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Predhovor 

K šiestemu vydaniu „Nových trendov vo farmakoterapii“ sme boli inšpirovaní boha-

tým spektrom prezentovaných prác na 24. Martinských dňoch dýchania, ktoré sa v dňoch 

25.-27. júna 2014 konali v Martine. Nakoľko boli vyzvaní aj autori z iných pracovísk, 

aby prispeli do zborníka, toto vydanie opäť ponúka čitateľovi okrem originálnych vý-

skumných prác aj metodologické a prehľadové práce, a to z oblasti respiračnej farmakológie, 

samotnej respirológie a ftizeológie, ale tiež psychofarmakológie, či imunofarmakológie.  

Pevne veríme, že si čitatelia zborníka nájdu opäť niečo, čo ich na publikovaných prá-

cach zaujme, prípadne inšpiruje do ďalšej vedecko-výskumnej činnosti. 

V Martine, 19.12.2014 

Zostavovatelia 
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Model eozinofilnej ezofagitídy pre štúdium viscerálnej aferentnej  
neuroplasticity 

 

Mariana Brozmanová, Lenka Mazúrová, Miloš Tatár 
 

Ústav patologickej fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 
E-mail: brozmanova@jfmed.uniba.sk  

 
 

Úvod 
Orgány gastrointestinálneho traktu 

vrátane pažeráka sú často zdrojom visce-
rálnej bolesti, ktorá spôsobuje dyskomfort 
mnohým pacientom. Za posledných desať 
rokov sa incidencia primárnych eozinofil-
ných gastrointestinálnych ochorení výraz-
ne zvýšila. Zahŕňajú eozinofilnú ezofagití-
du,  eozinofilnú gastritídu, eozinofilnú en-
teritídu, eozinofilnú kolitídu a eozinofilnú 
gastroenteritídu (Simon et al, 2010). Naj-
častejšou formou týchto ochorení je eozi-
nofilná ezofagitída (EoE), charakterizovaná 
relatívne vysokou hladinou eozinofilov v 
pažeráku (Dellon, 2013). Eozinofilná ezo-
fagitída je chronické alergicko-
imunologické ochorenie pažeráka klinicky 
charakterizované symptómami spojenými 
s dysfunkciou pažeráka a histologicky po-
tvrdená eozinofilným zápalom (Liacouras 
et al, 2011). Podobne ako aj pri iných aler-
gických ochoreniach incidencia a preva-
lencia EoE je zjavne zvýšená (van Rhijn et 
al, 2013). V závislosti od veku, najvýraznej-
šie symptómy EoE zahŕňajú bolesť brucha, 
nauzeu, zvracanie, dyspepsiu, pálenie zá-
hy, bolesť na hrudníku a dysfágiu (Liacou-
ras et al, 2011, Lucendo a Sanchez-
Cazalilla, 2012). Patofyziologicky sa táto 
bolesť pripisuje hypersenzitivite 
a hyperreaktivite nervových dráh spro-
stredkujúcich bolesť. 

Našim dlhodobým cieľom je pri-
spieť k pochopeniu mechanizmov aktivácie 
a hypersenzitivity viscerálnych aferent-
ných nervových dráh pri rôznych zápalo-
vých ochoreniach, v súčasnosti 
s prioritným zameraním na gastrointesti-

nálny systém. Je zrejmé, že poznanie tých-
to mechanizmov sa stáva východiskom pre 
vývoj nových aditívnych alebo synergic-
kých látok, ktoré by spolu s protizápalovou 
terapiou mohli zmierniť ťažkosti pacientov 
s EoE. Mechanizmy aktivácie zahŕňajú re-
ceptory detegujúce zápal a iné noxické 
stimuly v tkanive, ako aj signálne proteíny 
a efektorové iónové kanály. Mechanizmy 
hypersenzitivity zase molekuly, ktoré sú 
zodpovedné za patologické zosilnenie afe-
rentného signálu pri ochoreniach. Avšak v 
literatúre nie sú žiadne informácie, ktoré 
pažerákové senzorické nervy sú aktivova-
né a senzitizované pri EoE. 

Našim cieľom je začať vypĺňať túto 
medzeru v poznaní pri štúdiu viscerálnej 
aferentnej neuroplasticity. Je všeobecne 
známe, že pažerák je zdrojom viscerálnej 
bolesti spojený s viscerálnou hypersenziti-
vitou. Preto sme hľadali model na štúdium 
aferentných nervov relevantný pre visce-
rálne ochorenia. Z existujúcich poznatkov 
je známe, že modely založené na báze ref-
luxu u zvierat vedú k závažnému poškode-
niu tkaniva a v skutočnosti dochádza 
k hyposenzitivite aferentných nervov. Pre-
to sme sa rozhodli vytvoriť model eozino-
filnej ezofagitídy, optimálny pre štúdium 
účinku akútneho eozinofilného zápalu na 
ezofágové aferentné nervy. Predpokladali 
sme, že lokálna aplikácia alergénu do ste-
ny ezofágu senzibilizovaným zvieratám 
vyvolá eozinofilný zápal v mukóze 
a submukóze ezofágu. 

 
 
 

mailto:brozmanova@jfmed.uniba.sk
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Materiál a metodika 
V našich štúdiách sme použili mor-

čatá kmeňa Dunkin Hartley, samce  
s hmotnosťou 200-250g (Oddelenie toxi-
kológie a chovu laboratórnych zvierat ÚEF 
SAV Dobrá Voda). Experimentálne štúdie 
boli schválené Etickou komisiou JLF UK v 
Martine a Štátnou veterinárnou 
a potravinovou správou v Bratislave.  
 
Senzibilizácia zvierat 

Morčatá boli senzibilizované intra-
peritoneálnym podaním ovalbumínu 
(OVA) (Sigma, 10mg/kg) trikrát po sebe 
v dvojdňových intervaloch. Kontrolné zvie-
ratá boli podrobené rovnakej procedúre, 
ale namiesto ovalbumínu im bol podaný 
fyziologický roztok. Po troch týždňoch sme 
vykonali kožný test na chrbte subkutánnou 
injekciou 0,5% ovalbumínu v dávke 0,02ml 
na potvrdenie senzibilizácie. Zaznamenali 
sme 100% pozitívnu reakciu na alergén, 
kde sme pozorovali výrazný opuch 
a erytém. 

Po týždni v krátkodobej celkovej 
anestéze (ketamine, 50mg/kg a xylazine, 
2,5mg/kg) sme chirurgicky exponovali krč-
ný pažerák a injikovali 0,1% ovalbumín do 
steny pažeráka v dvoch vpichoch 
v celkovom objeme 20µl. Po 48 hodinách 
sme zvieratá usmrtili inhaláciou CO2, vy-
konali sme disekciu a odobrali sme tkanivo 
na histologické vyšetrenie kvantifikácie 
zápalovej odpovede analýzou počtu eozi-
nofilov (peak/hpf) vizualizovaných podľa 
Giemsu. 

 
Histologické spracovanie bioptických vzo-
riek a hodnotenie počtu eozinofilov 

V prvej fáze modelovania zápalu 
sme sa sústredili hlavne na histomorfolo-
gické nálezy s prioritným zameraním na 
eozinofily. Použili sme štandardné histolo-
gické spracovanie bioptických vzoriek. Po 
fixácii v 4 % formalíne a zaliatí do parafínu 
a rezaní na mikrotóme, histologické rezy 

boli farbené podľa Giemsu a hodnotené 
v svetelnom mikroskope. 

U každého zvieraťa sme hodnotili 
maximálny počet eozinofilov (peak)/v naj-
väčšom zornom poli  rátaný v 10-20 zor-
ných poliach pri objektíve 40x (HPF), vý-
sledné hodnoty boli spriemerované na 1 
zorné pole. Ukázalo sa, že stredná časť 
pažeráka je optimálna na relevantné hod-
notenie eozinofilov. 
 
Experimentálny protokol 

U každého zvieraťa sme odoberali 
tkanivo z krčnej časti, kde bola aplikovaná 
injekcia a distálnejšej časti – stredného 
regiónu pažeráka. Zvieratá sme rozdelili do 
niekoľkých skupín, na nesenzibilizované, 
ktoré slúžili ako kontroly, teda naivné bez 
injekcie, zvieratá  s injekciou vehikula (fy-
ziologický roztok) a zvieratá s injekciou 
ovalbumínu. Druhú skupinu tvorili senzibi-
lizované zvieratá, ktorým bol injikovaný 
alergén ako aj vehikulum (fyziologický roz-
tok). 

 
Štatistická analýza 

Výsledky sme hodnotili ako prie-
mer ± SEM a zo štatistických analýz sme 
použili two-way ANOVA a náležitý t-test. 
Za štatisticky významný rozdiel sme pova-
žovali p<0,05. 

 
Výsledky 

V kontrolných experimentoch sme 
zistili, že kontrolná injekcia (OVA) vyvoláva 
zápal v mieste vpichu aj 
u nesenzibilizovaných zvierat, po injekcii 
OVA bolo v 1 zornom poli približne okolo 
60 eozinofilov (obr. 1).  

V ďalšom postupe sme u tých is-
tých zvierat (nesenzibilizované) hodnotili 
tkanivo distálnejšie od miesta vpichu 
(stredná časť pažeráka)  a zistili sme, že 
kontrolné injekcie nevyvolávajú zápal 
v týchto regiónoch.  Prítomnosť eozinofi-
lov bola len minimálna (obr. 2). To bol aj 
jeden z dôvodov, prečo sme študovali 
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a hodnotili už len stredné časti pažeráka, 
ktoré sa ukázali ako najoptimálnejšie pre 
objektívnu analýzu alergického zápalu. 

 
 

 
Obr. 1 Počet eozinofilov v 1 zornom poli v mieste vpichu 

s vysokým zväčšením (400x) s OVA injekciou a bez injek-
cie u nesenzibilizovaných morčiat 

 
 

 
Obr. 2 Počet eozinofilov v 1 zornom poli v distálnej časti pažerá-

ka s vysokým zväčšením (400x) s OVA injekciou a bez in-
jekcie u tých istých nesenzibilizovaných morčiat 

 

 
Obr. 3 Počet eozinofilov v 1 zornom poli v distálnej časti pažerá-

ka s vysokým zväčšením (400x) po injekcii OVA 
u senzibilizovaných a nesenzibilizovaných morčiat 

Ďalšie výsledky ukázali, že OVA in-
jekcia do krčnej časti pažeráka vyvoláva 
masívnu eozinofilnú infiltráciu v sliznici 
nielen v krčnej ale aj v strednej časti paže-
ráka (n=8/10 senzibilizovaných zvierat). 
Maximálny počet eozinofilov bol 
v priemere 121±22 v jednom zornom poli 
(peak/hpf – high power field, 400x zväčše-
nie), čo predstavuje signifikantné zvýšenie 
v porovnaní s počtom eozinofilov 
v ezofágu u morčiat po injekcii vehikula 
(5±1/hpf, n=9, p<0,01) (obr. 3). V sliznici 
pažeráka eozinofily boli viac lokalizované 
v subepitelovej vrstve (75%) v porovnaní 
s epitelom (25%, p<0,01). Obrázok 4 ilu-
struje mohutnú eozinofilnú infiltráciu loka-
lizovanú hlavne v subepitelovej vrstve pa-
žeráka. 
 

 

 
 

Obr. 4 Eozinofilný infiltrát sliznice v strednej časti pažeráka po 
injekcii alergénu do hornej časti v pažeráka (hore) 
v porovnaní s normálnou sliznicou (dole) pri 200x zväčše-
ní 

 

Eozinofilný zápal sme kvantifikovali 
aj v závislosti od časového faktora a zistili 
sme, že po 5 dňoch došlo k poklesu denzi-
ty eozinofilov a po 14 dňoch k odozneniu 
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zápalu a poklesu eozinofilov približne zo 
100 na 10 eozinofilov v jednom zornom 
poli (obr. 5). 
 

 
Obr. 5 Časový priebeh eozinofilného zápalu v strednej časti 

pažeráka u senzibilizovaných morčiat (čas je uvedený od 
injekcie alergénu) 

 
Diskusia 

Eozinofilná ezofagitída bola po pr-
výkrát popísaná v roku 1978 (Landers et al, 
1978) a za posledných 10-15 rokov gastro-
enterológovia pre deti a dospelých, alergo-
lógovia a  patológovia jej venovali a venujú 
výraznú  pozornosť (Abonia et al, 2012, 
Liacouras a Markowitz, 2012). Aj keď pa-
togenéza eozinofilnej ezofagitídy nie je 
celkom jasná, predpokladá sa, že ide o 
alergické zápalové ochorenie, často ozna-
čované aj ako "astma pažeráka". Ako 
ochorenie dobre známe v detskom veku je 
v posledných rokoch stále častejšie dia-
gnostikované aj u dospelých. U pacientov s 
eozinofilnou ezofagitídou sú často prítom-
né aj iné známky atopie. Najčastejším pre-
javom tohto ochorenia je dysfágia, uviaz-
nutie sústa v pažeráku a pyróza, ktorá ne-
dostatočne reaguje na inhibítory protóno-
vej pumpy (Yan a Shaffer, 2006). Aj keď 
endoskopický nález nemusí byť vždy ob-
jektívnym ukazovateľom EoE, pre diagnó-
zu je rozhodujúci histologický nález difúz-
neho eozinofilného infiltrátu v sliznici pa-
žeráka, viac ako 20 eozinofilov na zorné 
pole s vysokým zväčšením alebo viac ako 
15 eozinofilov s vysokým zväčšením 
v dvoch poliach, hoci denzita je zvyčajne 
vyššia, v priemere 40 eozinofilov/HPF 

(Rothenburg  2004, Markowitz a Liacou-
ras, 2003, Liacouras a Markowitz, 2012).   

Za normálnych fyziologických 
podmienok v pažeráku sa nenachádzajú 
eozinofily. Počas alergickej odpovede a  
tkanivového poškodenia alebo infekcie, 
eozinofily sa stávajú hlavnými bunkami, 
ktoré uvoľňujú chemokíny, lipidové mediá-
tory, cytokíny a cytotoxické sekrečné pro-
dukty (Markowitz a Liacouras, 2003, Rot-
henburg  2004). Produkcia a akumulácia 
eozinofilov v pažeráku pri eozinofilnej ezo-
fagitíde nie je úplne jasná. Zdá sa, že inter-
leukíny (IL-5, IL-15) a eotaxíny zohrávajú 
kľúčovú úlohu (Markowitz a Liacouras, 
2003, Rothenburg  2004, Velazquez 
a Teran, 2011). 

Keďže spoločným znakom eozino-
filnej ezofagitídy je viscerálna bolesť, roz-
hodli sme sa hľadať model na štúdium 
aferentných nervov relevantný pre visce-
rálne ochorenia. Z existujúcich poznatkov 
je známe, že modely založené na báze ref-
luxu u zvierat vedú k deštrukcii tkaniva 
a v skutočnosti dochádza k hyposenzitivite 
aferentných nervov. Preto sme hľadali 
model eozinofilnej ezofagitídy, optimálny 
na štúdium účinku akútneho eozinofilného 
zápalu na ezofágové aferentné nervy. 
Predpokladali sme, že lokálna aplikácia 
alergénu do steny ezofágu senzibilizova-
ným zvieratám vyvolá eozinofilný zápal 
v mukóze a submukóze ezofágu. Vychá-
dzali sme z poznatkov, že bežné modely 
alergického eozinofilného zápalu respirač-
ného systému buď inhalačným alebo lo-
kálnym podaním alergénu nemajú vplyv 
na pažerák, eozinofily v pažeráku boli ná-
jdené len ojedinele (Brozmanova et al, 
2008, Mokry et al, 2013). Podobne ojedi-
nelé nálezy eozinofilov sme pozorovali aj 
použitím modifikovaných modelov eozino-
filnej ezofagitídy inhaláciou alergénu od 
ďalších autorov (Yu et al, 2008, Yu et al, 
2009), kde počet eozinofilov bol maximál-
ne do 20 eozinofilov v zornom poli 
a mnohé histologické preparáty boli nega-
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tívne v porovnaní s nálezom silného eozi-
nofilného infiltrátu napr. v trachei. Preto 
sme sa rozhodli použiť kombináciu senzibi-
lizácie zvierat inhalačným a lokálnym po-
daním ovalbumínu priamo do steny paže-
ráka.V prvej fáze modelovania zápalu sme 
sa sústredili hlavne na histomorfologické 
nálezy a našim cieľom bolo maximalizovať 
alergický zápal a následne študovať neu-
roplastické zmeny vágových aferentných 
nervov.  

Pažerák je inervovaný tromi roz-
dielnymi podtypmi nociceptorov (nodózne 
a jugulárne vágové nociceptory a nocicep-
tory spinálnych dorzálnych ganglií). Okrem 
klasickej koncepcie nociceptívnych dráh 
v pažeráku cez spinálne nervy, ukázalo sa, 
že vágové aferentné nervy majú charakte-
ristiky nociceptorov, sú schopné diskrimi-
novať potenciálne škodlivé stimuly a tak 
prispievajú k nocicepcii (Kollarik et al, 
2010). Viscerálna bolesť zohráva kľúčovú 
úlohu v patogenéze funkčných ochorení 
pažeráka. V súčasnosti sa výskumu me-
chanizmov pažerákovej hypersenzitivity 
venuje významná pozornosť. Predpokladá 
sa, že noxické stimuly môžu vyvolávať nie-
len bolesť cez pažerákové chemosenzitív-
ne receptory, ale tiež zapríčiňujú abnor-
málnu kontrakciu steny pažeráka, ktorá 
znovu vyvoláva bolesť na hrudníku (Re-
mes-Troche, 2010).  

Zistili sme, že alergénová (OVA) in-
jekcia vyvoláva eozinofilný zápal 
u senzibilizovaných zvierat nielen v mieste 
vpichu, ale šíri sa difúzne distálnym sme-
rom. Ďalej sme zistili, že stredná časť pa-
žeráka je najoptimálnejšia pre objektívnu 
analýzu alergického zápalu s distribúciou 
eozinofilov pozdĺž celého obvodu prierezu 
pažeráka. U niektorých nesenzibilizova-
ných zvierat podanie OVA vyvolalo zápal 
v mieste vpichu a eozinofilný infiltrát bol 
pozorovaný len lokálne v mieste vpichu, 
stredná časť pažeráka bola bez prítomnos-
ti eozinofilov. Na druhej strane senzibilizo-
vané zvieratá po OVA injekcii do krčnej 

časti pažeráka mali difúzny eozinofilný 
zápal nielen v krčnej časti, ale aj strednej 
časti pažeráka. Ďalej sme zistili, že kulmi-
nácia alergickej ezofagitídy je po 48 hodi-
nách po podaní injekcie, zápal v závislosti 
od časového faktora sa znižuje, preto ten-
to interval je potrebné zobrať do úvahy pri 
študovaní mechanosenzitívnych a chemo-
senzitívnych zmien vágových nociceptív-
nych nervových vlákien.  

V rámci elektrofyziologických štúdii 
sme doteraz imitovali rôzne typy zápalov 
u zdravých zvierat a sledovali sme odpo-
veď vágových nervových vlákien na me-
chanické a chemické stimuly v podmien-
kach ex vivo. Cieľom tohto modelu je štu-
dovať elektrofyziologické vlastnosti vágo-
vých nociceptívnych nervov priamo 
u zvierat s eozinofilným zápalom pažeráka, 
kde očakávame hypersenzitivitu aferent-
ných nervov cez signálne dráhy od meta-
botropných receptorov k TRP (transient 
receptor potential) iónovým kanálom (Kol-
larik et al, 2009, Holzer P, 2011, Ru F, et al, 
2011). Uvedenú hypotézu plánujeme štu-
dovať kombináciou metodík, elektrofyzio-
lógiou individuálneho nervového vlákna, 
molekulárnou biológiou (single cell RT-
PCR, qRT-PCR) a farmakológiou v našom 
novom modeli eozinofilnej ezofagitídy. 

 
Záver 

Injekcia alergénu do pažeráka sen-
zibilizovaným zvieratám imituje alergický 
zápal s infiltráciou eozinofilov v sliznici 
pažeráka podobne ako je to u pacientov 
s eozinofilnou ezofagitídou. Tento model 
sa môže uplatniť pre štúdium účinku akút-
neho eozinofilného zápalu na neuroplas-
tické zmeny aferentných nervov inervujú-
cich pažerák. 
  
Finančne podporené Grantom VEGA 
1/0424/12 a BioMed Martin (ITMS 
26220220187). 
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Úvod  
Bronchiálna astma je ochorenie 

charakterizované chronickým eozinofilným 
zápalom dýchacích ciest (DC) a štrukturál-
nymi zmenami bronchiálneho tkaniva, 
označovaného ako remodelácia dýchacích 
ciest. Vývoj chronického zápalu DC pri as-
tme závisí od schopnosti zápalových bu-
niek prestupovať z krvného riečiska do 
bronchiálnej mukózy a ich následnej akti-
vácii. Predpokladá sa, že mechanizmy po-
dieľajúce sa na regulácii prežitia a apoptó-
zy zápalových buniek zohrávajú kľúčovú 
úlohu v pretrvávajúcom zápalovom proce-
se charakterizujúcom toto ochorenie. Táto 
zosilnená schopnosť prestupu a aktivácie 
zápalových buniek do cieľového tkaniva 
podporuje prežívanie buniek a ich vzájom-
né interakcie v dýchacích cestách zohráva-
jú významnú úlohu pri vývoji chronického 
zápalu DC. Reprezentujú hlavnú príčinu v 
poškodení tkaniva a jeho remodelácie 
(Todo-Bom et al., 2007).  

Bronchiálna astma ako zápalové 
ochorenie DC je riadené aktiváciou Th2 
typu T lymfocytov. Tieto bunky produkujú 
rôzne zápalové cytokíny, akými sú IL-4, IL-
13 a IL-5. Interleukín IL-4 a IL-13 stimulujú 
B bunky imunitného systému k produkcii 
IgE protilátok. IL-5 napomáhajú aktivácii 
eozinofilov nachádzajúcich sa v dýchacích 
cestách a IL-9 spolu s IL-13 prispievajú k 
bronchiálnej hyperreaktivite (Vignola et 
al., 2000).  

Dysregulácia bunkovej apoptózy 
zohráva  ústrednú úlohu v rozvoji zápalu 
dýchacích ciest spojenú s bronchiálnou 

astmou. Inhibícia programovanej bunkovej 
smrti eozinofilov vedie k patologickému 
procesu v dôsledku narušenia rovnováhy 
fyziologických procesov s následným vyvo-
laním choroby týmito charakteristickými 
bunkami (Robinson  et al., 2005). 

Na rozdiel od bronchiálnej astmy, 
zápal pri chronickej obštrukčnej chorobe 
pľúc (CHOCHP) sa označuje ako neutrofil-
ný, nakoľko práve neutrofily predstavujú 
kľúčovú skupinu leukocytov podieľajúcich 
sa na jeho rozvoji. Spolu s proteázami a 
oxidačnými stimulmi, ktoré priamo 
ovplyvňujú pľúcne štruktúry, hrajú zápalo-
vé bunky aktívnu úlohu v patogenéze toh-
to ochorenia a podporujú biochemické 
reakcie, výsledkom ktorých je progresívna 
premena a remodelácia dolných dýchacích 
ciest. Zaujímavé nálezy týkajúce sa zápalo-
vého procesu v CHOCHP ukazujú, že dý-
chacie cesty nie sú jediným miestom zápa-
lu vyvolaného cigaretovým dymom a že 
chronický zápal môže pretrvávať aj po 
skončení fajčenia (Thorleifsson et al., 
2009; Louhelainen et al., 2009). Napriek 
tomu, že patogenéza CHOCHP sa dôkladne 
skúma, úloha rozličných mechanizmov a 
určitých zápalových buniek v trvalom 
chronickom zápale dýchacích ciest stále 
nie je známa. Medzi pomerne nové, nein-
vazívne nástroje na hodnotenie zápalu 
dýchacích ciest patria vydychovaný oxid 
dusnatý. 

Pri liečbe bronchiálnej astmy a 
CHOCHP sa využívajú selektívne a neselek-
tívne inhibítory. Metylxantíny (teofylín) sú 
neselektívne inhibítory fosfodiesterázy. 

mailto:fulmekova@jfmed.uniba.sk
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Pôsobia antagonisticky na adenozínových 
A1 receptoroch. Inhibíciou fosfodiesterázy 
dochádza k akumulácii cyklického AMP. 
cAMP je zodpovedný za mnoho celulár-
nych funkcií. Pri terapii astmy sa využíva  
najmä schopnosť relaxovať hladké svalstvo 
bronchov a znížiť imunitnú a zápalovú ak-
tivitu špecifických buniek. Inhibíciou en-
zýmu fosfodiesterázy sa znižuje uvoľňova-
nie cytokínov a chemokínov zo zápalových 
buniek, čím sa zníži aj migrácia a aktivácia 
imunitných buniek. Ich bronchodilatačný 
účinok možno pozorovať pri sérovej kon-
centrácii > 10 mg/l a pri hladine 5 - 10 
mg/l protizápalové a imunomodulačné 
účinky (Barnes a Pauwels, 1994). Teofylíny 
tiež stimulujú sekréciu adrenalínu, zvyšujú 
citlivosť adrenoceptorov na katecholamí-
ny, inhibujú prostaglandíny a pohyb váp-
nikových iónov. Výsledným účinkom me-
tylxantínov je uvoľnenie bronchospazmov 
a pľúcnych ciev, zlepšenie mukociliárneho 
klírensu, inhibícia uvoľnenia mediátorov z 
mastocytov a ďalších zápalových buniek.  
Navyše podporujú protizápalový účinok 
glukokortikoidov (Dahl et al., 2002).  

Metylxantíny sa dobre vstrebávajú 
a vyznačujú sa veľkým distribučným obje-
mom, distribuujú sa do všetkých kompar-
tmentov, prechádzajú placentou, vylučujú 
sa aj do materského mlieka. Metabolizujú 
sa v pečeni demetyláciou a oxidáciou, vy-
lučujú sa močom buď v nezmenenej forme 
(10%) alebo vo forme monometylxantínov 
a kyseliny metylmočovej (Li X Ward et al., 
1999).  

Cieľom našej práce bolo overiť pô-
sobenie neselektívneho inhibítora teofylí-
nu na reaktivitu dýchacích ciest 
pri zápalových prejavoch v modeli experi-
mentálne navodeného alergického zápalu. 
Zároveň bolo cieľom aj monitorovanie 
hladín teofylínu kvôli jeho úzkemu spektru 
v terapii. 
 
 
 

Materiál a metódy 
Pred začatím experimentov boli 

všetky experimenty schválené Etickou ko-
misiou Jesseniovej lekárskej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislave. V práci 
boli použité dospelé zdravé samce morčiat 
kmeňa TRIK z akreditovaného chovu, kto-
rých hmotnosť sa pohybovala v rozmedzí 
od 250 - 400 g. Tieto zvieratá boli umies-
tnené v centrálnom zverinci, kde im bolo 
podávané plnohodnotné krmivo a voda ad 
libitum, a kde pred experimentami pod-
stúpili 7-dňovú karanténu a aklimatizáciu. 
Dané morčatá boli rozdelené do šiestich 
experimentálnych skupín. Jedna skupina 
bola ponechaná bez senzibilizácie a bez 
liečby ako zdravá kontrola. Ostatných päť 
skupín bolo senzibilizovaných hlavným 
alergénom – ovalbumínom, z toho jedna 
predstavovala kontrolnú skupinu zvierat, 
ktoré boli len senzibilizované. Zvieratám 
v dvoch ďalších senzibilizovaných skupi-
nách sa podával teofylín intraperitoneálne 
(3 ml/kg) v dávke 5,0 mg/kg buď jednorá-
zovo alebo opakovane raz denne počas 7 
dní. V ďalších dvoch skupinách sa spomí-
naný neselektívny inhibítor PDEs aplikoval 
tiež jednorázovo alebo opakovane raz 
denne počas 7 dní, avšak v dávke 10,0 
mg/kg.       
 
Ovalbumínom indukovaná hyperreaktivita 
DC a dávkovanie liečiv  

Senzibilizácia morčiat prostredníc-
tvom ovalbumínu trvala 21 dní. Alergén 
(ovalbumín, Sigma Aldrich, Nemecko) bol 
podaný v 1 % koncentrácii 1. deň senzibili-
zácie intraperitoneálne (0,5 ml) a subku-
tánne (0,5 ml), pričom ovalbumín bol roz-
pustený v aqua pro injectione. Na 3. deň 
senzibilizácie bol ovalbumín podaný iba 
intraperitoneálne (1 ml) a na 14. a 21. deň 
iba inhalačne (1 minútu), pričom bol roz-
pustený vo fyziologickom roztoku. Od 14. 
dňa bol morčatám podávaný teofylín. 
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Meranie špecifického odporu DC  
V in vivo podmienkach je špecifický 

odpor DC (sRaw) veľmi citlivým indikáto-
rom reaktivity buniek hladkej svaloviny 
DC. Tento parameter sa vyšetroval na bde-
lých zvieratách bez vplyvu anestetika pou-
žitím celotelového pletyzmografu pre ma-
lé laboratórne zvieratá (HSE typ 855, Hugo 
Sachs Elektronik, Nemecko). Zariadenie 
pozostáva z torakálnej a nazálnej komory. 
Hodnotu sRaw sme zistili na základe časo-
vého posunu tlakových zmien medzi da-
nými komôrkami prístroja. Špecifický od-
por dýchacích ciest bol meraný po 2 minú-
tovej nebulizácii fyziologického roztoku a 2 
minútovej nebulizácii bronchokonstrikčnej 
látky (histamín, Sigma-Aldrich, Nemecko, 
10-6 mol.l-1), a to v 14. a 21. deň senzibili-
zácie 5 hodín po aplikácii ovalbumínu. Vý-
sledky sú hodnotené pomocou softvéru 
HSE Pulmodyn Pennock (Hugo Sachs Elek-
tronik, Nemecko). 
 
Meranie kontraktility hladkej svaloviny DC 
v podmienkach in vitro  

Po 21-dňovej senzibilizácii ovalbu-
mínom a prípadnej liečbe boli zvieratá 
usmrtené a následne sa hodnotila reaktivi-
ta hladkej svaloviny tracheálneho 
a pľúcneho tkaniva v podmienkach in vit-
ro. Zmeny amplitúdy kontrakcie tkanini-
vých stripov na bronchokonstrikčné me-
diátory (histamín a acetylcholín - vzostup-
ná koncentrácia od 10-8 mol.l-1 – 10-3 mol.l-
1) boli merané použitím aparatúry orgáno-
vých kúpeľov firmy Experimetria-ISO-09-
TSZ8 „Multi chamber tissue bath systems“ 
so softvérom. Zo vzoriek tkanív sme pri-
pravili stripy veľkosti cca 2 x 7 mm 
a následne ich umiestnili do 8 kanálov s 
orgánovým kúpeľom obsahujúcim Krebs-
Henseleitov roztok (NaCl 110,0 mmol.l-1, 
KCl 4,80 mmol.l-1, CaCl2 2,35 mmol.l-1, 
MgSO 1,20 mmol.l-1, KHPO4 1,20 mmol.l-14, 
NaHCO 25,0 mmol.l-1, glukóza 10,0 mmol.l 
v destilovanej vode). Daný roztok sa počas 
hodiny každých 10 minút menil. Fyziolo-

gické pH = 7,5 ± 0,1 v jednotlivých komôr-
kach aparatúry, bolo udržiavané saturá-
ciou pneumoxidom (95 % O2 a 5 % CO2. 
Teplota roztoku bola udržiavaná prostred-
níctvom vodného kúpeľa na hodnotách 37 
± 0,5 °C. 
 
Meranie koncentrácie teofylínu v plazme  

Plazmatické hladiny teofylínu boli 
monitorované vysokoúčinnou kvapalnou 
chromatografiou - HPLC (High Performan-
ce Liquid Chromatography). Bola použitá 
kolóna firmy Macherey Nagel Nucleodur 
C8. Úprava vzorky spočívala v tom, že ku 
 250 µl plazmy sa pridalo dvojnásobné 
množstvo metanolu, a táto zmes sa ná-
sledne zvortexovala, zcentrifugovala (5 
min./14000 ot.) a prefiltrovala. Objem 
nástreku bol  20 µl, a  na ich separáciu sa 
používala metóda HPLC na reverzných 
(obrátených) fázach s eluentom meta-
nol:voda (25:75). Detekcia sa uskutočňo-
vala použitím UV spektrometra s vlnovou 
dĺžkou 273 nm. Prietok mobilnej fázy bol 1 
ml/min. Celková dĺžka analýzy bola 10 
min. 
 
Štatistické spracovanie výsledkov  

Výsledky sú uvádzané v grafoch 
ako priemerné hodnoty a SEM. Štatistické 
rozdiely medzi skupinami boli vypočítané 
použitím Studentovho t-testu, pričom za 
štatisticky významné boli považované roz-
diely s p < 0,05. 
 
Výsledky a diskusia 

Bronchiálna astma je chronické zá-
palové ochorenie spojené s hyper-
reaktivitou DC. K štandardnej liečbe patria 
v závislosti na štádiu ochorenia bronchodi-
latačné a protizápalové liečivá, ku ktorým 
sa zaraďujú aj metylxantíny. Jedným 
z mechanizmov pôsobenia ich reprezen-
tanta teofylínu je neselektívna inhibícia 
fosfodiesteráz. Výsledkom je zvýšenie 
vnútrobunkovej koncentrácie cyklického 
AMP a GMP. Teofylín uvoľňuje hladkú sva-
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lovinu dýchacích ciest inhibíciou aktivity 
PDE (PDE3, PDE4, PDE5), a v posledných 
rokoch sa zistilo, že zapojenie tohto me-
chanizmu účinku do výsledného farmako-
logického pôsobenia je závislé na dosaho-
vanej koncentrácie v mieste pôsobenia, 
preto jedným našim cieľom bolo zistiť 
plazmatické koncentrácie teofylínu. Tomu 
predchádzalo podávanie ovalbumínu 
v súlade so senzibilizačnou schémou, ktoré 
vyvolalo signifikantné zvýšenie reaktivity 
tracheálneho a pľúcneho tkaniva pri použi-
tí oboch bronchokonstrikčných mediáto-
rov - histamínu a acetylcholínu, čo potvr-
dzuje aj Kumarova štúdia (Kumar et al., 
2003). V podmienkach in vivo bolo pozo-

rované významné potlačenie reaktivity 
dýchacích ciest, avšak len po sedemdňovej 
aplikácii dávky 10,0 mg/kg teofylínu. 
V porovnaní s nameranou hodnotou in 
vivo reaktivity dýchacích ciest u neliečenej 
senzibilizovanej skupiny bol rozdiel výz-
namný na 21. deň aj po sedemdňovej apli-
kácii v dávke 5,0 mg/kg (obr. 1). 

V podmienkach in vitro, reaktivita 
dýchacích ciest po sedemdňovom podáva-
ní teofylínu mala tendenciu k poklesu, 
pričom hladina významnosti bola dosiah-
nutá najmä pri nižších koncentráciách his-
tamínu a acetylcholínu, a po aplikácii vyš-
ších dávok teofylínu (obr. 2-5).  

 
 
Obr. 1 Zmeny špecifického odporu DC merané metódou in vivo po inhalácii aerosólu histamínu 
 

 
 

Obr. 2 Zmeny reaktivity hladkého svalu trachey na kumulatívne dávky acetylcholínu pri rôznych koncentráciách teofylínu po 7-dňovej liečbe 
v podmienkach in vitro 
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Obr. 3 Zmeny reaktivity hladkého svalu trachey na kumulatívne dávky histamínu pri rôznych koncentráciách teofylínu po 7-dňovej liečbe v 

podmienkach in vitro 
 

 
 
Obr. 4 Zmeny reaktivity pľúcneho tkaniva na kumulatívne dávky acetylcholínu pri jednorázovom a týždennom podávaní teofylínu v pod-

mienkach in vitro 
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Obr. 5 Zmeny reaktivity pľúcneho tkaniva na kumulatívne dávky histamínu pri jednorázovom a týždennom podávaní teofylínu v podmien-
kach in vitro 

 
 

Plazmatické koncentrácie teofylínu 
boli zmerané pomocou HPLC, kde štatis-
ticky významné bolo porovnávanie navzá-
jom jednorázovej liečby a dlhodobej lieč-
by, keďže plazmatické hladiny teofylínu po 
jednorázovom a dlhodobom podaní sa pri 
rovnakej aplikovanej dávke významne ne-
líšili.  

Koncentrácie sa pohybovali 
v rozmedzí od 1,5 do 2,5 mg/l, čo sú hod-
noty pod dolnou terapeutickou hranicou 
v humánnej terapii, ale aj napriek tomu 
teofylín znižoval reaktivitu DC (viď vyššie). 

 

 
Obr. 6 Koncentrácia teofylínu v plazme použitím metodiky HPLC 

 
Záver 

Ochorenia DC spojené s obštruk-
ciou sa v závislosti na štádiu liečia bron-
chodilatačnými a protizápalovými liečiva-
mi, ku ktorým sa zaraďujú aj metylxantíny. 

Hlavným predstaviteľom týchto neselek-
tívnych inhibítorov PDEs je teofylín, ktorý 
spôsobuje pokles in vivo aj in vitro reakti-
vity dýchacích ciest u morčiat 
s ovalbumínom navodenou hyperreaktivi-
tou dýchacích ciest, a to aj napriek tomu, 
že aplikácia teofylínu v dávke 5,0 mg/kg 
ako aj 10,0 mg/kg nedosiahla u morčiat 
odporúčané hladiny pre jeho farmakote-
rapeutické použitie v humánnej terapii, 
preto nasledujúcim cieľom bude zvýšiť 
dávky teofylínu až do dosiahnutia terapeu-
tického rozmedzia. Na záver možno zhr-
núť, že vyššia účinnosť pri dlhodobejšom 
podávaní naznačuje prevahu protizápalo-
vého pôsobenia teofylínu, ktoré sa môže 
nepriamo podieľať na jeho bronchodila-
tačnom pôsobení. 
 
Práca vznikla za podpory grantu APVV-0305-
12, Grantu MZ 2012/35-UKMA-12 a grantu 
VEGA 1/0260/14. Podporené projektom Bio-
med (ITMS 26220220187). 
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Úvod 
Mukociliárny transport predstavuje 

jeden z najdôležitejších nereflexných ob-
ranných mechanizmov dýchacích ciest 
(DC). Jeho účinnosť je závislá od primera-
nej sekrécie hlienu, dostatočnej hydratácie 
respiračného epitelu, ako aj správnej 
štruktúry a funkcie riasiniek DC. 

Motilné cílie vykonávajú rytmický 
kmitavý pohyb vo vrstve periciliárnej teku-
tiny s cieľom odstrániť hlien a cudzorodé 
častice smerom do orofaryngu. Frekvencia 
tohto pohybu sa pohybuje okolo 11 – 18 
Hz (660 – 1080 kmitov/min) u ľudí v in 
vitro podmienkach (Lucas et al., 2011; Fel-
dman et al., 1992).  

Kontrolné mechanizmy regulujúce 
pohyb riasiniek, ako aj koordináciu ich 
pohybu, nie sú ešte stále dostatočne ob-
jasnené. V experimentálnych štúdiách sa 
diskutuje o vplyve hormonálnych, nervo-
vých a elektrických faktorov (Woodward 
and Willows, 2006). Vnútrobunková kon-
centrácia vápnika však stále zostáva roz-
hodujúcou v ich pohybe. Zvýšená vnútro-
bunková koncentrácia vápnika je výsled-
kom aktivácie rôznych signálnych dráh, 
napr. na úrovni iónových kanálov, ktoré 
zohrávajú dvojitú úlohu v signálnych pro-
cesoch. Na jednej strane sú zdrojom se-
kundárnych messengerov, na druhej stra-
ne pôsobia ako efektory reagujúce na ich 
pôsobenie.  

Kalciom aktivované káliové kanály 
(KCa) sú heterogénnou skupinou iónových 
kanálov. Ich otvorenie je výsledkom zvý-

šenej intracelulárnej koncentrácie Ca2+ 
vedúcej k hyperpolarizácii membrány 
(Obr. 1). Sprostredkúvajú dôležité procesy 
v excitabilných bunkách nervového systé-
mu a hladkej svaloviny, ako aj 
v neexcitabilných bunkách v súvislosti 
s bunkovou proliferáciou (Berridge, 2013). 
Z tohto dôvodu bolo vyvinutých niekoľko 
typov káliových kanálov s rovnakou štruk-
túrou, ale odlišným spôsobom aktivácie: 

 vysoko vodivé na Ca2+ závislé kálio-
vé kanály (KCa1.1); 

 stredne vodivé na Ca2+ závislé ká-
liové kanály (KCa3.1)  a  

 pomaly vodivé na Ca2+ závislé ká-
liové kanály (KCa2.1, KCa2.2 a 
KCa2.3). 
Zatiaľ čo KCa1.1 viažu Ca2+ priamo 

na hydrofóbny C-terminálny koniec, KCa3.1 
tvoria komplex s kalmodulínom, čím zvy-
šujú citlivosť iónových kanálov na Ca2+ ió-
ny. Navyše, len KCa1.1 patria k napäťovo 
riadeným kanálom. Tieto rozdiely umožňu-
jú paradoxne otvorenie KCa3.1 kanálov 
počas hyperpolarizácie bunkovej mem-
brány v čase, keď KCa1.1 sú inaktívne.  KCa 
iónové kanály tak môžu pracovať 
v odlišných podmienkach tej istej bunky.  

Ich aktivita je blokovaná selektívne.  
TEA, iberiotoxín a charybdotoxín sú anta-
gonistami KCa1.1 iónových kanálov, KCa3.1 
je inhibovaný TRAM-34, clotrimazolom, 
ICA 17043 a charybdotoxínom. 
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Obr. 1 Funkcia kalcium-senzitívneho káliového kanála KCa (Berridge MJ, 2014, Cell Signaling Biology). 
 

Iónové kanály sú zapojené aj do 
procesov regulácie pohybu riasiniek. Kal-
cium, ktoré vstupuje do bunky prostred-
níctvom napäťovo riadených kalciových 
kanálov (Cav), po zvýšení intracelulárnej 
koncentrácie ovplyvní pohyb riasinky sme-
rom dozadu. Taktiež je zodpovedné za 
rýchlu aktiváciu napäťovo riadených kálio-
vých kanálov (Kv), ako aj pomalšiu aktivá-
ciu KCa kanálov s úpravou membránového 
potenciálu do kľudového štádia. Trvanie 
spätného pohybu riasinky  je funkciou poč-
tu a aktivity Cav ako aj káliových kanálov. 
Kv a KCa iónové kanály boli potvrdené na 
úrovni cílií (Valentine et al., 2012).  

Napriek pokrokom v oblasti vý-
skumu mukociliárneho transportu však nie 
sú detailne popísané regulačné mecha-
nizmy zodpovedné za pohyb riasiniek v DC 
a nie sú informácie o tom, či sa úloha jed-
notlivých typov iónových kanálov cílií mô-
že meniť vplyvom patologických podmie-
nok. Rozhodli sme sa preto venovať prob-
lému regulácie kmitavého pohybu riasi-
niek a zhodnotiť úlohu káliových kanálov 
za fyziologických a experimentálnych 
podmienok alergického zápalu DC morčiat.  

V in vitro experimente boli použité 
agonisty (NS1619 - 10-7, 10-6, 10-5 mol.l-1) 
a antagonisty (TEA - tetraetylamónium 
chlorid – 10-7, 10-6, 10-5 mol.l-1) KCa1.1 ió-

nových kanálov, ktoré boli za fyziologic-
kých podmienok, samostatne alebo 
v kombinácii, jednorazovo pridávané do 
mikroskopického preparátu za účelom 
sledovania dávkovej závislosti. Antagonisty 
spomínaných iónových kanálov boli 
v podmienkach alergického zápalu DC po-
dávané počas 14 dní po ukončení 21 dňo-
vej senzibilizácie zvierat lokálne inhalač-
nou formou alebo systémovo (subkután-
ne/intraperitoneálne). Biologický materiál 
bol získaný brushingovou metodikou z 
tracheálneho steru sliznice morčiat (Kazi-
mierova et al., 2014). Pohyb riasiniek bol 
zaznamenávaný pomocou vysokorýchlost-
nej digitálnej kamery (Basler A504kc; Bas-
ler AG, Germany) napojenej na svetelný 
mikroskop a počítač. Sledovaným kinema-
tickým parametrom bola frekvencia kmi-
tania riasiniek CBF (Hz), vyhodnotená sof-
twérom Ciliary Analysis za použitia Fourié-
rovej transfomácie.  

Výsledky našej experimentálnej 
štúdie ukázali, že napäťovo riadené KCa1.1 
iónové kanály nemajú signifikantný vplyv 
na moduláciu CBF ani za fyziologických 
(Obr. 2), ani za experimentálnych podmie-
nok ovalbumínom- indukovaného alergic-
kého zápalu DC pri použití 3 týždňovej 
senzibilizácie.
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Obr. 2 Úloha KCa1.1 iónových kanálov v regulácii frekvencie kmitania cílií (CBF) v in vitro experimentálnych fyziologických podmienkach. 
Kontrola – cílie získané z oblasti trachey zdravých morčiat po expozícii fyziologickému roztoku; NS – cílie získané z oblasti trachey 
zdravých morčiat po expozícii agonistom KCa1.1 iónových kanálov, NS1619 (10-7 mol.l-1; 10-6 mol.l-1; 10-5 mol.l-1); NS+TEA – cílie získa-
né z oblasti trachey zdravých morčiat po expozícii NS1619 (10-7 mol.l-1; 10-6 mol.l-1; 10-5 mol.l-1) a antagonistom KCa1.1 iónových kaná-
lov, tetraetylamónium chlorid TEA (10-6 mol.l-1; 10-5 mol.l-1; 10-4 mol.l-1);  DMSO – cílie získané z oblasti trachey zdravých morčiat po 
expozícii DMSO 10%. Vyznačené odchýlky označujú štandardnú chybu priemeru ±SEM; n=10; * p<0.05 v.s. kontrolná skupina. 

 

Neznamená to však, že káliové ió-
nové kanály nie sú implementované 
v regulácii pohybu riasiniek. Existujú aj 
ďalšie podtypy KCa iónových kanálov, ktoré 
nie sú kontrolované napätím a môžu sa 
otvárať aj počas hyperpolarizácie bunkovej 
membrány. Prítomnosť  KCa3.1 bola potvr-
dená v T lymfocytch, makrofágoch, masto-
cytoch, epitely DC, fibroblastoch, ako aj 
v hladkej svalovine DC zdravých 
a astmatických jedincov. Sú implemento-
vané v patofyziológii alergickej astmy, 
ovplyvňujú vývoj zápalových zmien a ciev-
nu remodeláciu. Blokáda ich aktivácie mô-
že byť benefitom v potlačení alergického 
zápalu, bronchiálnej hyperreaktivity, 
v redukcii proliferácie hladkej svaloviny 
DC, prispieva k chemotaktickej odpovedi 
pľúcnych mastocytov (Shepherd et al., 
2007; Cruse et al., 2006; Van Der Velden J 
et al., 2013, Yu et al., 2013). Nedávna štú-
dia potvrdila úlohu KCa3.1 vo vývoji korti-
koid-rezistentnej bronchiálnej astmy 
v dôsledku transkripcie proastmatických 
génov CX3CLI necitlivých na kortikosteroi-
dy (Chachi et al., 2013).  

Kv1.3 sú ďalším typom káliových 
kanálov, ktoré by mohli zohrávať istú úlo-
hu v regulácii CBF, keďže boli verifikované 
na úrovni ciliárneho epitelu (Li 2008). Ich 
regulačný vplyv na pohyb buniek bol po-
tvrdený v mikroglii mozgu (Nutile-
McMenemyIde et al., 2007). Ide 
o napäťovo závislé iónové kanály, ktoré sa 
otvárajú počas depolarizácie. Je dostup-
ných niekoľko reverzibilných a relatívne 
selektívnych inhibítorov  Kv1.3 ako napr. 
ShK (Kd 11 pM), 35-amino acid polypepti-
de rastlinného pôvodu získaný zo Sticho-
dactyla helianthus a margatoxin (Kd 110 
pM) živočíšneho pôvodu, pochádzajúci zo 
Centruroides margaritatus škorpiónov 
(Chandy et al., 2004).  

V súvislosti s vývojom chronického 
zápalu v DC je možné, že expresia jednotli-
vých typov a subtypov iónových kanálov sa 
bude meniť napr. v podmienkach remode-
lácie DC, čo sa odrazí aj v zmenách ich re-
gulačnej funkcie. Preto ďalší výskum bude 
venovaný sledovaniu a analýze regulačnej 
úlohy iónových kanálov v modele 28-
dňovej senzibilizácie morčiat ovalbumí-
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nom. Zameriame sa aj na potvrdenie im-
plementácie ďalších vyššie spomenutých 
káliových kanálov, ktoré vzhľadom na ex-
presiu v riasinkách by sa mohli istým spô-
sobom zapojiť do procesov regulácie CBF.  
 

Práca vznikla za podpory grantov VEGA 
1/0165/14; MZ 2012/35-UK MA-12; APVV-
0305-12. 
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Úvod 
V súčasnosti používané protizápa-

lové liečivá nie sú efektívne v regulovaní 
hyperreaktivity dýchacích ciest, nemajú 
výrazný vplyv na remodeláciu steny dý-
chacích ciest a s ich dlhodobou aplikáciou 
je spájaný výskyt mnohých nežiaducich 
účinkov (Xiong 2012). Polyfenoly, látky 
prírodného charakteru  preukázali priazni-
vé účinky v liečbe alergického zápalu a s 
ním spojených symptómov. Na rôznych 
modeloch alergickej astmy boli potvrdené 
ich anti-alergické, protizápalové  a imuno-
modulačné účinky. Schopnosť polyfenolov 
inhibovať expresiu imunoglobulínu IgE, 
uvoľňovanie chemických mediátorov a 
syntézu Th2 cytokínov, ako sú IL-4, IL-5 
a IL-13 poukázala na možný benefit týchto 
látok  vo farmakoterapii astmy (Tanaka 
a Takahashi 2013).    

V našich predchádzajúcich experi-
mentoch sme potvrdili bronchodilatačný 
a protizápalový účinok  Provinolu (polyfe-
nolický extrakt z červeného vína obsahujú-
ci: proantokyaníny, antokyaníny, katechí-
ny, hydroxycinamovú kyselinu, taníny 
a flavonoly) a Flavinu7 (polyfenolický ex-
trakt červeného ovocia obsahujúci: resve-
ratrol, fisetin, quercetin, rutin, kaempfe-
rol, miricetin, apigenin, luteolin, chrysín, 
katechín a ďalšie) na zvieracom modely 
alergickej astmy. Tieto zmesi polyfenolov 
znižovali hladiny zápalových cytokínov IL-4 
a IL-5 v bronchoalveolárnej laváži (BAL) 
morčiat senzibilizovaných ovalbumínom 
a znížili stupeň eozinofílie preukázanej 
histologickým vyšetrením. Aplikácia Provi-

nolu aj Flavinu7 viedla k znižovaniu kon-
traktility hladkého svalu trachey po podaní 
histamínu -bronchokonstrikčného mediá-
tora v podmienkach in vitro aj in vivo (Fra-
ňová  2009, Fraňová 2011).  

Cieľom nášho experimentu bolo 
sledovať vplyv Provinolu a Flavinu7 aj na 
ďalších parametroch astmy ako je kašľový 
reflex, pohyb cílii respiračného epitelu 
a remodelácia steny dýchacích ciest. 
V ďalšom postupe sme hodnotili účinok 
kombinovanej terapie polyfenolických 
zmesí s budesonidom za účelom zníženia 
terapeutickej dávky klinicky používaného 
antiastmatika.  

 
Materiál a metódy 

V experimente boli použité morča-
tá kmeňa TRIK, samce o hmotnosti 250-
300g. Zvieratá boli rozdelené do 7 experi-
mentálnych skupín (10 morčiat v každej 
skupine). V prípade sledovania dlhodobé-
ho účinku polyfenolických látok bol na 
senzibilizáciu použitý model alergickej as-
tmy ( Fraňová , 2007) a súčasne boli zvie-
ratám podávané látky: Provinol (20mg/kg 
p.o.), Flavin7 (2m/kg p.o.), budesonid (1 
mM počas 5 minút, inhalačne) a polovičná 
dávka substancií Provinol+budesonid, Fla-
vin7+budesonid. 
 
In vivo metódy 

Obranné mechanizmy dýchacích 
ciest: kašeľ a špecifický odpor dýchacích 
ciest (sRaW) boli hodnotené počas 21 
dňovej senzibilizácie v časových interva-
loch: 7.,14. a 21.deň experimentu, použi-

mailto:kazimierova@jfmed.uniba.sk
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tím dvojkomorového bodypletyzmografu 
(HSE typ 855, Hugo Sachs Elektronic, Ne-
mecko).   

Kašľový reflex vyvolaný aerosólom 
kyseliny citrónovej (10-3 mol/l-1) sme hod-
notili na základe sledovania zmeny prieto-
kovej krivky, charakteristického pohybu 
zvieraťa pre kašeľ a zvuku kašľa. Antitusic-
ký účinok látok bol porovnávaný 
s opioidným antitusikom (kodeín).  Na 
hodnotenie sRaW  ako parametra reaktivi-
ty dýchacích ciest v odpovedi na inhalačné 
podávanie histamínu (10-6 mol/l-1) sme 
použili softvér HSE Pulmodyn Pennock 
(Hugo Sachs Elektornic, Nemecko). 
 
In vitro metódy 

24 hodín po skončení 21 dňovej 
senzibilizácie boli zvieratá usmrtené a boli 
hodnotené nasledujúce parametre: 

Frekvencia kmitania cílii (CBF) hod-
notená ,,brushing“ metódou. Vzorky boli 
odobraté z trachey pomocou cytologickej 
kefky, umiestnené na sklíčko a udržiavané 
pri 36,5 ± 0,5 oC. Pohyb cílii bol zazname-
naný BASLER A504KC kamerou (INTERFLEX 
Camera Link ®, Nemecko) pri frekvencii 
256 až 512 snímok za sekundu. Získané 
záznamy boli analyzované pomocou sof-
tvéru LabVIEW ™ vygenerovaním oblasti 
s najvýraznejšou aktivitou cílii a následne 
výpočtom ich aritmetických priemerov 
bola určená hodnota kinematiky ciliárnej 
frekvencie pre jednotlivé vzorky. 

Protizápalový účinok polyfenolov 
bol hodnotený metódou BioPlex. 
V krvnom sére a v supernatante z BAL boli 
stanovené koncentrácie prozápalových 
cytokínov IL-4, IL-5 a IL-13 za pomoci ko-
merčnej súpravy TH1/TH2 Panel, 9-Plex, 
Bio-Plex Pro™ Human Cytokine (BIO-RAD, 
USA) podľa postupu od výrobcu. Výstupné 
dáta boli vyhodnotené Bio-Plex Manager 
softwérom (súčasť prístroja BioPlex, BIO-
RAD, USA) a udávané ako koncentrácia 
v pg/ml. 

Koncentrácia TGF-β bola stanovená 
metódou ELISA. Pľúcne tkanivo bolo zho-
mogenizované v 1 ml lyzačného roztoku 
(Tissue Extraction Reagent, Invitrogen, 
USA ) obsahujúceho zmes inhibítorov pro-
teáz (Protease inhibitor coctail, Sigma Al-
drich, USA). Komerčne dostupným ELISA 
kitom (ELISA kit for Transforming Growth 
factor Beta 1, Uscn Life Science Inc., USA) 
bola stanovená koncentrácia TGF-β podľa 
návodu od výrobcu. Minimum detegova-
teľnej hladiny bolo <5,7pg/ml. 
 
Štatistická analýza 

Výsledky sú uvádzané ako priemer 
± stredná chyba priemeru (SEM). Na hod-
notenie rozdielov medzi skupinami bol 
použitý Studentov t-test. Za signifikantný 
rozdiel vo výsledkoch bola považovaná 
hladina štatistickej významnosti * p<0,05; 
**p<0,01 a *** p<0,001. 

 
Výsledky 

Výsledky ukázali, že Provinol, Fla-
vin7, budesonid a ich kombinácie viedli 
k signifikantnému zníženiu sRaw dýchacích 
ciest  v in vivo experimentálnych pod-
mienkach alergickej astmy. Bronchodila-
tačný účinok testovaných substancií bol 
pozorovaný už na 7. deň experimentu 
a najsignifikantnejšie hodnoty sRaW boli 
zaznamenané u skupiny zvierat liečenej 
kombináciou Provinol+budesonid na 21. 
deň merania (obr. 1).  

Signifikantné zníženie bolo pozoro-
vané aj v počte nárazov kašľa indukované-
ho kyselinou citrónovou. Už po 7 dňovej 
aplikácii testovaných substancii došlo 
k supresii kašľového reflexu. Kombinácia 
Provinolu s budesonidom viedla 
k amplifikácii antitusického účinku oboch 
látok, v kombinácii Flavin7+budesonid bol 
pozorovaný synergický efekt (obr. 2). 
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Obr. 1 Porovnanie hodnôt špecifického odporu dýchacích ciest (sRxW) na 7., 14. a 21. deň merania medzi kontrolnou, ovalbumínovou 

(OVA) skupinou a skupinou liečenou Provinolom (POVA), Flavinom7 (F7OVA), budesonidom (BOVA), Provinol+budesonid (P+B), 
Flavin7+budesonid (F7+B). Výsledky sú udávané ako priemer ± SEM. Štatistická významnosť: ###p<0,001 (kontrola vs. OVA);  
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 (OVA vs. testované látky). 

  

 

 
Obr. 2 Zmeny v počte nárazov kašľa indukovaného kyselinou citrónovou medzi kontrolnou, ovalbumínovou skupinou (OVA) a skupinou 

liečenou Provinolom (POVA), Flavinom7 (F7OVA), budesonidom (BOVA), Provinol+budesonid (P+B), Flavin7+budesonid (F7+B). Vý-
sledky sú udávane ako priemer ± SEM. Štatistická významnosť: ##p<0,01 (kontrola vs. OVA);  **p<0,01; ***p<0,001 (OVA vs. testova-
né látky). 

 
Tri týždne po senzibilizácii  sme hodnotili 
jeden z parametrov mukociliárneho klíren-
su: frekvenciu kmitania cílií. Zistili sme, že 
ovalbumín signifikantne zvýšil frekvenciu 
pohybu cílií, čo vedie k ich poškodeniu 
a následnému zhoršeniu funkcie. Provinol 
a Flavin7 udržal hodnoty frekvencie kmi-

tania cílií na fyziologickej úrovni. Budeso-
nid tento parameter neovplyvnil, ale jeho 
kombinácia s Provinolom viedla k návratu 
frekvencie kmitania cílií na úroveň fyziolo-
gických hodnôt. V kombinácii Flavi-
nu7+budesonid sme nezaznamenali  signi-
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fikantné zmeny v ovplyvnení pohybu cílií respiračného epitelu (obr. 3). 
 

 
Obr. 3 Porovnanie frekvencie kinematiky cílií medzi kontrolnou, ovalbumínovou skupinou (OVA) a skupinou liečenou Provinolom (POVA), 

Flavinom7 (F7OVA), budesonidom (BOVA), Flavin7+budesonid (F7BOVA), Provinol+budesonid (PBOVA). Výsledky sú udávané ako 
priemer ± SEM. Štatistická významnosť: #p<0,05 (kontrola vs. OVA); *p<0,05 (OVA vs. testované látky). 

 

Vyšetrením hladín zápalových cytoký-
nov (IL-4, IL-5, IL-13) sme potvrdili  schopnosť 
polyfenolických zmesí potlačiť alergický zápal 
v respiračnom trakte senzibilizovaných mor-
čiat. Namerali sme signifikantné zníženie séro-
vých hladín cytokínov IL-4 a IL-5 v skupine 
liečenej Provinolom a signifikantné zníženie IL-
4 a IL-13 v skupine liečenej Flavinom7. V kom-
binácii liečiv Provinol+budesonid  bol pozoro-

vaný synergický účinok pri stanovení hladín IL-
4 a aditívny účinok pri stanovení IL-5 v krvnom 
sére.  Kombinácia Flavinu7 s budesonidom 
viedla k synergickému účinku pri stanovení 
sérových hladín IL-4 a IL-13. Podobný obraz 
zmien sme pozorovali aj pri vyšetrení hladín 
pro-zápalových cytokínov v supernatante  
z BAL (obr. 4). 

 

 

 
Obr.4 Porovnanie hladín zápalových cytokínov v sére a BAL po skončení 21 dňovej senzibilizácie OVA  medzi kontrolnou, ovalbumínovou 

skupinou (OVA) a skupinou liečenou Provinolom (POVA), Flavinom7 (F7OVA), budesonidom (BOVA), Flavin7+budesonid (F7BOVA), 
Provinol+budesonid (PBOVA). Výsledky sú udávane ako priemer ± SEM. Štatistická významnosť: ##p<0,01, ###p<0,001 (kontrola vs. 
OVA); *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 (OVA vs. testované látky). 

  
Stanovením TGF-β z pľúcnych homo-

genátov sme zistili, že u senzibilizovaných 
morčiat dochádza k štatisticky významnému 
nárastu koncentrácie tohto remodelačného 
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faktora, podieľajúceho sa na prestavbe steny 
DC. Dlhodobá aplikácia Provinolu a Flavinu7 
viedla k signifikantnému poklesu koncentrácie 
remodelačného faktora. Kombinácia Fla-
vin7+budesonid pôsobila aditívnym  účinkom 

bez štatistickej významnosti. V kombinácii 
Provinol+budesonid neboli pozorované zmeny 
v koncentrácii TGF-β v porovnaní s OVA skupi-
nou zvierat (obr. 6). 

 

 
Obr.6 Stanovenie koncentrácie remodelačného faktora TGF-β z pľúcneho tkaniva. Hodnoty boli porovnávané medzi kontrolnou, ovalbumí-

novou skupinou (OVA) a skupinou liečenou Provinolom (POVA), Flavinom7 (F7OVA), budesonidom (BOVA), Flavin7+budesonid 
(F7BOVA), Provinol+budesonid (PBOVA). Výsledky sú udávané ako priemer ± SEM. Štatistická významnosť: ##p<0,01 (kontrola vs. 
OVA); *p<0,05 (OVA vs testované látky).  

 
Diskusia 

Cieľom štúdie bolo objasniť úlohu  po-
lyfenolických zmesí v prevencii a liečbe astmy, 
ako potenciálneho zdroja nových liečiv.  
U morčiat senzibilizovaných OVA sme testova-
li, aký účinok má 21 dňová aplikácia Provinolu 
a Flavinu7 na obranné mechanizmy DC. Zame-
rali sme sa na vplyv Provinolu a Flavinu7 
v zápalovom procese a s ním spojeným rozvo-
jom remodelácie steny dýchacích ciest (DC). 
Mnohé experimentálne práce potvrdili benefit 
polyfenolov v terapii astmy, čo korešponduje 
aj s výsledkami prezentovanej štúdie.  

Zápal je dôsledok alergickej reakcie na 
antigén, ktorá zahŕňa infiltráciu eozinofilmi, T- 
lymfocytmi a degranuláciu mastocytov. Tie 
vedú k uvoľňovaniu chemických mediátorov, 
ktoré spôsobujú fyziologické zmeny v oblasti 
dýchacích ciest ako je bronchokonstrikcia, 
edém, hypersekrécia hlienu a nakoniec remo-
delácia steny DC (Riccioni, 2004). Zistilo sa, že 
pri alergickom zápale sa zvyšuje pomer 
Th2/Th1 lymfocytov. Nakoľko pri prevahe Th2 
lymfocytov je zvýšená produkcia pro-
zápalových cytokínov IL-4, IL-5, IL-13, pri pre-
vahe Th1 lymfocytov bude zvýšená produkcia 
IL-2, TNF-β a IFN-γ, ktoré vedú k aktivácii mak-
rofágov a k oneskoreniu hypersenzitívnej re-
akcie. Naša práca poukazuje na účinnú reduk-
ciu hladín pro-zápalových cytokínov (IL-4,IL-5, 
IL13) podieľajúcich sa na rozvoji chronického 
zápalu v supernatante z BAL a v sére po skon-

čení 21 dňovej liečbe polyfenolickými zmesa-
mi. Tento fakt potvrdzuje, že Provinol 
a Flavín7 majú protizápalové účinky, ktoré 
môžu byť prínosné v terapii alergickej astmy.  

U pacientov trpiacich zápalovým ocho-
rením DC je bežne pozorovaná bronchiálna 
hyperreaktivita, zvýšená produkcia hlienu 
a kašeľ (Lee, 2002).  V našom experimente 
sme hodnotili špecifický odpor DC, kašľový 
reflex a frekvenciu kmitania cílii ako jeden 
z hodnotiacich parametrov mukociliárneho 
klírensu.  Ide  o obranné mechanizmy DC, kto-
ré sa navzájom ovplyvňujú a ich dysfunkcia je 
podmienená zápalovým procesom. Niimi 
a spol.(2014) vo svojej práci potvrdil, že eozi-
noflily sú potenciálnym zdrojom zápalových 
mediátorov (prostaglandíny, thromboxán A2 
a substancia P), ktoré môžu vyvolať kašeľ a s 
ním úzko spojenú bronchokonstrikciu. 
Na strane druhej, pretrvávajúci kašeľ môže 
negatívne ovplyvniť funkciu mukociliárneho 
klírensu. Jednou z príčin abnormálnej funkcie 
mukociliárneho klírensu je aj vplyv zápalových 
mediátorov na štruktúru cílií a produkciu hlie-
nu (Del Donno, 2000). V našich predchádzajú-
cich prácach sme histologickým vyšetrením 
tracheálnej sliznice potvrdili redukciu eozino-
filnej infiltrácie u skupiny zvierat, ktorým boli 
podávané polyfenolické zmesi (Fraňová. 2011; 
Fraňová 2009). Schopnosť Provinolu a Flavínu7 
potlačiť eozinofilmi sprostredkovaný zápal DC 
bol zaznamenaný aj v prezentovanej štúdii, 
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kde boli pozorované signifikantne znížené 
hladiny IL-5, ktorý je nevyhnutný pre aktiváciu 
a proliferáciu eozinofilov.  

Astma je chronické zápalové ochore-
nie, ktoré môže viesť k trvalému poškodeniu 
pľúc. Mnoho cytokínov, chemokínov 
a rastových faktorov uvoľňovaných 
zo zápalových buniek a buniek štrukturálnych 
tkanív môže prispieť k prestavbe steny DC. 
Kľúčovú úlohu v procese remodelácie zohráva 
transformujúci rastový faktor- β (TGF-β) tvo-
rený bunkami dýchacích ciest, bunkami epite-
lu, fibroblastami a eozinofilmi. Expresia TGF-β 
je výrazne zvýšená u pacientov s ťažkou as-
tmou spôsobenou predovšetkým infiltráciou 
eozinofilmi (Duvernelle, 2003). Koncentrácia 
remodelačného faktora TGF-β bola signifi-
kantne znížená v skupinách zvierat, ktorým bol 
podávaný Provinol a Flavín7. Ako už bolo pou-
kázané vo vyššie uvedených výsledkoch expe-
rimentu, polyfenolické zmesi sú schopné inhi-
bovať syntézu pro-zápalových cytokínov, ktoré 
sú zodpovedné za rozvoj eozinofilného zápalu 
v dýchacích cestách astmatikov.  

Jedným z významných cieľov našej 
práce bolo zhodnotiť účinok kombinovanej 
terapie, ktorá by mohla viesť k zníženiu dávok 
a k potlačeniu nežiaducich účinkov spájaných 
s dlhodobým podávaním protizápalových liečiv 
(Bateman, 2011). Náš experiment zahŕňal 
kombinácie Provinolu a Flavínu7 s klinicky 
používaným antiastmatikom - budesonidom, 
ktoré boli podávané senzibilizovaným zviera-
tám v polovičných dávkach. Provinol a Flavín7 
signifikantne zosilnili účinky budesonidu, 
a tým poukázali na možný benefit adjuvantnej 
terapie. 

Na záver môžeme povedať, že výsled-
ky nášho experimentu korelujú z výsledkami 
ďalších štúdii, ktoré poukazujú na bronchodi-
latačné a proti-zápalové účinky antokyanínov, 
quercetínu, kaempferolu, fisetinu a apigenínu 
(Park, 2007; Tanaka, 2013). Provinol a Flavín7 
obsahujú tieto substancie, a preto výrazné 
anti-astmatické účinky môžu byť výsledkom 
interakcií monomérov obsiahnutých v nami 
testovaných polyfenolických zmesiach. Provi-
nol, Flavín7 ako aj ich kombinácie 
s protizápalovým liečivom - budesonidom tak 
môžu byť prínosne nielen v prevencii ale aj 
v liečbe alergickej astmy.  
 

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na 
podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy 
č. APVV-0305-12, CEKR II. –Projekt spolufinan-
covaný zo zdrojov EU;  Grant VEGA 1/0165/14, 
Grant MZ 2012/35-UKMA-12; Grant Univerzity 
Komenského č.UK/8/2014. 
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Úvod a ciele 
Syndróm akútnej respiračnej tiesne 

(ARDS) je syndróm s viacerými faktormi, 
ktoré spúšťajú akútny nástup dychovej 
nedostatočnosti. Napriek tomu, že sa me-
chanizmus patogenézy líši v závislosti od 
iniciačného faktora, bolo zistených niekoľ-
ko spoločných patologických pľúcnych 
znakov (Esteban et al., 2004). Akútne po-
škodenie pľúc (ALI) je miernejšou formou 
akútneho respiračného zlyhania, ktoré sa 
od ARDS líši len stupňom hypoxémie. Pri 
ALI dochádza k akumulácii aktivovaných 
polymorfonukleárov (PMN), difúznemu 
alveolárnemu poškodeniu (DAD), strate 
epiteliálnej integrity a tvorbe pľúcneho 
edému (Pittet et al., 1997; Ware 
a Matthay., 2000).  

Neutrofily sú bunky imunitného 
systému, ktoré ako prvé prichádzajú do 
miesta poškodenia alebo zápalu. Po akti-
vácii môžu neutrofily prestupovať z ciev a 
migrovať cez interstícium do alveolárneho 
priestoru. Infiltrácia neutrofilov do pľúc je 
kontrolovaná rôznymi chemokínmi, ktoré 
sú produkované rôznymi typmi buniek. 
Hlavným zdrojom chemokínov sú alveo-
lárne makrofágy, ktoré okrem iného tvoria 
aj IL-8 (Puneet et al., 2005). Po akútnom 
nástupe dochádza k systematickému uvoľ-

ňovaniu cytokínov TNF, IL-1β, IL-6, či 
lipidových mediátorov, ako sú PAE 
a eikosanoidy. Aktivované neutrofily spúš-
ťajú proces fagocytózy, produkciu reaktív-
nych foriem kyslíka (ROS) a dusíka (RNS), 
degranuláciu lytických enzýmov a ďalšie, 
ktoré môžu zničiť prenikajúce patogény. 

Avšak môžu aj škodiť, pokiaľ sú tieto funk-
cie zamerané na normálne hostiteľské 
tkanivá. Na rozdiel od väčšiny iných orgá-
nov sú pľúca obzvlášť náchylné 
k hromadeniu PMN.  

K vyriešeniu resp. ukončeniu zápalu 
významne prispieva aj apoptóza. Apoptóza 
(programovaná bunková smrť) je dôležitá 
pre vývoj a opravu tkaniva, vďaka čomu 
má nezastupiteľnú úlohu v patofyziológii 
niektorých chorôb (Fine et al., 2000; Rie-
ux-Laucat et al., 2003). Apoptóza neutrofi-
lov počas akútneho zápalu a aktivácia in-
dukovanej bunkovej smrti (ICD) antigén-
špecifických T buniek sú dôležitými me-
chanizmami obmedzujúcimi zápalové 
a imunitné odpovede (Lawrence a Gilroy 
2007). Cieľom našej štúdie bolo odhaliť, 
aký je vzťah medzi akútne prebiehajúcim 
zápalom a apoptózou v pľúcach pri expe-
rimentálne navodenom ALI/ARDS. 

 
Metodika 
Protokol experimentov: 

Experimentálny protokol bol vyko-
naný v súlade s etickými smernicami 
a schválený Etickou komisiou Jesseniovej 
lekárskej fakulty v Martine,  Univerzity 
Komenského v Bratislave a Štátnou veteri-
nárnou a potravinovou správou.  
V pokusoch sme použili dospelé novozé-
landské biele králiky s priemernou hmot-
nosťou 3,0 ± 0,3 kg. Zvieratám sme podali 
anestetiká (intramuskulárne: ketamín (20 
mg/kg hmotnosti; Narketan, Vétoquinol, 
Veľká Británia) a xylazín (5 mg/kg telesnej 
hmot.; Xylariem, Riemser, Nemecko); ná-
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sledne infúzia ketamínu (20 mg/kg/h). 
Vykonali sme tracheotómiu a zaviedli ka-
tétre do a. femoralis a cez v. jugularis do 
pravej predsiene pre odber vzoriek arte-
riálnej a zmiešanej venóznej krvi a do v. 
femoralis pre podávanie anestetík. Zviera-
tá boli následne rozdelené do dvoch sku-
pín. Prvá skupina slúžila ako zdravé, ne-
ventilované kontroly (kontrola, n = 6), kto-
ré sme usmrtili v tejto fáze experimentu 
predávkovaním anestetika. Druhej skupine 
zvierat bol podaný pipekuronium bromid 
(0,3 mg/kg hmot./30 min; Arduan, Gedeon 
Richter, Maďarsko) a pripojili sme ich na 
tlakovo riadenú ventiláciu (Beat-2, Chira-
na, Slovensko). Zvieratá boli konvenčne 
ventilované nasledujúcimi parametrami: 
frekvencia (f) 30/min., frakcia vdychova-
ného kyslíka (FiO2) 1,0, čas inspíria (Ti) 
50%, vrcholový inspiračný tlak 
(PIP)/pozitívny end-exspiračný tlak (PEEP) 
1,5/0,3 kPa a dychový objem (VT) 6-8 
ml/kg hmot.). Po 15 minútach stabilizácie 
sme zaznamenali respiračné parametre, 
odobrali vzorky krvi na analýzu krvných 
plynov (RapidLab 348, Siemens, Nemecko) 
a stanovili celkový a diferenciálny počet 
bielych krviniek (WBC). Poškodenie pľúc 
sme indukovali opakovanými lavážami 
pľúc 0,9 % roztokom chloridu sodného (30 
ml/kg hmot., 37 ° C). Laváž sme vykonali 6-
10 krát, kým sa PaO2 neznížil na <26,7 kPa 
pri FiO2 1,0. Po dosiahnutí kritérií pre mo-
del ALI boli zvieratá ďalej ventilované na-
sledovnými ventilačnými parametrami: 
FiO2 1,0, f. 30/min, PIP/PEEP 1,5/0,3 kPa, 
VT 6-8 ml/kg hmot.) po dobu 5 hodín. Na 
konci experimentu boli zvieratá usmrtené 
predávkovaním anestetika.  

 
Meranie viability buniek v BAL tekutine:  

Celkový počet buniek, počet mŕt-
vych a živých buniek a celkovú viabilitu 
buniek v BAL tekutine sme stanovili pomo-
cou analyzátora Countess™ (Life Techno-
logies, Nemecko) po zafarbení špecifickým 
farbivom. 

Meranie markerov zápalu, poškodenia 
pľúc a apoptózy pomocou ELISA metódy:  

Vzorky arteriálnej krvi sme odobe-
rali počas experimentu a ihneď centrifu-
govali (3000 rpm, 15 min, 4 ºC),  plazmu 
sme uskladnili pri -70 °C. Po skončení ex-
perimentu sme odobrali vzorky z pravých 
pľúc a uskladnili pre ďalšie biochemické 
analýzy pri -70 °C . Pľúcne tkanivo sme 
homogenizovali (5-krát po dobu 25 s, 1200 
rpm) vo fosfátovom pufri  (pH 7,4, 4°C). 
Homogenáty boli následne 3-krát zmraze-
né a centrifugované (12 000 rpm, 15 min, 
4°C). Supernatant sme uskladnili pri -70°C. 
Koncentrácia proteínov v pľúcnom homo-
genáte bola stanovená podľa Lowryho 
metódy (Lowry et al., 1951), za použitía 
hovädzieho sérového albumínu (BSA) ako 
štandardy. 

Koncentrácia cytokínov (IL-1β, -6, -

8, TNF) a markerov poškodenia pľúc a 
apoptózy [endogénny sekrečný receptor 
pre pokročilú glykáciu konečných produk-
tov (esRAGE) a kaspáza-3] boli merané 
v plazme a v homogenáte pľúc za použitia 
komerčne dostupných králičích ELISA kitov 
(USCN kity pre interleukíny, ABIN pre es-
RAGE, Cusabio pre kaspázu-3) podľa pro-
tokolu od výrobcu. Výsledky sme merali 
spektrofotometricky pri 450 nm.  
 
Hodnotenie apoptózy buniek pľúc: 

Vzorka pľúcneho tkaniva bola po fi-
xácii v 4% roztoku formaldehydu zaliata do 
parafínového bločku. Rezy o hrúbke 4µm 
boli následne spracované pomocou kitu 
DeadEndTM Colorimetric TUNEL System 
(Promega, USA), ktorý umožňuje označiť 
apoptotické zlomy alebo fragmenty DNA 
pomocou enzýmu terminálna deoxynukle-
otidyltransferáza (TdT), väzbou na voľný 
3`-OH koniec DNA. TUNEL-pozitívne bunky 
(TUNEL+ bunky) boli charakteristické prí-
tomnosťou tmavohnedého precipitátu 
v jadre. Fotografie preparátov boli urobe-
né pomocou mikroskopu Olympus BX41s 
objektívom 20x (Olympus, Japonsko). 
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Štatistická analýza dát: 

Dáta sme analyzovali pomocou šta-
tistického programu SYSTAT pre Windows. 
Vzhľadom na malé počty zvierat v skupi-
nách a neparametrickú distribúciu niekto-
rých dát bola na porovnanie medzi jednot-
livými skupinami použitá Kruskal-Wallisova 
analýza. Pre štatisticky významné rozdiely: 

 p<0,05;  p<0,01;  p<0,001. 
 

Výsledky 
V plazme a v pľúcnom tkanive sme 

stanovovali koncentráciu markerov zápalu 
(IL-1β, IL-6, TNF-α, IL-8), poškodenia pľúc 
(esRAGE) a apoptózy (kaspáza-3). 
V plazme u ALI skupiny došlo 
k signifikantnému zvýšeniu IL-1β a IL-8 
(p<0,05) a k nesignifikantnému zvýšeniu 
TNF-α a esRAGE oproti kontrolnej skupine 
(obr. 1.). V pľúcnom tkanive sa u ALI sku-
piny signifikantne zvýšili koncentrácie es-
RAGE, IL-1β a IL-6 oproti zdravej kontrole 
(obr. 2.).  

Viabilitu buniek v BAL tekutine sme 
stanovovali pomocou analyzátora Coun-
tessTM. V ALI skupine došlo 
k nesignifikantnému nárastu počtu mŕt-
vych buniek na konci experimentu 
v porovnaní s iniciálnymi hodnotami (obr. 
3.).  

 
 

 
 

Obr. 1 Koncentrácie IL-1β, IL-6, TNF-α, IL-8 a esRAGE v plazme 
(pg/ml).  

 

 
Obr. 2 Koncentrácie IL-1β, IL-6, kaspázy-3 a esRAGE 

v homogenáte pľúc (pg/ml). 
 
 

 
Obr. 3 Viabilita buniek v bronchoalveolárnej laváži na začiatku 

a na konci pokusu. 
 
Pri hodnotení viability pľúcnych 

buniek sme zistili, že prítomnosť apopto-
tických buniek alebo fragmentov bola 
u ALI skupiny signifikantne zvýšená 
v bronchoch, kým v alveolách bol pozoro-
vaný len trend nárastu prítomnosti pozi-
tívne značených jadier (obr. 4.).   

 

 
Obr. 4 Kvantitatívny výsledok TUNEL farbenia v pľúcnom tkanive 

u kontrolnej a ALI skupiny.   
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Diskusia 
Experimentálny model ALI/ARDS 

vyvolaný opakovanými lavážami pľúc fyzio-
logickým roztokom je jedným 
z najčastejšie používaných modelov respi-
račného zlyhávania. Výsledky našej štúdie 
ukázali, že pri tomto modeli ALI/ARDS už 
v priebehu niekoľkých hodín dochádza 
k zápalu a apoptóze, pravdepodobne cez 
aktiváciu neutrofilov. ALI/ARDS je charak-
terizovaný zvýšeným počtom neutrofilov 
v pľúcach. Množstvo neutrofilov v alveo-
lách koreluje so stupňom hypoxémie a so 
zvýšenou permeabilitou pľúc. Okrem toho 
neutrofily spostredkovávajú mikrovasku-
lárne poškodenie, a tým prispievajú 
k ďalšiemu poškodeniu pľúcneho tkaniva. 
Zvýšený počet neutrofilov bol spojený aj s 
horším prežívaním pacientov (Miller et al., 
1992).  

V našej štúdii sme pozorovali signi-
fikantné zvýšenie IL-1β a IL-8 v plazme 
a tiež signifikantné zvýšenie esRAGE, IL-1β 
a IL-6 v pľúcnom tkanive. Prozápalové cy-
tokíny IL-1β a TNF-α indukujú expresiu IL-8 
v alveolárnych makrofágoch, ktorý tak 
nepriamo zvyšuje chemotaxiu netrofilov 
v pľúcach (Strieter et al., 1989). IL-8  je 
silným chemoatraktantom a aktivátorom 
neutrofilov. Zistilo sa, že koncentrácia IL-8 
je signifikantne zvýšená v BAL tekutine 
u ALI/ARDS oproti kontrole (Miller et al., 
1992). 

Poškodené epiteliálne alveolárne 
bunky indukujú apoptózu spolu 
s akumuláciou zápalových buniek  za prí-
tomnosti ich mediátorov. Cytokíny 
a chemokíny, ktoré sú chemotaktické pre 
lymfocyty a makrofágy, sú úzko spojené 
s prežitím týchto buniek a tiež pre remo-
delačné procesy. Anti-apoptotické vplyvy 
na monocyty a alveolárne makrofágy 
MCP-1 môžu byť zároveň spojené s ich 
profibrotickou kapacitou. Aktiváciou neut-
rofilov IL-8 in vivo a in vitro dochádza 
k uvoľňovaniu proteáz a LBT4, čo môže 
predĺžiť prežívanie neutrofilov 

a endotelových buniek. U apoptotických 
buniek dochádza k zvýšenej produkcii TGF-
β a IL-4 oproti živým bunkám. Táto zvýše-
ná produkcia epiteliálnymi bunkami pod-
liehajúcimi apoptóze môže mať inhibičný 
účinok na proliferáciu a môže znížiť zápa-
lovú odpoveď počas akútnej fázy poško-
denia pľúc (Hodge et al., 2002). Prítom-
nosť apoptózy v alveolárnych 
a bronchiálnych epiteliálnych bunkách je 
jedným z včasných znakov ALI (Martin et 
al., 2005). Apoptóza však môže obmedziť 
dobu trvania zápalu v pľúcach znížením 
životnosti neutrofilov (Rowe et al., 2002), 
a tým podporiť vyhojenie zápalu.  

Záverom môžeme konštatovať, že 
sa nám v našej pilotnej štúdii podarilo 
ukázať významný vzťah medzi akútne pre-
biehajúcim zápalom a apoptózou. Poznat-
ky o vzájomných interakciách medzi uve-
denými dejmi môžu v budúcnosti prispieť 
k vývoju liečebných postupov, ktoré budú 
cielene zamerané na potlačenie zápalu, 
a tým v konečnom dôsledku zlepšiť aj pre-
žívanie pacientov s ALI/ARDS. 

 
Práca bola realizovaná za podpory projektov 
APVV-0435-11, VEGA 1/0305/14, BIOMED 
(ITMS 26220220187) a Grant UK / 201/2014. 
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Úvod 
Stresová odpoveď organizmu na 

záťaž je skúmaná od čias amerického fyzio-
lóga Waltera Bradforda Cannona, ktorý 
nadviazal na teóriu o stabilite vnútorného 
prostredia "milieu intérieur" Clauda Ber-
narda. Bernard popisoval stálosť vnútor-
ných podmienok organizmu ako základný 
predpoklad života relatívne nezávislého od 
okolitého prostredia. Rovnováha vnútor-
ného prostredia ale musí byť neustále udr-
žiavaná kompenzovaním vplyvov z okolia, 
s ktorým je organizmus úzko spojený (Ber-
nard, 1878-1879). Túto teóriu homeostázy 
ďalej rozvinul a podrobnejšie popísal Can-
non, pričom sa zameral na akútnu streso-
vú odpoveď ako kompenzačnú reakciu na 
pôsobenie noxy. Jeho teória "fight-or-
flight" fenoménu popisovala generalizova-
nú aktiváciu sympatikového nervového 
systému spojenú s vyplavovaním katecho-
lamínov ako prípravu na nadpriemerný 
fyzický výkon pri útoku alebo úteku od 
určitej hrozby (Cannon, 1929). Cannono-
vými prácami inšpirovaný Hans Selye za-
hrnul túto poplachovú fázu do teórie vše-
obecného adaptačného syndrómu, ktorý 
predstavuje nešpecifickú reakciu organiz-
mu na záťaž (Selye, 1936). Samotnú  záťaž 
vyvolávajúcu tieto zmeny označil ako stres 
(odvodené od latinského "stringere" – 
uťahovať, sťahovať), čím zaviedol tento 
pojem do medicíny vo význame, v akom 
ho dnes poznáme. 
 
Stresová odpoveď a alostatická záťaž 

Jedna z  definícií charakterizuje 
stres ako stav disharmónie alebo naruše-
nia homeostázy vyvolávajúci fyziologické 
a behaviorálne adaptačné odpovede, kto-

ré môžu vyústiť do stresového syndrómu, 
ak je stupeň narušenia homeostázy dosta-
točne vysoký (Chrousos a Gold, 1992). 
Stres pritom nie je nevyhnutne negatívny 
fenomén. Môže pôsobiť ako stimulujúci 
faktor umožňujúci vyšší výkon (eustres). 
Na druhej strane, pri neprimeranej inten-
zite (distres) môže pôsobiť deštruktívne a 
viesť k poškodeniu psychického 
a telesného zdravia, prípadne až 
k úplnému vyčerpaniu (Večeřová-
Procházková, 2004). Stresová odpoveď ale 
nie je uniformná. Organizmus je schopný 
reagovať špecificky na daný typ stresora, 
pričom žiadny z orgánových systémov 
stresovej odpovede nereaguje nešpecific-
ky na všetky typy stresorov (Pacak 
a Palkovits, 2001; Mravec, 2011). Odpoveď 
môže prebiehať lokálne alebo generalizo-
vane, vzhľadom k povahe a intenzite stre-
sora (Mravec, 2011). Tento adaptívny pro-
ces dosiahnutia stability vnútorného pro-
stredia pomocou reaktívnych zmien fyzio-
logických parametrov sa nazýva alostáza 
(odvodené z gréckeho "allo" – nestály, 
premenlivý) (McEwen, 1998; Goldstein, 
2003). Predstavuje účinný spôsob vyrov-
návania sa so zmenami v okolí. Ak však 
dochádza k aktivácii stresovej odpovede 
opakovane v podmienkach chronického 
stresu, môže dôjsť k hyperaktivite kom-
penzačných systémov, zlyhaniu adaptač-
ného mechanizmu a tým ku neschopnosti 
organizmu adekvátne reagovať na streso-
vý podnet. Tento koncept sa označuje ako 
alostatická záťaž (McEwen a Stellar, 1993) 
a je spojený so vznikom stresom podmie-
nených ochorení. Preto je dôležité po-
drobné štúdium vzájomných vzťahov regu-
lačných mechanizmov so zameraním sa na 
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kvantifikáciu zmien pri stresovej odpovedi 
s perspektívou predikcie maladaptačného 
procesu ešte pred manifestá-
ciou patologických zmien.  
 
Možnosti skúmania stresovej odpovede 

Pôsobenie stresu na ľudský orga-
nizmus a reakciu regulačných systémov na 
záťaž je možné sledovať v prirodzených 
podmienkach v reálnom živote alebo pou-
žitím laboratórnych stresorov. Aj keď sle-
dovanie odpovedí na reálne životné situá-
cie ponúka možnosť zachytiť zmeny aktivi-
ty regulačných systémov ako sa vyskytujú 
v každodennom živote, problémom je od-
filtrovanie reakcie na samotný stresor od 
vplyvov kontextu okolitého prostredia. 
Výsledky takýchto štúdií tak môžu nado-
budnúť skôr epidemiologický ako patofy-
ziologický charakter. Preto sú častejšie 
využívané laboratórne stresory, ktoré imi-
tujú podmienky intenzívnej mentálnej zá-
ťaže či sociálnej interakcie pri kontrolova-
ných štandardných podmienkach (CSHS, 
2007). Prediktívna hodnota takýchto tes-
tov bola preukázaná napríklad pri použití 
mentálnej aritmetiky u mladých hyperto-
nikov (Itoh et al., 1995) či ďalších štúdiách 
spájajúcich hyperreaktivitu stresovej od-
povede s kardiovaskulárnym rizikom (Ar-
mario et al., 2003). Akútna mentálna záťaž 
spojená s aplikáciou Stroopovho testu 
a mentálnej aritmetiky vyvolala zmeny 
neurokardiálnej regulácie aj v skupi-
ne zdravých študentov (Visnovcova et al., 
2014). Z pohľadu stresom podmienených 
ochorení je dôležitá skutočnosť, že aj hy-
poreaktivita stresovej odpovede môže byť 
nebezpečným príznakom a jej patofyziolo-
gický podklad by mal byť podrobnejšie 
preskúmaný (Lovallo, 2011).   

Stresovú odpoveď je možné skú-
mať invazívnymi a neinvazívnymi metó-
dami. Neinvazívne metódy sa zameriavajú 
predovšetkým na fyziologickú, biochemic-
kú a psychologickú charakteristiku streso-
vej reakcie. V predchádzajúcej štúdii sme 

sa zamerali na pôsobenie akútnych men-
tálnych stresorov na zmeny elektroder-
málnej aktivity ako štandardne používané-
ho neinvazívneho indexu sympatikovej 
aktivity v psychofyziológii. Zistili sme zme-
ny kožnej vodivosti v odpovedi na rôzne 
druhy stresorov bez návratu k bazálnym 
hodnotám počas zotavovacích fáz, čo 
mohlo svedčiť o pretrvávajúcej sympatiko-
vej aktivácii aj po skončení pôsobenia stre-
sorov (Mestanik et al., 2014). V aktuálnej 
pilotnej štúdii bolo našim cieľom skúmať 
zmeny stresovej reakcie v podmienkach 
dlhodobého stresu u mladých zdravých 
ľudí pomocou tohto neinvazívneho indexu 
cholínergnej sympatikovej regulácie. 
 
Metodika 

V tejto pilotnej štúdii sme skúmali 
vplyv dlhodobého stresu na zmeny elek-
trodermálnej aktivity v odpovedi na akút-
ny mentálny stresor v skupine 10 mladých 
zdravých študentov vysokoškolského štú-
dia (vek 22,2 ± 0,4 rokov, BMI 23,3 ± 1,0 
kg/m2). Vyšetrenia prebiehali za štandard-
ných podmienok v dopoludňajších hodi-
nách. Kožná vodivosť bola snímaná pomo-
cou prístroja BioInfiniti (Thought Techno-
logy, Ltd., Canada). Vyšetrenie pozostávalo 
z troch fáz: bazálna pokojová fáza, Stroo-
pov test a zotavovacia fáza. Trvanie každej 
fázy bolo 6 minút. Tento protokol bol pou-
žitý dvakrát – prvýkrát v období počas se-
mestra, kedy neprebiehali žiadne formy 
priebežnej kontroly vedomostí 
z jednotlivých predmetov a druhýkrát po-
čas skúškového obdobia, a to vždy jeden 
deň pred dňom poslednej skúšky, teda 
v období dlhodobého pôsobenia zvýšenej 
mentálnej záťaže.  
 
Výsledky  

Aplikácia Stroopovho testu vyvolala 
signifikantný vzostup cholínergnej sympa-
tikovej aktivity hodnotenej na základe 
elektrodermálnej aktivity v pokojovom 
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období aj v období dlhodobo zvýšenej 
mentálnej záťaže (p<0,01; p<0,001). 
 

 
Obr. 1 Rozdiel v sympatikovej aktivácii medzi semestrom a 

skúškovým obdobím 

 
V zotavovacej fáze došlo k poklesu 

elektrodermálnej aktivity pri obidvoch 
vyšetreniach, hodnoty boli ale signifikant-
ne vyššie oproti bazálnej úrovni z prvej 
pokojovej fázy (pre obidve porovnania: 
p<0,01 pri vyšetrení počas semestra; 
p<0,001 pri vyšetrení deň pred skúškou). 
Signifikantne nižšia cholínergná sympati-
ková aktivácia v odpovedi na Stroopov test 
bola zistená počas skúškového obdobia 
oproti vyšetreniu počas semestra (p<0,05). 
 
Diskusia 

Nami použitý psychologický stresor 
bol dostatočne intenzívny na vyvolanie 
sympatikovej aktivácie a jeho efekt do-
znieval aj v zotavovacej fáze, kedy sa hod-
noty elektrodermálnej aktivity nevrátili 
k pokojovým hodnotám. V období  dlho-
dobej zvýšenej mentálnej záťaže sme zistili 
nižšiu úroveň aktivácie cholínergného 
sympatikového systému oproti pokojové-
mu obdobiu. Tento výsledok môže byť 
podmienený viacerými psychofyziologic-
kými procesmi. Okrem typu a intenzity 
pôsobenia stresora ovplyvňujú priebeh 
stresovej reakcie aj subjektívne premenné 
ako osobnostná charakteristika jedinca, 
schopnosť adaptácie a habituácie, emočné 
prežívanie situácie, stav regulačných a 
efektorových orgánových systémov, či 
prostredie v ktorom sa daný jedinec na-
chádza (Skorodenský, 1991; Buchanec 

a Javorka, 1992; Tonhajzerová et al., 
2000). Psychologickým aspektom stresovej 
odpovede v súvislosti so špecificitou fyzio-
logických zmien sa ako prvý zaoberal Ma-
son, ktorý popísal tri základné predpokla-
dy potrebné k tomu, aby bola situácia vy-
hodnotená ako stresujúca. Daná situácia 
musí byť samotným jedincom interpreto-
vaná ako nová a/alebo neočakávaná 
a/alebo musí vyvolať u človeka pocit, že 
nemá kontrolu nad jej priebehom (Mason, 
1968). Rôzne stresory môžu vyvolať rôzne 
vzory odpovede sympatikového nervové-
ho systému (tzv. sympatikový arousal), 
sekrécie adrenomedulárnych hormónov, 
aktivácie osi hypotalamus-hypofýza-
nadobličky a modulácie funkcie efektoro-
vých orgánov (Goldstein a Kopin, 2007). 

Počas skúškového obdobia boli 
študenti vystavení zvýšeným nárokom na 
mentálny výkon, čo mohlo viesť 
k vytvoreniu a aktivácii psychologických 
mechanizmov vyrovnávania sa so stresom 
– tzv. copingových mechanizmov. Posilne-
nie schopnosti zvládať stres tak mohlo 
znížiť subjektívny pocit záťaže. Daná situá-
cia počas vyšetrenia navyše nebola pre 
vyšetrovaných nová, keďže rovnaké vyšet-
renie už absolvovali, aj keď časový úsek 
medzi vyšetreniami bol niekoľko týždňov. 
Zachovanie fyziologickej reaktivity na stre-
sové podnety je pritom dôležité aj 
z pohľadu zvýšenia kognitívneho výkonu 
počas riešenia mentálnych úloh (Duncko 
et al., 2004). Na druhej strane, zníženie 
tejto reaktivity nemusí byť len dôsledkom 
lepšieho zvládania stresu. V súčasnosti sa 
aj oslabenie stresovej odpovede pokladá 
za rizikový marker z pohľadu stresom 
podmienených ochorení (Lovallo, 2011).  

Z fyziologického hľadiska je účinok 
psychického stresu na organizmus výrazne 
ovplyvnený kognitívnym spracovaním 
stresovej situácie vyššími kôrovými cen-
trami (orbitofrontálna a mediálna prefron-
tálna oblasť) a limbickým systémom. Tieto 
štruktúry ovplyvňujú regulačné zmeny 
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v oblasti jadier hypotalamu a mozgového 
kmeňa, čo vedie k zmenám v jednotlivých 
orgánových systémoch (Mravec a Žucha, 
2006). Sympatikový nervový systém je pod 
tonickým inhibičným vplyvom prefrontál-
nych kortikálnych centier. V podmienkach 
psychického stresu dochádza k poklesu ich 
aktivity a teda k zníženiu inhibičného pô-
sobenia na sympatikus (Amat et al., 2005; 
Thayer, 2006).  V našej štúdii je teda mož-
né predpokladať, že počas skúškového 
obdobia sa vplyvom intenzívnej mentálnej 
záťaže posilnil inhibičný vplyv prefrontál-
nej kôry. Okrem toho je dôležité brať do 
úvahy aj možný efekt prežívaných emócií, 
keďže elektrodermálna aktivita je dôleži-
tým ukazovateľom sympatikovej regulácie 
pri emočných procesoch. Podkladom tejto 
funkcie je vzťah s behaviorálnym inhibič-
ným systémom spojeným pasívnym copin-
gom a negatívnymi emóciami (Dawson et 
al., 2007; Boucsein, 2011). Analýza emoč-
ného prežívania pri jednotlivých vyšetre-
niach by tak mohla priniesť ďalšie výsledky 
dôležité pre pochopenie zmien regulač-
ných mechanizmov. 

 
Záver 

Sledovanie zmien elektrodermálnej 
aktivity ako neinvazívneho markera sym-
patikovej aktivácie v odpovedi na mentál-
ny laboratórny stresor bolo dostatočne 
senzitívnou metódou na detekciu zmien 
regulačných mechanizmov pri dlhodobo 
zvýšenej mentálnej záťaži. Pokles amplitú-
dy sympatikovej aktivácie môže predsta-
vovať prejav zapojenia copingových me-
chanizmov, ale aj mierne narušenie fyzio-
logickej reaktivity vplyvom alostatickej 
záťaže. Podrobnejšia štúdia môže priniesť 
dôležité poznatky o vzťahu medzi psycho-
logickými a fyziologickými mechanizmami 
zvládania stresu. 
 
Práca bola podporená grantom VEGA 
1/0087/14 a projektom BioMED (ITMS 
26220220187). 
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Úvod a ciele 

Syndróm aspirácie mekónia (MAS) 
je ochorenie ohrozujúce život novoroden-
cov. Terapia MAS je založená na podpor-
nej ventilácii a aplikácii exogénneho sur-
faktantu do pľúc pacientov. Účinky surfak-
tantovej liečby však môžu byť výrazne re-
dukované v dôsledku zápalu, tvorby voľ-
ných radikálov a proteolytických enzýmov, 
ktoré poškodzujú pľúcne tkanivo a môžu 
degradovať a inaktivovať aj surfaktant. 
Najmä neutrofily, ktoré sú priťahované 
hlavným chemoatraktantom IL-8 obsiah-
nutým v mekóniu do intersticiálneho a 
bronchoalveolárneho priestoru, hrajú kľú-
čovú úlohu v progresii MAS (de Beaufort 
et al., 1998). Hoci neutrofilová aktivácia je 
životne dôležitá pre obranu hostiteľa, ich 
nadmerná aktivácia vedie k oxidačnému 
poškodeniu tkaniva uvoľnením cytotoxic-
kých látok, ako sú proteinázy, katiónové 
polypeptidy, cytokíny a reaktívne formy 
kyslíka (ROS) a dusíka (RNS). Aktivované 
neutrofily produkujú prostaglandín E a F 
prostredníctvom metabolizmu kyseliny 
arachidónovej a tento metabolizmus pro-
dukuje ďalšie ROS (Johnson et al., 1981). 
Neutrofilné elastázy stimulujú pľúcny epi-
tel k uvoľneniu rastových faktorov a pro-
zápalových cytokínov (Witherden et al., 
2004). Aspirované mekónium aktivuje aj 
receptory nešpecifickej imunity a iniciuje 
zápalové procesy cez TLR4/MD-2 CD14 
signalizačný komplex (Salvesen et al., 
2010). Aktivácia TLR4 receptorov indukuje 
syntézu enzýmov produkujúcich RONS, 
jedná sa najmä o NADPH-oxidázu (Park et 
al., 2004) a indukovateľnú NO-syntázu 
(van Berlo et al., 2010). Produkciu zápalo-

vých cytokínov (TNFα, IL-1, IL-6, IL-18) mô-
že zvyšovať aj oxidačný stres. Prooxidačný 
systém a rozvoj zápalovej reakcie v orga-
nizme sa navzájom potencujú a prispievajú 
tak k narastajúcemu poškodeniu pľúcneho 
tkaniva. Závažné je aj poškodenie surfak-
tantových proteínov a lipidov, ktoré vedie 
k inaktivácii a degradácii pľúcneho surfak-
tantu. K inaktivácii dochádza aj po podaní 
terapeutického exogénneho surfaktantu 
(Mikolka et al., 2013), čo spôsobuje ob-
medzenú účinnosť surfaktantovej liečby aj 
v prípade jej opakovanej aplikácie (Donn 
a Dalton, 2009). Pridanie protizápalových 
látok k surfaktantovej terapii by mohlo 
potlačiť rozvoj zápalu a oxidačného po-
škodenia, a tým prispieť k účinnejšej liečbe 
MAS. Na základe tohto predpokladu bolo 
cieľom našej štúdie porovnať oxidačné 
zmeny po aspirácii mekónia a zhodnotiť 
terapeutický efekt liečby surfaktantom a 
surfaktantom obohateným o syntetický 
glukokortikoid budezonid.  

 
Metodika a materiál  
Experimentálny model syndrómu aspirácie 
mekónia 

Štúdia bola schválená Etickou ko-
misiou JLF UK v Martine a ŠVPS. Celkovo 
sme použili celkovo 24 zdravých novozé-
landských bielych králikov s hmotnosťou 
1500-2500 g. Zvieratá boli náhodne rozde-
lené do 4 skupín po 6 zvierat. Z nich sme 
18 králikom experimentálne navodili akút-
ne poškodenie pľúc i. t. podaním neona-
tálneho mekónia (25 mg/ml), pričom sku-
pina 6 zvierat bola neliečená (M) a 
v ďalších dvoch skupinách po 6 zvierat sme 
podali terapiu surfaktantom (M+S) ale-
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bo protizápalovú kombináciu surfaktantu 
s budezonidom (M+S+B). Ďalším 6 zviera-
tám sme namiesto mekónia i.t. aplikovali 
fyziologický roztok (kontroly, C). Surfak-
tant (Curosurf, Chiesi Farmaceutici, Italy) 
sme aplikovali ako bronchoalveolárnu la-
váž (BAL) v 2 dávkach (riedenie 5 mg PL 
/ml, 10 ml/kg), po ktorej nasledovalo i.t. 
podanie neriedeného surfaktantu (100 
mg/kg). Glukokortikoid budezonid (Pulmi-
cort, AstraZeneca, 0,5 mg/ml) v dávke 0,25 
mg/kg bol pridaný do tretej dávky surfak-
tantu. Po usmrtení zvieraťa sme odobrali 
vzorku krvi, z ktorej sme následne centri-
fugáciou (3000 rpm, 15 min) oddelili krvnú 
plazmu. Plazma bola do analýzy celkového 
antioxidačného stavu (TAS) uchovávaná 
pri  -70 °C. Na ľavej časti pľúc bola vykona-
ná BAL fyziologickým roztokom, pravú časť 
pľúc sme homogenizovali a materiál použi-
li na biochemické analýzy. Zo stri-
pov pľúcneho tkaniva sme stanovili stupeň 
pľúcneho edému (wet/dry ratio, W/D) 

 
Diferenciálny počet leukocytov v pľúcach 

Po preparácii pľúc a podviazaní 
pravého bronchu sme ľavé pľúca 3-krát 
lavážovali fyziologickým roztokom (10 
ml/kg). BAL tekutinu sme centrifugovali pri 
1500 rpm 15 min. Sediment sme rovno-
merne naniesli na podložné sklíčko a po 
ofarbení podľa May-Grünwalda/Giemsu-
Romanovského sme mikroskopicky stano-
vili diferenciálny počet leukocytov so za-
meraním na neutrofily. 

 
Biochemické analýzy 
Príprava homogenátu z pľúcneho tkaniva 

Pľúcne tkanivo bolo homogenizo-
vané v homogenizačnom roztoku, ktorý 
pozostával z 50 mmol fosfátového pufra 
(pH 7,4) a 1 mmol butylovaného hydroxy-
toluénu (BHT) v pomere 1:5 použitím ho-
mogenizátora Potter (B. Braun Melsungen 
A.G., SRN) pri teplote 0-4 °C. Koncentrácia 
bielkovín vo vzorkách bola stanovená po-

mocou kolorimetrickej Lowryho metódy 
(Lowry et al., 1951) so štandardou BSA.  

 
Príprava mitochondriálnej frakcie z pľúc-
neho tkaniva 

Mitochondriálna frakcia bola z 
pľúcneho homogenátu izolovaná použitím 
dvojitej centrifugácie. Pľúcny homogenát 
bol centrifugovaný pri 5000 rpm 5 min a 
supernatant bol následne opäť centrifugo-
vaný pri 12000 rpm 10 min. Pelet obsahu-
júci izolovanú mitochondriálnu frakciu bol 
resuspendovaný v štandardnom roztoku 
(25 mM 4-morfolínpropánsulfónová kyse-
lina, 250 mM sacharóza, 4 mM MgCl2, 
0,05 mM EDTA, pH 7,4). Koncentráciu pro-
teínov v mitochondriálnej frakcii sme tak-
tiež stanovili Lowryho metódou (Lowry et 
al., 1951). 

 
Fluorescenčná analýza 

Fluorescenčné merania sme reali-
zovali pomocou spektrofluorimetra (RF-
540, Shimadzu, Japonsko) vo fluorescenč-
nom roztoku (10 mmol/l HEPES a 100 
mmol/l KCL, pri pH 7,0 a 25 °C) a prídav-
kom homogenizovaného pľúcneho tkaniva 
alebo mitochondriálnej frakcie, nariedenej 
v 1 % SDS na koncentráciu 50 µg proteí-
nov/ml. Emisné spektrum (425-480 nm, 
odchýlka 5 nm) koncových produktov lyzí-
nových konjugátov s lipidovými peroxidmi 
(LPO) ako markerov oxidačného poškode-
nia proteínov sme získali pri excitačnej 
vlnovej dĺžke 365 nm (odchýlka 5 nm) a 
excitačné spektrum (325-380 nm, odchýl-
ka 5 nm) týchto produktov bolo merané 
pri 440 nm (odchýlka 5 nm). Intenzita fluo-
rescencie bola vyjadrená  
v arbitrárnych jednotkách (A.U.)( Dousset 
et al., 1994). 

 
Analýza lipidovej oxidácie 

Stanovenie tvorby látok reagujú-
cich s tiobarbiturovou kyselinou (TBARS) 
sme vykonali podľa Dasa (Das, 1994). Kon-
centráciu TBARS v pľúcnom homogenáte 
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sme stanovili z absorbancie 532 nm a vy-
jadrili ju v nmol/mg proteínov. 
 
Štatistická analýza dát 

Dáta sme analyzovali pomocou šta-
tistického programu SYSTAT pre Windows. 
Vzhľadom  
na malé počty zvierat v skupinách a nepa-
rametrickú distribúciu niektorých dát bola  
na porovnanie medzi jednotlivými skupi-
nami použitá Kruskal-Wallisova analýza.  
Pre štatisticky významné rozdiely: A 
p<0,05; B p<0,01; C p<0,001. 
 
Výsledky  
Percentuálne zastúpenie neutrofilov v BAL  

 
Obr. 1 Percentuálne zastúpenie neutrofilov v BAL. Neutrofily (%) 

v BAL tekutine u kontroly (C), mekóniovej neliečenej sku-

piny (M), surfaktantovej monoterapie (M+S) 

a kombinovanej protizápalovej terapie (M+S+B). Štatis-

tické porovnanie: M vs C; M+S & M+S+B vs M; M+S vs 

M+S+B: A p<0.05, B p<0.01, C p<0.001. 

Oxidačné poškodenie pľúc 

 

 
Obr. 2 Oxidačné poškodenie lipidov a proteínov v pľúcnom 

tkanive. TBARS a Lyzín-LPO produkty u kontroly (C), 
mekóniovej neliečenej skupiny (M), surfaktantovej 
monoterapie (M+S) a kombinovanej protizápalovej te-
rapie (M+S+B). Štatistické porovnanie: M vs C; M+S & 
M+S+B vs M; M+S vs M+S+B: A p<0.05, B p<0.01, C 
p<0.001.   

 

Oxidačné poškodenie mitochondrií 

 
Obr. 3 Oxidačné poškodenie proteínov v mitochondriálnej 

frakcii pľúcneho tkaniva. Lyzín-LPO produkty stanovené 
u kontroly (C), mekóniovej neliečenej skupiny (M), sur-
faktantovej monoterapie (M+S) a kombinovanej proti-
zápalovej terapie (M+S+B). Štatistické porovnanie: M vs 
C; M+S & M+S+B vs M; M+S vs M+S+B: A p<0.05, B 
p<0.01, C p<0.001.   

 

Pľúcny edém 

 
Obr. 4 Pľúcny edém. Pomerová hmotnosť medzi W/D u kontroly 

(C), mekóniovej neliečenej skupiny (M), surfaktantovej 
monoterapie (M+S) a kombinovanej protizápalovej te-
rapie (M+S+B). Štatistické porovnanie: M vs C; M+S & 
M+S+B vs M; M+S vs M+S+B: A p<0.05, B p<0.01, C 
p<0.001.   
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Diskusia  
Zápal je spojený s prítomnosťou 

oxidačného stresu, ktorý prevyšuje kapaci-
tu antioxidačných systémov buniek a vedie 
k poškodeniu biomolekúl, proteínov, lipi-
dov a nukleových kyselín (Mikolka et al., 
2012). Mekóniom indukovaná produkcia 
RONS a zápalových mediátorov dokáže 
inaktivovať endogénny surfaktant (Rodri-
quez-Capote et al., 2006) a tiež terapeu-
ticky podaný exogénny surfaktant (Gitto et 
al., 2009). Rozvoj a priebeh zápalu pri MAS 
nebol dodnes dostatočne preskúmaný v in 
vivo podmienkach, nakoľko väčšina dote-
rajších experimentov bola realizovaná na 
bunkových kultúrach. Zistilo sa, že mekó-
nium aktivuje TLR4 receptory rôznych bu-
niek epitelu a endotelu, čím sa aktivujú 
signalizačné dráhy NF-kB a táto molekula 
prestupuje do jadra buniek (Salvesen et 
al., 2010). Dôsledky translokácie 
a aktivácie transkripčných procesov sú 
rôzne cielené hlavne na bunky imunitného 
systému v zmysle zvýšenej produkcie cy-
tokínov, chemokínov, adhéznych molekúl 
(Anas et al., 2010), či zvýšenej expresie 
iNOS (Li et al., 2001). Zvýšené množstvo 
cytokínov, chemokínov (hlavne IL-8) 
a adhezívnych molekúl sa následne prejaví 
v migrácii neutrofilov do pľúc. V dôsledku 
nadmernej expresie iNOS sa produkuje 
zvýšené množstvo NO, čím vzniká silný 
oxidant peroxynitrit, ktorý degraduje biel-
koviny (v našej štúdii sme detekovali lyzín-
LPO produkty) a lipidy (analýza TBARS). 
V in vitro podmienkach dochádza k výz-
namnej aktivácii NF-kB v makrofágoch už 
po 30 min. inkubácie s mekóniom (Li et al., 
2001). NF-kB pritom nemusí byť induko-
vaná priamo signalizačne cez TLR4 recep-
tor, ale tiež pôsobením ROS produkova-
ných NADPHox (Fialkow et al., 2007) 
a niektorými cytokínmi zo samotného me-
kónia alebo v dôsledku aktivácie imunit-
ného systému (Kim et al., 2007). V rámci 
zápalovej signalizácie a funkcie RONS 
v tomto komplexe sú medzibunkové koo-

perácie na molekulárnej úrovni veľmi zlo-
žité a venuje sa im viacero štúdií. Výz-
namným aspektom tejto kooperácie je 
neustále podnecovanie k vyššej aktivite, 
a tým k väčšiemu poškodeniu okolitého 
tkaniva, ktoré sa stáva nefunkčným. To 
sa v prípade respiračných akútnych sta-
voch, akým je aj MAS, môže skončiť fatál-
ne. Oxidačné poškodenie proteínov 
a lipidov sme analyzovali v pľúcnom ho-
mogenáte a mitochondriálnej frakcii. Sku-
pina s neliečeným MAS vykazovala najhor-
šie hodnoty markerov poškodenia proteí-
nov a lipidov (lyzín-LPO a TBARS) 
v porovnaní s kontrolou. Podobné zhorše-
nie bolo pozorované na proteínoch aj 
v mitochondriálnej frakcii (M vs C). 
K rýchlemu poškodeniu proteínových 
štruktúr pri MAS dochádza aj 
u surfaktantových proteínov, čo mnohí 
autori považujú za kľúčový faktor inaktivá-
cie surfaktantu (Rodriquez-Capote et al., 
2006). Podanie liečby znížilo oxidačné po-
škodenie, pričom kombinovaná protizápa-
lová terapia redukovala oxidačné poško-
denie v pľúcnom homogenáte signifikant-
ne aj v porovnaní so surfaktantovou mo-
noterapiou (M+S vs M+S+B, p<0,05). 
Mierne, ale štatisticky nevýznamné zníže-
nie bolo pozorované aj v mitochondriálnej 
frakcii.  

Postupne narastajúca oxidačná zá-
ťaž spôsobená prítomnosťou aktivovaných 
neutrofilov degraduje aj exogénny surfak-
tant Curosurf (Bouhafs a Jarstrand, 2002). 
Podobná situácia nastáva aj pri nelieče-
nom MAS, čo sa prejavuje zhoršením ven-
tilačných parametrov (Mikolka et al., 
2013). V tejto štúdii sme pozorovali štatis-
ticky významnú migráciu neutrofilov do 
pľúc v mekóniovej skupine v porovnaní 
s kontrolou, pričom výsledky sú v súlade 
s našou staršou prácou (Mokra et al., 
2007). Rýchla demarginalizácia neutrofilov 
je reakciou na chemotaktický IL-8 
v mekóniu (de Beaufort et al., 2003). Pou-
žité terapie tento influx znižovali, pričom 
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najvýraznejší efekt sme pozorovali v sku-
pine M+S+B, pravdepodobne  
z dôvodu inhibície produkcie prozápalo-
vých cytokínov a chemokínov vrátane IL-8 
budezonidom. Zápalové a oxidačné po-
škodenie medzibunkových spojov tento 
influx potencuje a napomáha k prestupu 
ďalších polymorfonukleárov (Zemans et 
al., 2009). Poškodená alveolokapilárna 
membrána prepúšťa viac edémovej teku-
tiny do alveolárnych priestorov, čím sa 
v pľúcach vytvára edém. Tento jav sme 
hodnotili pomocou W/D pomeru a zistili 
sme štatisticky významný rozdiel medzi 
skupinami M vs C. Obe terapie použité 
v našej štúdii signifikantne znižovali pľúcny 
edém v porovnaní s mekóniovou nelieče-
nou skupinou, rozdiel medzi liečenými 
skupinami sme ale nepozorovali.  

Zápal a prooxidačné systémy sú 
komplexnou odpoveďou mnohých typov 
buniek (imunitných, epitelových, endote-
lových), ktoré spolu komunikujú prostred-
níctvom signalizačných molekúl. Rozvoj 
týchto nechcených javov pri MAS si vyža-
duje cielený farmakologický zásah. Apliká-
cia exogénneho surfaktantu sa však neu-
kázala ako dostatočne efektívna, a to ani 
v prípade jeho opakovaného podania. Na 
druhej strane, pridanie budezonidu k sur-
faktantovej terapii v našej štúdii redukova-
lo tvorbu pľúcneho edému a oxidačného 
poškodenia v pľúcnom tkanive ako aj v 
jeho mitochondriálnej frakcii, a to aj  
v porovnaní s monoterapiou surfaktan-
tom. Prezentované výsledky tak poukazujú  
na skutočnosť, že pridanie protizápalových 
látok by mohlo čiastočne zmierniť inakti-
váciu surfaktantu, a tým prispieť k zvýše-
niu účinnosti terapie MAS. 

 
Grantová podpora: VEGA 1/0291/12, VEGA 
1/0305/14, APVV-0435-11, BioMed (ITMS 
26220220187) 
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Úvod 

Na lekárskych fakultách (LF) v Slo-
venskej republike (SR) je stále najpopulár-
nejší tzv. tradičný spôsob výučby, pri kto-
rom sú jednotlivé kurzy rozdelené na 
prednášky, praktické cvičenia a semináre. 
Nanešťastie sa tenti spôsob výučby často 
spája s pasivitou študentov (1).  

Farmakológia patrí k profilovým 
predmetom na LF, kým klinická farmako-
lógia sa zväčša zaraďuje do kurikula ako 
voliteľný, resp. výberový predmet. Ich 
zvládnutie je kľúčovým predpokladom 
úspešného zvládnutia celého pregraduál-
neho štúdia medicíny.  

V záujme zatraktívnenia výučby 
týchto predmetov a najmä zvýšenia reten-
cie vedmostí študentmi aj s dlhším odstu-
pom sa pracovníci Ústavu farmakológie 
dlhodobo snažia využiť vo výučbe aj nové 
trendy, ktoré ponúkajú poznatky z oblasti 
medicínskeho vzdelávania doma i v zahra-
ničí (problémovo-orientovaná výučba, 
práca v malých skupinách, team-based 
learning) (2). Aj preto sa rozhodli zaradiť 
do výučby farmakológie a klinickej farma-
kológie riešenie klinických prípadových 
štúdií a sledovať dopad tejto zmeny na 
retenciu získaných vedomostí u študentov 
a ich pripravenosť na etapu klinického 
štúdia. Okrem toho sme sa zamerali aj na 
overenie spokojnosti študentov s výučbou 
cestou študentskej spätnej väzby. 
 
Metodika 

Do kurikula oboch predmetov sa 
zaradilo riešenie klinických prípadových 
štúdií, práca v menších skupinách, prob-
lémovo-orientovaná výučba a interaktívna 
forma formatívneho hodnotenia, vrátane 

prípravy a prezentácie vlastných klinických 
prípadov študentmi. Dopad týchto zmien 
sme hodnotili na základe tzv. retenčných 
testov a porovnávalisme s výsledkami z 
minulých rokov. Retenčné tety sú realizo-
vané každoročne ako dobrovoľné ovwero-
vanie vedomostí z predchádzajúcej etapy 
štúdia. Pre výučbu farmakológie je rele-
vantná druhá etapa testovania v šiestom-
ročníku, ktorá obsahuje otázky z farmako-
lógie vyučovanej vo štvrtom ročníku. Počet 
otázok v teste z príslušného predmetu je 
závislý na počte kreditov, ktorý má prí-
slušný predmet. Každý test je pre študenta 
individuálne pripravený z databázy otázok, 
ktorá bola zostavená v spolupráci s farma-
kologickými ústavmi na LF v Bratislave a LF 
UPJŠ v Košociach.  

Zároveň sme sledovali vývoj štu-
dentskej spätnej väzby ako subjektívny 
marker akceptácie týchto zmien. Študent-
skú spätnú väzbu si koordinujú samotní 
študenti a okrem priameho hodnotenia 
kvality jednotlivých pedagógov sa zame-
riava aj na predmety štúdia. Vyhopdnoco-
vaná je každoročne po skončení akade-
mického roka, t.j. môže poskytovať cenné 
informácie o vývoji vnímania predmetu 
študentmi medzi jednmotlivými ročníkmi. 
 
Výsledky a diskusia 

V prípade retenčných testov sme 
nezistili významný nárast percentuálnej 
úspešnosti študentov (tab. 1). Bolo by však 
zaujímavé zistiť, ako sa zmenili výsledky 
študentov priamo na priebežných testoch, 
resp. v záverečných hodnoteniach pred-
metu farmakológia. Okrem toho je známe, 
že môže dôjsť k ovplyvnenu času prípravy 
na skúšku (či došlo k jeho skráteniu 
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a pod.). Sledovanie týchto parametrov 
však nebolo cieľom predloženej štúdie. 
 
Tab. 1 Výsledky retenčných testov z predmetov 

Farmakológia na JLF UK v rokoch 2008, 2010 
a 2012 (výsledky slovenských – SK a zahra-
ničných – EN študentov)   

Martin 
2008 

(SK/EN) 
2010 

(SK/EN) 
2012 

(SK/EN) 

Farmakológia 
1, 2 

67.47/ 
62.50 

69.89/ 
68.75 

67.13/ 
74.70 

 
Spätná väzba študentov ukázala 

významné zlepšenie subjektívneho hodno-
tenia predmetov farmakológia a klinická 
farmakológia (tab. 2). Zároveň sa zlepšila 
teoretická príprava študentov na jednotli-
vé semináre sa zlepšia, čo dokladujú naj-
mä vyjadrenia jednotlivých pedagógov 
podieľajúcich sa na výučbe. 
 
Tab. 2 Zmeny v hodnotení vybraných predmetov 

študentmi (2010/2011 oproti 2011/2012) – 
najlepšie je 1, najhoršie 5 (počet študentov).  

Predmet  2010/2011 2011/2012 

Farmakológia  1,90 (46) 1.78 (74) 

Klinická farmakológia  1.80 (14) 1.51 (23) 

 
Nakoľko záujem študentov o voli-

teľný predmet klinická farmakológia je 
neustále veľký, svedčí to okrem iného aj o 
priaznivom vnímaní foriem výučby tohto 
predmetu. Aj preto je dôležité zachovať 
trend inovácií vo výučbe a postupne zara-
ďovať interaktívnejšie formy, vrátane prí-
pravy elektronickej databázy klinických 
prípadových štúdií, komplexných virtuál-
nych pacientov, prípadne simulácií. Záro-
veň je dôležité zvýšiť podiel výučby v ma-

lých skupinách oproti klasickým prednáš-
kovým formám výučby (3). 

V rámci riešenia projektu KEGA 
a projektu ESF sa pedagógovia Ústavu 
farmakológie JLF UK snažia okrem zavá-
dzaní nových foriem výučby snažia rozši-
rovať aj možnosti samovzdelávania pre 
študentov a tým skvalitňovať a uľahčovať 
ich prípravu. Jedným z výstupov je aj prí-
prava nového portálu v slovenskom aj ang-
lickom jazyku (4,5). Náplňou portálu je 
databáza klinických prípadov (vo väčšine 
prípadov aj s riešeniami), sylaby 
k prednáškam a seminárom, elektronické 
učebné texty a odkazy na stránky so vzde-
lávacím obsahom zameraným na farmako-
lógiu a klinickú farmakológiu.  
 
Závery 

Výsledky prezentovanej práce na-
značujú prínos zmien vo formách výučby 
predmetov farmakológia a klinická farma-
kológia. Na zistenie reálneho dopadu na 
klinické rozhodovanie študentov je však 
potrebné použiť detailnejšie hodnotenie. 
 
Podporené projektom Virtuálna a simulač-
ná výučba ako nová forma vzdelávania na 
JLF UK v Martine a grantom KEGA 055UK-
4/2012. 
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Úvod 
Respiračný trakt predstavuje naj-

rozsiahlejšiu epitelovú plochu ľudského 
tela, ktorá je neustále vystavovaná vply-
vom vonkajšieho prostredia. Denne čelí 
mnohým cudzorodým látkam, ktoré do 
dýchacích ciest (DC) vstupujú prostredníc-
tvom dýchania (Chilvers, O´Callaghan, 
2002). Inhalované patogény, alergény, 
vírusy či prachové častice narážajú na epi-
tel DC, ktorý zohráva rozhodujúcu úlohu 
v spracovaní exogénnej látky. Podieľa sa 
na regulácií mnohých obranných mecha-
nizmov od tých najjednoduchších akým je 
mukociliárny transport (MCT) až po zložité 
mechanizmy vrodenej a získanej imunity. 
Ciliárne bunky epitelu tvoria nielen priro-
dzenú obrannú bariéru, ale sú aj hnacou 
silou MCT. Svojim koordinovaným pohy-
bom odstraňujú cudzorodé látky z DC, 
udržujú ich čisté a priechodné (Gras et al. 
2013). Ak zlyhá prvá línia obranných me-
chanizmov, alergény a cudzorodé látky 
môžu poškodiť epitel, ktorý za uvoľnenia 
cytokínov, chemokínov a antimikrobiál-
nych peptidov priťahuje a aktivuje bunky 
nešpecifického a špecifického imunitného 
systému (Lambrecht, Hammad, 2012). 
Aktivácia týchto mechanizmov vedie 
k vzniku zápalu, ktorého úlohou je odstrá-
niť škodlivý agens a obnoviť  štruktúru a 
funkciu poškodeného tkaniva. Avšak, ak je 
zápalová odpoveď neprimerane aktivova-
ná, môže byť skôr škodlivá než prospešná 
(Murdoch, Lloyd, 2010). Alergický zápal DC 
pozorovaný u astmy je charakterizovaný 
iniciálnou fázou senzitivizácie epitelu voči 
alergénu, aktiváciou špecifického imunit-

ného systému a následnou tvorbou ptoti-
látok IG-E (Wang et al., 2008). Za týchto 
podmienok sa akútna zápalová odpoveď 
mení na chronický zápal, ktorý môže viesť 
až k štrukturálnym zmenám DC (Barnes, 
2011). Cytokíny uvoľnené zo zápalových 
buniek  môžu negatívne ovplyvniť rýchlosť 
a koordináciu ciliárneho pohybu, cilioge-
nézu a štrukturálne zmeny bronchiálneho 
epitelu môžu viesť až k strate ciliárnych 
buniek. Ciliárna dyskinéza spolu 
s hypersekréciou hlienu znižuje účinnosť 
MCT, spôsobuje akumuláciu hlienu v DC, 
čím spomaľuje vylučovanie potencionál-
nych antigénov (Grzela et al., 2013). Všet-
ky tieto zmeny prispievajú k zosilneniu 
zápalového procesu, k zvýšeniu reaktivity 
hladkého svalstva a k opakovanému vzniku 
reverzibilnej obštrukcie DC (Leonardi et 
al., 2013). Súčasná terapia astmy sa opiera 
najmä o jej klinické príznaky. Orientuje sa 
na potlačenie zápalového procesu gluko-
kortikoidmi (GK) a na uvoľnenie bronchos-
pazmu β2-sympatomimetikami (β2SM).  
Kým GK zohrávajú centrálnu úlohu v tera-
pii astmy, dlhodobo pôsobiace β2SM sa 
odporúčajú len v kombinácií s GK. Kombi-
načná terapia inhalačnými GK a β2SM je 
terapiou prvej voľby miernej až závažnej 
astmy (GINA). Napriek tomu, že mnoho 
štúdií potvrdilo pozitívnu interakciu medzi 
týmito dvomi liečivami, doteraz žiadna 
štúdia nehodnotila ich vplyv na ciliárnu 
frekvenciu, ktorá má zásadný význam v  
MCT. V tejto štúdií sme sa zamerali na 
sledovanie ich účinnosti v terapii astmy 
v kontexte zvýšenej reaktivity DC, kašľo-
vého reflexu a ciliárnej frekvencie. 

mailto:Lenka.Pappova@jfmed.uniba.sk
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Materiál a metódy 
Zvieratá 

Experiment bol realizovaný na zvie-
racom modeli alergickej astmy za použitia 
morčiat- samcov kmeňa Trik s hmotnosťou 
200-350 g. Postup experimentu bol schvá-
lený etickou komisiou JLF UK a vykonaný 
v súlade s požiadavkami na ochranu zvie-
rat používaných na vedecké alebo vzdelá-
vacie účely. Štyridsať morčiat sme náhod-
ne rozdelili do piatich skupín (n= 8). Všetky 
skupiny, okrem kontrolnej, podstúpili  
senzibilizáciu alergénom (21 dní). Kontrol-
nej skupine v súlade so senzibilizačnou 
schémou bolo podávané len vehikulum 
alergénu. Zvieratá zaradené do terapeu-
tických skupín boli súčasne 
s prebiehajúcou senzibilizáciou denne lie-
čené aerosólom roztoku: budesonidu 
(7x10-3M; 5 min); salmeterolu  (1x10-3M; 5 
min); alebo ich kombinácie v polovičných 
dávkach. Zvieratá v negatívnej kontrolnej 
skupine boli denne vystavované aerosólu 
vehikula liečiv (1% tween 80). Roztoky boli 
aerosolizované prostredníctvom nebulizá-
tora dvojkomorového celotelového ple-
tyzmografu (HSE typ 855, Hugo Sachs Elek-
tronic, Nemecko). 
 
Senzibilizácia 

Zvieratá boli 21 dní senzibilizované 
ovalbumínom. Ovalbumín (5 mg) spolu 
s nosičom hydroxidom hlinitým (100 mg) 
sme rozpustili v 0,5 ml fyziologického roz-
toku. Roztok ovalbumínu sme aplikovali 
intraperitoneálne v 1., 4., 11., 15. deň 
a subkutánne v 1., 9. a 14. deň senzibilizá-
cie. V 16.,17.,18.,19.,20. a 21. deň bol 
ovalbumín podávaný inhalačne ako 1% 
roztok (30s -3 min). 
 
Reaktivita DC 

Zmeny v reaktivite DC boli sledova-
né v 7. 14. a 21. deň terapie na bdelých 
morčatách, umiestnených do celotelového 
pletyzmografu. Bronchodilatačný účinok 
liečiv bol posudzovaný na základe hodnôt 

špecifického odporu DC po inhalácií bron-
chokonstrikčného mediátora histamínu 
(1x10-6M; 30s). Vyvolané zmeny v prietoku 
vzduchu dýchacími cestami boli zazname-
nané celotelovým pletyzmografom 
a hodnoty špecifického odporu DC boli 
vypočítané na základe  fázového posunu 
medzi hrudníkovým a nazálnym prietokom 
vzduchu prostredníctvom programu Pen-
noc.  
 
Kašľovy reflex 

Antitusická aktivita skúmaných lá-
tok bola hodnotená in vivo 1., 14. a 21. 
deň terapie. Kašľový reflex u morčiat bol 
vyvolaný aerosólom roztoku kyseliny cit-
rónovej (0,3M; 3 min). Počet nárazov kašľa 
hodnotili dvaja nezávislí pozorovatelia 
sledovaním charakteristického pohybu 
morčaťa pri kašli, zvuku kašľa a príslušných 
zmien v prietokovej krivke zaznamenanej 
dvojkomorovým pletyzmografom. 
 
Ciliárna frekvencia 

Frekvenciu cílií sme hodnotili in vit-
ro, 24 hodín po poslednej aplikácií liečiv. 
Zvieratá boli usmrtené transverzálnym 
prerušením miechy. Cilárne tkanivo bolo 
odobrané z proximálnej časti trachey 
„brushing“ metódou a resuspendované na 
podložnom sklíčku v kvapke fyziologického 
roztoku. Pohyb cilií bol sledovaný optic-
kým mikroskopom a zaznamenávaný vy-
sokorýchlostnou kamerou (BASLER A 
504kc). Zo zaznamenaných videosekvencií 
pomocou softwéru Ciliary analysis boli 
vypočítané hodnoty frekvencií (Hz) jednot-
livých pohybujúcich sa oblastí záznamu. 
Tie boli ďalej spracované tzv. postanalý-
zou, aby sa vylúčili hodnoty frekvencie, 
prisúdené iným, než ciliárnym bunkám 
(napr. krvným elementom). Celý experi-
ment bol vykonaný pri teplote 37°C. 
 
Štatistické spracovanie výsledkov 

Získané hodnoty sú v grafoch uvá-
dzané ako priemer ± SEM. Výsledky boli 
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štatisticky spracované Studentovým t-
testom, pričom za štatisticky významné 
rozdiely boli považované rozdiely s p < 
0,05. 

 
Výsledky 
Antitusická aktivita liečiv 

Antitusickú aktivitu sme hodnotili 
počtom nárazov kašľa vyvolaného inhalá-
ciou kyseliny citrónovej. V 7. deň terapie 
nebol zaznamenaný výrazný rozdiel 
v počte nárazov kašľa medzi kontrolnou 
a ovalbumínovou skupinou, avšak 
u terapeutických skupín sme zaznamenali 
mierne zníženie počtu nárazov kašľa so 

štatisticky významným znížením pri kom-
binovanej terapii. V 14. deň terapie bude-
sonid potlačil kašľový reflex na úroveň 
kontrolnej skupiny. Salmeterol a jeho 
kombinácia s budesonidom takmer 
s rovnakou účinnosťou znížili počet nára-
zov kašľa pod hodnoty získané 
u kontrolnej skupiny. Najsignifikantnejší 
antitusický účinok sa prejavil v 21. deň 
terapie kombináciou salmeterolu 
a budesonidu, pričom pokles v počte nára-
zov kašľa bol výrazný aj v porovnaní 
s monoterapiou salmeterolu a budesonidu 
(obr. 1). 

 
 
 

 
Obr. 1 Zmeny v počte nárazov kašľa stimulovaného inhaláciou kyseliny citrónovej (0,3M; 3 min) počas chronic-

kej terapie budesonidom, salmeterolom a ich kombináciou. Hodnoty v grafoch sú uvádzané ako priemer 
± SEM. Štatistická významnosť: ++ p<0,01 vs. kontrola; *p<0,05 vs OVA; **p<0,01 vs OVA. ***p<0,001 vs 
OVA. 

 
Reaktivita dýchacích ciest 

Reaktivitu DC sme posudzovali pro-
stredníctvom hodnôt špecifického odporu 
dýchacích ciest, po vyvolaní bronchokon-
strikcie aerosólom histamínu. Už v 7. deň 
terapie sme pozorovali výrazný bronchop-
rotektívny účinok liečiv, kedy hodnoty 
špecifického odporu len mierne presiahli 
hodnoty namerané u kontrolnej skupiny. 

Podobne v 14. deň terapie, terapia bude-
sonidom, salmeterolom a ich kombináciou 
preukázala štatisticky významné zníženie 
reaktivity DC oproti ovalbumínovej skupi-
ne. Najvýraznejší bronchodilatačný účinok 
sa prejavil v 21. deň terapie kombináciou 
budesonidu a salmeterolu. Kombinovaná 
terapia bola účinnejšia než monoterapia 
salmeterolom a budesonidom (obr. 2). 
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Frekvencia cilií 
Frekvencia cílií, hodnotená v in vit-

ro podmienkach, bola vypočítaná pro-
stredníctvom softweru ciliary analysis. 
V podmienkach alergického zápalu sme 
pozorovali zvýšenie ciliárnej frekvencie 

oproti kontrolnej skupine. Ešte výraznejšie 
zrýchlenie ciliárnej kinematiky bolo za-
znamenané po chronickej aplikácií liečiv 
salmeterolu, budesonidu v monoterapii 
a ich kombinácie (obr. 3). 

 

 
 

Obr. 2 Zmeny hodnôt špecifického odporu dýchacích ciest po inhalácií histamínu (1x10
-6

M; 30s) počas chronic-

kej aplikácie budesonidu, salmeterolu a ich kombinácie. Hodnoty v grafoch sú uvádzané ako priemer ± 

SEM. Štatistická významnosť: +++ p<0,001 vs. kontrola; ***p<0,001 vs OVA. 

 

 
 
Obr. 3 Zmeny ciliárnej frekvencie (Hz) po 21 dňovej terapii budesonidom, salmeterolom a ich kombináciou. 

Hodnoty v grafoch sú uvádzané ako priemer ± SEM. Štatistická významnosť: + p<0,05 vs. kontrola; 
**p<0,01 vs OVA; ***p<0,001 
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Diskusia 
Astma je chronické zápalové ocho-

renie DC, charakterizované infiltráciou 
bronchiálnej sliznice zápalovými bunkami, 
medzi ktorými kľúčovú úlohu zohrávajú 
najmä eozinofili, mastocyty a T-lymfocyty 
(Bousquet et al., 2000). Počas chronického 
zápalu, dýchacie cesty podliehajú rôznym 
funkčným a štrukturálnym zmenám, ktoré 
prispievajú k zvýšeniu bronchiálnej reakti-
vity (Blume, Davies 2013). Zvýšená reakti-
vita hladkého svalstva DC je definovaná 
ako neprimeraná bronchokonstrikčná od-
poveď na mnohé stimuly, ktoré by za fy-
ziologických podmienok bronchokonstrik-
ciu nevyvolali. Zdá sa, že zápal je jeden z 
určujúcich faktorov stupňa reaktivity DC 
(NAEPP).  Keďže do alergického zápalové-
ho procesu sa zapája viac ako 100 mediá-
torov, najúčinnejšími protizápalovými lie-
čivami v terapii astmy zostávajú glukokor-
tikoidy, ktoré ako jediné doteraz dostupné 
liečivá dokážu potlačiť syntézu mnohých 
zápalových mediátorov (Barnes, 2012). 
V našom experimente chronické podáva-
nie budesonidu vyvolalo zníženie bron-
chokonstrikčnej odpovede na inhalovaný 
histamín (obr.2). Zníženie reaktivity môže 
byť výsledkom nie len jeho protizápalové-
ho účinku, ale aj priameho pôsobenia GK 
na hladké svalstvo DC. GK potláčajú ago-
nistom vyvolané zvýšenie intracelulárnej 
koncentrácie vápnika v bunkách hladkého 
svalstva, znižujú počet receptorov vyvolá-
vajúcich bronchokonstrikciu (M2, M3 alebo 
H1 receptory) a zvyšujú expresiu β2 recep-
torov (Hirst, Lee, 1998). Aktivácia β2 re-
ceptorov agonistom vedie k c AMP závislej 
relaxácií DC. β2 agonisty v in vitro pod-
mienkach vykazujú aj  mierny protizápalo-
vý účinok, ten sa však v in vivo nepreuká-
zal, pravdepodobne kvôli rýchlej desenziti-
zácií receptorov. Dlhodobá monoterapia 
salmeterolom tak môže maskovať zápal, 
viesť k vzniku tolerancie a k strate bron-
choprotektívneho účinku (Ammit et al., 
2009).  

Riesenfeld et al. vo svojej štúdií do-
kázal zhoršenie reaktivity DC a zvýšenie 
histologických znakov zápalu 
u senzibilizovaných myší, ktoré boli liečené 
vysokými dávkami salmeterolu (3 mg/ml, 
20 min) počas 9 dní (Riesenfeld et al., 
2010). V našom experimente salmeterol 
podávaný 21 dní v nízkej dávke (1 mg/ml; 
5 min) nevyvolal vznik tolerancie. Hoci 
chronické podanie salmeterolu znížilo re-
aktivitu DC (obr. 2), na základe dostupných 
informácií môžeme predpokladať, že by 
predĺžená terapia salmeterolom viedla 
k desenzitizácií receptorov a strate schop-
nosti sprostredkovať dilatáciu bronchov. 
Zvýšenie expresie β2 receptorov GK-idmi 
môže predchádzať vzniku tolerancie 
a zároveň môže vysvetľovať lepšiu bron-
chodilatačnú odpoveď po pridaní salmete-
rolu k budesonidu. Chronickým podávaním 
kombinácie budesonidu a salmeterolu, 
napriek zníženiu koncentrácie oboch liečiv 
na polovicu, sme dosiahli výraznejší bron-
chodilatačný účinok než pri monoterapii 
salmeterolom a budesonidom (obr. 2). 
Tento pozitívny účinok kombinovanej te-
rapie môže byť z časti sprostredkovaný aj 
zvýšením protizápalového účinku budeso-
nidu salmeterolom (Sin, Man, 2006).  

Iným typickým znakom astmy je 
poškodenie mukociliárneho transportu, 
ktorý prispieva k obštrukcii DC. Optimálny 
MCT je závislý od štruktúry a funkcie cílií, 
tak ako aj od vlastností hlienu 
a periciliárnej tekutiny. Hoci hypertrofia 
submukóznych žliaz, hyperlázia poháriko-
vitých buniek a zvýšená sekrécia hustého 
hlienu sú vhodným vysvetlením zníženia 
transportu hlienu z DC, poškodený pohyb 
cílií môže mať rozhodujúci dopad na MCT 
(Biju et al. 2010). V našej štúdií sme sa 
zamerali na sledovanie CF, ako na kľúčový 
parameter MCT.  Dostupná literatúra uvá-
dza zvýšenie ciliárnej frekvencie v skorých 
štádiách alergického zápalu (Houtmeyers 
et al., 1999), kým dlhodobá stimulácia 
ciliárnych buniek zápalovými mediátormi 
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môže viesť k ciliárnej dyskinéze až k ubú-
daniu ciliárneho epitelu (Del Donno et al., 
2000). Po 21 dňovej senzibilizácií zvierat 
ovalbumínom sme pozorovali zvýšenie CF 
oproti kontrolnej skupine (obr. 3). Vplyv 
glukokortikoidov na cílie a ich pohyb je 
rôzny. Niektoré zdroje poukazujú na zní-
ženie CF po lokálnej aplikácií GK (Grzela, 
2013), iné že strate ciliárneho epitelu je 
možné zabrániť práve ich pravidelnou te-
rapiou (Gras et al., 2013). V našej štúdií 
monoterapia budesonidom viedla 
k výraznej stimulácií CF (obr. 3).  Príčinou 
zvýšenia ciliárneho pohybu budesonidom 
môže byť aj zmena v zložení a množstve 
zápalových mediátorov uvoľňovaných zo 
zápalových buniek, ktoré majú rôzne 
a často protichodné účinky na ciliárnu 
frekvenciu (Grzela et al., 2013). Mnoho 
štúdií poukazuje na ciliostimulačný účinok 
β2SM sprostredkovaný cez β2 receptory 
exprimované na povrchu ciliárnych buniek 
(Piatti et al. 2004), čo sme potvrdili aj 
v našom experimente po chronickej admi-
nistrácií salmeterolu (obr. 3). Najvýraznej-
šie zrýchlenie sme pozorovali  pri kombi-
novanej terapii salmeterolom 
a budesonidom. Predpokladáme, že tento 
aditívny až synergický účinok  liečiv je  vý-
sledkom ich priaznivej interakcie opísanej 
pri reaktivite dýchacích ciest. Kašľový ref-
lex je dôležitým prídavným mechanizmom 
MCT, ktorý sa podieľa na čistení DC od 
hlienu a vdychovaných častíc (Bennett et 
al., 2006). Opakované záchvaty kašľa sú 
jedným zo základných klinických prejavov 
astmy. Sú výsledkom jednak bronchokon-
strikcie, kedy sú receptory kašľa stimulo-
vané deformáciou steny DC a jednak dráž-
dením receptorov zápalovými mediátormi 
(Niimi et al., 2005). Budesonid so svojim 
protizápalovým a salmeterol 
s bronchodilatačným účinkom viedli 
k štatisticky významnému potlačeniu kaš-
ľového reflexu (obr. 1). Antitusický účinok 
salmeterolu môže byť sprostredkovaný aj 
jeho modulačným pôsobením na senzoric-

ké nervové zakončenia (Barnes, 2002). 
Opäť sme pozorovali pozitívnu interakcia 
medzi budesonidom a salmeterolom 
v potlačení kašľového reflexu. 

Záverom môžeme konštatovať, že 
kombinovaná terapia budesonidom 
a salmeterolom pozitívne ovplyvnila sle-
dované parametre obranných mechaniz-
mov DC a viedla k aditívnemu až synergic-
kému účinku. 

 
Táto práca bola podporovaná grantmi APVV 
0305-12, VEGA 1/0165/14 a MZ 2012/35- 
UKM 
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Chronická obštrukčná choroba pľúc 

(CHOCHP) patrí dnes medzi najčastejšie 
chronické pľúcne ochorenie a predstavuje 
závažný zdravotnícky, ekonomický 
a spoločenský problém ľudskej populácie. 
Jej základným znakom je progresívne sa 
zhoršujúca porucha priechodnosti dýcha-
cích ciest, ktorá vedie k respiračnej insufi-
ciencii, až k smrti. Podľa Svetovej zdravot-
níckej organizácie (SZO) je v súčasnosti 4. 
najčastejšou príčinou smrti a je reálny 
predpoklad ďalšieho nepriaznivého vývoja, 
ktorý je výsledkom viacerých škodlivých 
faktorov, akým je fajčenie, znečistenie 
životného prostredia, sociálneho statusu, 
genomu, ale hlavne neskoro stanovenou 
diagnózou a liečbou ochorenia (GOLD 
2014). 

Chronická obštrukčná choroba pľúc 
je heterogénny syndróm s dominujúcimi 
pľúcnymi prejavmi a s rôznym mimopľúc-
nym postihnutím. Ochorenie vzniká poma-
ly, niekoľko rokov a vedie k progresívnemu 
poklesu pľúcnych funkcií (Barnes PJ, God-
frey S., 2000; Barnes PJ, 1999). 
 
Definícia 

Chronická obštrukčná choroba pľúc 
je chronické, pomaly progredujúce ocho-
renie charakterizované obmedzením prie-
toku prúdenia vzduchu v dýchacích ces-
tách, ktoré nie je úplne reverzibilné. Má 
zvyčajne progresívny vývoj a je spojené 
s abnormálnou zápalovou odpoveďou dý-
chacích ciest a pľúc na chronickú inhaláciu 
škodlivých častíc, plynov a aerosolov. 
Chronické obmedzenie prúdenia vzduchu 
(obštrukcia dýchacích ciest) je spôsobené 
zápalovou reakciou dýchacích ciest ako aj 
deštrukciou pľúcneho parenchýmu, pri-

čom podiel oboch procesov je 
u jednotlivých pacientov odlišný. Klinický 
vývoj CHOCHP často prebieha skryto 
a u mnohých pacientov sa choroba roz-
pozná až v pokročilom štádiu ochorenia. Je 
potrebné zdôrazniť, že CHOCHP je ocho-
renie preventabilné a liečiteľné, charakte-
rizované niektorými extrapulmonálnymi 
príznakmi, ktoré sa môžu u jednotlivých 
pacientov podieľať na závažnosti ochore-
nia (GOLD 2014). 
 
Hlavným cieľom  farmakologickej  
a nefarmakologickej liečby je: 

 zmiernenie symptómov 

 zlepšenie tolerancie fyzickej náma-
hy 

 zlepšenie kvality života 

 prevencia a liečba komplikácií 

 prevencia a liečba exacerbácií 

 ovplyvnenie progresie ochorenia a 
redukcia úmrtnosti. 
 
Tieto ciele v súčasnosti nedokáže 

úplne naplniť žiadna intervencia, ale včas-
ná diagnostika a komplexná liečba dokážu 
ochorenie významne modifikovať, spoma-
liť jeho progresiu a predĺžiť život pacienta. 
Základom liečby CHOCHP a podmienkou 
jej úspechu je eliminácia vyvolávajúcich 
inhalačných rizík, hlavne zákaz fajčenia, 
pravidelná protichrípková vakcinácia 
a účinná bronchodilatačná liečba (Drugdo-
vá M. a kol., 2011).  

Farmakologická liečba závisí od zá-
važnosti ochorenia, fenotypu a od toho či 
ide o stabilizované ochorenie alebo 
o ochorenia v štádiu exacerbácie a od prí-
tomných komorbidít. 
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Farmakologická liečba 
Základnou farmakologickou liečbou 

v každom štádiu ochorenia podľa GOLD-u 
2014 sú inhalačné bronchodilatanciá, kto-
rými dosahujeme podstatne vyššiu lokálnu 
koncentráciu účinnej látky, rýchly nástup 
účinku a minimum vedľajších systémových 
účinkov (GOLD 2014).  

Medzi základné inhalačné bron-
chodilatanciá patria selektívne ß2-
sympatikomimetiká a anticholinergiká. 
Podľa rýchlosti nástupu účinku a jeho tr-
vania ich rozdeľujeme na krátko 
a dlhodobo pôsobiace lieky. Z perorálnych 
a parenterálnych bronchodilatačných lie-
kov sa do dnešného dňa používajú metyl-
xantíny. Skupina systémových bronchodi-
latancií na báze ß2-sympatikomimetík sa 
v rutinnej liečbe dnes nepoužíva. Lieky sú 
do dýchacích ciest podané inhalačným 
systémom, ktorý je neustále inovovaný 
a nástupom nových liekov prichádzajú na 
trh aj nové inhalačné systémy. Najčastejší 
inhalačný systém sú dávkované spreye 
z tlakových aplikátorov (pMDI) vo forme 
roztoku v hydrofluoroalkánoch (HFA), dy-
chom aktivované aerosolované dávkovače 
(BAI), inhalátory pre práškovú formu lieku 
(DPI) a nebulizátori.   

Krátkodobo účinkujúce inhalačné 
ß2-sympatikomimetiká a anticholinergiká 
sa predpisujú od včasného štádia ochore-
nia CHOCHP, či už v rámci prevencie alebo 
na rýchlu kontrolu symptómov pri exacer-
báciách a sú liekom prvej voľby v skupine 
A. podľa GOLD-u 2014. Na dlhodobú kon-
trolu symptómov (GOLD skupina B. až D.) 
sú už indikované dlhodobo pôsobiace 
bronchodilatanciá (LABA, LAMA a ultra 
LABA). Predstaviteľom tejto skupiny liečiv 
je tiotropium bromid, špecifický kompete-
tívny, reverzibilný antagonista muskaríno-
vých receptorov M1 a M3. Liek má dlho-
dobý účinok, ktorý trvá minimálne 24 ho-
dín a podáva sa 1-krát denne. Druhým 
preparátom je glykopyrónium bromid. Je 
to kvarténna amónna zlúčenina s vysokou 

afinitou pre muskarínové receptory M1 
a M3, predovšetkým v bronchiálnom hlad-
kom svale, čím inhibuje acetylcholínom 
sprostredkovanú bronchokonstrikciu 
v nervových zakončeniach parasympatoli-
tika (Decramer M. et al, 2009).   

Formoterol a salmeterol sú dlho-
dobo pôsobiace ß2-sympatikomimetiká, 
ktoré zabezpečujú prolongovanú bron-
chodilatáciu s trvaním minimálne 12 hodín 
a sú na našom trhu vyše 10 rokov. Indaka-
terol je prvý liek zo skupiny inhalačných 
ß2-sympatikomimetík s ultradlhodobým 
účinkom. Má rýchly nástup účinku do 5 
minút po inhalácii s trvaním 24 hodín. 
Kombinácia dlhodobého ß2-
sympatikomimetika a anticholinergika 
synergicky prispieva  k bronchodilatácii 
komplementárnym mechanizmom aj 
miestom účinku. Vzájomná synergia oboch 
liekov zabezpečuje, že sú potrebné nižšie 
dávky oboch komponentov, čím sa zlepší 
bezpečnostný profil fixnej kombinácie 
a zníži sa výskyt nežiaducich účinkov. Toto 
súčasné podávanie dvoch účinných mole-
kúl z jedného inhalátora 1-krát denne ná-
sledne zvyšuje complianze a adherenciu 
pacienta k liečbe (Kessler R. et al, 2011).  

Indakaterol a glykopyrónium a ich 
fixná kombinácia je podávaná v inhalatóre 
Breezhaler® v inhalačnom práškovom sys-
téme s nízky vnútorným odporom. Bron-
chodilatácia pri tejto fixnej kombinácii 
(IND/GLY) by mala byť podstatne lepšia 
ako doteraz dostupné liečebné postupy. 
Na základe výsledkov veľkého množstva 
štúdií je schopná zlepšiť pľúcne funkcie, 
zlepšiť záťažovú kapacitu pľúc, zmierniť 
symptómy, zlepšiť kvalitu života ako aj 
redukovať exacerbácie pri nezhoršenom 
bezpečnostnom profile (Bateman ED, Fer-
guson GT, Barnes N et al. 2013). 

Teofylínové preparáty s riadeným 
uvoľňovaním sa používajú ako doplňujúce 
lieky, hlavne v pokročilých štádiách ocho-
renia, kde je potrebná aditívna liečba, 
najmä pri liečbe nočných príznakov. Me-
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tylxantíny si vyžadujú titráciu dávky podľa 
vedľajších účinkov a plazmatických hladín. 
Podľa väčšiny štúdií majú menší broncho-
dilatačný účinok než parasympatolytiká a 
β2-sympatikomimetiká. Terapeutické roz-
pätie je úzke (5-15 ml/l), sérovú koncen-
tráciu významne ovplyvňuje interakcia 
s radom iných liekov ako sú antikonvulzí-
va, rifampicín, fajčenie, alkohol, horúčka 
a iné (Kobližek V, 2013). 

Roflumilast je selektívny inhibítor 
fosfodiesterázy-4 (PDE4), ktorý je indiko-
vaný na udržiavaciu liečbu stredne ťažkej 
a ťažkej CHOCHP (FEV1 po podaní bron-
chodilatačného lieku pod 50% predikova-
nej hodnoty) u dospelých pacientov s 
anamnézou opakovaných exacerbácií ako 
prídavná liečba k bronchodilatačnej tera-
pii. Roflumilast je perorálny, selektívny 
inhibítor PDE4, ktorý má dokázaný výrazný 
protizápalový účinok, mierny bronchodila-
tačný a antialergický účinok (Tashkin DP, 
2010).  
 
Kombinovaná protizápalová liečba 

Akútne exacerbácie majú škodlivý 
vplyv na kvalitu života  a pacienti s ťažkým 
stupňom ochorenia s častými exacerbá-
ciami majú zrýchlený pokles kvality života. 

U chorých s FEV1  50% náležitých hodnôt  
(skupina  C. – D.) s anamnézou opakova-
ných exacerbácií pravidelné podávanie 
inhalačných kortikoidov vedie k redukcii 
počtu exacerbácií a spomaľuje pokles kva-
lity života. 

Kombinácie inhalačných glukokor-
tikoidov s dlhodobo pôsobiacimi β2-
sympatikomimetikami sú účinnejšie než 
liečba jednotlivými druhmi liekov. 

V tomto roku v liečbe symptoma-
tickej CHOCHP s hodnotou FEV1 < 70% 
referenčnej hodnoty (po podaní broncho-
dilatancia) u pacientov, ktorí majú 
v anamnéze za posledný rok, napriek pra-
videlnej bronchodilatačnej liečby, exacer-
báciu pribudol kombinovaný liek kortikos-
teroid – flutikazon furoát a β2-mimetikum 

vilanterol v jednom inhalačnom novom 
systéme Ellipta, v dávkovaní 1-krát denne. 
Na základe štúdií sa dokázalo, že medzi 
kortikosteroidom a dlhodobým β2-
mimetikom dochádza k molekulárnym 
interakciám, pomocou ktorých steroidy 
aktivujú gén pre β2-adrenergné receptory, 
zvyšujú počet a citlivosť receptorov a LABA 
pripravujú glukokortikoidné receptory na 
aktiváciu závislú od steroidov a zvyšujú 
translokáciu do bunkového jadra. Kombi-
novaná liečba 1-krát denne viedla 
k nižšiemu ročnému výskytu stredne ťaž-
kých a ťažkých exacerbácií (Waschki B, 
2011). 

 
Záver 

Chronická obštrukčná choroba pľúc 
je v súčasnosti považovaná za multikom-
ponentné ochorenie so systémovými dô-
sledkami a komorbiditami. Preto jeho lieč-
ba, popri bronchodilatačnej 
a protizápalovej, sa  musí sústrediť aj na 
liečbu sprievodných komorbidít a taktiež  
na liečbu respiračnej insuficiencie. 
V posledných rokoch sme svedkami dy-
namického rozvoja farmakologickej liečby 
chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Kaž-
dým rokom v liečbe stabilnej CHOCHP pri-
budne nový liek, ktorý je podávaný 
v novom inhalačnom systéme. Od krátko-
dobých bronchodilatancií sa prešlo 
k dlhodobým a k ich kombináciám. Dote-
rajšie skúsenosti jednoznačne favorizujú 
liečiva s rýchlym nástupom, vysokou in-
tenzitou a dlhým trvaním účinku. Pneumo-
lógovia tak dostávajú do rúk nové lieky, 
nové kombinácie nielen dlhodobých β2-
mimetík a anticholinergík, ale aj ich kom-
binácie s dlhodobými kortikoidmi.  

Budúcnosť ukáže, či dokážeme 
zvládnuť ochorenie, ktoré má dnes naras-
tajúcu incidenciu, morbiditu a mortalitu. 
V aktualizovaných odporúčaných smerni-
ciach (GOLD 2014) došlo k zmene postupu 
v diagnostike a v liečbe ochorenia. 
V porovnaní s monokomponentným prí-
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stupom v minulosti na základe spiromet-
rických vyšetrení pľúc je dnešné kombino-
vané hodnotenie komplexnejšie 

a umožňuje individuálny prístup 
v diagnostike a liečbe ochorenia. 

 

 
Tab. 1 Vysvetlivky: SABA -  krátkodobí 2-agonisti; SAMA - krátkodobé anticholinergiká; LABA -  dlhodobí 2-agonisti; LAMA - dlhodobé 

anticholinergiká; ICS - inhalačné kortikosteroidy; iPDE4 -  inhibítory fosfodiesterázy-4 
Z každej skupiny odporúčaných liekov podľa stupňa závažnosti CHOCHPpoužívať len jednu z odporúčaných možností (voľba) mimo 
záchrannej liečby. 
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Pacient Prvá odporúčaná
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voľba

A
SAMA  p.p. alebo

SABA p.p.

LAMA 

alebo

LABA 

alebo

SABA a SAMA

B

LAMA 

alebo

LABA

LAMA a LABA

C

ICS + LABA

alebo

LAMA

LAMA a LABA

LABA + i PDE4 alebo

LAMA + i PDE4

D

ICS + LABA

a/alebo

LAMA

ICS a LAMA alebo

ICS + LABA a LAMA alebo

ICS+LABA a PDE4-inh. alebo

LAMA a LABA alebo

LAMA a PDE4-inh.
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Úvod 

Kašeľ je významným obranným 
mechanizmom dýchacích ciest, spolu 
s mukociliárnym transportom ich pomáha 
udržať priechodné. Ak však kašeľ pretrvá-
va dlhšie alebo sa stáva neefektívnym, 
môže sa stať pre telo patologickým 
a signifikantne tak obmedzovať kvalitu 
života pacienta. Kašeľ je symptómom nie-
len mnohých akútnych a chronických 
ochorení dýchacích ciest, ale býva symp-
tómom aj niektorých nerespiračných 
ochorení a je tak veľmi častým dôvodom, 
prečo pacienti vyhľadávajú pomoc lekára 
(Morjaria et al., 2013; Irwin et al., 2006). 
V súčasnej dobe sú ešte stále za najúčin-
nejšie antitusiká považované opioidné 
antitusiká, ktorých najdôležitejším zástup-
com je kodeín. Tieto liečivá pôsobia na 
kašeľ centrálnym mechanizmom, no ich 
použitie je spojené s mnohými nežiaduci-
mi účinkami ako napríklad vznik závislosti 
a depresia dychového centra. Aj 
v súčasnosti tak stále existuje potreba hľa-
dania efektívneho antitusika, ktoré by 
ovplyvňovalo na rôzne typy kašľa, no bez 
limitujúcich nežiaducich účinkov (Dicpini-
gaitis et al., 2014). 

Potreba nachádzania liečiv, ktoré 
sú nielen efektívne ale najmä bezpečné sa 
odzrkadľuje vo viditeľnom návrate záujmu 
tak odbornej ako aj laickej verejnosti 
o tradičnú prírodnú medicínu. V snahe 
nájsť bezpečné liečivá pre liečbu mnohých 
ochorení sa prehodnocujú účinky rastlin-
ných prípravkov, ktorých bezpečnosť je už 
overená rokmi ich tradičného používania. 
Na druhej strane je však účinnosť prírod-

ných bylinných preparátov modernou me-
dicínou častokrát spochybňovaná. Účin-
nosť takýchto prípravkov je totižto len 
málokedy relevantne zdokladovaná. Preto 
je potrebné prehodnotenie ich účinku na 
moderných a reprodukovateľných testo-
vacích systémoch. Takýto prístup, kedy sa 
rastliny a obsahové látky v nich, stáročia 
používané v praxi, podrobujú modernej 
farmakologickej analýze, nazývame re-
verzná farmakológia. Odrazovým mostí-
kom v hľadaní vhodných kandidátov býva-
jú najmä rastliny používané v tradičných 
medicínach, akou je aj Ayurvéda, tradičný 
liečebný systém Indie (Patwardan 
a Mashlekar, 2009; Mukherjee a Wahile, 
2006; Paterson a Anderson, 2005).  

Solanum xanthocarpum Schradt. & 
Wendl (čelaď Solanaceae) je bylina rastúca 
v Ázii (Obr. 1). V Ayurvéde sa už mnohé 
stáročia používajú jej listy, semená a plody 
na podporu chuti do jedla, ako laxatívum, 
antihelmintikum a taktiež pri horúčke, 
bolestiach, či vredoch. V literatúre sa po-
pisujú hepatoprotektívne (Hussain et al., 
2012), antioxidačné a antihyperglykemické 
(Poongothai et al., 2011) účinky tejto rast-
liny. No medzi najdôležitejšie uplatnenie 
Solanum xanthocarpum patrí jej využitie 
pri ochoreniach dýchacieho systému ako 
je astma, kašeľ a bronchitída. Preto je 
veľmi často súčasťou kompozitných prepa-
rátov na liečbu ochorení dýchacích ciest. 
Rastlina obsahuje mnohé sekundárne me-
tabolity ako alkaloidy, steroly, saponíny, 
flavonoidy, glykozidy, ale taktiež karbo-
hydráty, mastné kyseliny, aminokyseliny 
a iné zložky (Singh a Singh, 2010). Zodpo-
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vednosť za niektoré účinky rastliny je pri-
pisovaná najmä prítomnosti alkaloidu so-
lasodínu či sterolu carpestrolu, o čom 
svedčí aj množstvo experimentov zaobera-
júcich sa stanovením aktivity týchto se-
kundárnych metabolitov. Avšak za posled-
nú dobu sa zistilo, že za mnohé biologické 
účinky rastlín môžu byť zodpovedné aj 
polysacharidy. Ukázalo sa, že niektoré po-
lysacharidy majú významné protizápalové, 
imunostimulačné, antitrombotické, anti-
diabetické vlastnosti, spúšťajú komple-
mentovú kaskádu alebo chránia pred in-
fekciou (Paulsen, 2002).  

Vývoj v analytických metódach 
a metódach separácie, izolácie 

a štrukturálnej analýzy spolu  s vývojom 
nových testovacích systémov umožnili 
bližšie študovať vzťahu štruktúry a účinku 
čistých rastlinných polysacharidov (Wag-
ner a Kraus, 2000). A tak vďaka takýmto 
pokrokom je umožnené izolovať čisté po-
lysacharidy a otestovať ich aktivitu, čo 
popri detailnom poznaní ich štruktúry 
umožňuje bližšie nahliadnuť k vzťahu ich 
štruktúry a účinku. Polysacharidy sú veľmi 
perspektívnym zdrojom potenciálnych 
liečiv a poskytujú aj množstvo ďalších be-
nefitov, najmä nízku toxicitu. Doteraz nie 
sú popisované žiadne toxické účinky spo-
jené s podávaním polysacharidov (Paul-
sen, 2002). 

 

 
Obr. 1 Kvety, listy a zrelé plody rastliny Solanum xanthocarpum.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solanum_xanthocarpum,_fruit_opened.JPG 
http://www.discoverlife.org/mp/20p?see=I_PAO7845&res=640 
http://i1.treknature.com/photos/18239/_dsc9052.jpg 

 
Preto sme sa v našej práci rozhodli 

analyzovať účinok rastlinných polysachari-
dov nachádzajúcich sa v listoch rastliny 
Solanum xanthocarpum. Značnú časť prá-
ce previedol spoluautorský výskumný tím 
na Univerzite v Burdwane v Indii. Touto 
časťou bola izolácia, následná purifikácia 
a štrukturálna analýza polysacharidov na-
chádzajúcich sa v extrahovanej vzorke. 
Následne sme v in vivo experimentálnych 
podmienkach otestovali účinok perorálne 
podávaných polysacharidových vzoriek na 
obranné mechanizmy dýchacích ciest, 
akými sú kašeľ a bronchokonstrikcia.  
 
 

Metodika 
Rastlinná vzorka 

Z listov rastliny Solanum xantho-
carpum zozbieraných v záhrade liečivých 
rastlín Univerzity v Burdwane sa pomocou 
extrakcie vodou pripravili vodný extrakt. 
Po izolácii a čistiacich procedúrach bola 
polysacharidová vzorka podrobená štruk-
turálnej analýze pozostávajúcej 
z chemickej, chromatografickej 
a spektrálnej analýzy.  
 
Zvieratá použité v experimente 

V našich experimentoch sme použi-
li zdravé bdelé morčatá (kmeň TRIK), s 
váhou 200-350g. Celkovo sme v práci pou-
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žili 32 zvierat, náhodne rozdelených do 4 
skupín (n=8): V skupine č. 1 bolo morča-
tám perorálne podané vehikulum (aqua 
pro injectione) v dávke 1 ml.kg-1 telesnej 
hmotnosti, táto skupina zvierat slúžila ako 
„negatívna kontrola“. Skupine zvierat č. 2, 
slúžiacej ako „pozitívna kontrola“, bol pe-
rorálne podaný kodeín (kodeín fosfát, Slo-
vakofarma Hlohovec, Slovensko) v dávke 
10 mg.kg-1 telesnej hmotnosti. Skupinám č. 
3 a 4 bol perorálne podaný polysacharido-
vý extrakt z listov Solanum xanthocarpum 
(PS-SX) v dvoch dávkach. Skupine č. 3 bol 
podaný v dávke 25 mg.kg-1 telesnej hmot-
nosti (PS-SX 25) a skupine č. 4 v dávke 50 
mg.kg-1 telesnej hmotnosti (PS-SX 50).  

Experimentálny protokol bol schvá-
lený Etickou komisiou Jesseniovej lekár-
skej fakulty v Martine Univerzity Komen-
ského v Bratislave. 

 
Sledovanie antitusickej aktivity in vivo 

Bdelé morčatá sme individuálne 
umiestňovali do celotelového pletyzmo-
grafu (HSE typ 855, Hugo Sachs Elekronik, 
Nemecko) pre malé laboratórne zvieratá. 
Kašeľ sme u experimentálnych zvierat vy-
volávali chemickým dráždením inhaláciou 
pár kyseliny citrónovej (c=0,3 mol/l) po 
dobu 3 minút. Počas tejto doby sme 
u zvierat merali kašľovú odpoveď v norme 
(pred podaním akejkoľvek látky) 
a v stanovených časových intervaloch (30, 
60, 120 a 300 min.) po podaní skúmanej 
látky alebo kontrolných látok. Ako para-
meter kašľovej odpovede sme hodnotili 
celkový počet nárazov kašľa po dobu inha-
lácie iritujúcej chemickej látky. Náraz kašľa 
bol charakterizovaný ako náhla zmena v 
prietoku vzduchu snímaná bodypletyzmo-
grafom spojená s typickým kašľovým po-
hybom zvieraťa. Medzi dvoma meraniami 
bol dodržaný rozstup minimálne 2 hodiny 
a meranie boli vykonávané dvoma nezávis-
lými trénovanými pozorovateľmi (Morice 
et al., 2007). Množstvo podávanej látky 
sme stanovili na základe predchádzajúcich 

experimentov našej pracovnej skupiny 
(Sutovská et al., 2009; Nosalova et al., 
2013a). Vzhľadom na údaje v literatúre 
predpokladáme, že podávané dávky poly-
sacharidu sú po perorálnom podaní neto-
xické (Singh a Singh, 2010).  

 
Sledovanie reaktivity dýchacích ciest in 
vivo 

Reaktivitu dýchacích ciest sme 
hodnotili v podmienkach in vivo na zdra-
vých morčatách. Princípom merania je 
sledovanie časového posunu tlakových 
zmien medzi torakálnou a nazálnou komo-
rou bodypletyzmografu vyjadrenú 
v hodnotách špecifického odporu dýcha-
cích ciest (sRaw) počítaného podľa Pen-
nocka (Pennock et al., 1979). Hodnoty 
špecifického odporu dýchacích ciest vypo-
vedajú o reaktivite hladkej svaloviny dý-
chacích ciest. Pri bronchokonstrikcii sa 
zvyšuje časový posun medzi zmenou tlaku 
v jednotlivých komorách bodypletyzmo-
grafu a tým aj hodnoty sRaw. Hodnoty 
sRaw sme merali v norme a 30, 60, 120  
a 300 min po podaní látok. 

 
Štatistika 

Namerané údaje sme štatisticky 
spracovali pomocou Studentovho t-testu. 
Dáta sú vyjadrené ako priemerné namera-
né hodnoty ± štandardná chyba priemeru 
(SEM), p< 0.05 and nižšie sme považovali 
za štatisticky významné. Štatistické výz-
namnosti p < 0.05, p < 0.01 a p<0,005 sú 
zodpovedajúco vyznačené  *, ** a ***. 

 
Výsledky 
Chemická štruktúra polysacharidu zo Sola-
num xanthocarpum 

Vodou extrahovaný polymér 
z listov Solanum xanthocarpum L. obsaho-
val 58% (w/w) neutrálnych cukrov a 3% 
(w/w) proteínov. Polysacharidová frakcia 
PS-SX obsahovala najmä arabinózu (47 
mol %) a galaktózu (43 mol %). V menšom 
množstve vzorka obsahovala aj iné cukry 
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(4 mol % glukózy a 6 mol % ramnózy). 
Urónové kyseliny boli vo vzorke zastúpené 
kyselinou galakturónovou v množstve 12% 
(w/w). Štrukturálna analýza poukázala na 
prítomnosť vysoko vetveného pektínové-
ho arabinogalaktánu. Polysacharid obsa-
hoval (1→3)-, (1→6)- a (1→3,6)- viazané 
 -D-Gal zvyšky spolu s (1→5)- a (1→3,5)-
viazanými  -L-Ara zvyškami a neredukujú-
cimi koncovými jednotkami.  

 
Antitusická aktivita polysacharidu zo Sola-
num xanthocarpum 

Perorálne podaný arabinogalaktán 
extrahovaný vodou z listov Solanum xan-
thocarpum vyvolal významnú supresiu 
kašľa v modeli chemicky indukovaného 
kašľa. Po perorálnom podaní v dávke 50 

mg. kg-1  živej váhy polysacharid signifi-
kantne redukoval počet nárazov kašľa vy-
volaného inhaláciou kyseliny citrónovej 
(Obr. 2). Potlačenie kašľa bolo pozorova-
teľné už 30 minút od podania látok a sup-
resia kašľa zostala štatisticky významná 
počas celej doby experimentu. Podobné 
výsledky boli dosiahnuté aj po podaní niž-
šej dávky (25 mg. kg-1  živej váhy). Porov-
nanie celkových antitusických aktivít zre-
teľne poukazuje na to, že v účinku polysa-
charidu sa neprejavuje dávková závislosť 
(Obr. 3). Je však dôležité, že supresia kašľa 
u oboch dávok presiahla aktivitu po poda-
ní kodeín fosfátu, najčastejšie používané-
ho antitusika v klinickej praxi (Bolser, 
2006).

 
 

 
Obr. 2 Počty nárazov kašľa vyvolaného inhaláciou kyseliny citrónovej u zdravých bdelých morčiat po perorálnej 

aplikácii polysacharidu zo Solanum xanthocarpum v dávke 50 mg.kg
-1

 (PS-SX 50), kodeín fosfátu v dávke 

10 mg.kg
-1

 a rozpúšťadla (aqua pro injectione) v dávke 1,0 ml.kg
-1

 namerané v norme (N) a 30, 60, 120 a 

300 min po aplikácii. 
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Obr. 3 Hodnoty celkových antitusických aktivít, vyjadrených v percentách, dosiahnutých po perorálnom podaní 

kodeínu 10 mg.kg
-1

, polysacharidu zo Solanum xanthocarpum v dávke 25 mg.kg
-1

 (PS-SX 25) a v dávke 50 
mg.kg

-1
 (PS-SX 50). 

 
Vplyv polysacharidu zo Solanum xantho-
carpum na reaktivitu dýchacích ciest  

Perorálne podanie polysacharidu 
zo Solanum xanthocarpum nepreukázalo 
signifikantný vplyv na reaktivitu dýchacích 
ciest v in vivo modeli sledujúcom odpor 

dýchacích ciest. Hodnoty sRaw sa po po-
daní látok nemenili výrazne (Obr. 4). Je 
teda možné predpokladať, že bronchodila-
tácia sa nepodieľa v mechanizme antitu-
sickej aktivity analyzovaného arabinoga-
laktánu. 

 
Obr. 4 Zmeny špecifického odporu dýchacích ciest (sRaw) po perorálnom podaní kodeínu 10 mg.kg

-1
, polysa-

charidu zo Solanum xanthocarpum v dávke 25 mg.kg
-1

 (PS-SX 25) a v dávke 50 mg.kg
-1

 (PS-SX 50) name-
rané v norme (N) a 30, 60, 120 a 300 min po aplikácii. 

 
Diskusia 

Mnohé predchádzajúce výsledky 
nášho pracoviska dokazujú, že polysacha-
ridy sú schopné v in vivo experimentálnych 

podmienkach tlmiť kašeľ indukovaný che-
mickým, ale aj mechanickým dráždením. 

V našej práci sme sa zaoberali poly-
sacharidom izolovaným z listov rastliny 
Solanum xanthocarpum a jeho účinkom na 
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obranné mechanizmy dýchacích ciest. Na 
tento účel sme použili model chemicky 
vyvolaného kašľa u zdravých bdelých mor-
čiat. V experimente sme sledovali účinok 
polysacharidu po perorálnom podaní 
v dvoch dávkach, 25 a 50 mg čistého poly-
sacharidu na kilogram živej hmotnosti 
morčaťa. Zistili sme, že v našich experi-
mentálnych podmienkach preukázal poly-
sacharid zo Solanum xanthocarpum 
schopnosť signifikantne redukovať počet 
nárazov kašľa vyvolaného inhaláciou kyse-
liny citrónovej. Je zaujímavé, že zvýšenie 
dávky z 25 na 50 mg.kg-1 neviedlo 
k ekvivalentnému zvýšeniu antitusickej 
aktivity. Supresia kašľa bola po oboch dáv-
ka približne rovnaká. Môžeme však zhod-
notiť, že obe dávky polysacharidu v svojej 
antitusickej aktivite prevýšili aktivitu kode-
ín fosfátu, ktorý bol v experimente použitý 
ako „pozitívna kontrola“. Polysacharid 
signifikantne znižoval počet nárazov kašľa 
už 30 minút po podaní a jeho antitusická 
aktivita sa prehlbovala s plynúcim časom 
experimentu. 

Pozorovanie vplyvu polysacharidu 
na odpor dýchacích ciest v in vivo experi-
mentálnych podmienkach naznačuje, že 
bronchodilatácia sa pravdepodobne ne-
podieľa v mechanizme antitusického účin-
ku sledovaného polysacharidu. Perorálne 
podaný polysacharid totiž výrazne nemenil 
hodnoty špecifického odporu dýchacích 
ciest.  

Na základe výsledkov predpokla-
dáme, že nami aplikovaný vysoko viskózny 
polysacharid pravdepodobne vytvoril jem-
ný biofilm v hornej časti dýchacieho sys-
tému. Vytvorenie gélového biofilmu pri-
spelo k zníženiu citlivosti kašľových recep-
torov lokalizovaných v tejto oblasti 
s následnou  supresiou kašľového reflexu. 
Schopnosť vytvárať bioadhezívnu vrstvu, 
ale aj mnohé iné vlastnosti polysacharidov 
sú vo veľkej miere determinované najmä 
ich fyzikálno-chemickými vlastnosťami. 
Preto je podrobné poznanie ich štruktúry 

veľmi dôležité pri pozorovaní ich aktivít. 
V nami analyzovanej vzorke vodného ex-
traktu z listov Solanum xanthocarpum (PS-
SX) bol identifikovaný polysacharid, ktoré-
ho základný skelet tvoril arabinogalaktán s 
výrazným podielom vetvení. Arabinogalak-
tánový skelet je hlavnou charakteristikou 
aj iných polysacharidov účinných v supresii 
kašľa, pričom aj vysoký podiel vetvení mô-
že byť priamo v súvislosti s takouto aktivi-
tou (Nosalova et al., 2013a). Okrem toho 
prítomnosť urónových kyselín vo vzorke 
môže pozitívne korelovať so schopnosťou 
vytvárať bioadhezívne vrstvy (Chayed 
a Winnik, 2007), čo môže výrazne prispie-
vať k antitusickej aktivite polysacharidov 
s podielom urónových kyselín (Nosalova et 
al., 2013b). 

 
Záver 

Extrakcia vodou je jednoduchá me-
tóda získania polysacharidov z rastlinného 
materiálu, najmä vďaka ich výbornej roz-
pustnosti vo vode. Ide o jednoduchý 
a rýchly spôsob prípravy rastlinných extra-
ktov s obsahom bioaktívnych látok 
u ktorých boli zistené mnohé benefičné 
účinky na ľudský organizmus. Arabinoga-
laktánový polysacharid extrahovaný vodou 
z listov rastliny Solanum xanthocarpum 
preukázal v našich experimentoch výraznú 
antitusickú schopnosť a to bez vážnych 
nežiaducich účinkov. Naše zistenia hovoria 
nielen o spojení jednoduchého spôsobu 
získania polysacharidov, ale aj o ich účin-
nosti a najmä netoxickosti a preto môžu 
byť dôležitým krokom vo vývoji rastlinných 
preparátov použiteľných v terapii kašľa. 

 
Projekt bol podporený grantom Univerzity 
Komenského č. UK/24/2014, grantom MZ č. 
2012/35-UKMA-12 a APVV-0305-12. 
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Na Svetovom zdravotníckom zhro-
maždení v roku 2012 ministri zdravotníc-
tva vyzvali Svetovú zdravotnícku organizá-
ciou vyvinúť Stratégiu boja proti tuberku-
lóze po roku 2015, vrátane sprievodných 
cieľov a ich posúdenie v roku 2014. Sveto-
vá zdravotnícka organizácia v spolupráci so 
Stop TB partnerstvom začali proces rozvo-
ja Stratégie boja proti TBC po roku 2015 
po dôkladnej analýze celosvetovej epidé-
mie tuberkulózy. Sformulovali a navrhli sa 
nové ciele, pripravili sa komponenty a ob-
sah novej stratégie a začali sa rozsiahle 
konzultácie o rámcových cieľoch. Strate-
gické a technické poradné skupiny WHO 
(STAG - TB ) so skupinou Stop TB partne-
rov, vrátane občianskych spoločností a 
postihnutých komunít podporili postup 
pre ďalší boj s tuberkulózou a súčasne 
poskytli spätnú väzbu na návrh aktivít. 
Prebiehali konzultácie na celosvetových a 
regionálnych stretnutiach, s manažérmi 
národných programov boja proti tuberku-
lóze. Konečný návrh stratégie a jej cieľov 
bol predložený Svetovému zdravotnícke-
mu zhromaždeniu v roku 2014. Práve Poľ-
sko a Slovensko sú dve krajiny Európskej 
únie, ktoré boli konzultované za región 
strednej Európy.  Na pozvanie ministerky 
zdravotníctva  SR  v dňoch 11. – 14. marca 
2013 skupina odborníkov z regionálneho 
úradu WHO pre Európu (WHO/Europe) 
a Európskeho centra pre kontrolu chorôb 
(ECDC) hodnotila stav v epidemiologickej 
situácii tuberkulózy. Misia navštívila ne-
mocničné a ambulantné zariadenia na 
celom Slovensku vo vybraných mestách  - 
Košice, Bardejov, Spišská Nová Ves, Kež-
marok, Vyšné Hágy, Dolný Smokovec, Bra-

tislava, rokovali so slovenskými pneumo-
lógmi a ftizeológmi, zástupcami Minister-
stva zdravotníctva ako aj Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky. Členo-
via misie sa venovali  politike, smerovaniu 
a plánom v oblasti prevencie, kontroly a 
liečby tuberkulózy  s osobitným dôrazom 
na ohrozené skupiny populácie v súvislosti 
s ukončením plošnej BCG vakcinácie proti 
TBC na Slovensku. Vývoj epidemiologickej 
situácie na  Slovensku potvrdzuje, že zatiaľ 
máme tuberkulózu ako najzávažnejšie 
infekčné ochorenie pod kontrolou. Vďaka 
dlhoročnému kvalitnému programu boja s 
týmto závažným ochorením Slovensko 
patrí medzi krajiny s nízkym výskytom TBC. 
Naďalej však treba  venovať zvýšenú po-
zornosť  rizikovým skupinám obyvateľstva,  
pretože tuberkulóza je najzávažnejšou 
sociálnou infekčnou chorobou.  
 
Vízia novej stratégie WHO  po roku 2015:  
Svet bez tuberkulózy 

Cieľom je eliminácia úmrtí na tu-
berkulózu a eliminácia tuberkulózy ako 
verejnozdravotníckeho problému.   
 
Ciele pre rok 2025: 

1. Zníženie úmrtí na tuberkulózu o 50 
% v porovnaní s rokom 2015 

2. Zníženie prevalencie tuberkulózy o 
50 % v porovnaní s rokom 2015 

3. Cieľová skupina pacientov  MDR – 
TB – umožniť prístup k novej liečbe  

 
Komponenty: 

1. Inovácia liečby tuberkulózy 
a) Rýchla diagnostika tuberkulózy pozos-
távajúca z univerzálneho plne citlivého 
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diagnostika, systematický skríning kontak-
tov u rizikových skupín.  
WHO odhaduje, že ročne vzniká vo svete 
až pol milióna nových prípadov tuberkuló-
zy multirezistentnej ( MDR -TB ) po celom 
svete. Súčasné liečebné režimy pre MDR - 
TB pacientov čelia  mnohým problémom: 
liečba trvá 20 mesiacov a viac, vyžaduje 
každodenné podávanie liekov, ktoré sú 
viac toxické, menej efektívne a oveľa drah-
šie ako tie, ktoré sa používa na liečbu lie-
kovo citlivej tuberkulózy. Globálne, menej 
ako polovicu všetkých pacientov, ktorí 
začnú liečbu MDR – TB,  sa podarí úspešne 
vyliečiť. Prvýkrát po viac než 40 rokoch sa 
dostáva do klinickej praxe nový liek na 
tuberkulózu s novým mechanizmom účin-
ku – bedaquiline, ktorý je schválený FDA 
a EMA.   
c) Aktivity zamerané na spoluprácu a na 
manažment prípadov pacientov s TBC/ HIV 
koinfekciou 
d) Preventívna liečba vysoko rizikových 
skupín a vakcinácia detskej populácie  
 

2. Politika podporujúca systém  
a) Záväzok vlád zabezpečiť primerané 
zdroje určené na starostlivosť o pacientov 
s tuberkulózou, monitoring tuberkulózy a 
jej hodnotenie.  
b) Záväzok komunít, občianskych sociál-
nych organizácií, verejných aj súkromných 
poskytovateľov starostlivosti 
c) Regulačný rámec pre registráciu a 
oznamovanie prípadov, kvalitu liečby a jej 
racionálne používanie a na kontrolu infek-
cie 
d) Univerzálne zabezpečenie zdravotného 
po krytia pacientov s tuberkulózou, sociál-
na podpora a ďalšie determinanty súvisia-
ce s tuberkulózou.  
 

3. Intenzívny výskum a inovácie  
a) Vývoj novej a rýchlej diagnostiky, liekov 
a vakcín  

b) Operatívny výskum na optimalizáciu, 
implementáciu a prijatie inovácií  
 
Zásady 

1. Podpora ľudských práv, etických 
princípov a spravodlivosti 

2. Prijatie stratégie a jej cieľov na 
úrovni jednotlivých krajín  

3. Medzinárodná spolupráca a celo-
svetová podpora 

 
Stratégia boja proti TBC po roku 2015 – 
ciele / vízie / procesy  
Návrh 
→ Tuberkulóza, choroba chudobných, je 
merateľný ukazovateľ spravodlivého roz-
voja. 
→ Zaradenie tuberkulózy  k Miléniovým 
rozvojovým cieľom OSN prispelo k pokro-
ku v celosvetovom riadení tuberkulózy. 
→ WHO stratégie TBC pomohli vyliečiť 51 
miliónov pacientov a zachránili život 20 
miliónom pacientov 
→  Miléniové rozvojové ciele  pre rok 2015 
pozostávajúce zo snahy zastaviť a zvrátiť 
výskyt TBC boli dosiahnuté 
→ V porovnaní s rokom 1990, bola úmrt-
nosť na TBC znížená o 41% a zníži sa na 
polovicu v roku 2015 
 
Avšak, 
→  pokles incidencie tuberkulózy je príliš 
pomalý na to, aby sme realizovali víziu 
sveta bez tuberkulózy. 
→  každý rok umiera na tuberkulózu 1,4 
milióna ľudí a 8,7 milióna trpí tuberkuló-
zou. 

Cieľom je eliminácia úmrtí na tu-
berkulózu a eliminácia tuberkulózy ako 
verejnozdravotníckeho problému. Pre rok 
2025 je cieľom o polovicu znížiť počet 
úmrtí a chorobnosti na tuberkulózu v po-
rovnaní s rokom 2015.  
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Navrhované piliere a princípy Stratégie boja proti TBC po roku 2015  
 
          I. pilier    II. pilier          III. pilier  

Inovácie v starostlivosti o TBC 
 
Rýchla diagnostika TBC, vrátane 
vývoja univerzálneho lieku 
- 
Testovanie citlivosti; 
systematický skríning kontaktov a 
rizikových skupín 
- 
Liečba všetkých foriem TBC 
- 
podpora a riadená spolupráca s 
pacientom s TBC / HIV 
- 
Preventívna liečba pre  
rizikové 
skupiny a očkovanie detí  
 

Odvážna politika a podporné 
systémy 
Záväzok vlád primerane spravovať 
zdroje určené na starostlivosť o 
TBC pacientov, riadenie TBC, sle-
dovanie a hodnotenie TBC.  
- 
Zapojenie komunít, občianskych 
organizácií a všetkých verejných a 
súkromných poskytovateľov sta-
rostlivosti  
- 
Regulačný rámec pre registráciu a 
oznamovanie prípadov, kvalitu 
liečby a jej racionálne používanie, 
kontrolu infekcií 
- 
Univerzálne zdravotné krytie, so-
ciálna podpora a ďalších determi-
nantov súvisiacich s TBC.  
 
 

Intenzívnejší výskum a inovácie 
 
Vývoj novej a rýchlej diagnostiky, 
liekov a vakcín  
- 
Operatívny výskum na optimalizá-
ciu, implementáciu a prijatie ino-
vácií  

 
↑ 
Prispôsobenie sa stratégii a adaptácia cie-
ľov stratégie na úrovni jednotlivých krajín  
↑ 
Podpora ľudských práv, etických princípov 
a spravodlivosti 
↑ 
Celosvetová podpora a medzinárodná spo-
lupráca  

Použitá literatúra: 
http://www.who.int/tb/post2015_strategy/en
/ [cit. 2014-08-20]. 
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Úvod 

Iónové kanály hrajú kľúčovú úlohu 
pri regulácii takmer všetkých fyziologic-
kých aktivít buniek. Abnormálne zmeny 
počtu alebo aktivity iónových kanálov mô-
žu mať závažný vplyv na vnútrobunkové 
signálne dráhy a tým aj výslednú funkciu 
buniek (Feske, 2010). Draslíkové a kalciové 
iónové kanály sa podstatnou miernou po-
dieľajú na regulácii procesu kontrak-
cie/relaxácie hladkej svaloviny (HS) myo-
metria. Je známe, že ióny kalcia (Ca2+) 
v bunkách HS maternice významne 
ovplyvňujú celý proces kontrakcie - od 
vedenia kontrakčného signálu až po senzi-
tizáciu myofilamentov. Vysoká hladina 
intracelulárnych  Ca2+ je dôsledkom 
transmembránového vtoku Ca2+ a predo-
všetkým uvoľnenia Ca2+ z vnútorných zdro-
jov v sarkoplazmatickom/endoplazma-
tickom retikule (ER) (Wray et al., 2001). 
Napäťovo-riadené Ca2+ kanály (VGCC), 
predovšetkým L-typ, predstavujú domi-
nantný mechanizmus vstupu Ca2+ do spon-
tánne aktívneho myometria (Noble et al., 
2009). Intenzita vstupu Ca2+ cez iné trans-
membránové iónové kanály závisí na aktu-
álnom stave vnútrobunkových zásob. Ten-
to typ transportu iónov v čase ich aktuál-
nej potreby (store-operated, SOCE) bol 
identifikovaný pred viac ako štvrťstoročím 
a poukazuje na to, že špecifická membrá-
nová časť kanála je vlastne aktivovaná 
agonistom, ktorý stimuluje vyprázdnenie 
Ca2+ z ER (Putney, 2011). Najvýraznejším 
signálom na uvoľnenie Ca2+ zásob je stimu-

lácia receptorov pre inozitol trifosfát (IP3), 
ktorý je spolu s diacylglycerolom druhým 
poslom pri sprostredkovaní signálu meta-
botropných receptorov spojených 
s proteínom Gq (Berridge, 1993). Výz-
namná fyziologická úloha SOCE bola po-
tvrdená nielen v prípade excitabilných, ale 
aj neexcitabilných buniek. Jedným 
z najznámejších iónových kanálov, ktoré sú 
zodpovedné za SOCE sú kalciové kanály 
aktivované pri poklese kalcia (calcium re-
lease- activated calcium channels, CRAC 
kanály). Ide o proteínové štruktúry, ktoré 
sa vyznačujú vysokou selektivitou pre Ca2+, 
nízkou vodivosťou a intracelulárne usmer-
neným tokom Ca2+ (Hoth and Penner, 
1992; Parekh and Putney, 2005). Pozostá-
vajú z dvoch samostatných proteínov, kto-
rých štruktúru u cicavcov kóduje Orai1 
gén. Membránový Orai1 proteín predsta-
vuje vlastný kanálový pór  a  stromálna 
interakčná molekula 1 (STIM1) sa nachá-
dza na ER (Parekh, 2010).  Zníženie kon-
centrácie Ca2+ v ER vedie ku konformač-
ným zmenám STIM1- senzoru koncentrá-
cie Ca2+ v ER, jeho oligomerizácii a násled-
nej interakcii STIM1 s Orai1. Takto vytvo-
rený aktívny CRAC kanál zapríčiní vtok Ca2+ 
do cytoplazmy buniek. Zvyšujúca sa kon-
centrácia Ca2+ v cytoplazme následne ve-
die ku disociácii oboch štruktúr a teda 
inaktivácii kanála (Potier et al., 2008; Der-
ler et al., 2012). Z vedeckého hľadiska je 
najviac objasnená úloha CRAC kanálov 
v imunokompetentných bunkách (Prakry-
ia, 2009).  V poslednom období pribudlo 
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viacero prác, ktoré potvrdzujú ich expresiu 
na rôznych typoch HS, vrátane myometria 
(Murtazina et al., 2011; Trebak, 2012; 
Chin-Smith et al., 2014). V prípade HS dý-
chacích ciest bola elektrofyziologicky zdo-
kumentovaná aj ich významná participácia 
na vlastnej kontrakcii (Peel et al., 2006). 
Vzhľadom na uvedené  bola cieľom našich 
experimentálnych prác nielen morfologic-
ká analýza zmien v expresii Orai1 proteínu, 
ale aj analýza zmien funkcie CRAC kanálov 
v procese kontrakcie/relaxácie ľudského 
myometria v súvislosti s graviditou.  
 
Metodika 

Všetky postupy boli schválené Etic-
kou komisiou Jesseniovej lekárskej fakulty, 
ktorá je registrovaná v Institutional Review 
Board/Institutional Ethic Board Office  pod 
číslom IRB 00005636 (rozhodnutie č. EK 
1124/2012) a tiež sú súlade so Slovenskou 
a Európskou legislatívou. Všetkým pa-
cientkam bol poskytnuté detailné infor-
mácie, na základe ktorých  podpísali in-
formovaný súhlas. Vzorky gravidného my-
ometria boli získané od pacientok, ktorým 
bol elektívne indikovaný cisársky rez 
v termíne pôrodu (priemerný týždeň gra-
vidity 38.7 ± 0.7 SEM,  7 vzoriek) a vzorky 
negravidného myometria od žien podstu-
pujúcich úplnú hysterektómiu (priemerný 
vek 47 ± 2.24 SEM; 6 vzoriek) kvôli myómu 
maternice z makroskopicky zdravého tka-
niva na Gynekologicko-pôrodníckej klinike 
Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. 
V oboch prípadoch bolo tkanivo odobraté 
z dolného segmentu maternice.   
 
Imunohistochemická analýza Orai1 poziti-
vity 

Na imunohistochemické (IHC) sta-
novenie expresie Orai1 proteínu boli pou-
žité vzorky  myometria fixované vo forma-
líne a následne spracované do parafíno-
vých bločkov. Pred vlastným farbením boli 
z nich zhotovené rezy hrúbky  4 μm a  
umiestnené na sklíčka (Flex-slides). Ná-

sledne boli rezy ošetrené v PT Link systé-
me (DAKO, Bio-serv, SR).  Aktivita endo-
génnej peroxidázy bola zablokovaná 3% 
peroxidom vodíka. Vlastná IHC reakcia 
pomocou anti-Orai1-protilátky (Sigma-
Aldrich, Clone 3F6H5, monoclonal) trvala 
20 min. Potom sme na rezy naniesli Linker 
/ Mouse a nechali pôsobiť 10 min. Imuno-
reakcia bola vizualizovaná pomocou LSAB 
Visualization System (DAKO, Bio-serv, SR) 
a chromogénu 3,3´-diaminobenzidínu pod-
ľa inštrukcií výrobcu. Jadrá buniek boli 
dofarbené hematoxylínom (DAKO, Bio-
serv, SR). Všetky rezy boli následne semik-
vantitatívne hodnotené dvomi nezávislými 
pozorovateľmi (M.S. a M.A.) pomocou 3-
stupňovej hodnotiacej škály (1-slabá, 2-
stredná a 3-zreteľná Orai1 expresia). 
V prípade rozdielnej interpretácie výsled-
kov bol daný preparát opätovne posúdený 
obidvoma pozorovateľmi naraz použitím 
binokulárneho mikroskopu. Na štatistické 
vyhodnotenie výsledkov IHC vyšetrenia bol 
použitý Fisherov presný test a dáta s p≤ 
0.05 boli vyhodnotené ako štatisticky sig-
nifikantné. 
 
Reaktivita izolovanej hladkej svaloviny 
maternice, in vitro podmienky 

Na sledovanie kontrakčnej aktivity 
myometria sme použili metodiku tkanivo-
vých/orgánových kúpeľov (Sadloňová et 
al., 2011). Tkanivové prúžky izolovaného 
HS maternice (15x7x5 mm) boli ihneď vlo-
žené do komôrok aparatúry (Multi Cham-
ber Tissue Bath Systems, software ISO-
SYS®, Experimetria-ISO-09-TSZ8) s Krebs-
Henseleitovým roztokom, ktorý má nasle-
dovné zloženie (nM): NaCl 112.9, KCl 4.7, 
CaCl2 2.8, MgSO4 0.5, NaHCO3 24.9, glukó-
za 11.1. Komory boli saturované pneumo-
xidom (95 % O2 + 5 % CO2), temperované 
na 36 ± 0.5 ºC a pH bolo udržiavané na 7.5 
± 0.1. Iniciálna kontrakcia myometriálnych 
stripov bola vyvolaná pridaním oxytocínu v 
koncentrácii 10-6.  Vlastnú aktivitu CRAC 
kanálov sme ovplyvnili ich blokátorom - 
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kyselinou 3-fluropyridín-4-karboxylovou 
(FPCA) v troch rozličných koncentráciách 
(1 μM, 10 μM a 100 μM), ktoré sme pridali 
priamo do komôrky aparatúry. Štandardné 
tokolytikum salbutamol (c=100 μM) pred-
stavoval pozitívnu kontrolu. Na štatistické 
hodnotenie údajov sme použili  analýzu 
rozptylu (ANOVA) s jedným faktorom a 
Dunnettov post hoc test, pričom výsledky 
s p≤ 0.05 boli vyhodnotené ako štatisticky 
signifikantné.  
 
Chemikálie 

Oxytocín a salbutamol sme získali z 
firmy Sigma Aldrich (Lambda Life, SR) a 
kyselinu 3-fluropyridín-4-karboxylovú z 
firmy Alfa Aesar (Nemecko). Všetky sub-
stancie boli rozpustené v destilovanej vo-
de. 
 
Výsledky 
Imunohistochemická analýza Orai1 poziti-
vity 

Tab. 1 Semikvantitatívna IHC analýza expresie 
proteínu Orai1; 1, 2 a 3 – mierny, stredný 
a zreteľný stupeň Orai1 pozitivity.  

 
Typ myometria 

 
1 

 
2 

 
3 

 
Negravidné   

 
1 

 
3 

 
2 

 
Gravidné  

 
6 

 
1 

 
0 

 
p (stupeň 1 vs 
stupeň 2+3) 

 
0.029* 

  
Výsledky IHC vyšetrenia (tab. 1) ukázali  
štatisticky významný pokles expresie Orai1 
proteínu v gravidnom myometriu 
(p=0.029). Kým vo vzorkách odobratých 
v čase pôrodu dominovala mierna expresia 
(stupeň 1) Orai1 proteínu (obr. 1A), 
v negravidnom myometriu bola potvrdená 
predovšetkým stredná (obr. 1B) alebo zre-
teľná Orai1 pozitivita (stupeň 2-3). 

  

    
Obr. 1 IHC analýza Orai1 pozitivity (Orai1 pozitívne bunky sú označené žltými šípkami). Membránová štruktúra 

je vizualizovaná hnedým chromogénom (3,3´-diaminobenzidín). A – stupeň 1 v prípade gravidného my-
ometria, B – stupeň 2 v prípade negravidného myometria. 

  
Reaktivita izolovanej hladkej svaloviny 
maternice 

Oxytocín vyvolal výrazne vyššiu ini-
ciálnu amplitúdu kontrakcie gravidného 
myometria (obr. 2).  Podanie  blokátora 
aktivity CRAC kanálov v koncentrácii 10 a 

100 μM viedlo k signifikantnému poklesu 
amplitúdy kontrakcie (p<0.05) nielen my-
ometria odobratého počas pôrodu (obr. 
2A), ale aj negravidného myometria (obr.2 
B).  
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Obr. 2 Vplyv jednotlivých dávok FPCA (1 M, 10 M a 100 M) na amplitúdu kontrakcie, ktorá bola vyvolaná 

oxytocínom v koncentrácii 1 M (OXY 1 M). A – gravidné myometrium, B – negravidné myometrium. 

Stĺpce predstavujú štatistický priemer hodnôt amplitúdy (± SEM). *p<0.05 vs OXY 1 M (ANOVA a Dun-
nettov post hoc test). 

  
Salbutamol v koncentrácii 100 μM 

mal na negravidné myometrium podobný 
účinok ako blokátor CRAC kanálov (obr. 

3B), ale výrazne vyšší relaxačný na izolo-
vanú HS maternice v termíne pôrodu (obr. 
3A).  

 

                    
Obr. 3 Porovnanie účinku salbutamolu a FPCA (c= 100 M) na amplitúdu kontrakcií vyvolaných oxytocínom v 

koncentrácii 1 M (OXY 1 M). A – gravidné myometrium, B – negravidné myometrium. Pre ďalšie vy-
svetlenie pozri aj obr. 2. 

 
Iniciálna frekvencia myometriálnych kon-
trakcií navodená oxytocínom bola výrazne 
vyššia pri zázname aktivity vzoriek získa-
ných v termíne pôrodu (obr. 4) a k jej sig-
nifikantnému poklesu došlo pri podaní 

všetkých koncentrácií FPCA (obr. 4A). Po-
kles frekvencie kontrakcií negravidného 
myometria bol zistený len po podaní 
dvoch nižších dávok FPCA (obr. 4B).  
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Obr. 4 Vplyv jednotlivých dávok FPCA (1 M, 10 M a 100 M) na frekvenciu kontrakcií, ktorá bola vyvolaná 

oxytocínom v koncentrácii 1 M (OXY 1 M). A – gravidné myometrium, B – negravidné myometrium. 
Pre ďalšie vysvetlenie pozri aj obr. 2. 

 
Salbutamol v koncentrácii  100 μM signifi-
kantne znížil nielen frekvenciu kontrakcií 
myometria získaného v čase pôrodu (obr. 

5A), ale aj z maternice negravidných žien 
(obr. 5B).  

 

 
Obr. 5 Porovnanie účinku salbutamolu a FPCA (c= 100 M) na frekvenciu kontrakcií vyvolaných oxytocínom v 

koncentrácii 1 M (OXY 1 M). A – gravidné myometrium, B – negravidné myometrium. Pre ďalšie vy-
svetlenie pozri aj obr. 2. 

 
Diskusia 
V rámci morfologickej časti experimentov 
sme IHC metodikou vizualizovali pokles 
expresie Orai1 proteínu v čase pôrodu. 
Naše výsledky sa iba mierne odlišujú od  
záverov zaujímavej štúdie autorov Murta-
zina et al. (2011), ktorí potvrdili rozdiely 
v expresii Orai1 proteínu gravidného 
a negravidného myometria na hranici šta-
tistickej významnosti. Tento mierny rozdiel 
vo výsledkoch môže byť zapríčinený odliš-

ným typom tkaniva, ktoré bolo zvolené na 
experimentálne účely - v našich prácach 
sme použili primárne myometrium, kým 
kolektív pod vedením Murtazinu použil na 
vizualizáciu Orai1 proteínu bunkové kultú-
ry. Funkčná časť prezentovanej štúdie bola 
zameraná na úlohu CRAC kanálov 
v procese kontrakcie/relaxácie myometria. 
Na hodnotenie kontrakčnej aktivity izolo-
vaného HS maternice sme zvolili frekven-
ciu a amplitúdu kontrakcií.  Oxytocín vyvo-
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lával signifikantne vyššiu amplitúdu a frek-
venciu kontrakcií vo vzorkách gravidného 
myometria. Nárast počtu oxytocínových 
receptorov v čase pôrodu a tým aj vyššiu 
silu kontrakcie popísal už Nissenson et al. 
v roku 1978. Až neskôr boli potvrdené 
zmeny expresie iónových kanálov, najmä L 
typu VGCC, súvisiace s hladinami estrogé-
nov (Smith et al., 2009).  Podanie zvyšujú-
cich sa dávok FPCA, blokátora CRAC kaná-
lov, ktorý selektívne blokuje aktivitu prote-
ínu Orai1 (Whitten et al., 2011), viedlo 
k signifikantnému, dávkovo-závislému po-
klesu amplitúdy kontrakcie nie-
len gravidného, ale aj negravidného myo-
metria, pričom relaxačný účinok FPCA bol 
menej výrazný ako relaxačný efekt tokoly-
tika salbutamolu. Podobné údaje týkajúce 
sa amplitúdy kontrakcie potvrdili aj Noble 
et al. (2009) u gravidných samíc potkana. 
Autorský kolektív popísal nárast bazálnej 
sily kontrakcie a  perzistenciu reziduálnej 
kontrakčnej aktivity myometria po podaní 
nifedipídu, ktorú však kompletne inhibuje 
ďalší blokátor CRAC kanálov, liečivo 
SKF96365. Výraznejšie ovplyvnenie ampli-
túdy kontrakcie salbutamolom súvisí 
s jeho mechanizmom účinku - aktiváciou 
draslíkových iónových kanálov (BKCa), kto-
ré vedú k rýchlej inaktivácii L typu VGCC 
(Hajagos-Tóth et al., 2009). 
K najvýraznejšiemu poklesu frekvencie 
kontrakcií negravidného izolovaného my-
ometria viedlo podanie najnižšej koncen-
trácie FPCA. Následné zvyšovanie koncen-
trácie FPCA naopak postupne zrýchľovalo 
frekvenciu kontrakcií. Túto tendenciu sme 
však nepozorovali pri sledovaní kontrakč-
nej aktivity gravidného myometria. Dom-
nievame sa, že uvedený rozdiel pri ovplyv-
není frekvencie súvisí so zvýšenou expre-
siou Orai1 proteínu v negravidnom myo-
metriu. Blokátory Orai1 proteínu bránia 
jeho spojeniu s aktivovanými STIM1 oli-
gomérmi.  Viaceré literárne údaje potvr-
dzujú, že STIM1 je potom schopný viazať 
sa na alternatívne Ca2+ kanály, najmä na 

TRPC (transient receptor potential canoni-
cal), prípadne cez proteín kinázu C aktivuje 
priamo aj L typ VGCC (Huang et al., 2006; 
Park et al., 2010). Výsledky experimentov 
teda naznačujú kľúčovú úlohu VGCC, hlav-
ne L typu pri regulácii amplitúdy kontrak-
cie. CRAC kanály sa významnou mierou 
podieľajú na regulácii frekvencie kontrakcií 
myometria. Kým aktivácia L typu VGCC 
zvyšuje silu kontrakcie, otvorenie CRAC 
kanálov naopak frekvenciu kontrakcií zni-
žuje. Vzhľadom na to, že nárast expresie L 
typu VGCC zapríčinený vzostupom estro-
génov v čase pôrodu je známy, dá sa 
predpokladať podobný vzťah medzi hladi-
nami hormónov a zníženou expresiou 
Orai1 proteínu.  Výsledky získané počas 
našich experimentálnych in vitro prác teda 
nielen potvrdzujú predchádzajúce literár-
ne údaje o expresii a úlohe CRAC kanálov v 
kontrakčnej aktivite myometria (Murtazi-
na et al., 2011; Chin-Smith et al., 2014), 
ale zároveň poukazujú na niektoré zmeny 
ich funkcie v súvislosti s graviditou. Pribú-
dajúce fakty o „flexibilite“ STIM1 pri regu-
lácii transmembránového prenosu Ca2+ 
zároveň potvrdzujú, že tento ER senzor 
deplécie Ca2+ môže predstavovať sľubnejší 
cieľ pre cielený tokolytický zásah.  
 
Touto cestou autori ďakujú Kataríne Jesenskej 
za významnú technickú spoluprácu počas ex-
perimentálnych prác.  
 
Táto štúdia bola podporená grantmi: "Zvýše-
nie možností kariérneho rastu vo vede a vý-
skume v lekárskych vedách" spolufinancované 
zo zdrojov EÚ a grantom VEGA No. 1/0127/13.  
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Úvod a ciele 

Syndróm akútnej respiračnej tiesne 
(ARDS) je život ohrozujúci stav. Vyznačuje 
sa difúznym alveolárnym poškodením 
vznikajúcim v dôsledku rozvoja zápalu, 
pľúcneho edému a  ventilačno-perfúzneho 
nepomeru, ktoré nakoniec vedú 
k zhoršeniu pľúcnej poddajnosti a hypo-
xémii (1-3). Berlínska definícia rozdeľuje 
ARDS do 3 kategórií v závislosti od závaž-
nosti hypoxémie: mierny stupeň 
(PaO2/FiO2 26,7-40 kPa), stredný stupeň 
(PaO2/FiO2 13,3-26,7 kPa) a závažný stu-
peň (PaO2/FiO2 ˂13,3 kPa) (4).  

V akútnej fáze ochorenia dochádza 
k poškodeniu alveolárnych epitelových 
a endotelových buniek s následným úni-
kom tekutiny bohatej na proteíny do pľúc-
nych alveol. Odlúčenie alveolárnych bu-
niek I. typu vedie nielen k tvorbe pľúcneho 
edému, ale aj k strate bariérovej funkcie, 
čo môže viesť k vyššiemu riziku bakteré-
mie a sepsy. Poškodenie pneumocytov 
typu II zhoršuje syntézu a metabolizmus 
pľúcneho surfaktantu, čo vedie k zvýšeniu 
povrchového napätia v alveolách a k ich 
následnému poškodeniu. Difúzne poško-
denie alveol je sprevádzané masívnou in-
filtráciou neutrofilov, alveolárnym krváca-
ním a tvorbou hyalínových membrán. Zvý-
šená produkcia prozápalových látok, ako 

sú cytokíny (IL-1β, IL-6, IL-8, TNF ), pro-
teázy, reaktívne formy kyslíka alebo mat-
rix-metaloproteinázy, môže ďalej zhoršo-
vať poškodenie pľúcneho tkaniva. Po 
akútnej fáze nasleduje fibroproliferatívna 
fáza,  sprevádzaná vznikom fibróz, neo-
vaskularizáciou a zotavením (1-3). 

Podobné patologické zmeny sú pozorova-
né aj pri syndróme aspirácie mekónia 
(MAS). V tomto prípade je však respiračná 
nedostatočnosť spôsobená perinatálnou 
aspiráciou prvej stolice novorodenca – 
smolky (mekónia). Vdýchnuté mekónium 
spôsobuje obštrukciu dýchacích ciest, čo je 
sprevádzané hypoxémiou, hyperkapniou 
a acidózou. Okrem toho, vzhľadom k ob-
sahu vysoko agresívnych látok, ako sú en-
zýmy, vrátane gastrointestinálnej fosfoli-
pázy A2, bilirubínu, cholesterolu, voľných 
mastných kyselín, posun mekónia distálne 
do alveolárneho priestoru vedie k dysfun-
kcii surfaktantu, zápalu indukovaného ne-
utrofilmi, pľúcnej vazo- 
a bronchokonstrikcii a rozvoju pľúcneho 
edému (5). V liečbe ARDS a MAS sa využí-
vajú rôzne farmaká vrátane exogénneho 
surfaktantu, pľúcnych vazodilatancií, pro-
tizápalových látok, avšak rovnako dôležitá 
je aj ventilačná liečba (1-3, 5). Vzhľadom 
k poškodeniu pľúcneho parenchýmu 
a dysfunkcii surfaktantu sa využívajú venti-
lačné režimy s optimálnym dychovým ob-
jemom (do 6 ml/kg telesnej hmotnosti) 
s vhodnou hodnotou  end-exspiračného 
tlaku (PEEP) (1, 6-9). 

Cieľom tejto pilotnej štúdie bolo 
zhodnotiť, či môže byť novo vyvinutý ven-
tilátor Chirana Aura V perspektívne využitý 
aj na ventiláciu novorodencov a pediatric-
kých pacientov. Za týmto účelom sme pri-
pravili experimentálne modely dvoch naj-
častejších príčin respiračnej nedostatoč-
nosti v novorodeneckom veku (ARDS a 
MAS). Po experimentálnom vytvorení 
týchto modelov sme počas 2 hodín tlakovo 
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riadenej ventilácie (PCV) sledovali zmeny 
ventilačných parametrov, krvných plynov 
a ventilačné indexy. Cieľom bolo zistiť, či 
tento typ ventilátora dokáže zabezpečiť 
dostatočnú výmenu plynov u zvierat s te-
lesnou hmotnosťou a dychovým objemom 
podobným hodnotám,  ktoré sú charakte-
ristické pre novorodenecký vek.  
 
Metodika 

Dizajn experimentov bol schválený 
Etickou komisiou Jesseniovej LF UK 
a Štátnou veterinárnou správou. Dospelým 
novozélandským bielym králikom 
s telesnou hmotnosťou 2,9±0,3 kg bola 
podaná úvodná dávka anestetika (ketamín 
20 mg/kg hmot. i.m., Narketan, Vétoqui-
nol, Veľká Británia) + xylazín (5 mg/kg 
hmot. i.m., Xylariem, Riemser, Nemecko), 
s následnou infúziou ketamínu (20 
mg/kg/h i.v.). Zvieratám sme vykonali tra-
cheotómiu. Do femorálnej artérie a pravej 
predsiene boli zavedené katétre pre odber 
vzoriek krvi a do femorálnej vény katéter 
na podanie anestetík. Zvieratá boli násled-
ne paralyzované podaním pipekuronium 
bromidu (0,3 mg/kg hmot./30 min; Ardu-
an, Gedeon Richter, Maďarsko) a boli na-
pojené na PCV režim ventilátora Aura V 
(Chirana, Slovensko). 
 
Vytvorenie modelov respiračného zlyháva-
nia 
Model akútneho syndrómu dychovej ties-
ne (ARDS):  

Od začiatku experimentov boli 
zvieratá ventilované s frekvenciou (f.) 
40/min., frakciou inspirovaného kyslíka 
(FiO2) 1,0, inspiračným časom (Ti) 45%, 
špičkovým inspiračným tlakom (PIP) 1,6 
kPa, aby sme dosiahli dychový objem (VT) 
v rozmedzí medzi 6-9 ml/kg hmot. Pozitív-
ny end-exspiračný tlak (PEEP) bol nadsta-
vený na hodnotu 0,5 kPa. Po 15 minútach 
stabilizácie sme zaznamenali respiračné 
parametre a pomocou kombinovaného 
hematologického analyzátora (RapidLab 

348, Siemens, Nemecko) sme analyzovali 
hladiny krvných plynov. Následne sme 
pľúca králikov opakovane lavážovali fyzio-
logickým roztokom (0,9% NaCl, 37 ° C, 30 
ml/kg) a lavážnu tekutinu odsávali pomo-
cou odsávačky. Po 2 minútach stabilizácie 
sme postup opakovali 10 až 12-krát, až 
kým nedošlo k poklesu PaO2 <26,7 kPa pri 
FiO2 1,0 v 2 meraniach 5 a 15 min. po lavá-
žach. Od okamihu splnenia kritérií respi-
račnej insuficiencie (t.j. indukovaného 
ARDS) boli zvieratá napojené na PCV počas 
nasledujúcich 2 hodín s nasledovným na-
stavením: f. 40/min., FiO2 1,0, PEEP 0,5 
kPa a PIP 1,8-2,3 kPa upravovaný podľa 
aktuálnej hodnoty krvných plynov. Hladiny 
krvných plynov a respiračné parametre 
boli zaznamenané po 0,5, 1 a 2 hodinách 
po vytvorení modelu ARDS. Na konci expe-
rimentu boli zvieratá usmrtené predávko-
vaním anestetika. 
 
Model syndrómu aspirácie mekónia 
(MAS):  

Mekónium získané od zdravých 
termínových novorodencov bolo lyofilizo-
vané a skladované pri -20 °C. Pred poda-
ním mekónia zvieratám sme pripravili jeho 
suspenziu v 0,9% NaCl s koncentráciou 25 
mg/ml. Na začiatku experimentu boli zvie-
ratá ventilované s f. 40/min, FiO2 0,21, Ti 
45%, PEEP 0,1 kPa a PIP približne 1,6 kPa, 
aby sme dosiahli dychový objem (VT) me-
dzi 6-9 ml/kg hmot.. Po 15 minútach stabi-
lizácie sme zaznamenali respiračné para-
metre a analyzovali hodnoty krvných ply-
nov (RapidLab 348, Siemens, Nemecko). 
Následne sme králikom intratracheálne 
podali suspenziu mekónia (4 ml/kg). Od 
tohto okamihu boli zvieratá ventilované v 
režime PCV s použitím FiO2 1,0, PEEP 0,5 
kPa a PIP 2,1-2,4 kPa v závislosti od aktu-
álnej hodnoty exspirovaného CO2 
a hodnôt krvných plynov. Od okamihu 
splnenia kritérií akútneho respiračného 
poškodenia (t.j. indukovaný MAS) boli 
zvieratá ventilované počas nasledujúcich 2 
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hodín. Hodnoty krvných plynov a respirač-
né parametre boli zaznamenané po 0,5, 1 
a 2 hodinách od vytvorenia modelu MAS. 
Na konci experimentu sme zvieratá usmr-
tili predávkovaním anestetika. 
 
Meranie a výpočet parametrov:  

Ventilačné parametre ako PIP, VT, 
Paw (tlak v dýchacích cestách), PEEP, 
stredný tlak (MAP), minútová ventilácia 
(MV), frekvencia ventilácie (f.), frakcia 
inspirovaného kyslíka (FiO2) a hodnota 
exspirovaného CO2 boli priebežne merané 
a zobrazované na monitore ventilátora. 
Parciálny tlak O2, CO2, pH a saturácia he-
moglobínu kyslíkom (SatO2) v arteriálnej a 
zmiešanej venóznej krvi boli merané po-
mocou kombinovaného analyzátora (Ra-
pidLab 348, Siemens, Nemecko). Cdyn 
(dynamická poddajnosť pľúc) bola vyjad-
rená ako pomer medzi VT a gradientom 
tlaku v dýchacích cestách (Paw-PEEP). 
Oxygenačný index (OI) bol vypočítaný ako: 
OI = [(MAP x FiO2) x 100] / PaO2. Index 
PaO2/FiO2 sme vypočítali ako [(PaO2 / 
FiO2) x 100]. Index účinnosti ventilácie 
(VEI) bol vyjadrený ako: VEI = 3800 / [(Paw-
PEEP) x f. x PaCO2]. Pravo-ľavé pľúcne 
skraty (RLS) boli vypočítané počítačovým 
programom využitím Fickovej rovnice: 
(CcO2-CaO2) / (CcO2-CvO2) x 100, kde 
CcO2, CaO2 a CvO2 sú koncentrácie kyslíka 
v pľúcnych kapilárach, arteriálnej a zmie-
šanej venóznej krvi. CcO2 bola vypočítaná 
použitím PAO2 (parciálneho tlaku kyslíka v 
alveolách) z rovnice: PAO2 = (PB-PH2O) x 
(FiO2-PaCO2) x [FiO2 + (1-FiO2) / R], kde PB 
je barometrický tlak a PH2O tlak vodnej 
pary. Hodnota respiračného kvocientu (R) 
bola 0,8 a aktuálna hodnota hemoglobínu 
na výpočet koncentrácie kyslíka v krvi bola 
meraná analyzátorom RapidLab. 
 
Štatistika 

Pre analýzu dát sme použili štatis-
tický program SYSTAT pre Windows. Roz-
diely v rámci skupín boli hodnotené po-

mocou Wilcoxonovho testu. Hodnota 

P0.05 bola považovaná za štatisticky výz-
namnú. Údaje sú vyjadrené ako priemerné 
hodnoty ± SEM. 

 
Výsledky 
Opakované laváže pľúc fyziologickým roz-
tokom v skupine ARDS a intratracheálne 
podanie suspenzie mekónia v skupine 
MAS viedli k významnému poklesu Cdyn, 
PaO2, PaO2/FiO2, SatO2, arteriálneho pH a 
VEI a zvýšeniu OI a RLS v porovnaní s po-
čiatočnými hodnotami (P<0,05, Tab. 1 a 2). 
V skupine ARDS boli po vytvorení modelu 
hodnoty PaCO2 a vydychovaného CO2 výz-
namne vyššie ako počiatočné hodnoty (pre 
obe hodnoty P<0,05) s postupnou úpravou 
na prijateľné hodnoty (Tab.1). 
Pre postupné zhoršovanie pľúcnych funkcií 
bolo na dosiahnutie lepšej výmeny plynov 
potrebné upravovať ventilačné parametre 
(najmä ventilačné tlaky) (Tab. 1 a 2). PIP 
bolo najprv zvyšované nevýznamne oproti 
pôvodnej hodnote (P=0,066 pre porovna-
nie Po ARDS/Po MAS vs. Pred ARDS/Pred 
MAS), neskôr významne v skupine ARDS 
(P=0,042 pri porovnaní 30 min Po ARDS vs 
Pred ARDS), zatiaľ čo nárast PIP v MAS 
skupine v 30. min vs. pred MAS bol štatis-
ticky hranične nevýznamný (P=0,059). V 
skupine MAS bolo rovnako pozorované 
významné zvýšenie Paw, MAP a PEEP 
oproti úvodným hodnotám (Tab. 1 a 2).  
Diskusia 

Syndróm akútnej respiračnej tiesne 
(ARDS) a syndróm aspirácie mekónia 
(MAS) sú syndrómy charakterizované ťaž-
kým poškodením pľúc, ktoré vedú k akút-
nej hypoxémii. V závažných prípadoch 
môžu vyžadovať liečbu vysokými koncen-
tráciami kyslíka a vysokými hodnotami 
pozitívneho end-exspiračného tlaku. Kli-
nicky sa prezentujú ťažkým ventilačno-
perfúznym nepomerom,  ktorý vedie k 
výraznému hypoxemickému respiračnému 
zlyhaniu (1-3).  
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Tab. 1. Ventilačné parametre, hodnoty krvných plynov a indexy výmeny plynov v skupine s ARDS. 

 Pred ARDS Po ARDS 30 min 1 hodina 2 hodiny 

VT (ml/kg) 7.65±0.71 7.11±0.94 7.38±0.81 8.29±1.02 8.54±0.47 
f/min 40.0±0.0 40.0±0.0 40.00±0.0 41.3±1.3 41.3±1.3 
Ppc (kPa) 1.56±0.04 1.82±0.08 1.90±0.06* 2.08±0.08 2.15±0.09 
PEEP (kPa) 0.50±0.00 0.50±0.00 0.50±0.00 0.50±0.00 0.50±0.00 
Paw (kPa) 2.20±0.08 2.30±0.15 2.44±0.12 2.68±0.12 2.80±0.17 
MAP (kPa) 1.20±0.00 1.22±0.04 1.28±0.04 1.33±0.03 1.38±0.05 
MV (l/min) 0.88±0.07 0.82±0.09 0.86±0.08 0.98±0.06 1.13±0.10 
pHa 7.40±0.03 7.01±0.03* 7.15±0.05 7.17±0.05 7.17±0.02 
PaCO2 (kPa) 5.80±0.80 9.33±1.06* 8.04±0.73 8.14±1.24 6.80±0.51 
Expir CO2 (%) 2.70±0.18 5.24±0.81* 5.14±0.71 4.63±0.24 4.15±0.33 
PaO2 (kPa) 67.29±6.11 17.80±2.62* 14.21±1.04 12.56±0.93 11.77±1.37 
FiO2 (%) 100±0 100±0 100±0 100±0 100±0 
PaO2/FiO2 67.29±6.11 17.80±2.62* 14.21±1.04 12.56±0.93 11.77±1.37 
OI 1.86±0.22 7.45±1.05* 9.20±0.71 10.67±0.54 12.06±1.15 
SatO2 (%) 99.84±0.04 96.64±0.88* 95.64±0.82 94.73±0.84 92.70±2.31 
RLS (%) 5.78±1.39 32.7±6.88* 33.08±5.45 30.46±3.41 26.94±3.67 
VEI  8.07±1.13 5.91±0.28* 6.18±0.40 5.59±0.81 6.06±0.54 
Cdyn 
(ml/kPa) 

14.34±0.80 11.87±0.52* 11.45±0.58 11.33±0.61 11.32±0.57 

 
 
Tab. 2. Ventilačné parametre, hodnoty krvných plynov a indexy výmeny plynov v skupine s MAS. 

 Pred MAS Po MAS 30 min 1 hodina 2 hodiny 

VT (ml/kg) 8.90±0.31 8.78±0.57 9.85±0.43 8.42±0.81 8.79±1.02 
f./min 40.0±0.0 40.0±0.0 40.0±0.0 42.5±2.5 40.0±0.0 
Ppc (kPa) 1.60±0.06 2.14±0.16 2.35±0.05 2.30±0.08 2.43±0.07 
PEEP (kPa) 0.10±0.00 0.50±0.00* 0.50±0.00 0.50±0.00 0.50±0.00 
Paw (kPa) 1.94±0.13 2.86±0.02* 2.88±0.08 2.90±0.11 2.97±0.12 
MAP (kPa) 0.86±0.04 1.40±0.00* 1.43±0.03 1.38±0.05 1.43±0.03 
MV (l/min) 0.94±0.09 1.04±0.05 1.10±0.06 1.05±0.16 1.00±0.12 
pHa 7.44±0.01 7.27±0.04* 7.24±0.06 7.17±0.03 7.06±0.03 
PaCO2 (kPa) 6.06±0.28 6.57±0.76 6.28±0.55 5.88±0.37 5.60±0.67 
Expir CO2 (%) 3.44±0.40 4.14±0.39 3.38±0.50 3.83±0.30 3.57±0.33 
PaO2 (kPa) 9.99±0.78 7.68±0.32* 8.00±0.33 7.22±0.65 7.74±0.14 
FiO2 (%) 21±0 40±0* 40±0 40±0 41.7±1.7 
PaO2/FiO2 47.57±3.70 19.21±0.81 19.20±0.83 18.04±1.63 18.62±0.75 
OI 1.84±0.14 7.34±0.32* 7.16±0.30 7.78±0.62 7.41±0.20 
SatO2 (%) 94.82±0.94 86.74±1.74* 86.20±1.06 78.18±3.24 77.33±2.65 
RLS (%) 6.83±2.05 18.52±1.50* 18.5±81.57 21.93±3.44 18.02±1.13 
VEI  8.71±0.49 6.48±0.77* 6.57±0.70 6.47±0.40 7.04±0.60 
Cdyn 
(ml/kPa) 

13.96±0.27 10.50±0.48* 10.91±0.37 9.95±1.07 10.38±1.38 
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V minulom desaťročí bolo 
v neonatológii vytvorených viacero nových 
ventilačných techník a ventilačná liečba v 
intenzívnej starostlivosti o novorodencov 
sa naďalej rýchlo rozvíja (10-12). Mecha-
nická ventilácia však môže viesť aj k po-
škodeniu pľúc, a to najmä 
pľúc nevyvinutých a poškodených. Stále 
pribúdajú dôkazy o tom, že vysoké vrcho-
lové inspiračné tlaky a opakujúce sa alveo-
lárne kolapsy na konci exspíria sú hlavnými 
dôvodmi poškodenia pľúc (13). Za protek-
tívnu pľúcnu mechanickú ventiláciu sú 
považované tie ventilačné stratégie, ktoré 
zabraňujú použitiu vysokých hodnôt PIP 
a kolapsom alveol na konci exspíria  (14, 
15).  

Konvenčná mechanická ventilácia 
predstavuje formu asistovanej ventilácie, 
pri ktorej je množstvo dodávaného plynu 
podobné fyziologickým dychovým obje-
mom a dychové vzory napodobňujú fyzio-
logické dýchanie (12). V tejto štúdii bola 
na ventiláciu zvierat s experimentálne in-
dukovaným akútnym poškodením pľúc 
použitá tlakovo riadená ventilácia (PCV). 
Podľa najnovších publikácií je v niekoľkých 
aspektoch objemovo riadená ventilácia 
(VCV) považovaná za výhodnejší typ venti-
lácie ako PCV (16). Avšak, VCV a PCV nie sú 
rôzne ventilačné režimy, len využívajú rôz-
ne riadiace premenné. Počas VCV je 
v prípade zníženej pľúcnej poddajnosti pre 
dosiahnutie požadovaného dychového 
objemu potrebné zvyšovať tlak v dýcha-
cích cestách, a tak sa môže zvyšovať riziko 
ventilátorom-indukovaného poškodenia 
pľúc. Na druhej strane, PCV obmedzuje 
vrcholový tlak v dýchacích cestách, ale 
môže viesť k premenlivým dychovým ob-
jemom (17).  

Ventilátor Aura V (Chirana, Sloven-
sko) je moderný prístroj pre umelú pľúcnu 
ventiláciu. Je určený pre dospelých, deti a 
dojčatá od 500 g telesnej hmotnosti. Zais-
ťuje minútovú ventiláciu od 0,1 l/min, s 
frekvenciou 4-180/min a dychové objemy 

v rozmedzí 3-2000 ml. Inspiračno-
exspiračný pomer (I:E) je možné nastaviť v 
rozmedzí od 1:4 do 4:1 a PEEP v rozmedzí 
0 až 25 Pa x 100. Okrem PCV poskytuje 
ventilátor Chirana Aura V mnoho ďalších 
ventilačných režimov, ako je objemovo 
kontrolovaná podpora (alebo synchroni-
zovaná zástupová ventilácia, SIMV), kon-
venčná mechanická ventilácia (CMV), 
podporné režimy, ako napríklad tlaková 
podpora (PS), ventilácia pomocou uvoľne-
nia tlaku v dýchacích cestách (APRV, alebo 
BiPAP), ventilácia na dvoch hladinách tlaku 
s PS na nižšej hladine, mnohoúrovňová 
ventilácia (MLV), kontinuálny pozitívny 
tlak v dýchacích cestách (CPAP), atď. a má 
niektoré pokročilé funkcie, napríklad 
vzdych (hlboký nádych), kontrola úniku, 
spontánny CPAP a ventiláciu počas apnoe, 
ktorá sa v prípade potreby automaticky 
spustí v každom ventilačnom režime alebo 
pri neinvazívnej ventilácii (NIV).  
 
Závery 

V tejto pilotnej štúdii bol použitý 
základný ventilačný režim PCV. Napriek 
vážnemu poklesu v pľúcnej poddajnosti a 
zhoršenej výmene plynov, ktoré boli pozo-
rované počas 30 minút po indukovaní mo-
delov ARDS a MAS, sme boli schopní udr-
žať relatívne stabilné hodnoty Cdyn, po-
stupne došlo k zníženiu arteriálneho par-
ciálneho tlaku CO2 a vydychovaného CO2. 
Počas 2 hodín pozorovania bola taktiež 
zabezpečená pomerne prijateľná oxygená-
cia. Dôležité je, že zvieratá prežili pozoro-
vaciu periódu bez podávania akejkoľvek 
liečby, ktorá by mohla potenciálne zlepšiť 
pľúcne funkcie. Okrem toho bola PCV dob-
re tolerovaná všetkými zvieratami, teda 
nebola pozorovaná závažná hypotenzia 
alebo iné kardiovaskulárne zmeny.  

Naše predbežné výsledky ukázali, 
že ventilátor Chirana Aura V je možné po-
užiť na ventiláciu laboratórnych zvierat s 
akútnym poškodením pľúc. Avšak na to, 
aby bol ventilátor odporučený na ventilá-
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ciu novorodencov a detí, sú potrebné ďal-
šie predklinické štúdie, vrátane testovania 
jeho vhodných nastavení a možných ved-
ľajších účinkov.  
 
Práca bola realizovaná za podpory projektov 
APVV-0435-11, VEGA 1/0305/14 a BIOMED 
(ITMS 26220220187). 
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Úvod 
Frekvencia srdca sa počas nádychu 

zvyšuje a naopak, počas výdychu znižuje; 
tento fenomén  označovaný ako respirač-
ná sínusová arytmia možno vidieť už 
z bežného EKG záznamu (počas nádychu 
sa R-R intervaly skracujú, počas výdychu 
predlžujú). Respiračná sínusová arytmia 
(RSA) teda predstavuje rytmické oscilácie 
v srdcovom rytme, ktoré sú charakterizo-
vané skrátením a predĺžením srdcovej pe-
riódy vo fázickom vzťahu s inspíriom (ná-
dychom) a exspíriom (výdychom). Vznik 
respiračnej sínusovej arytmie je komplex-
ným dejom pôsobenia centrálnych a peri-
férnych mechanizmov - centrálny medu-
lárny generátor, receptory rozpätia pľúc, 
vplyv chemoreceptorov, baroreceptorová 
aktivita, vplyv zmien venózneho návratu 
ako aj lokálnych vplyvov (Javorka K. 
a Javorka M., 2005).  

RSA môže byť hodnotená viacerými 
neinvazívnymi spôsobmi, napr. testom 
hlbokého dýchania. V súčasnosti sa však za 
zlatý štandard považuje spektrálna analýza 
variability frekvencie srdca (VFS), kde 
 oblasť vysokej frekvencie v rozsahu 9-30 
cyklov/min. je mnohými autormi charak-
terizovaná ako odraz vplyvu dýchania na 
chronotropnú činnosť srdca a zároveň 
predstavuje neinvazívny periférny index 
vagovej kardiálnej regulácie (Porges, 
2007). Najnovšie neurozobrazovacie 
metódy poukázali na koreláciu medzi 
cerebrálnym prietokom v prefrontálnych 
oblastiach a vysokofrekvenčnou zložkou 

VFS (Lane et al., 2001). Ahs et al. (2009) 
zistili vzťah nielen medzi mediálnym pre-
frontálnym kortexom a vysokofrekven-
čnou oblasťou VFS, ale aj ďalších oblastí 
zapojených do regulácie VFS, napr. cin-
gulárny kortex. RSA je teda vyjadrením 
predovšetkým komplexnej vagovej (para-
sympatikovej) regulácie činnosti srdca, 
avšak kontrola chronotropnej činnosti 
srdca vagovým systémom je zároveň 
v spojitosti s kontrolou pozornosti, emócií 
a správania (Porges, 2007, 2009). Porges 
(2007) konštatuje, že RSA je dôležitým 
markerom odrážajúci funkčný výstup špe-
cifických vagových vláken vznikajúcich 
v nc. ambiguus, ktoré sú neurofyziologicky 
ako aj neuroanatomicky spojené 
s niektorými psychofyziologickými 
procesmi (napr. emócie). Zníženie RSA tak 
môže charakterizovať poruchy nálady, 
napr. pri depresívnej poruche (Beauc-
haine, 2001) a zároveň nižšia variabilita 
frekvencie srdca vyjadrená poklesom vy-
sokofrekvenčnej zložky ako odraz res-
piračnej sínusovej arytmie predstavuje 
zvýšené riziko kardiovaskulárnych 
ochorení (Kleiger et al., 1987).  

Zvlášť osobitou a citlivou otázkou 
je možnosť hodnotenia RSA ako nein-
vazívneho a senzitívneho periférneho 
markera sledovania zmien srdcovej čin-
nosti pri farmakoterapii ako indexu hod-
notiaceho možný subklinický vplyv antide-
presívnej liečby. Je známe, že tricyklické 
antidepresíva (TCA) sú spojené s kardio-
vaskulárnymi komplikáciami vrátane 
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tachykardie, hypertenzie, ortostatickej 
hypotenzie či predĺženia QT intervalu. 
Niektoré práce týkajúce sa sledovania TCA 
a VFS zistili zníženú VFS spojenú so 
zvýšenou frekvenciou srdca (Van Zyl et al., 
2008). Nejednoznačné závery sú však 
v prácach týkajúcich sa selektívnych in-
hibítorov spätného vychytávania séro-
tonínu a serotonínu a noradrenalínu (SSRI 
a SNRI), a preto naším cieľom bolo sle-
dovať vplyv antidepresívnej liečby venla-
faxínom (SNRI) na zmeny respiračnej 
sínusovej arytmie hodnotenej pomocou 
analýzy VFS v skupine dospelých pacientov 
s depresívnou poruchou.  
 
Metodika 
 Celkovo bolo vyšetrených 10 hospi-
talizovaných dospelých pacientov (prie-
merný vek: 31,2±1,2 r.)  s depresívnou 
poruchou pred začatím terapie (T1) a po 
klinickom zlepšení stavu (T2, 3-6 týždňov 
po začatí terapie). Diagnóza depresívnej 
poruchy stredného a ťažkého stupňa, bez 
psychotických príznakov, bola stanovená 
na základe klinického vyšetrenia psychiat-
rom podľa Medzinárodnej klasifikácie cho-
rôb (MKCH-10). Antidepresívna liečba spo-
čívala v podávaní selektívneho inhibítora 
spätného vychytávania serotonínu 
a noradrenalínu (venlafaxín) v dávke 225-
300 mg/deň, v komedikácii s anxiolytikami 
a hypnotikami. Klinické zlepšenie stavu 
bolo hodnotené ako zlepšenie symptómov 
depresívnej poruchy viac ako 50%, ktoré 
bolo stanovené na základe psychiatrického 
vyšetrenia a použitím validovanej 
a reliabilnej škály Montgomery-Asberg 
Depression Rating Scale (MADRS). Vstupné 
kritériá pre zaradenie do štúdie boli nasle-
dovné: EKG a kardiologický nález bez pa-
tologických zmien, bez anamnézy kardi-
ologických, endokrinologických či res-
piračných ochorení a bezo závislosti od 
nikotinizmu či iných psychotropných látok.  
Daná štúdia bola schválená Etickou ko-
misiou JLF UK v Martine. Všetci probandi 

boli podrobne informovaní a podpísali 
informovaný súhlas pred zaradením do 
štúdie.    
 
Protokol 

Probandi boli vyšetrovaní za štan-
dardných podmienok v dopoludňajších 
hodinách od 9,00 do 12,00 hod. Po dosta-
točnom čase na upokojenie a naložení 
hrudného pásu (VarCorPF7, Dimea) nasle-
dovalo snímanie EKG signálu v dvoch 
polohách počas pokoja a počas ortostázy, 
ktorá je charakterizovaná uvoľnením para-
sympatikovej aktivity s recipročným 
zvýšením sympatika. Každý interval trval 5 
minút. Vyšetrenie bolo u každého pro-
banda zopakované dvakrát: pred začatím 
farmakoterapie (T1) a v období klinického 
zlepšenia depresívnej poruchy (T2, 3-6 
týždňov antidepresívnej liečby).  
 
Analýza variability frekvencie srdca:  

Dané EKG záznamy boli pred 
analýzou dôkladne prezreté a prípadné 
artefakty boli manuálne odstránené. Spek-
trálna analýza bola vykonaná použitím 
rýchlej Fourierovej transformácie s použi-
tím upraveného algoritmu CGSA (coarse 
graining spectral analysis), umožňujúceho 
potlačenie šumovej zložky signálu. Dĺžka 
okna bola 256 bodov. Následne bol hod-
notený spektrálny výkon v oblasti vysokej 
frekvencie (HF-VFS: 0,15-0,4 Hz) ako me-
dzinárodne uznávaný neinvazívny index 
hodnotiaci veľkosť respiračnej sínusovej 
arytmie (Task Force, 1996).    
  
Štatistické spracovanie 

Všetky parametre boli testované 
použitím Lillieforsovho testu na zistenie 
gaussovskej, resp. negaussovskej distrib-
úcie. Spektrálny výkon variability frekven-
cie srdca bol logaritmicky transformovaný 
kvôli negaussovskej distribúcii. Následne 
bol pre analýzu dát použitý Studentov 
párový t-test. Za štatisticky významné sú 
považované hodnoty p<0,05 a výsledky sú 
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uvádzané vo forme priemeru a strednej 
chyby priemeru (SEM). 

Štatistické analýzy boli robené 
použitím štatistických programov SYSTAT 
10 Windows (SSI, Richmond, CA, USA). 
 
Výsledky 

Prvá supinačná poloha neodhalila 
signifikantné zmeny v danom parametri. 

Naopak, počas ortostatického testu bol 
signifikantne nižší spektrálny výkon vo 
vysokofrekvenčnej oblasti (p<0,05, obr. 1) 
a zároveň reaktivita daného parametra 
bola signifikantne väčšia v odpovedi na 
ortostatický stres v období T2 v porovnaní 
s T1 (14% vs. 6%, p<0,05). 

 

 
Obr. 1 Priemerné hodnoty logaritmovaného spektrálneho výkonu vo vysokofrekvenčnej oblasti (HF-VFS) pred 

antidepresívnou liečbou (T1) a po klinickom zlepšení (T2). *p<0,05. 
 

Diskusia 
Naše výsledky odhalili, že antidep-

resívna liečba selektívnym inhibítorom 
spätného vychytávania serotonínu 
a noradrenalínu (venlafaxín) mala za ná-
sledok pokles veľkosti respiračnej sínuso-
vej arytmie  a  väčšiu vagovú reaktivitu 
v odpovedi na fyziologický stres (ortostá-
za), čo môže poukazovať na diskrétne ab-

normality adaptačných mechanizmov 
autonómnej regulácie činnosti chrono-
tropnej činnosti srdca, ako aj na zmeny 
emočnej dysregulácie pri dospelej depre-
sii. Dôležitým zistením bolo, že práve or-
tostatický test sa ukázal byť významným 
aktivačným manéverom, ktorý odhalil 
dané diskrétne zmeny možných abnor-
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malít regulačných mechanizmov neuro-
kardiálnej integrity.     

Farmakodynamický efekt antide-
presívnej liečby na neurokardiálnu 
reguláciu bol zisťovaný vo viacerých 
štúdiách. Nejednoznačné závery sú 
v prácach týkajúcich sa selektívnych in-
hibítorov spätného vychytávania séro-
tonínu a serotonínu a noradrenalínu (SSRI 
a SNRI) a ich vplyvu na variabilitu frekven-
cie srdca. Koschke et al. (2009) poukázali 
na zvýraznenie autonómnej kardiálnej 
dysfunkcie pri podaní selektívnych in-
hibítorov spätného vychytávania séro-
tonínu a noradrenalínu (SNRI) v porovnaní 
so selektívnymi inhibítormi spätného vy-
chytávania serotonínu (SSRI), kým iné 
práce poukázali na zníženie VFS práve po 
podaní SSRI (van Zyl et al., 2009). Po-
dobne, ďalšie štúdie zistili väčší pokles RSA 
pri terapii SNRI (venlafaxín) v porovnaní s 
terapiou SSRI (paroxetín) (Davidson et al., 
2005), a v súlade s našimi výsledkami sig-
nifikantný pokles respiračnej sínusovej 
arytmie (hodnotenej na základe HF-VFS) u 
depresívnych žien s terapiou venlafaxínom 
zistili najnovšie štúdie (Chang et al., 2012). 
Jedným z možných vysvetlení je, že tera-
peuticky účinný mechanizmus inhibície 
spätného vychytávania noradrenalínu 
v CNS by mohol zvýrazniť sympatomi-
metické efekty na periférii (činnosť srdca) 
s následnou zmenou dynamickej rov-
nováhy autonómneho nervového systému 
v zmysle zníženia vagovej regulácie (Chang 
et al., 2012, Koschke et al., 2009). Avšak 
vzťahy medzi behaviorál-
nymi/psychologickými procesmi a 
autonómnou kontrolou srdcovej činnosti 
pri depresii sú komplexné, komplikované 
mnohorakosťou prepojení kortikálnych, 
subkortikálnych ako aj spinálnych oblastí 
regulujúcich srdcovú činnosť a predstavujú 
tak jeden z najsofistikovanejších systémov 
mozgu (Henry et al., 2010). Súčasné štúdie 
zdôrazňujú významnú úlohu prefrontál-
nych oblastí, ktoré majú tonický inhibičný 

vplyv na subkortikálne oblasti (napr. 
amygdala) a sympatoexcitačné oblasti. 
Narušenie tejto rovnováhy, resp. chýbanie 
inhibičných vplyvov (napr. pri prefrontál-
nej hypoaktivite), má za následok zmenu 
autonómnej regulácie srdcovej činnosti 
a následne aj variability frekvencie srdca 
(Thayer a Lane, 2000, 2009). Ďalším 
dôležitým patomechanizmom prispieva-
júcim ku daným zmenám môžu byť disk-
rétne zmeny neurotransmiterovej dys-
regulácie či hypotalamo-hypofýzovo-
nadobličkovej osi, stresovo podmienené 
zmeny centrálneho nervového systému 
atď. (Brown et al., 2009). Preto je pred-
poklad, že prvá cesta k objasneniu zmenej 
kardiálnej autonómnej regulácie vedie cez 
predpokladané neurobiologické zmeny 
súvisiace s depresívnou poruchou v jed-
notlivých oblastiach CNS, ktoré sú zapo-
jené aj do regulácie činnosti srdca. Navyše, 
sympatiková subklinická dominancia môže 
byť spojená so zlepšením depresívnej 
symptomatiky (Chang et al., 2012). Je 
možné predpokladať, že pokles vagových 
regulačných vplyvov počas ortostázy zis-
tený v našej skupine depresívnych pacien-
tov môže byť odrazom zmenenej dy-
namickej rovnováhy autonómneho ner-
vového systému v zmysle recipročného 
zníženia parasympatikovej aktivity a sym-
patikovej aktivácie ako následok terapie 
SNRI. Porušená neurokardiálna integrita 
tak môže predstavovať významný pa-
tofyziologický mechanizmus zvýšeného 
rizika kardiovaskulárnej morbidity, ktorú je 
potrebné brať do úvahy pri terapii antide-
presívami (Licht et al., 2008 a i.). 

Na druhej strane, naše výsledky 
poukázali na väčšiu reaktivitu HF-VFS 
charakterizujúceho respiračnú sínusovú 
arytmiu, čo na základe polyvagovej teórie 
možno hodnotiť aj z aspektu emócií (Por-
ges, 2007). Polyvagová teória (Porges, 
2007) je založená na predpoklade diverzity 
n. vagus, kde systém pre pohyb, emócie 
a komunikáciu je označovaný ako tzv. ven-
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trálny vagový komplex. Jeho primárne 
eferentné vlákna vznikajúce práve v nc. 
ambiguus inervujú sinoatriálny uzol v srdci 
a súčasne sa významnou mierou podieľajú 
na synchronizácii a tvorbe kardiores-
piračného rytmu. Táto kontrola chrono-
tropnej činnosti srdca vagovým systémom 
je zároveň v spojitosti s kontrolou pozor-
nosti, emócií a správania (Porges, 2007, 
2009), a teda respiračná sínusová arytmia 
sa hodnotí aj ako index emočnej 
regulácie/dysregulácie. Predpokladáme, že 
zmeny RSA počas stresu môžu podávať 
dôležité komplexné informácie 
o fyziologickej, behaviorálnej a emočnej 
flexibilite organizmu: čím väčší pokles 
vagovej aktivity počas stresu („vagal with-
drawal“), tým je predpokladaná väčšia 
behaviorálna a emočná flexibilita 
fyziologického systému (Porges, 2007, 
2009). Na základe týchto prác sa 
domnnievame, že nami zistená väčšia 
reaktivita RSA v odpovedi na ortostatický 
test je odrazom zlepšenia psychobehav-
iorálnych charakteristík a emočnej 
regulácie vplyvom antidepresívnej liečby. 
Je preto nejasné, či zmenená kardiálna 
autonómna regulácia je odrazom neurobi-
ologických zmien ako následok účinku 
SNRI alebo len výsledkom emočných, psy-
chosociálnych a behaviorálnych faktorov 
spojených so zlepšením depresívnej symp-
tomatiky vrátane modifikácie životného 
štýlu. 
 
Záver 

Naša práca odhalila zmeny respi-
račnej sínusovej arytmie pri antidepresív-
nej liečbe SNRI z dvoch hľadísk: redukova-
nú veľkosť RSA počas ortostázy a zároveň 
väčšiu reaktivitu RSA v odpovedi na fyzio-
logický stres. Tieto výsledky môžu pouka-
zovať na diskrétne abnormality adaptač-
ných mechanizmov neurokardiálnej regu-
lácie na stres a zároveň zlepšenie emočnej 
dysregulácie ako následok antidepresívnej 
terapie. Domnievame sa, že dané poznat-

ky môžu významnou mierou prispieť 
k objasneniu vzťahu “antidepresívna liečba 
a kardiovaskulárne riziko”, a to aj z 
aspektu emočnej regulácie/dysregulácie 
pri depresívnej poruche.   
 
Práca bola podporená projektami VEGA 
1/0087/14, APVV-0254-11 a BioMED (ITMS 
26220220187). 
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