Keďže IL-4 hrá 
dôležitú úlohu pri mediácii alergického 
zápalu, kontraktility DC a aktivity pohá-
rikových buniek epitelu, predpokladáme 

kauzálnu súvislosť medzi znížením jeho 
obsahu v bronchoalveolárnej laváži 
a pozorovaným bronchodilatačným účin-
kom glykokonjugátu z Chlorelly (obr. 6). 
Podobný cieľ mali aj Kralovec et al., 2005, 
ktorí sledovali vplyv komplexného extrak-
tu Chlorella pyrenoidosa na hladiny cyto-
kínov a eozinofilnú infiltráciu DC u myší 
senzitizovaných ovalbumínom. Na rozdiel 
od našich zistení však autori pozorovali 
zníženie produkcie IL-5, ktorého hladiny 
u morčiat zostali nezmenené. Uvedené 
rozdiely môžu súvisieť s rozdielnou fyzio-
lógiou imunitného systému myší 
a morčiat. 

 
 
Obr. 6: Porovnanie zmien hladín zápalových cytokínov získaných z bronchoalveolárnej laváže v kontrolných a 
experimentálnych skupinách. #p<0,05; ##p<0,01 vs zdravá skupina; *p<0,05 vs OVA+. 

 
Záver 

Na základe zisteného bronchodila-
tačného, protizápalového a antitusického 
účinku preventívne podávaného komplex-
ného glykokonjugátu z Chlorella pyrenoi-
dosa konštatujeme, že uvedené liečivo má 
opodstatnenie v prevencii vzniku a rozvoja 
chronického alergického zápalu DC. 
  
Táto práca bola podporená projektom „Mar-
tinské centrum pre biomedicínu (BioMed Mar-
tin)“, Agentúrou na podporu výskumu a vývoja 
na základe Zmluvy č. APVV-0305-12; Grantom 
VEGA 1/0160/17 a Meranie kinematiky cilií 
respiračného traktu (262202219). 
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Úvod 
Spondylolistéza je popisný názov, 

ktorý charakterizuje stav, kedy dochádza 
k posunu kraniálneho stavca oproti 
kaudálnemu stavcu (z gréckeho spondy-
los=stavec a olisthesis=posun). So spondy-
lolistézou je úzko spätý pojem chrbticovej 
instability, ktorá je všeobecne charakteri-
zovaná ako rozsah pohybu mimo fyziolo-
gického rozmedzia pri aplikácii fyziologic-
kej záťaže. Pri uvedenom patologickom 
pohybe dochádza k nociceptívnemu dráž-
deniu, zmenenému svalovému tonusu 
a tým aj k zvýšenému riziku deformity 
a následného neurologického deficitu 
(Frymoyer a Moskowitz, 1991). 

Klinické prejavy degeneratívnej 
spondylolistézy sú prejavmi segmentálnej 
instability a spinálnej disbalancie, ale pre-
dovšetkým kompresie nervových štruktúr, 
ktoré sa manifestujú bolesťami chrbta, 
koreňovou bolesťou, alebo neurogénnymi 
klaudikáciami.  

Bolesť sa však môže objaviť aj bez 
zreteľnej neuronálnej kompresie v dôsled-
ku lokálneho uvoľnenia cytokínov 
a chemokínov, ktoré sa významnou mier-
nou podieľajú aj v mediácii degeneratív-
nych a remodelačných zmien (Risbud 
a Shapiro, 2014).  Napriek tomu, že dote-
raz bolo publikovaných viacero význam-
ných prác, ktoré popisujú zmeny hladín 
cytokínov pri degeneratívnych ochore-
niach intervertebrálneho disku (Le Maitre 
et al., 2007, Wuertz a Haglund, 2013; Ris-

bud a Shapiro, 2014; Sutovsky et al., 
2017), ich význam stále nie je objasnený.  

Keďže sa cytokíny, chemokíny 
a rastové faktory sa významnou mierou 
podieľajú na mediácii klinickej symptoma-
tológie a na progresii spondylolistézy, 
predpokladá sa, že koreláciou hladín cyto-
kínov s klinickým nálezom a individuálnymi 
charakteristikami jednotlivých pacientov 
a následným porovnaním so zdravými sub-
jektmi je možné identifikovať mediátory 
s najsignifikantnejšou úlohou. Cieľom pre-
zentovanej práce teda bolo nielen rozšíriť 
úroveň poznania úlohy cytokínov 
v patogenéze degeneratívnej spondylolis-
tézy, ale zároveň identifikovať korelácie 
medzi hladinami cytokínov 
a subjektívnymi charakteristikami pacien-
tov (vek, pohlavie,  intenzita a propagácia 
bolesti). Rutinné stanovenie ich koncen-
trácií v peroperačne odstránenom tkanive 
by v budúcnosti mohlo slúžiť ako dôležitý 
prognostický faktor ochorenia. 
 
Metodika 
Súbor pacientov  

Základnou podmienkou na zarade-
nie subjektu do súboru pacientov bola  
diagnostikovaná degeneratívna alebo 
istmická spondylolistéza dolného lumbál-
neho segmentu chrbtice. Pacienti boli 
adekvátne poučení o cieľoch štúdie, pri-
čom svoj súhlas s účasťou potvrdili podpí-
saním informovaného súhlasu. Zo súboru 
pacientov boli vylúčení pacienti 
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s diagnostikovaným a liečeným chronic-
kým reumatologickým (reumatoidná artri-
tída), endokrinným (hyper-
/hypoparatyreoidizmus) a onkologickým 
ochorením. Do súboru neboli zaradení 
pacienti, ktorým boli bezprostredne pred 
operáciou epidurálne podané analgetiká, 
kortikoidy alebo celkové anestetiká.  
 
Kontrolný súbor pre vyšetrenie hladín 
cytokínov, chemokínov a rastových fakto-
rov  

Kontrolný súbor budú predstavova-
li subjekty zaradené do darcovského pro-
gramu. Odber tkanív bol zrealizovaný v 
zmysle platnej legislatívy (zákon 313/2012 
Z. z.) počas multiorgánového odberu. U 
subjektov bolo zrealizované celotelové CT 
vyšetrenie, na základe ktorého bol objek-
tivizovaný stav funkčnej spinálnej jednot-
ky. Z kontrolného súboru sme vylúčili pa-
cientov so známo anamnézou liečenej 
alebo neliečenej radikulárnej bolesti, boli 
u nich evidentné známky poškodenia in-
tegrity spinálnych štruktúr alebo potvrde-
né chronické ochorenia (reumatologické, 
kardiovaskulárne, endokrinné a onkologic-
ké). 
 
Odber biologického materiálu 

Odber vyšetrovaných tkanív (inter-
vertebrálneho disku a subchondrálnej kos-
ti fazetového kĺbu) od pacientov s diagnó-
zou spondylolistézy som vykonal za steril-
ných podmienok peroperačne podľa 
smerníc stanovených National Institute of 
Health Office of Human Subjects Research 
a v intenciách Helsinskej konvencie v zdra-
votníckom zariadení vždy po dôkladnom 
poučení a získaní informovaného súhlasu 
od pacienta počas plánovaných zákrokov.  

Odber tkanív živých darcov orgá-
nov bol vykonaný až po súhlase zodpo-
vedného lekára v rámci multiorgánového 
odberu v zmysle platnej legislatívy (zákon 
313/2012 Z. z.). O podstate a dôvodoch 

odberu boli dôsledne poučení príbuzní 
darcu.   

Odber ako aj ďalšia manipulácia s 
biologickým materiálom bola  schválená 
Etickou komisiou JLF UK (rozhodnutie č. EK 
1209/2012).  
 
Spracovanie vzoriek tkanív 
a)  peroperačné spracovanie – bezpro-
stredne po odobratí za sterilných podmie-
nok bol IVD separovaný na samostatný AF 
a NP.   Vzorky, aj vrátane vzoriek subchon-
drálnej kosti, boli zmrazené na -70 °C a 
ponechané pri uvedenej teplote až do 
ďalšieho spracovania a vlastnej analýzy 
hladín cytokínov a chemokínov. 
b) analýza proteínov – vzorky tkanív 
fragmentované na 3x3 mm boli opakovane 
vystavené pôsobeniu lyzačného kitu (Bio-
PlexTM Cell Lysis Kit, Bio-Rad, USA), ho-
mogenizované (Homogenizator; Stuart 
SHM2, Germany) a následne centrifugáci-
ou (4 min pri 5000 otáčkach za minútu) bol 
získaný supernatant, ktorý bol použitý na 
Bio-Plex® analýzu. K získanému homoge-
nátu bol pridaný 10%SDS do finálnej kon-
centrácie 5%. Koncentrácia proteínov bola 
stanovená Lowryho et al. (1951) metódou, 
pri ktorej hovädzí sérový albumín bol pou-
žitý ako štandarda.  
 
Kvantitatívna a kvalitatívna analýza 

Metodika, ktorú využíva Bio-Plex® 
200 System, umožňuje diagnostikovať ex-
trémne nízke koncentrácie mediátorov v 
malom objeme vzorky (pg/ml).  Spočíva vo 
vizualizácii reakcie medzi sledovaným bi-
omarkerom a protilátkou viazanou na 
magnetické guľôčky. Konečný komplex 
cytokín-protilátka-fluorescenčná farbička 
sa vytvorí pridaním streptavidin-
phycoerytrin konjugátu k suspenzii super-
natantu a magnetických guličiek s protilát-
kami. Phycoerytrin slúži ako fluorescenčný 
indikátor. Bio-Plex® disponuje 2 lasermi 
(červený 635 nm a zelený 532 nm), ktoré 
na základe intenzity fluorescenčného sig-
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nálu a jeho softvérovým spracovaním sta-
novia výslednú koncentráciu cytokínu v 
pg/ml.  

Pri analýze sme použili vyšetrovací 
kit Bio-PlexTM Human Cytokine Standard 
27-Plex, Group I (Bio-Rad, USA), ktorý 
umožňuje vyšetriť 27 rôznych cytokínov, 
chemokínov a rastových faktorov so signi-
fikantnou úlohou v mediácii remodelácie 
kosti a spojivového tkaniva, v zápalovej 
reakcii, angiogenéze a v mediácii bolesti.   
 
Štatistické spracovanie 

Hladiny cytokínov identifikované 
pri Bioplex analýze boli následne normali-
zované na celkovú koncentráciu proteínov 
stanovených v tkanive Lowryho et al. 
(1951) metódou. Výsledné koncentrácie 
jednotlivých cytokínov, chemokínov 
a rastových faktorov sú vyjadrené ako šta-
tistický priemer ± smerodajná odchýlka. 
Na štatistickú analýzu (versus kontrolná 
skupina) bola použitá jednofaktorová 
ANOVA a  Bonferroni post-hoc test pomo-
cou softvéru GraphPad Prism software 
verzia 6.01. U cytokínov bola na kvantifi-
kovanie závislosti použitá aj robustná line-
árna regresia. Klasická regresia založená 
na metóde najmenších štvorcov bola v 
prípade študovaných dát nevhodná, z dô-
vodu prítomnosti odľahlých pozorovaní. 
Na robustný odhad parametrov posunutia 
a stúpania regresnej priamky bola použitá 
R-ková knižnica robustbase (Rousseeuw et 
al., 2016).  Všetky výsledky boli považova-
né za štatisticky signifikantné vtedy,  ak p-
hodnota bola menšia než 0,05. 

 
Výsledky  

Uvedená práca nadväzuje na pilot-
nú štúdiu publikovanú kolektívom autorov 
Sutovsky et al. (2017). Na základe vstup-
ných kritérií sme do súboru zaradili 19 
pacientov, z toho boli 4 muži a 15 žien 
s priemerným vekom 57,7 rokov (SD ± 
11,25 rokov). Tabuľka č. 1 sumarizuje 
ďalšie údaje jednotlivých pacientov – loka-

lizáciu spondylolistézy, intenzitu bolesti 
(VAS limb a VAS back skóre) a rozsah de-
generácie medzistavcovej platničky zhod-
notený na MRI T2 spin - echo sekvenciách 
podľa  Pfirrmanovej klasifikácie. Kontrolné 
vzorky intaktnej kosti fazetových kĺbov a 
intervertebrálnych diskov boli odobraté z 
dvoch lumbálnych segmentov (L4-L5, L5-
S1) od 6 dospelých mužov (priemerný vek 
44,2 ± 13,2 rokov) počas multiorgánového 
odberu na Chirurgickej klinike a transplan-
tačnom centre, JLF UK, UNM. Všetky kon-
trolné subjekty kompletne spĺňali stano-
vené vstupné kritéria. Hladiny cytokínov 
identifikované v danej skupine boli pova-
žovanú za fyziologické hodnoty (Tab. 2).  

Kontrolné vzorky intaktnej kosti fa-
zetových kĺbov a intervertebrálnych diskov 
boli odobraté z dvoch lumbálnych seg-
mentov (L4-L5, L5-S1) od 6 dospelých mu-
žov (priemerný vek 44,2 ± 13,2 rokov) po-
čas multiorgánového odberu na Chirurgic-
kej klinike a transplantačnom centre, JLF 
UK, UNM. 

Všetky kontrolné subjekty kom-
pletne spĺňali stanovené vstupné kritéria. 
Hladiny cytokínov identifikované v danej 
skupine boli považovanú za fyziologické 
hodnoty (Tab. 2). Štatistická analýza úda-
jov získaných pri Bio-Plex® vyšetrení (a ich 
následnej normalizácii na hladinu proteí-
nov v jednotlivých vzorkách stanovených 
Lowryho metódou) a ich porovnanie 
s hladinami v kontrolných vzorkách  potvr-
dila signifikantné zvýšenie syntézy a pro-
dukcie doštičkového rastového faktora 
(PDGF-bb), IL-6, IL-8 a tumor nekrotizujú-
ceho faktoru α (TNF-α) vo všetkých tkani-
vách funkčnej spinálnej jednotky (Tab. 2). 

V individuálnych častiach IVD bolo 
identifikované širšie spektrum elevova-
ných hladín mediátorov ako v kosti fazeto-
vého kĺbu: v anulus fibrosus boli zvýšené 
hladiny IL-1ß a jeho IL-1 ra, IL-9, IL-10 a IL-
12, chemokínov eotaxínu, IP-10 a MIP-1 a 
niektorých rastových faktorov (FGF a GM-
CSF).  IL-1ß, IL-10, eotaxin, FGF boli zvýše-
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ne syntetizované aj v nucleus pulposus. 
Okrem nich sme v centrálnej časti inter-
vertebrálneho disku namerali viac ako 
trojnásobne vyššie hladiny IL-17, G-CSF, 

INF-γ a RANTES. V subchondrálnej kosti 
fazetových kĺbov boli okrem identifikova-
né vysoké hladiny IL-4 a INF-γ Tab. 2). 

 
Tab. 1: Prehľad súboru pacientov, lokalizácia patologických zmien, vek, pohlavie, bolesť chrbta/končatiny podľa 
hodnotenia vizuálnou analógovou škálou bolesti, degeneratívne zmeny intervertebrálneho disku podľa Pfirr-
mannovej klasifikácie.  

Pohlavie Lokalizácia Vek 
Pfirrmann 

skóre 
VAS back VAS limb 

F L4/L5 59 4 7 9 

F L5/S1 35 5 8 7 

F L4/L5 52 4 6 4 

M L4/L5 48 4 10 5 

M L5/S1 61 5 6 8 

F L5/S1 51 5 8 7 

F L4/L5 35 4 2 9 

F L4/L5 61 4 6 4 

F L4/L5 62 5 8 7 

M L4/L5 69 3 8 10 

M L4/L5 73 4 8 8 

F L4/L5 47 4 6 3 

F L4/L5 61 3 7 6 

F L4/L5 51 4 9 7 

F L4/L5 69 4 6 8 

F L5/S1 69 4 6 8 

F L4/L5 67 4 8 8 

F L5/S1 53 4 4 8 

F L4/L5 74 4 5 7 

 
 

Jedným z kľúčových cieľov práce 
bolo posúdenie korelácie niektorých kli-
nických charakteristík súboru pacientov 
(pohlavie,  vek, symptomatológia)  
s nameranými hladinami cytokínov 
v jednotlivých vzorkách tkanív funkčnej 
spinálnej jednotky. Analýza vzťahu vek-
hladiny cytokínov neukázala žiadne štatis-
ticky signifikantné závislosti. Korelácia cy-
tokíny - pohlavie nebola vykonaná vzhľa-
dom na to, že v súbore pacientov boli iba 4 
muži.  

Pri posudzovaní vzťahu hladín al-
gogénnych cytokínov/ chemokínov a in-

tenzity bolesti v chrbte a/alebo končatine 
podľa vizuálnej analógovej škály  (VAS) 
bolo potvrdené, že štatisticky signifikantná 
korelácia sa týka predovšetkým bolesti 
lokalizovanej v krížovej oblasti. Pri robust-
nej korelácii bolo zistené  signifikantné p 
pre stúpanie v prípade IL-1β (p = 0,039) a 
MCP-1 (p = 0,009) v anulus fibrosus a IL-1β 
(p = 0,05), IL-6 (p = 0,037) a IP-10 (p = 
0,001) v subchondrálnej kosti fazetového 
kĺbu (obr. 1). V prípade bolesti 
v nohe/nohách (VAS limb) sa signifikantná 
korelácia týkala iba hladiny IL-6 (p = 0,02) 
v subchondrálnej kosti. 
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Tab. 2: Sumár hladín cytokínov, ktoré boli kvantifikované pri  Bio-Plex® vyšetrení homogenátov získaných spra-
covaním subchondrálnej kosti a tkaniva IVD. Hladiny cytokínov, chemokínov a rastových faktorov sú vyjadrené 
v pg/ml, DSL = degeneratívna spondylolistéza, ZK = zdravá kontrola (kadavér).  

 
Annulus fibrosus Nucleus pulposus Subchondrálna kosť 

DSL ZK DSL ZK DSL ZK 

PDGF-bb 34.86 ± 4.56* 19.82 ± 7.44 53.79 ± 7.95** 12.38 ± 3.92 
98.60 ± 12.21 

*** 
14.96±4.01 

IL-1β 3.49 ± 0.87* 0.85 ± 0.2 5.06 ± 0.6*** 1.19 ± 0.29 3.2 ± 1.4 1.19 ± 0.44 

IL-1ra 82.96± 14.45* 29.77 ± 6.67 86.65 ± 22.75 82.60±38.53 66.59 ± 25.88 19.82 ±5.63 

IL-4 0.96 ± 0.15 0.65 ± 0.24 1.72 ± 0.42 0.71 ± 0.17 1.18 ± 0.23* 0.35 ± 0.09 

IL-6 
 

83.76 ± 9.87 
** 

32.89 ± 10.68 
58.76± 7.53 

* 
28.46 ± 8.87 

68.85± 70.99 
* 

25.35 ± 
9.52 

IL-7 3.44 ± 0.44 3.55 ± 1.29 5.85 ± 1.4 3.82 ± 0.48 4.22 ± 0.68 2.71 ± 0.75 
IL-8 

 
55.66 ± 7.03 

*** 
13.22 ± 3.32 56.47 ± 8.51* 23.33 ± 4.21 

37.64 ± 5.72 
** 

8.10 ± 1.79 

IL-9 10.36 ± 1.11* 5.96 ± 1.34 11.93 ± 3.12 6.25 ± 0.91 5.91 ± 0.98 3.31 ± 0.62 

IL-10 78.90 ± 14.45* 29.01 ± 10.26 89.69 ± 17.16* 24.59 ± 6.72 36.56 ± 3.92 
24.19 ± 

7.88 

IL-12 
(p70) 

265.59 ± 33.85* 142.58 ± 44.63 378.88 ± 93.66 
260.40 ± 

42.02 
157.82 ± 26.66 

210.51 ± 
98.75 

IL-17 9.7 ± 1.94 6.92 ± 1.74 12.54± 2.13* 5.04 ± 1.83 10.85 ± 2.89 7.49 ± 1.93 

Eotaxin 
 

74.88 ± 11.04* 29.87 ± 7.65 
206.66± 
37.88** 

18.56 ± 5.10 36.65 ± 13.45 
15.21 ± 

4.97 

FGF basic 
833.75 ± 
124.19* 

422.63 ± 147.43 
571.02 ± 
84.52* 

253.10 ± 
138.58 

736.09 ± 106.44 
462.08 ± 

74.70 

G-CSF 25.82 ± 3.89 10.24 ± 2.86 31.37±6.74* 6.76 ± 1.26 16.13 ± 2.71 
10.07 ± 

3.54 

GM-CSF 
 

120.43 ± 
12.76** 

57.63 ± 15.91 114.39 ± 18.49 
78.38 ± 
25.03 

103.59 ± 10.99 
134.25 ± 

26.21 

IFN-γ 73.62 ± 15.97 35.61 ± 14.98 84.31 ± 15.29* 37.19 ± 9.83 49.75 ± 7.79* 
20.34 ± 

4.60 

IP-10 
 

4409.42 ± 
598.94* 

2718.22 ± 
329.97 

6108.16 ± 
525.38 

4657.46 ± 
1148.48 

1374.16 ± 
357.17 

1301.12 ± 
532.61 

MCP-1 
 

338.43 ± 
48.01*** 

46.96 ± 13.69 252.6 ± 68.0 
191.36 ± 

49.97 
189.22 ± 36.78 

109.41 ± 
32.77 

RANTES 
 

1402.88 ± 
234.83 

483.57 ± 210.25 
419.76 ± 
91.97* 

140.94 ± 
73.86 

874.34 ± 
175.28 

799.69 ± 
190.41 

TNF-α 43.55 ± 6.33 ** 5.2 ± 1.47 37.71 ± 7.68** 3.55 ± 0.54 29.05 ± 5.20** 5.07 ± 1.09 

 
 

 
Obr. 1: Korelácia hladín IL-1β v anulus fibrosus (AF) intervertebrálneho disku a v subchondrálnej kosti fazetové-
ho kĺbu (FJB) s intenzitou bolesti v chrbte a/alebo končatine podľa vizuálnej analógovej škály  (VAS).  
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Diskusia 
Termín spondylolistéza predstavuje 

heterogénnu skupinu patologického po-
stavenia stavcov, ktoré sú charakterizova-
né posunom tela kraniálneho stavca oproti 
stavcu kaudálnejšie uloženému. Ochorenie 
sa vyvíja v dôsledku zlyhania stabilizačných 
mechanizmov chrbtice. V predchádzajú-
com období bolo publikovaných viacero 
zaujímavých prác, ktoré opakovane potvr-
dili, že cytokíny, chemokíny a rastové fak-
tory sa významným spôsobom uplatňujú 
nielen pri progresii štrukturálnych zmien, 
ale aj v symptomatológii degeneratívnych 
ochorení chrbtice. Zvýšené hladiny IL-1β, 
IL-6, IL-8, IL-17 a TNF-α u pacientov s de-
generatívnym ochorením medzistavcovej 
platničky a zvýšenú syntézu IL-1β, IL-8, IL-
13 a TNF-α pri artrotických zmenách kĺbov 
(Le Maitre et al., 2007; Kras et al., 2014). 
Ani jedna z prác však nebola zameraná na 
pacientov s degeneratívnou spondylolisté-
zou. Dá sa však predpokladať, že patoge-
néza degeneratívnej spondylolistézy zahŕ-
ňa podobné komplexné interakcie imunit-
ného systému s rozvojom zápalových, re-
modelačných zmien a degeneráciou me-
dzistavcovej platničky, dôsledkom ktorých 
je bolesť krížovej oblasti a/alebo koreňová 
bolesť. Podarilo sa nám identifikovať vyso-
ké hladiny cytokínov TNF-α, IL-6, IL-8 
a PDGF-bb vo fazetových kĺboch a medzis-
tavcových platničkách, ktoré potvrdzujú 
ich významnú úlohu v zápalovom a remo-
delačnom procese a tým aj ich kľúčovú 
úlohu v patogenéze driekovej spondylolis-
tézy.  

Cytokín TNF-α je produkovaný 
hlavne aktivovanými makrofágmi, hoci 
môže byť syntetizovaný aj inými bunkami 
ako sú lymfocyty CD4+, NK bunky, neutro-
fily, mastocyty, eozinofily a neuróny. Pri-
márna funkcia TNF-α je regulovať aktivitu 
imunitných buniek, ale uplatňuje sa aj pri 
mediácii bolesti, niektorí autori ho dokon-
ca považujú za najsilnejší mediátor chro-
nickej bolesti (Wang et al., 2008). Okrem 

bolesti pri stenóze spinálneho kanála je 
dôležitým zdrojom nociceptívneho dráž-
denia, obzvlášť u starších pacientov, hy-
pertrofický a degenerovaný fazetový kĺb 
(Wuertz a Haglund, 2013). Proces hyper-
trofie a remodelácie je spojený aj 
s masívnou neoinerváciou. Zápalové me-
diátory tak môžu teda dráždiť nielen spi-
nálne korene, ale aj nervové vlákna faze-
tových kĺbov. Za významné nociceptívne 
mediátory sa považujú aj IL-6, IL-8 a IL-1β 
(Cohen a Raja, 2007; Qazi et al., 2013; Ris-
bud a Shapiro, 2014).  

IL-6 a IL-8 sa okrem nocicepcie po-
dieľajú aj na regulácii akútneho aj chronic-
kého zápalu a sú zahrnuté v patogenéze 
rôznych ochorení spojených so zápalom, 
napr. psoriázy alebo reumatoidnej artri-
tídy. Ich produkciu ďalej zvyšujú prozápa-
lové cytokíny IL-1β, IL-17, TNF-α, ale aj 
fyzická aktivita a zdrojom môžu byť nielen 
imunitné bunky, ale aj bunky endotelu 
a fibroblasty. Za určitých okolností má 
však IL-6 aj protektívny protizápalový efekt 
(Cohen a Raja, 2007).  

PDGF je jedným z mnohých rasto-
vých faktorov, ktoré regulujú proliferáciu 
buniek, predovšetkým mezenchýmového 
pôvodu a angiogenézu. V procese degene-
rácie intervertebrálneho disku má protek-
tívnu úlohu a podporuje reparačné proce-
sy, ktoré pri progresii ochorenia môžu 
viesť ku fibrotickým zmenám (Masuda, 
2008).  

Osteoartrotické zmeny fazetových 
kĺbov majú špecifické znaky, ktorými sa od 
podobného procesu v iných kĺboch odlišu-
jú, čo korešponduje aj s profilom cyto-
kínov a chemokínov, napr. Tsuchida et al. 
(2014) identifikovali zvýšené hladiny IFNγ, 
IL-6 a IL-13 v synoviálnej tekutine osteoar-
trotických kĺbov, kým v našom súbore pa-
cientov dominovali predovšetkým IFNγ, IL-
4, IL-6, IL-8 a TNF-α. Viaceré cytokíny za-
hrnuté do zápalových zmien fazetového 
kĺbu, výrazne ovplyvňujú aktivitu osteob-
lastov aj osteoklastov, čo môže viesť k ši-
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rokému spektru degeneratívnych a remo-
delačných zmien fazetových kĺbov. Doká-
zateľne aktivitu osteoklastov aktivujú IL-7, 
TNF-α, MCP-1 a PDGF a naopak ich počet 
a aktivita klesá vplyvom IFNγ (Tsuchida et 
al., 2014). Osteoblastická aktivita je stimu-
lovaná cytokínmi IL-10, IL-12 s rastovými 
faktormi (FGF- β a VEGF). Navyše, niektoré 
cytokíny, ako sú IL-1 β a IL-6, sú schopné 
aktivovať obidva typy buniek (Wojdasie-
wicz et al., 2014). Naše výsledky a viaceré 
literárne údaje ukázali nerovnováhu v hla-
dinách cytokínov stimulujúcich osteoklasty 
a/alebo osteoblasty, ktorá vedie k neho-
mogénnej akcelerácii procesu tvorby a 
rezorbcie kosti. Uvedený predpoklad kore-
luje s výsledkami Modica and Rossa (2007) 
ktorí dokázali, že nezrelá hustá kosť faze-
tových kĺbov je najčastejším histologickým 
nálezom u pacientov s lumbálnou degene-
ratívnou spondylolistézou, čo zodpovedá 
sklerotickým oblastiam v rádiografickom 
obraze. Zlyhanie rovnováhy medzi prozá-
palovými a protizápalovými mediátormi je 
považované za hlavnú príčinu progresie 
tkanivových degeneratívnych zmien aj v 
intervertebrálnom disku.  

Z experimentálnej časti práci je 
zrejmé, že za fyziologických okolností pro-
dukujú všetky časti funkčnej spinálnej jed-
notky širokú škálu cytokínov, chemokínov 
a rastových faktorov, ktoré regulujú nie-
len metabolizmus  týchto tkanív, ale majú 
vzťah aj ku aktivite priľahlých štruktúr.  
V podmienkach degeneratívnej spondylo-
listézy dochádza ku signifikantnému zvý-
šeniu syntézy a uvoľňovania vicerých me-
diátorov, pričom vysoké koncentrácie 
PDGF-bb, IL-6, IL-8 a TNF-α boli identifiko-
vané vo všetkých častiach funkčnej pohy-
bovej jednotky. To naznačuje ich kľúčové 
postavenie v patofyziológii degeneratívny 
a remodelačných zmien pri spondylolisté-
ze.  

Lokalizované lumbalgie ako jeden 
z najcharakteristickejších symptómov de-
generatívnej spondylolistézy je veľmi 

pravdepodobne spätý s nociceptívnou 
úlohou IL-1ß. Koncentrácie uvedeného 
prozápalového cytokínu v anulus fibrosus 
a subchondrálnej kosti fazetového kĺbu 
štatisticky signifikantne korelovali 
s intenzitou lumbalgií.  

Identifikáciou rizikových faktorov 
predisponujúcich k progresii degeneratív-
nych zmien a prípadne rozvoja instability 
a spondylolistézy je možné tieto ovplyvniť 
či už pri primooperácii, prípadne 
v priebehu rekonvalescencie a ďalšom 
priebehu rehabilitácie. 

Jednou z možným príčin vysokej in-
terindividuálnej variability ochorenia je 
široké spektrum cytokínov, chemokínov 
a rastových faktorov uplatňujúcich sa 
v mediácii klinickej symptomatológie 
a v progresii degeneratívneho procesu. 
Doteraz publikované práce sa zaoberali 
skúmaním úlohy IL-1, IL-6, IL-8 a TNF-α v 
súvislosti s degeneratívnymi ochoreniami 
intervertebrálnych diskov. V aktuálnej lite-
ratúre chýbajú informácie o podobných 
zmenách pri spondylolistéze. Hoci sa cyto-
kíny považujú za jeden z možných fakto-
rov, ktorý ovplyvňuje ako patofyziológiu 
ochorenia, tak aj jej klinickú symptomato-
lógiu, stále nevieme, aké hladiny sú pro-
dukované za fyziologických okolností a 
majú protektívny efekt. Jedným z možných 
prínosov práce sú originálne informácie o 
vzťahu medzi hladinou niektorých cyto-
kínov a intenzitou bolesti, ich koreláciu so 
stupňom degeneratívnych zmien na zob-
razovacích a morfologických vyšetreniach.  

Tieto poznatky predstavujú základ, 
ktorý by v budúcnosti mohol viesť ku iden-
tifikácii cytokínov ako možných prognos-
tických faktorov degeneratívneho procesu 
uplatniteľných v klinickej praxi. 
 
 
Táto práca bola podporená projektom „Mar-
tinské centrum pre biomedicínu (BioMed Mar-
tin)“ a Grantom VEGA 1/0163/16. 
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Úvod 
Náhla kardiálna smrť (sudden car-

diac death) sa definuje ako náhle ne-
očakávané úmrtie z kardiálnej príčiny 
v krátkej časovej perióde, spravidla do 
jednej hodiny od začiatku ťažkostí u ľudí 
bez predchádzajúcich symptómov, ktoré 
by mohli byť potenciálne fatálne . Za naj-
významnejší rizikový faktor náhlej kardiál-
nej smrti sa považuje ischemická choroba 
srdca (Zippes et al., 1998). Náhla kardiálna 
smrť môže nastať aj v dôsledku arytmie 
torsade de pointes s prechodom do komo-
rovej fibrilácie. Tento typ arytmie sa spája 
s abnormálne predĺženým QT intervalom, 
ktorý je konštantne pozorovaný 
u sinusových úderov pred počiatkom 
arytmie. Predĺženie QT intervalu možno 
rozdeliť na idiopatické a získané. Idiopatic-
ké predĺženie QT intervalu sa vyskytuje 
napríklad v rámci Jervell-Lange-
Nielsenovho  a Romano-Wardovho syn-
drómu. Získané predĺženie QT intervalu 
môže byť dôsledkom farmakoterapie či 
iónovej dysbalancie – hypokalémia, hy-
pomagnezémia (Napolitano et al., 1994). 
Liečivá, ktoré ovplyvňujú QT interval môž-
no rozdeliť na kardiovaskulárne (hlavne 
antiarytmiká) a nekardiovaskulárne liečivá. 
Z nekardiovaskulárnych liečiv majú poten-
ciál predlžovať interval QT mnohé psycho-
farmaká. Prevalencia fajčenia v populácii 
pacientov s psychickou poruchou je dlho-
dobo vyššia ako vo zvyšku populácie. Faj-
čenie je jedným z hlavných rizikových fak-
torov kardiovaskulárnych ochorení, ktoré 
môžu viesť k náhlej kardiálnej smrti. So 
zreteľom na túto situáciu a potrebu dlho-

dobej kontinuálnej psychofarmakoterapie 
sa v psychiatrickej praxi stretávame s po-
puláciou s vysokým rizikom náhlej kardiál-
nej smrti. 
Elektrofyziológia intervalu QT 
 QT interval je jeden z intervalov 
meraných na EKG a zahŕňa fázu depolari-
zácie i repolarizácie myokardu. Za začiatok 
QT intervalu možno považovať počiatok 
depolarizácie komôr prezentovaný kmi-
tom Q a za ukončenie  koniec repolarizácie 
komôr, ktorej korelátom na EKG je ukon-
čenie vlny T. Tieto zmeny zaznamenané na 
EKG sú dôsledkom zmien aktívne udržia-
vanej rozdielnej koncentrácie iónov na 
bunkovej membráne. Depolarizácia buniek 
je dôsledkom rýchleho influxu sodíkových 
iónov cez selektívne sodíkové kanály. Na-
sleduje fáza plateau, kedy sa pomalší vtok 
Ca2+ do bunky vyrovnáva pomalým únikom 
K+ z bunky. Repolarizácia začína ukonče-
ním vtoku Ca2+ , pričom pokračuje difúzia 
K+ z bunky (Kalužay et al., 2004). 
Predĺženie intervalu QT môže byť teda 
spôsobené predĺžením fázy depolarizácie 
(trvanie QRS komplexu) v dôsledku bloká-
dy selektívnych sodíkových kanálov, ale 
i predĺžením repolarizačnej fázy, kde naj-
významnejšiu úlohu zohráva blokáda dras-
líkových kanálov. Draslíkový kanál, ktorý je 
spájaný s medikamentózne navodeným 
predĺžením intervalu QT je IKr – „potassium 
rectifier channel“ (Du Buske, 1999). Lieky, 
ktoré spôsobujú blokádu kanála IKr môžu 
viesť k rozvoju arytmie typu torsade de 
pointes u zdanlivo zdravých ľudí bez ziste-
ného predchádzajúceho kardiovaskulár-
neho ochorenia (Witchel et al., 2000). Me-
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ranie intervalu QT v praxi naráža na viac-
ero úskalí. Kým začiatok QT intervalu sa 
spravidla dá indentifikovať jednoznačne, 
problematickým môže byť určenie ukon-
čenia vlny T, najmä keď je nevýrazná, re-
spektíve ukončenie modifikujú rôzne záre-
zy či splývanie s vlnou U (Kalužay et al., 
2004). Dĺžka QT intervalu varíruje v 
dôsledku viacerých ovplyvniteľných i ne-
ovplyvniteľných faktorov. Jedným z nich je 
aj počet úderov srdca za minútu, preto sa 
najčastejšie udáva korigovaná hodnota QT 
intervalu – QTc. Ďalším faktorom, ktorý 
ovplyvňuje dĺžku QT intervalu je pohlavie. 
QT interval je dlhší u žien, pričom za túto 
variabilitu sú zodpovedné androgény (Abi-
Gerges et al., 2004). Ďalšími faktormi sú 
vek nad 65 rokov, hypertrofia myokardu či 
elektrolytová dysbalancia – hypokalémia, 
hypomagnezémia (Wenzel-Seifert et al., 
2011). Za normálne hodnoty QTc intervalu 
podľa Committee for Proprietary Medici-
nal Products (CPMP) sú u mužov považo-
vané hodnoty menšie ako 430 ms, hranič-
né hodnoty sú medzi 431 ms a 450 ms a za 
predĺžený interval QTc sú považované 
hodnoty nad 450 ms. Podľa rovnakých 
štandardov sú za normu považované 
u žien hodnoty do 450 ms, za hraničné sú 
považované hodnoty medzi 451 ms a 470 
ms a za predĺžený interval QTc sa považujú 
hodnoty nad 470 ms (Committee for Pro-
prietary Medicinal Products, 1997).  
 
Antipsychotiká a QT interval 

Azda najznámejším antipsychoti-
kom spájaným s predĺžením QT intervalu 
je tioridazín, ktorý u nás v súčasnosti už 
nie je registrovaný. Od uvedenia na trh 
v roku 1959 bol tioridazín pozitívne prijatý 
pre menšie riziko rozvoja extrapyramído-
vých prejavov v porovnaní s ostatnými 
vtedy používanými antipsychotikami. 
Najmä krátko po jeho uvedení na trh sa 
v terapii používali vysoké terapeutické 
dávky. V dôsledku toho neunikli pozornos-
ti abnormality EKG pripisované práve 

tioridazínu (Kelly et al., 1963). V priebehu 
šesťdesiatych rokov minulého storočia sa 
zistilo, že takto vysoké terapeutické dávky 
vedú k retinopatii a preto bola horná hra-
nica terapeutickej dávky významne obme-
dzená (Hagopian et al., 1966). Touto re-
dukciou došlo nielen k eliminácii retinál-
nych komplikácii ale bol aj značne elimino-
vaný potenciál tioridazínu predlžovať QT 
interval. Pochybnosti o kardiovaskulárnej 
bezpečnosti tioridazínu pretrvali a naďalej 
sa hromadili kazuistiky arytmií a prípady 
náhlej kardiálnej smrti (Fowler et al., 
1976). Tioridazín spôsobuje predĺženie QT 
intervalu blokádou draslíkového kanála IKr 
, ovplyvňuje teda hlavne fázu repolarizácie 
(Kobayashi et al., 2000). Ďalším antipsy-
chotikom, ktoré ovplyvňuje dĺžku QT in-
tervalu je haloperidol a to najmä pri podá-
vaní vysokých terapeutických dávok intra-
venózne (Fayer 1986, Kriwisky et al., 
1990). Kvôli tomuto riziku vydala v USA 
FDA (Food and Drug Administration) 
v roku 2007 usmernenie ohľadom intrave-
nóznej aplikácie haloperidolu. Tá by mala 
prebiehať len za súčasného kontinuálneho 
monitorovania EKG, pričom intravenózne 
podávanie haloperidolu sa v USA považuje 
za off-label (Meyer-Massetti, 2010). Prav-
depodobným mechanizmom, ktorý vedie 
k predĺženiu QT intervalu je podobne ako 
u tioridazínu predĺženie repolarizácie 
v dôsledku blokády draslíkového kanála IKr 
(Suessbrich et al, 1997). V porovnaní 
s tioridazínom je však potenciál haloperi-
dolu vyvolať potenciálne fatálnu arytmiu 
menší (Glassman et al., 2001). Toto potvr-
dzuje aj štúdia náhlych kardiálnych smrtí 
z Fínska. V tejto štúdii Mehtonen 
a kolektív našli medzi 24 158 prípadmi 
náhlych kardiálnych úmrtí 49 prípadov 
náhlej kardiálnej smrti u zdanlivo zdravých 
dospelých, ktorí užívali psychofarmaká. 
Okrem troch prípadov bolo u všetkých 
zistené podávanie fenotiazínového an-
tipsychotika. Podávanie tioridazínu bolo 
zistené až v 28 prípadoch, pričom u 15 
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z týchto prípadov bol tioridazín jediným 
podávaným liečivom. Naopak, podávanie 
haloperidolu bolo zistené len v 6 prípa-
doch a haloperidol nikdy nebol jediným 
používaným liečivom (Mehtonen et al., 
1991). Z atypických antipsychotík sú 
najčastejšie asociované s predĺžením QT 
intervalu sertindol a ziprasidón.  Pri ser-
tindole sa dokonca upozornenie na riziko 
predĺženia QT intervalu dostalo do súhrnu 
charakteristických vlastností lieku. Uvádza 
sa, že potenciál sertindolu predlžovať QT 
interval je väčší než u niektorých iných 
antipsychotík a preto by mal byť použitý 
len u pacientov, ktorí intolerujú minimálne 
jedno iné antipsychotikum a pred liečbou 
a počas liečby sertindolom je nutné moni-
torovanie EKG. Podľa odporúčaní v súhrne 
charakteristických vlastností lieku je ser-
tindol kontraindikovaný u mužov s dĺžkou 
QT intervalu viac ako 450 ms a 470 ms 
u žien.  EKG by malo byť realizované po 
troch týždňoch od iniciácie terapie sertin-
dolom a opakované v trojmesačných in-
tervaloch. Ak sa v priebehu terapie sertin-
dolom zistí predĺženie QT intervalu nad 
úroveň 500 ms, terapia musí byť preruše-
ná (Súhrn charakteristických vlastnosti 
lieku – Serdolect, 2017). Frekvencia výsky-
tu QT intervalu viac ako 500 ms sa pri 
sertindole udáva od 3,1% do 7,8% (Had-
dad et al., 2002). Podobne ako 
u tioridazínu i haloperidolu, sertindol spô-
sobuje predĺženie QT intervalu blokádou 
káliových kanálov, pričom je považovaný 
za blokátor s vysokou afinitou ku káliové-
mu kanálu (Rampe et al., 1998). Vplyv 
ziprasidónu na QT interval je mierny avšak 
nesporný (Glassman et al., 2001). Štúdia, 
v ktorej sa podmienky najviac blížili ideál-
nym (predchádzajúca medikácia bola vy-
nechaná v priebehu 7 dní, pacienti dostá-
vali placebo 5 dní predtým než bolo reali-
zované iniciálne EKG, následne im boli 
náhodne pridelené atypické antipsychoti-
ká a všetky antipsychotiká okrem tiorida-
zínu boli podávané v najvyšších terapeu-

tických dávkach, kontrolné EKG bolo reali-
zované po dosiahnutí maximálnych plaz-
matických koncetrácii antipsychotík) tento 
potenciál spoľahlivo zdokumentovala 
a ziprasidón viedol po tioridazíne 
k najvýznamnejšiemu predĺženiu QT inter-
valu – v priemere o 20,3 ms (FDA Psy-
chopharmacological Drugs Advisory 
Committee, 2000). Frekvencia predĺženia 
QT intervalu nad 500 ms (hraničná hodno-
ta pre klinický význam podľa FDA) pri te-
rapii ziprasidónom je len na úrovni 0,06% 
(Haddad et al., 2002). Práve uvedená 
štúdia realizovaná na žiadosť FDA 
i vzhľadom na uvedené podmienky posky-
tuje azda najspoľahlivejšie porovnanie 
potenciálu antipsychotík druhej generácie 
spôsobiť predĺženie QT intervalu. Okrem 
zistenia o ziprasidóne štúdia uvádza, že 
z antipsychotík druhej generácie vedie 
k najmenšiemu predĺženiu QT intervalu 
olanzapín (v priemere o 6.8 ms) a pridanie 
metabolického inhibítora vedie 
k výraznejšiemu predĺženiu QT intervalu 
len pri kvetiapíne (podávaný inhibítor ke-
tokonazol, predĺženie QT intervalu pred 
podaním v priemere o 14 ms a predĺženie 
po podaní v priemere o 19 ms) (FDA Psy-
chopharmacological Drugs Advisory 
Committee, 2000). Rozdielny potenciál 
antipsychotík predlžovať QT interval je 
determinovaný ich rozdielnou kapacitou 
k blokáde kardiálnych iónových kanálov 
(Haddad et al., 2002).  
 
Antidepresíva a QT interval 

Riziko predĺženia QT intervalu exis-
tuje aj pri antidepresívach, hoci vo všeo-
becnosti možno tvrdiť, že je nižšie ako pri 
antipsychotikách. Najväčšie riziko sa uvá-
dza pri tricyklických antidepresívach, kto-
rých kardiotoxicita je známa už mnoho 
rokov. Fakt, že tricyklické antidepresíva 
predlžujú QT intervalu už pri terapeutic-
kých dávkach je známy od konca sedem-
desiatych rokov minulého storočia 
(Glassman et al., 1981). Tricyklické anti-
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depresíva ovplyvňujú trvanie QT intervalu 
primárne v dôsledku inhibície sodíkového 
kanála, avšak spôsobujú i blokádu IKr  
(Teschemacher et al., 1999). Najriziko-
vejšími antidepresívami v rámci skupiny 
tricyklických antidepresív sú amitriptylín 
a maprotilín (Washington et al., 2012). 
Tricyklické antidepresíva predstavujú rizi-
ko u pacientov s existujúcou poruchou 
prevodového systému srdca či ischemic-
kou chorobou srdca a pri predávkovaní 
(napríklad v suicidálnom úmysle) (Glass-
man et al., 1993). Antidepresíva zo 
skupiny SSRI sú v porovnaní s tricyklickými 
antidepresívami považované za liečivá 
s priaznivejším kardiovaskulárnym profi-
lom. Napriek tomu existujú hlásenia 
o predĺžení QT intervalu spôsobené far-
makami z tejto skupiny. Analýzou švédskej 
databázy SWEDIS (Swedish Drug Infor-
mation System) bolo zistených 88 prípa-
dov arytmie torsade de pointes medzi 
rokmi 1991 až 2006. Z týchto 88 prípadov 
až 9 súviselo s terapiou terapeutickými 
dávkami citalopramu, pričom v piatich 
prípadoch bol citalopram jediným lieči-
vom, ktoré mohlo túto arytmiu spôsobiť 
(Åström - Lilja et al., 2008). Potenciál cita-
lopramu spôsobiť predĺženie QT intervalu 
neunikol ani americkej FDA. Podľa upo-
zornenia citalopram vedie k predĺženiu QT 
intervalu závislému od dávky. Nemali by 
byť podávané dávky vyššie ako 40mg, kto-
ré vedú k vyššiemu riziku predĺženia QT 
intervalu. Citalopram by nemal byť predpi-
sovaný pacientom s vrodenou formou 
predĺženého QT intervalu, s bradykardiou, 
hypokaliémiou, hypomagnezémiou, akút-
nym infarktom myokardu či kardiálnou 
dekompenzáciou a taktiež pacientom, kto-
rí užívajú lieky predlžujúce QT interval. 
Mali by sa zvážiť pravidelné kontroly EKG 
a kontroly sérových hladín draslíka 
a magnézia u pacientov s rizikom rozvoja 
iónovej dysbalancie (napríklad medikácia 
antihypertenzívami). Citalopram by mal 
byť vysadený u pacientov s QT intervalom 

dlhším ako 500 ms. U pacientov starších 
ako 60 rokov by maximálna dávka mala 
byť obmedzená na 20mg (FDA Drug Safety 
Communication, 2012). Okrem cital-
opramu boli kazuisticky popísané prípady 
predĺženia QT intervalu aj u iných antidep-
resív zo skupiny SSRI – najmä fluoxetínu 
a paroxetínu (Wenzel-Seifert et al., 2010). 
Antidepresíva zo skupiny SSRI vedú k 
predĺženiu QT intervalu pri vysokých tera-
peutických respektíve až toxických dáv-
kach u ľudí s kardiovaskulárnou komorbi-
ditou (ischemická choroba srdca, porucha 
prevodového systému), pri iónovej 
dysbalancii (hypomagnezémia, hypokalié-
mia), u ľudí nad 65 rokov. Trvanie QT in-
tervalu ovplyvňuje i trazodón, ktorý vedie 
k blokáde IKr (Tarantino et al., 2005). Ku 
klinicky významnému predĺženiu intervalu 
QT pritom dochádza spravidla v súvislosti 
s intoxikáciou trazodónom (Dattilo et al., 
2007). 
 
Kombinácie antidepresív a antipsychotík 
a QT interval 

Liečiva z obidvoch skupín majú po-
tenciál predlžovať QT interval, pričom sa 
nejedná o ich skupinový efekt a potenciál 
predlžovať QT interval je rôzny pri jednot-
livých liečivách. V klinickej praxi často nie 
je možné vyhnúť sa kombinácii liečiv 
z týchto dvoch skupín. Medzi takéto situá-
cie patrí napríklad terapia bipolárnej afek-
tívnej poruchy, schizoafektívnej poruchy, 
schizofrénie alebo depresívnej poruchy 
(farmakorezistentná depresívna porucha, 
epizóda ťažkej depresie s psychotickými 
príznakmi). Kombinácia antidepresív 
a antipsychotík, ktoré vedú k blokáde kar-
diálnych iónových kanálov môže mať sy-
nergický efekt. V štúdii Salu a kolektívu 
bolo zistené významne predĺženie QT in-
tervalu v skupine pacientov užívajúcich 
kombináciu antidepresív a antipsychotík 
v porovnaní s monoterapiou. Najvýraznej-
šie predĺženie bolo zaznamenané 
u pacientov liečených risperidónom 
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v kombinácii s klomipramínom respektíve 
escitalopramom (predĺženie o 66 ms pri 
kombinácii risperidón a klomipramín a 55 
ms pri kombinácii risperidón a escitalo-
pram). (Sala et al., 2005). Napriek uvede-
nému riziku je benefit kombinovanej me-
dikácie pri vybraných indikáciach nespor-
nýVzhľadom na toto riziko sa odporúča 
kombináciu antidepresív a antipsychotík 
vždy dôkladne zvážiť (indikácia, pomer 
riziko - benefit) najmä u rizikových pa-
cientov (pacienti nad 65 rokov, pacienti 
s hypokalémiou, hypomagnezémiou, pa-
cienti s ischemickou chorobou srdca či 
prevodovou poruchou srdca, pacienti uží-
vajúci liečivá ovplyvňujúce QT interval). 

 
Záver 

Potenciál psychofarmák vyvolať 
predĺženie QT intervalu je zdokumentova-
ný viacerými kazuistikami i štúdiami. Naj-
významnejší je pri antipsychotikách a anti-
depresívach. Tento fakt viedol k stiahnutiu 
viacerých psychofarmák z distribúcie, stále 
je však dostupné pomerne široké spek-
trum psychofarmák s potenciálom predl-
žovať QT interval. Okrem rizikových fakto-
rov ako vek, pohlavie, iónová dysbalancia 
sa u pacientov s psychickou poruchou 
pridružujú i ďalšie rizikové faktory. Vysoká 
prevalencia fajčenia v populácii pacientov 
s psychickou poruchou (obzvlášť schizof-
réniou a bipolárnou afektívnou poruchou) 
už roky púta pozornosť psychiatrickej ob-
ce. Fajčenie patrí medzi hlavné rizikové 
faktory kardiovaskulárnych chorôb, okrem 
iného aj ischemickej choroby srdca. Is-
chemická choroba srdca je považovaná za 
jeden z najvýznamnejších rizikových fakto-
rov náhlej srdcovej smrti. Pacienti so schi-
zofréniou, respektíve bipolárnou afektív-
nou poruchou vyžadujú kontinuálnu 
a dlhodobú psychofarmakoterapiu často 
kombináciou antidepresív a antipsychotík. 
Vyhnúť sa kombinácii psychofarmák, ktoré 
môžu viesť k predĺženiu intervalu QT nie-
kedy nie je možné. V záujme dodržiavania 

zásad bezpečnej farmakoterapie je nevy-
hnutné mať na zreteli niekoľko zásad. 
U pacientov nad 65 rokov užívajúcich psy-
chofarmaká, ktoré potenciálne predlžujú 
QT interval,  by mala byť použitá čo najniž-
šia terapeuticky efektívna dávka. Prínosné 
môže byť aj monitorovanie hladiny iónov 
(kálium, magnézium) najmä ak pacienti 
súbežne užívajú liečiva, ktoré môžu viesť 
k iónovej dysbalancii (antihypertenzíva). 
Monitorovanie EKG po dosiahnutí rovno-
vážneho stavu plazmatických hladín riziko-
vých psychofarmák môže tiež viesť ku zvý-
šeniu bezpečnosti farmakoterapie. Ak sa 
zaznamená QT interval dlhší ako 500 ms, 
rizikové psychofarmakum by malo byť 
z terapie vynechané. V neposlednom rade 
je vhodné pri vstupnom psychiatrickom 
vyšetrení pátrať po anamnéze náhlej kar-
diálnej smrti v rodinnej anamnéze, ktoré 
môže naznačiť výskyt vrodeného predĺže-
nia QT intervalu. Prehnaná opatrnosť pri 
používaní kombinácii antidepresív 
a antipsychotík by nemala viesť 
k ukráteniu pacientov o adekvátnu terapiu 
založenú na EBM. Druhou stranou mince 
je však bezpečnosť pri predpisovaní psy-
chofarmák predlžujúcich QT interval, na 
ktorú by sme mali dbať za každých okol-
ností. 
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Úvod 
 Bronchiálna astma a chronická ob-
štrukčná choroba pľúc (CHOCHP) predsta-
vujú ochorenia dýchacích ciest (DC) spoje-
né so zápalom, kašľom a bronchokonstrik-
ciou. Pri astme je bronchiálna hyperreakti-
vita spojená najmä s eozinofilným typom 
zápalu. Najčastejšie sa zúčastňujúcimi zá-
palovými bunkami na expresii zápalu sú 
enzýmy fosfodiesterázy (PDEs). PDEs pred-
stavujú superrodinu fosfohydroláz, ktoré 
sú schopné katalyzovať degradáciu cyklic-
kého 3', 5'-adenozín a/alebo guanozín 
monofosfátu (cAMP a cGMP). Vzhľadom 
na to, že existuje niekoľko rôznych podty-
pov PDE, ich pôvod a lokalizácia sa považu-
jú za hlavný regulačný mechanizmus pri 
kontrole koncentrácie cyklických nukleoti-
dov v príslušných bunkách a tkanivách. 
Súčasné ovplyvnenie viacerých izoforiem 
PDE môže viesť k závažným nepriaznivým 
účinkom a z tohto dôvodu sa výskumníci 
zameriavajú na viac selektívne pôsobiace 
inhibítory PDE. V respiračnom systéme sa 
vyskytujú najmä izoformy PDE3, PDE4, 
PDE5 a PDE7. Rozsiahle experimentálne a 
klinické štúdie dokázali, že inhibícia PDE4 
môže účinne potlačiť neutrofilmi spro-
stredkovaný zápal pri CHOCHP (Rabe, 
2011; Hatzelmann a kol., 2010). Nedávno 
bola účinnosť roflumilastu preukázaná aj 
pri alergickej astme (Kawamatawong, 
2017; Meltzer a kol., 2015; Bardin a kol., 
2015; Patel a Sur, 2017), a preto sa začalo 
uvažovať o použití roflumilastu pri astme 
ako aj pri overlap syndróme astmy 

s CHOCHP (Louie a kol., 2013; Bateman 
a kol., 2015).  

Inhibítory PDE5 sú často používané 
pri liečbe erektilnej dysfunkcie, pľúcnej 
hypertenzie a iných ochorení, pri ktorých 
je potrebná relaxácia hladkej svaloviny 
(Mokry a Mokra, 2013). Avšak potenciálnu 
úlohu môžu mať aj pri alergickom zápale, 
pretože expresia PDE5 bola potvrdená aj v 
niekoľkých imunitných bunkách. Predpo-
kladáme, že podávanie selektívnych inhibí-
torov PDE4 alebo PDE5 môže zlepšiť sym-
ptomatológiu alergickej astmy spojenej s 
eozinofilným zápalom a hyperreaktivitou 
dýchacích ciest. Keďže účinky roflumilastu 
a tadalafilu ešte neboli porovna-
né z hľadiska dávky, v tejto štúdii sa ich 
pôsobenie analyzovalo v dvoch rôznych 
dávkach na zvieracom modeli hyperreakti-
vity dýchacích ciest spojeného s eozinofil-
ným typom zápalu vyvolaného ovalbumí-
nom. 
 
Materiál a metódy  
Zvieratá  

Pred začatím experimentov boli 
všetky pracovné protokoly predložené a 
schválené Etickou komisiou Jesseniovej 
lekárskej fakulty v Martine (Univerzita 
Komenského v Bratislave) a Štátnou vete-
rinárnou a potravinovou správou. V štúdii 
sme použili dospelé samce morčiat kmeňa 
TRIK, ktoré pochádzali z akreditovaného 
chovu Dobrá Voda. Zvieratá sa po dovoze 
umiestnili do centrálneho zverinca, kde sa 
im podávalo plnohodnotné krmivo a voda 
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ad libitum. Morčatá sa náhodne rozdelili 
do nasledovných skupín (po 8 zvierat):  

- zdravá kontrolná skupina – nechá-
vala sa bez senzibilizácie a bez lieč-
by,  

- negatívna kontrolná (ovalbumíno-
vá) skupina – podľa senzibilizačnej 
schémy bol zvieratám aplikovaný 
alergén – ovalbumín (OVA), 

- terapeutické skupiny – morčatá bo-
li senzibilizované ovalbumínom 
a následne sa im 7-dní podávali in-
hibítory PDE – roflumilast/tadalafil 
v dávkach 0,5 a 1 mg/kg/deň. 

 
Ovalbumínom vyvolaný alergický zápal 
dýchacích ciest 

Senzibilizácia ovalbumínom trvala 
14 dní. V 1. deň senzibilizácie sa alergén 
aplikoval v 1 % koncentrácii intraperitone-
álne (0,5 ml) a subkutánne (0,5 ml). Na 3. 
deň senzibilizácie sa 1 % ovalbumín podal 
intraperitoneálne (1 ml) a na 14., prípadne 
21. deň inhalačne (1 minútu). Od 15. dňa 
boli morčatá 7 dní liečené testovanými 
látkami. 

 
Obr. 1: Schéma navodenia alergického zápalu u 
morčiat 

 
Stanovenie špecifického odporu DC  

Špecifický odpor DC (sRaw) pred-
stavuje veľmi citlivý marker in vivo reakti-
vity dýchacích ciest, ktorý sme vyšetrovali 
na bdelých zvieratách pomocou celotelo-
vého pletyzmografu pre malé laboratórne 
zvieratá (HSE typ 855, Hugo Sachs Elektro-
nik, Nemecko). Prístroj sa skladá z torakál-
nej a nazálnej komory. sRaw sa stanovoval 
na základe časového posunu tlakových 
zmien medzi komorami zariadenia a meral 
sa po 2 minútovej nebulizácii fyziologické-
ho roztoku a bronchokonstrikčne pôsobia-
cej látky - histamínu (10-6 mol.l-1), a to na 
14. a 21. deň od začiatku senzibilizácie 5 

hodín po inhalácii OVA. Výsledky sa hod-
notili prostredníctvom softvéru HSE Pul-
modyn Pennock (Hugo Sachs Elektronik, 
Nemecko).  
 
Stanovenie kontraktility hladkej svaloviny 
DC v podmienkach in vitro  

Po 2-týždňovej ovalbumínovej sen-
zibilizácii a 7-dňovej liečbe boli zvieratá 
usmrtené a následne sme stanovovali re-
aktivitu hladkej svaloviny trachey a pľúc v 
podmienkach in vitro. Zmeny amplitúdy 
kontraktility tkanivových stripov po apliká-
cii bronchokonstrikčných mediátorov sa 
určovali prostredníctvom aparatúry orgá-
nových kúpeľov Experimetria-ISO-09-TSZ8 
(„Multi chamber tissue bath systems“, 
Experimetria, Maďarsko) so softvérom. 
Z priedušnice a laterálneho okraja pravých 
pľúc sme pripravili stripy, ktoré sa vkladali 
do komôrok s obsahom Krebs-Henseleitov 
roztoku. Fyziologické pH = 7,5 ± 0,1 v jed-
notlivých komôrkach aparatúry bolo udr-
žiavané saturáciou pneumoxidom. Teplota 
roztoku sa pohybovala v rozmedzí 37 ± 0,5 
°C. Po 40 minútovej adaptácii sme do ko-
môrok aplikovali kumulatívne koncentrá-
cie (10-8 mol.l-1 – 10-3 mol.l-1) kontrakčných 
mediátorov - acetylcholínu a histamínu. 
 
Vyšetrenie počtu leukocytov v krvi a BAL 
tekutine 

Ľavý pľúcny lalok sme po usmrtení 
zvieraťa lavážovali predhriatym fyziologic-
kým roztokom a v lavážnej tekutine sme 
určovali počet krvných buniek. Taktiež sme 
merali počet bielych krviniek a ich diferen-
ciálny počet v náteroch z krvi odobratej 
priamo zo srdca. Celkový počet leukocytov 
v krvi sme určili mikroskopicky pomocou 
počítacej komôrke po ofarbení Türckovým 
roztokom. Percentuálny rozpočet buniek 
sme stanovili mikroskopicky po ofarbení 
náterov krvi a sedimentu BAL tekutiny 
podľa Maya-Grünwalda a Giemsu-
Romanowského.  
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Detekcia zápalových markerov v pľúcnom 
homogenáte 

Koncentrácie cytokínov (IL-4, IL-5 a 
TNF-α) v pľúcnom tkanive sme určovali 
prostredníctvom druhovo špecifických 
ELISA kitov (Antibodies-online Inc., USA, 
Cusabio Life Sciences, USCN Life Sciences 
Inc.) podľa protokolu od výrobcu. Spektro-
fotometrická detekcia sa uskutočnila pou-
žitím mikroplatničkového analyzátora. 
 
Štatistické spracovanie výsledkov  

Výsledky sú v grafoch uvedené ako 
priemerné hodnoty ± štandardná chyba 
priemeru (SEM). Pre štatistické spracova-
nie údajov sme použili analýzu rozptylu s 
jedným faktorom (ANOVA, Bonferroni 
a Post-Hoc test). Za štatisticky signifikant-
né rozdiely sa považovali hodnoty s p < 
0,05, pričom na obrázkoch sú znázornené 
nasledovne: +p < 0,05; ++p < 0,01; +++p < 
0,001 (kontrola vs. OVA); *p < 0,05; **p < 
0,01; ***p < 0,001 (testovaná látka vs. 
OVA).  
 
Výsledky 

V prvej etape experimentov sme sa 
zamerali na sledovanie účinkov selektív-
nych inhibítorov PDE4 – roflumilastu a 
PDE5 – tadalafilu na reaktivitu DC 
v podmienkach in vivo. Stanovovali sme 
ich po 7-dňovom podávaní v dávkach 0,5 
mg/kg/deň a 1 mg/kg/deň. Pozorovali 
sme, že oba testované inhibítory štatistic-
ky významne znižovali špecifický odpor 
dýchacích ciest, a to už aj po aplikácii dáv-
ky 0,5 mg/kg/deň (obr. 2). 

V podmienkach in vitro sme na 
kontraktilite hladkej svaloviny tkanivových 
prúžkov trachey mohli sledovať, že roflu-
milast po jeho 7-dňovom intraperitoneál-
nom podaní už aj po nižšej dávke (0,5 
mg/kg/deň) mal tendenciu zoslabovať 

kontrakčné odpovede, avšak bez štatistic-
kej významnosti. Aplikácia dávky 1 
mg/kg/deň spôsobila, že roflumilast signi-
fikantne potlačil reaktivitu tracheálnych 
stripov po aplikácii všetkých koncentrácií 
acetylcholínu a v prípade histamínu po 
jeho najvyšších koncentráciách (10-3 a 10-4 

mol.l-1) (obr. 3a a 3c).  
Štatisticky významný pokles kon-

trakčných odpovedí pľúcneho tkaniva na 
kumulatívne dávky acetylcholínu sme po-
zorovali len pri aplikácii roflumilastu v jeho 
vyššej dávke (1 mg/kg/deň) a pri koncen-
tráciách acetylcholínu 10-7 a 10-6 mol.l-1 

(obr. 3b). V prípade podania histamínu 
(10-8 mol.l-1) sme zaznamenali signifikantné 
zníženie in vitro reaktivity pľúcnych tkani-
vových stripov aj pri nižšej dávke roflumi-
lastu (0,5 mg/kg/deň), pričom po týždňo-
vej aplikácii roflumilastu v dávke 1 
mg/kg/deň sme pozorovali významný po-
kles po pridaní všetkých koncentrácií his-
tamínu (obr. 3d). 

 

 
Obr. 2: Zmeny hodnôt špecifického odporu DC 
(sRaw) po 7-dňovej aplikácii roflumilastu a tadalafi-
lu v dávkach 0,5 a 1 mg/kg/deň po 2-minútovej 
nebulizácii aeroslólu histamínu. Výsledné hodnoty 
sú uvedené ako priemer ± SEM. Štatistická vý-
znamnosť: +++p < 0,001 (kontrola vs. OVA) ); *p < 
0,05; **p < 0,01 (skúmané látky vs. OVA). 
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Obr. 3: Zmeny amplitúdy kontrakčných odpovedí hladkej svaloviny tracheálneho (a, c) a pľúcneho tkaniva (b, 
d) po kumulatívnych dávkach acetylcholínu a histamínu po týždňovej aplikácii roflumilastu v dávkach 0,5 a 1 
mg/kg/deň. Výsledky sú udávané ako priemer ± SEM. Štatistická významnosť: +p < 0,05; ++p < 0,01; +++p < 0,001 
(kontrola vs. OVA); ##p < 0,01 (ROF 0,5 vs. OVA); *p < 0,05; **p < 0,01 (ROF 1 vs. OVA). 

 
 Selektívny inhibítor PDE5 - tadalafil 
spôsobil zníženie kontraktility tracheálne-
ho tkaniva po kumulatívnych dávkach ace-
tylcholínu najmä po dávke 1 mg/kg/deň, 
avšak k signifikantnému poklesu reaktivity 
došlo len pri aplikácii koncentrácií acetyl-
cholínu 10-8 mol.l-1 po nižšej dávke tada-
lafilu (0,5 mg/kg) (obr. 4a). Po kumulatív-
nych dávkach histamínu pridaných ku tra-

cheálnym prúžkom tkaniva sme zazname-
nali významné zníženie kontrakčných od-
povedí po aplikácii tadalafilu v dávke 0,5 
mg/kg pri nižších koncentráciách histamí-
nu (10-8 a 10-7 mol.l-1) a po liečbe tadalafi-
lom v dávke 1 mg/kg pri vyšších koncen-
tráciách histamínu (10-3, 10-4, 10-5 a 10-6 
mol.l-1) (obr. 4c).  
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Na pľúcnych stripoch sme pozoro-
vali štatisticky významné zníženie ich kon-
traktility po liečbe tadalafilom v denných 
dávkach 0,5 mg/kg pri koncentráciách ace-
tylcholínu 10-8 mol.l-1 a v dávkach tadalafi-
lu 1 mg/kg pri koncentráciách acetylcholí-
nu 10-7, 10-6, 10-4 a 10-3 mol.l-1 (obr. 4b). 
Podobný priebeh sme pozorovali aj pri 
vystavení prúžkov pľúcneho tkaniva kumu-
latívnym dávkam histamínu. Denná dávka 
tadalafilu 0,5 mg/kg spôsobila významné 
zníženie in vitro reaktivity pľúcneho tkani-
va po aplikácii nízkych koncentrácií hista-
mínu a vyššie dávky tadalafilu (1 
mg/kg/deň) redukovali kontraktilitu pľúc-
neho tkaniva pri všetkých koncentráciách 
histamínu až na úroveň kontrolných ne-
senzibilizovaných morčiat (obr. 4d). 

V rámci porovnávania protizápalo-
vého pôsobenia selektívnych inhibítorov 
PDE4 (roflumilast) a PDE5 (tadalafil) apli-
kovaných v rôznych dávkach sme taktiež 
stanovovali zmeny v percentuálnom za-
stúpení zápalových krvných buniek. Po 7-
dňovom podávaní 0,5 mg/kg/deň roflumi-
lastu sme zaznamenali významný pokles 
celkového počtu leukocytov a taktiež per-
centuálneho zastúpenia neutrofilov v krvi 
a eozinofilov v BAL tekutine. Zvýšenie apli-
kovanej dávky roflumilastu na 1 
mg/kg/deň signifikantne znižovalo aj počet 
eozinofilov v krvi. Nižšia dávka tadalafilu 
(0,5 mg/kg/deň) ovplyvňovala len zastú-
penie eozinofilov v BAL. Až dávka tadalafi-
lu 1 mg/kg/deň spôsobovala štatisticky 
významné zníženie celkového počtu leu-
kocytov ako aj eozinofilov v krvi (tab. 1). 

 
Tab. 1: Celkový počet leukocytov a percentuálne zastúpenie lymfocytov, neutrofilov, monocytov a eozinofilov 
v krvi a monocytov, neutrofilov a eozinofilov v BAL tekutine po týždňovej aplikácii roflumilastu a tadalafilu 
v dávkach 0,5 a 1 mg/kg. Výsledné hodnoty sú uvedené ako priemer ± SEM. Štatistická významnosť: ++p < 0,01; 
+++p < 0,001 (kontrola vs. OVA) ); *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 (skúmané látky vs. OVA). 

 KRV BAL 

 Leukocyty 
(x109/l) 

Lymfocyty 
(%) 

Neutrofily 
(%) 

Monocyty 
(%) 

Eozinofily 
(%) 

Monocyty 
(%) 

Neutrofily 
(%) 

Eozinofily 
(%) 

Kontrola 
2,1 

±0,11 
64,2 

±1,83 
33,9 

±1,80 
1,16 

±0,17 
0,7 

±0,25 
95,36 
±0,82 

3,4 
±0,49 

1,24 
±0,38 

Ovalbumín 
3,44 

±0,46 
++ 

59,77 
±3,49 

 

36,89 
±3,56 

 

0,91 
±0,10 

 

2,24 
±0,31 

++ 

60,64 
±2,62 
+++ 

6,71 
±1,94 

 

32,64 
±3,27 
+++ 

Roflumilast 
0,5 mg/kg 

2,13 
±0,18 

** 

62,81 
±0,81 

 

31,13 
±1,69 

* 

0,88 
±0,14 

 

3,05 
±0,92 

 

77,48 
±3,87 
*** 

4,20 
±0,57 

 

18,32 
±3,36 

** 

Roflumilast 
1 mg/kg 

2,73 
±0,32 

 

64,92 
±3,53 

 

30,53 
±3,65 

* 

1,16 
±0,10 

 

0,66 
±0,15 
*** 

86,79 
±1,50 
*** 

5,71 
±1,77 

 

7,5 
±1,29 
*** 

Tadalafil 
0,5 mg/kg 

2,65 
±0,40 

 

56,72 
±4,10 

 

40,82 
±3,90 

 

0,95 
±0,21 

 

1,52 
±0,37 

 

86,35 
±1,99 
*** 

4,22 
±0,81 

 

9,43 
±1,78 
*** 

Tadalafil 
1 mg/kg 

2,25 
±0,34 

* 

60,33 
±2,13 

 

38,23 
±2,13 

 

0,81 
±0,11 

 

0,63 
±0,22 
*** 

75,17 
±5,17 

** 

10,23 
±2,26 

 

14,60 
±3,45 
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Obr. 4: Zmeny amplitúdy kontrakčných odpovedí hladkej svaloviny tracheálneho (a, c) a pľúcneho tkaniva (b, d) 
po kumulatívnych dávkach acetylcholínu a histamínu po týždňovej aplikácii tadalafilu v dávkach 0,5 a 1 
mg/kg/deň. Výsledky sú udávané ako priemer ± SEM. Štatistická významnosť: +p < 0,05; ++p < 0,01; +++p < 0,001 
(kontrola vs. OVA); #p < 0,05; ##p < 0,01 (TAD 0,5 vs. OVA); *p < 0,05; **p < 0,01 (TAD 1 vs. OVA). 
 

 Analýza koncentrácií IL-4, IL-5 a 
TNF-α v homogenátoch pľúcneho tkaniva 
odhalila signifikantné zvýšenie týchto pa-
rametrov v senzibilizovanej skupine. Ná-
sledné podávanie roflumilastu významne 
potlačilo hladiny IL-4 a IL-5. Liečba tada-
lafilom viedla len k poklesu IL-5, pozoro-
vaného po podaní oboch dávok (0,5 mg/kg 
a 1 mg/kg). V našich experimentoch sme 

tendenciu k zníženiu hladín TNF-α zazna-
menali len v skupinách liečených roflumi-
lastom, avšak bez signifikancie (tab. 2). 
Diskusia 
 V predloženej štúdii bolo cieľom 
porovnať farmakologické účinky selektív-
nych inhibítorov PDE (PDE4 a PDE5) 
v závislosti od dávky, ktoré boli sledované 
po chronickom intraperitoneálnom poda-
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ní. Zaznamenali sme signifikantné zníženie 
špecifického odporu DC po liečbe oboma 
dávkami roflumilastu a tadalafilu (0,5 a 1 
mg/kg/deň). V in vitro podmienkach na 
tracheálnych a pľúcnych stripoch sme vý-
znamný pokles pozorovali najmä pri vyš-
ších dávkach roflumilastu a tadalafilu. 
Bronchorelaxačné účinky roflumilastu sle-
dovali aj v štúdii Bundschuha a kol. (2001), 

ktorí ho u morčiat porovnávali s inými in-
hibítormi izoenzýmu PDE4 (rolipram, 
piklamilast a cilomilast). Roflumilast vyka-
zoval najlepšiu účinnosť na zmierňovanie 
antigénom vyvolanej kontrakcie tracheál-
nych reťazcov, čo je účinok evokovaný 
pravdepodobne inhibíciou degranulácie 
mastocytov. 

 
Tab. 2: Zmeny v hladinách prozápalových cytokínov stanovených v pľúcnom homogenáte po týždňovej aplikácii 
roflumilastu a tadalafilu v dávkach 0,5 a 1 mg/kg/deň. Štatistická významnosť: +p < 0,05; +++p < 0,001 (kontrola 
vs. OVA) ); *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 (skúmané látky vs. OVA). 

 IL-4 (pg/ml) IL-5 (pg/ml) TNFα (pg/ml) 

Kontrola 
 

152,04± 9,91 305,81±53,29 64,50±6,76 

Ovalbumín 178,45±13,20 
+ 

854,29±41,92 
+++ 

131,88±26,24++ 

Roflumilast 0,5 mg/kg 148,35±3,15 
* 

582,98±35,24 
* 

114,38±0,92 

Roflumilast 1 mg/kg 139,05±13,01 
** 

457,64±33,81 
** 

106,26±0,92 

Tadalafil 0,5 mg/kg 180,37±5,69 356,72±34,10 
*** 

157,77±25,84 

Tadalafil 1 mg/kg 160,48±4,69 271,23±51,24 
*** 

183,69±12,54 

 

Pri stanovovaní protizápalového 
účinku rôznych dávok selektívnych inhibí-
torov PDE sme zaznamenali, že roflumilast 
v oboch koncentráciách po chronickej te-
rapii významne znížil relatívny počet neut-
rofilov v krvi a aj eozinofilov v BAL oproti 
senzibilizovanej neliečenej skupine. Vyššia 
dávka roflumilastu spôsobila aj v krvi vy-
soko signifikantný pokles eozinofilov.  

Pri sledovaní vplyvu inhibície PDE5 
na zápalové zmeny sme po aplikácii nižšej 
dávky tadalafilu (0,5 mg/kg/deň) pozoro-
vali, že došlo k signifikantnému poklesu 
zastúpenia eozinofilov a zvýšeniu monocy-
tov-makrofágov v BAL oproti ovalbumíno-
vej skupine. Vyššie dávky tadalafilu spôso-
bili pokles celkového počtu leukocytov 
v krvi, a tiež výraznejšie pôsobili na eozino-
fily v krvi. Naše výsledky potvrdili význam 
selektívnej inhibície PDE5, treba však zdô-
razniť, že expresia jednotlivých izoenzý-
mov PDE je v rámci organizmu rôzna. Po-

tvrdzuje to aj významnejšie potlačenie 
reaktivity DC v podmienkach in vitro 
v pľúcnych stripoch ako v tracheálnom 
tkanive, čo zrejme súvisí s vyšším zastúpe-
ním cievnej hladkej svaloviny pľúc (PDE5 je 
typicky viac exprimovaná práve v hladkej 
svalovine ciev).  

Selektívne inhibítory PDE4 (roflu-
milast) a PDE5 (tadalafil) aplikované 
v dávkach 0,5 a 1 mg/kg/deň významne 
znižovali aj tvorbu IL-5 a roflumilast aj IL-4 
v pľúcnom homogenáte. Tento nález je 
dôležitý, keďže CHOCHP je charakterizo-
vaná vzostupom aktivácie a/alebo počtu 
nielen neutrofilov a CD8+ T buniek, ale aj 
makrofágov (Soto a Hanania, 2005). 
Roflumilast mal tendenciu znížiť aj aktivitu 
TNF-α, avšak bez dosiahnutia štatistickej 
významnosti.  

Rozdiel medzi výsledným účinkom 
roflumilastu a tadalafilu sa dá zdôvodniť 
rôznymi potrebnými dávkami na dosiah-
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nutie rovnakého farmakologického účinku, 
ako je uvedené aj v štúdii Takedu a kol. 
(2009), ktorí zistili, že roflumilast a tada-
lafil (po jednorazovej dávke) predstavujú 
silné modulátory alergénom indukovaných 
zmien v tracheálnom hladkom svalstve u 
myší s potrebnou vyššou dávkou tadalafi-
lu. 
 
Závery 

Selektívne inhibítory PDE4 - roflu-
milast a PDE5 - tadalafil viedli k potlačeniu 
reaktivity dýchacích ciest a markerov zápa-
lu v modeli eozinofilného zápalu spojené-
ho s hyperreaktivitou DC, ktorý bol navo-
dený ovalbumínovou senzibilizáciou. Vý-
sledky naznačujú potenciálny prínos obi-
dvoch PDE inhibítory pri liečbe alergickej 
bronchiálnej astmy alebo pri over-
lap syndróme astmy s CHOCHP. Pre potvr-
denie tejto hypotézy sú však potrebné 
ďalšie analýzy. 
 

Práca vznikla vďaka finančnej podpore projek-
tu „Martinské centrum pre biomedicínu“, 
ITMS: 26220220187, projekt je spolufinanco-
vaný zo zdrojov EÚ, ako aj projektov APVV-
0305-12, APVV-16-0030, projektu VEGA 
1/0260/14 a grantu UK/74/2017. 
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Úvod 
 Psychické poruchy sú vážnym zdra-
votným i celospoločenským problémom. 
Na Slovensku bol zaznamenaný nárast 
hlavne v incidencii neurotických, stresom 
podmienených a somatoformných porúch 
(Dg. F40-48), organických duševných cho-
rôb vrátane symptomatických (Dg. F00-09) 
a afektívnych porúch (Dg. F30-39), medzi 
ktoré patrí aj depresívna porucha (Major 
Depressive Disorder, MDD) (Smatana et 
al., 2016). Kvôli zvýšenému záchytu, a to 
špeciálne v čoraz nižších vekových skupi-
nách, sa tomuto ochoreniu v súčasnosti 
venuje mimoriadna pozornosť aj z hľadiska 
zvýšeného rizika kardiovaskulárnych kom-
plikácií v neskoršom veku. Depresívne po-
ruchy sa na Slovensku zaraďujú k hlavným 
zdravotným problémom spôsobujúcim 
invaliditu (IHME, 2016). Cieľom lieč-
by depresie je dosiahnutie úplnej remisie, 
a tým okrem zlepšenia kvality života pa-
cientov dosiahnuť aj asymptomatický stav 
a plnohodnotné zapojenie sa do každo-
denných aktivít pacienta.  
 
Antidepresíva 

Hlavný mechanizmus účinku anti-
depresív je založený na korigovaní deplé-
cie neurotransmiterov, a to najmä no-
radrenalínu, serotonínu a dopamínu (Fujá-
ková, Kopeček, 2012). Samotná účinnosť 
antidepresívnej liečby sa však neustále 
diskutuje. Nedávna meta-analýza uvádza 
porovnanie viacerých antidepresív 
(amitriptylín, citalopram, klomipramín, 
dezipramín, duloxetín, escitalopram, fluo-

xetín, imipramín, mirtazapín, nefazodon, 
nortriptylín, paroxetín, sertralín, venla-
faxín) použitých na liečbu akútnej fázy 
depresívnej poruchy u detí a adolescen-
tov. Zistilo sa, že fluoxetín (selektívny inhi-
bítor spätného vychytávania serotonínu, 
SSRI) je pravdepodobne najúčinnejšou 
antidepresívnou terapiou v detskom a 
adolescentnom veku (Cipriani a spol., 
2016).  

Okrem fluoxetínu, prípadne iných 
SSRI, je možné ako alternatívu v rámci 
liečby depresie zvoliť aj látky zo skupiny 
selektívnych inhibítorov spätného vychy-
távania serotonínu a noradrenalínu- SNRI 
(napr. venlafaxín) alebo novšie antidepre-
síva s priamym ovplyvnením receptoro-
vých štruktúr (napr. vortioxetín), u ktorých 
boli zaznamenané aj priame účinky na 
zlepšenie kognitívnych funkcií (Mahable-
shwarkar et al., 2015).  
 
Meranie plazmatických koncentrácií liečiv 

K objektivizácii účinnosti liečby vo 
vzťahu k použitej farmakoterapii môže 
prispieť aj sledovanie plazmatických kon-
centrácií aplikovaných liečiv. Na terapeu-
tické monitorovanie hladín liečiv (The-
rapeutic Drug Monitoring, TDM) sa využí-
vajú rôzne metódy – automatizované imu-
nochemické analýzy, ktoré existujú aj ako 
komerčné kity  (napr. RIA, EMIT, FPIA), 
manuálne kontrolované chromatografické 
metódy (kvapalinová chromatografia - 
HPLC, plynová chromatografia - GC) spoje-
né najčastejšie s hmotnostným spektro-
metrom (MS) ako detektorom  s vysokou 
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citlivosťou a selektivitou (Tesfaye, 2014). 
Na monitorovanie hladín fluoxetínu, venla-
faxínu a ich metabolitov (prípadne ich 
enantiomérov) bolo vyvinutých viacero 
analytických metód, z ktorých sa vo viace-
rých prípadoch využíva detekcia pomocou 
HPLC/MS/MS alebo GC/MS/MS z plazmy 
(Pan et al., 2016, Carvalho et al., 2017, 
Pietracci et al., 2013). Analytická metóda 
musí byť dostatočne citlivá aj na stanove-
nie metabolitov, ktoré sú často aktívne 
(napr. v prípade fluoxetínu je to norfluoxe-
tín a v prípade venlafaxínu jeto O-
desmetylvenlafaxín). Ich analýza je nevy-
hnutná aj vzhľadom na ich dlhý biologický 
polčas (Pan et al., 2016).  

Význam merania plazmatických 
koncentrácií spočíva aj v nevyhnutnosti 
sledovať vplyv na metabolizmus iných sú-
časne aplikovaných liečiv pre ich interakč-
ný potenciál (Eng a Obach, 2016). Fluoxe-
tín patrí k silným inhibítorom cytochrómu 
P450, a tým predlžuje biologický polčas 
iných liečiv, ktoré sú substrátom rovnaké-
ho enzýmového komplexu (CYP2D6).  

Využitie sledovania koncentrácií 
liečiv v telesných tekutinách je významné 
pri nastavovaní dávok jednotlivým pacien-
tom na začiatku terapie, a to predovšet-
kým v prípade očakávania neštandardnej 
farmakokinetiky (starší pacienti, deti, te-
hotné ženy, pacienti s pozmenenou funk-
ciou pečene či obličiek ako významných 
eliminačných orgánov, či u pacientov 
s genetickými zvláštnosťami). Ďalším dô-
vodom sledovania plazmatických koncen-
trácií počas antidepresívnej terapie môže 
byť objavenie sa nežiaducich účinkov, toxi-
cita závislá na dávke, nedostatočná odpo-
veď na liečivo, kontrola adherencie pa-
cienta. V súvislosti so zmenami 
v terapeutickom režime sa TDM využíva na 
posúdenie zmeny dávky, dávkovacieho 
režimu, alebo liekovej formy.  

Okrem zdravotného hľadiska, má 
monitorovanie koncentrácií liečiv veľký 
význam aj z ekonomického hľadiska, na-

koľko môže ovplyvňovať tzv. cost-
effectiveness, t.j. nákladovú efektivitu te-
rapie.  
 
Patogenéza depresie a biologické marke-
ry 

V rámci patogenézy depresie sa 
uplatňujú viaceré teórie, ktoré zahŕňajú 
zmeny v hladinách katecholamínov, cyto-
kínov a zápalu, zmeny expresie niektorých 
rastových faktorov a s tým súvisiace zme-
ny v neuroplasticite (napr. pôsobením bra-
in derived neurotrophic factor - BDNF). 
K zmenám v súvislosti s ochorením dochá-
dza aj v koncentráciách cirkulujúceho kor-
tizolu a v miere oxidačného stresu spoje-
ného s rizikom rozvoja depresie. Všetko 
vyššie uvedené môže súvisieť s rozdielnos-
ťou odpovede na antidepresívnu terapiu. 
Preto je dôležité hľadať biologické marke-
ry, ktoré by potvrdili riziko rozvoja, prí-
padne prítomnosť depresie u pacienta, ale 
aj predikovali jeho odpoveď na zvolenú 
liečbu.  

Yamana et al. (2016) skúmali vzťah 
medzi odpoveďou na escitalopram (SSRI) a 
viaceré periférne biomarkery v podmien-
kach MDD. Zistili, že plazmatické koncen-
trácie 3-metoxy-4-hydroxyfenylglykolu 
(MHPG), hlavného metabolitu noradrena-
línu, sú na začiatku liečby u pacientov, 
ktorí odpovedali na liečbu escitalopra-
mom, významne vyššie ako u non-
responderov. Koreláciu medzi inými fak-
tormi nepotvrdili. Podobný laboratórny 
nález bol pozorovaný aj po inom SSRI (pa-
roxetíne), kým opačný vzťah bol pozoro-
vaný u pacientov užívajúcich SNRI milna-
cipran (Shinkai et al., 2004).  

Za marker odpovede na antidepre-
sívnu terapiu možno považovať aj BDNF, 
ktorý významne stúpa u pacientov lieče-
ných SSRI a SNRI. Sen et al. (2008) potvrdili 
nízku hladinu BDNF u MDD pacientov 
v porovnaní so zdravou kontrolnou skupi-
nou. Aj preto možno BDNF považovať za 
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kandidáta na biologický marker závažnosti 
ochorenia, ale aj odpovede na liečbu.  

Ďalšími potenciálnymi markermi sú 
interleukín 6 (IL-6) a tumory nekrotizujúci 
faktor alfa (TNFα). Oba sú u pacientov s 
MDD produkované vo vyššej miere ako u 
zdravých jedincov (Liu et al., 2012). Ich 
vzťah k predikcii odpovede na liečbu je 
však zatiaľ kontroverzný a vyžaduje si 
ďalšie štúdie (Yamana et al., 2016), a to 
napriek tomu, že u úspešne liečených pa-
cientov je zvyčajne pozorovaný pokles 
zápalových cytokínov v súvislosti s liečbou. 
Amitai et al. (2016) v svojej štúdii potvrdil 
signifikantné zníženie hladín TNFα 
a zároveň zistil, že vyššie hladiny TNFα, IL-
6 a IL-1β môžu predikovať nižšiu odpoveď 
na liečbu fluoxetínom u detí. Podobne 
slabšia odpoveď na liečbu antidepresívami 
zo skupiny SSRI bola u pacientov s vyššími 
počiatočnými hladinami markerov oxidač-
ného stresu (F2-izoprostány) a odpoveď na 
liečbu bola spojená so zmenami oxidač-
ných (8-hydroxy-2´-deoxyguanozín, 
8OHdG) a zápalových markerov (IL-6). 
U non-responderov bol pozorovaný nárast 
8OHdG, u responderov významný pokles 
IL-6 počas 8 týždňovej liečby SSRI 
(Lindqvist et al., 2017).  

Ďalším možným markerom by mo-
hol byť epiteliálny neutrofily-aktivujúci 
peptid 78 (ENA78 – epithelial cell derived 
neutrophil-activating peptide 78). Ide o 
cytokín s najväčším rozdielom v expresii 
medzi pacientmi s MDD a zdravými kon-
trolami. ENA78 sa exprimuje menej u pa-
cientov s MDD a liečba venlafaxínom 
(SNRI) významne znižuje jeho expresiu. 
Non-responderi na liečbu majú jeho hladi-
ny na začiatku významne nižšie, čo môže 
byť využité na predikciu odpovede na ven-
lafaxín (Li et al., 2017).  
 
Depresia a oxidačný/nitrozačný stres 

Viaceré štúdie zdôrazňujú kľúčové 
postavenie oxidačného a nitrozačného 
stresu v patofyziológii depresie, ktorý je 

kľúčovým mechanizmom prispievajúcim k 
odpovedi troch hlavných fyziologických 
stresových systémov: 1) imunitne-
zápalový, 2) os hypotalamus-hypofýza-
dreň nadobličky (HPA) a 3) autonómny 
nervový systém (ANS). Depresia je charak-
teristická okrem iného poklesom antioxi-
dačných kapacít organizmu (nižšie hladiny 
zinku, koenzýmu Q10, vitamínu E a gluta-
tiónu), zvýšením peroxidácie lipidov, po-
škodením proteínov, DNA a mitochondrií 
(Moylan et al., 2014). Navyše sú jednotlivé 
regulačné mechanizmy medzi sebou pre-
pojené, napr. nedostatok glutatiónu vedie 
k zvýšenej transkripcii zápalových cyto-
kínov (Haddad, 2000). Oxidačné poškode-
nie lipidov (F2-izoprostány) a DNA 
(8OHdG) je spojené so zápalovými mar-
kermi, osou HPA ako aj s ANS (Black et al., 
2015, Black et al., 2017).  

Do popredia sa dostávajú aj štúdie 
odhaľujúce vzťahy medzi  mikrobiomom 
v črevách a psychikou. Mayer v roku 2011 
zosumarizoval, že gastrointestinálna ho-
meostáza môže ovplyvňovať náladu, neu-
rokognitívne funkcie i motiváciu. U pacien-
tov s MDD boli pozorované korelácie me-
dzi bakteriálnou translokáciou (odpovede 
na lipopolysacharidy v podobe zvýšených 
koncentrácií IgA a IgM) a známkami oxi-
dačného a nitrozačného stresu (Maes et 
al., 2012). 
 
Depresia a ANS 

Sledovanie aktivity ANS môže vý-
znamne prispieť k objektivizácii stupňa 
MDD a úspešnosti jej liečby. Centrálna 
autonómna sieť (Benarroch, 1993) pred-
stavuje integrovaný regulačný systém za-
hrňujúci oblasti CNS (insula, prefrontálna 
oblasť, amygdala, hypotalamus, nucleus 
tractus solitarii atď.), ktoré ovplyvňujú 
aktivitu najmä parasympatikovej časti 
ANS. Beauchaine et al. (2007) vo svojich 
prácach uvádzajú integrovaný model vzťa-
hov obidvoch subsystémov ANS – sympa-
tika i parasympatika – a behaviorálnej a 
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emočnej predisponovanosti, založenej na 
motivačnej a polyvagovej teórii. Súčasné 
štúdie poukázali, že tricyklické antidepre-
síva boli spojené so zvýšeným kardiovas-
kulárnym rizikom (nižšia variabilita frek-
vencie srdca, vyššie plazmatické hladiny 
noradrenalínu) oproti antidepresívnej 
liečbe SSRI (Zimmerman-Viehoff et al., 
2014).  
 
Hyperkinetická porucha (ADHD) 

Ďalším psychiatrickým ochorením 
(psychickou poruchou), ktoré významne 
ovplyvňuje kvalitu života pacientov i ich 
rodín, je hyperkinetická porucha (Atten-
tion Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD – 
porucha pozornosti s hyperaktivitou). Je to 
najčastejšia porucha psychického vývinu 
v detskom veku, ktoré často prechádza do 
adolescencie a pri neliečení i do dospelosti 
(v 50 % prípadoch). Postihuje 3-5 % detí 
školského veku (Šuba, 2009). Je známe, že 
ANS zohráva významnú úlohu v udržiavaní 
pozornosti a sebaovládaní modulovaním 
fyziologického vzrušenia ako odpovede na 
prostredie. Kľúčové symptómy ADHD – 
nepozornosť a dezinhibícia správania – 
môžu súvisieť práve s dysreguláciou ANS. 
Preto sa môžu uplatniť v diagnostike a 
objektivizácii stavu metódy, ako je hodno-
tenie variability frekvencie srdca a iné, 
neštandardné metódy hodnotenia stavu 
ANS  (Griffiths et al., 2017). Okrem dysre-
gulácie noradrenergicky a dopamínergicky 
mediovanej inhibičnej aktivity vo frontál-
nej oblasti a v oblasti striatálnych štruktúr 
sa predpokladá aj účasť iných neurotran-
smiterových systémov (serotonínový, ace-
tylcholínový, glutamátový, či GABA-
ergický) (Šuba, 2009).  
 
Liečba ADHD a monitorovanie plazmatic-
kých koncentrácií liečiv 

ADHD je liečiteľné, ak je diagnosti-
kované v detstve. Na farmakologické 
zvládnutie ADHD sa používa psychostimu-
lačná liečba, ku ktorej radíme metylfeni-

dát, atomoxetín a agonisty adrenergických 
alfa 2 receptorov (Šuba, 2009). Greenhil-
lova metaanalýza z roku 2002 dokladuje, 
že odpoveď na stimulačnú liečbu je po-
merne vysoká u detí i dospelých. Metylfe-
nidát sa v súčasnosti považuje za liek voľby 
pri ADHD. Poskytuje najlepšiu kontrolu 
základnej symptomatológie ADHD a je 
dobre tolerovaný  (Childress et al., 2016, 
Ekinci et al., 2017). Je však známe aj to, že 
jeho účinnosť je úzko spojená so zvolenou 
liekovou formou a jej farmakokinetickými 
vlastnosťami. Európske smernice pre lieč-
bu hyperkinetickej poruchy preferujú pou-
žitie metylfenidátu ako preparátu 
s dlhodobým účinkom (Taylor et al., 2004). 
Aj preto je dôležité si uvedomiť, že účin-
nosť samotnej farmakoterapie a jej tole-
rancie významne závisí od fluktuácie a 
výšky dosahovaných plazmatických kon-
centrácií liečiva, ktoré môžu byť ovplyvne-
né napríklad vekom, resp. hmotnosťou a 
dávkovaním metyfenidátu pacientom v 
rôznych vekových skupinách (Childress et 
al., 2016).  
 
Patogenéza ADHD a biologické markery 

Ďalším dôvodom pre sledovanie 
pacientov s ADHD je aj hľadanie vhodného 
prediktívneho biologického markera, ktorý 
by objektívne potvrdil riziko rozvoja ocho-
renia, resp. odpovede na liečbu. Abnorma-
lity v činnosti štítnej žľazy (od hypotyroi-
dizmu cez hypertyroidizmus až ku genera-
lizovanej rezistencii na hormóny štítnej 
žľazy) pozorované u ADHD pacientov, 
viedli k potrebe skúmať súvislosti medzi 
samotným ochorením a dysfunkciou, resp. 
dysreguláciou hormónov štítnej žľazy 
(Millichap, 2008). Kuppili et al. (2017) vo 
svojej nedávnej práci zistili, že sérové hla-
diny T4 (a nie hladiny kortizolu) je možné 
považovať za možný biomarker ADHD, 
avšak na definitívne potvrdenie sú potreb-
né ďalšie štúdie. Aj preto je hľadanie 
vhodného biomarkera (gény, neurotran-
smitery, zápalové markery a pod.) kľúčové 
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pri ADHD ako aj pri depresívnej poruche 
(Scassellati et al., 2012). 
 
Záver 

V rámci farmakoterapie depresie 
a ADHD sa využívajú viaceré liečivá, pri 
ktorých môže poznanie ich dosahovaných 
plazmatických koncentrácií významne pri-
spieť k zvýšeniu efektivity ako aj bezpeč-
nosti liečby. Zároveň je dôležité, aby sa 
hľadali vhodné prediktívne markery, ktoré 
by sa uplatňovali pri výbere najvhodnejšej 
farmakoterapie v rámci individualizovanej 
liečby týchto ochorení. Využívanie moder-
ných analytických metód dáva predpokla-
dy na realizáciu oboch vyššie uvedených 
zámerov. 
  

Práca vznikla vďaka finančnej podpore projek-
tu „Martinské centrum pre biomedicínu“, 
ITMS: 26220220187, projekt je spolufinanco-
vaný zo zdrojov EÚ, ako aj grantu VEGA 
1/0255/18. 
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