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Predhovor 

Ôsme vydanie „Nových trendov vo farmakoterapii“ prináša práce doktorandov 

i skúsenejších vedecko-výskumných pracovníkov, ktorých ponúka čitateľovi okrem originál-

nych výskumných prác aj metodologické a prehľadové práce, a to z oblasti respiračnej far-

makológie, samotnej respirológie a ftizeológie, ale tiež či imunofarmakológie, pediatrickej 

farmakológie, či neurochirurgie.  

Čitateľom zborníka prajeme pri študovaní prác obohatenie a inšpiráciu k hlbšej disku-

sii ako aj k ďalšej vedecko-výskumnej činnosti. 

V Martine, 31.12.2016 

Zostavovatelia 
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Farmakológia propofolu v pediatrii 
 

Marta Jošková1, Peter Ďurdík2, Peter Bánovčin2, Dušan Koniar3, Libor Hargaš3,  
Soňa Fraňová1 
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3Katedra mechatroniky a elektroniky, Žilinská univerzita, Žilina 
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Úvod 
Rigidná alebo flexibilná bronchos-

kopia je endoskopickou metodikou, urče-
nou k optickému vyšetreniu dolných dý-
chacích ciest. Rigidná bronchoskopia sa 
obyčajne používa k diagnostike a liečbe 
intra  a/alebo extraluminálnej obštrukcie 
dýchacích ciest u detských pacientov, za-
tiaľ čo flexibilná bronchoskopia je zlatým 
štandardom pre vizualizáciu dýchacích 
ciest a vykonanie rôznych diagnostických 
a terapeutických intervencií. Počas rigidnej 
bronchoskopie musí byť dieťa v celkovej 
anestéze.  Flexibilná bronchoskopia sa 
realizuje po predchádzajúcej sedácii pa-
cienta s použitím lokálnej anestézy. Vyža-
duje si preto vzájomnú spoluprácu aneste-
ziológa a endoskopistu, aj pre možné riziko 
vzniku komplikácií. 

Ideálne sedatívum použité na 
bronchoskopické vyšetrenie u dieťaťa by 
malo mať rýchly nástup, krátke trvanie 
a rýchle odoznenie svojho účinku. 
V klinickej praxi sa najčastejšie používajú 
benzodiazepíny, opiáty, propofol a keta-
mín. Z novších sedatív možno spomenúť 
fospropofol, remifentanil 
a dexmedetomidín (Chadha et al., 2015). 

 
Mechanizmy pôsobenia propofolu 

Propofol patrí k najpopulárnejším 
intravenóznym anestetikám modernej 
medicíny. Mechanizmus jeho účinku v CNS 
je komplexom vzájomných interakcií 
s receptormi neurotransmiterov. Má veľa 
farmakologických výhod v porovnaní 

s ostatnými anestetikami ako rýchly ná-
stup účinku krátkeho trvania a menej ne-
žiaducich účinkov ako napr. pooperačná 
nauzea a vracanie. Jeho účinnosť ako se-
datíva bola potvrdená v niekoľkých klinic-
kých štúdiách u detských pacientov. 
V pediatrii je určený na vyvolanie 
a udržiavanie celkovej anestézy, ako aj 
sedácie, v príprave pacientov na rôzne 
nechirurgické diagnostické vyšetrenia. 
Problémom však je, že v istej skupine det-
ských pacientov ide o jeho „off-label“ pou-
žitie. FDA doporučuje jeho použitie na 
udržiavanie anestézy iba u detí starších 
ako 2 mesiace a pre indukciu anestézy len 
u detí starších ako 3 roky (FDA, 2016).  

Podobne ako benzodiazepíny  
a barbituráty, má propofol hypnotický 
účinok v dôsledku aktivácie centrálneho 
inhibičného neurotransmitera, GABA. GA-
BA A receptor je ligandom riadený chlori-
dový kanál zložený z niekoľkých podjedno-
tiek (α1-6, β1-4, γ1-3, δ, ε a ρ1-3) tvoria-
cich pentamérovú štruktúru. Väzbou pro-
pofolu na GABA A receptor sa zvyšuje in-
flux chloridových iónov 
s hyperpolarizáciou neurónu, ktorý nie je 
schopný odpovedať na externé stimuly 
(Obr. 1). Propofol pôsobí aj na presynap-
tickej úrovni, kde interferuje so spätným 
vychytávaním GABA a uvoľňovaním GABA 
do synaptickej štrbiny. Okrem jeho facili-
tačného účinku na GABA-ergnú neurotran-
smisiu na pre- aj post-synaptickej úrovni, 
selektívne blokuje vyplavovanie acetylcho-
línu v oblasti bazokortikálnych 
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a septohipokampálnych signálnych dráh, 
ktoré sú pod kontrolou GABA-ergnej to-
nickej inervácie. Sila a účinnosť vzájomnej 
interakcie receptor-propofol je výrazné 
závislá od jeho chemickej štruktúry, a to 
najmä prítomnosti kľúčových fenolových 
hydroxylových skupín a počtu alkylových 
skupín v polohách 2- a 6-, ktoré ju obklo-
pujú. Jeho väzobné miesto sa líši od ben-
zodiazepínov. Existujú dôkazy, potvrdzujú-
ce skutočnosť, že α, β a γ podjednotky 
prispievajú k senzitive GABA A receptora 
na propofol. Navyše propofol aktivuje 
v závislosti od koncentrácie aj inhibičné 
glycínové  receptory v predĺženej mieche, 
serotonínové receptory, čím si môžeme 
vysvetliť jeho antiemetický účinok a NMDA 
receptory. Okrem sedatívneho, hypnotic-
kého a antiemetického účinku, propofol je 
známy aj svojim silným amnestickým pô-
sobením.  Hoci molekulárne mechanizmy 
amnestického pôsobenia propofolu neboli 
presne definované, predpokladá sa jeho 
modulačný vplyv na α5 podjednotku GABA 
A receptora, ktorá sprostredkúva inhibičnú 
neurotransmisiu v mnohých neurónoch. 
Ďalším potenciálnym cieľom pôsobenia 
propofolu je endokanabinoidný systém, 
integrovaný do procesov synaptickej plas-
ticity. Nedávno realizovaná štúdia potvr-
dzuje skutočnosť, že naozaj endokanabi-
noidný systém zohráva úlohu v pôsobení 
propofolu na pamäť, avšak inak ako sa 
doteraz myslelo. Posiľňuje výraznejšie re-
trográdnu konsolidáciu pamäte s menším 
inhibičným vplyvom na pamäť anterog-
rádnu. Endokanabinoidný systém je tvore-
ný 2 podtypmi receptorov CB1 a CB2, en-
dogénnymi kanabinoidmi (anandamid) 
a metabolickými signálnymi dráhami, kto-
ré sa zúčastňujú na syntéze a degradácii 
endokanabinoidov. CB1 sú exprimované 
najmä v mozgu a sú zodpovedné 
za psychotropné účinky  Δ9-
tetrahydrokanabinolu (Δ9 -THC), hlavnej 
psychoaktívnej látky kanabisu. Keďže pro-
pofol inhibuje hydrolytickú aktivitu kľúčo-

vého enzýmu v degradácii anandamidu 
(Obr. 1), predpokladá sa spoluúčasť endo-
kanabinoidného systému aj na jeho seda-
tívnych účinkoch. Tento mechanizmus 
nebol potvrdený  v prípade použitia ďal-
ších intravenóznych anestetík ako napr. 
tiopental, etomidát a midazolam (Hauer et 
al., 2011; Hemmings a Mackie, 2011). Kli-
nické štúdie na ľudských dobrovoľníkoch 
dokázali, že nízke dávky propofolu, ktoré 
nemajú sedatívne účinky, sú zodpovedné 
za anterográdnu amnéziu v priebehu uče-
nia poškodením dlhodobej konsolidácie 
pamäte. V animálnych štúdiách s využitím 
averzívneho správania sa, relatívne vysoké 
anestetické dávky propofolu, podávané 
rýchlo alebo v priebehu 30 min, zvyšujú 
koncentrácie anandamidu a potencujú 
tvorbu negatívnych pamäťových stôp. Mô-
žu tak prispievať ku vzniku inhibičného 
odmietavého správania sa, ako odpoveď 
na stresovú situáciu, operačný výkon (We-
gerer et al., 2013). Endokanabinoidný sys-
tém zohrávajúci dôležitú úlohu v konsoli-
dácii posttraumatických negatívnych spo-
mienok sa môže stať ďalším cieľom farma-
koterapeutického výskumu v súvislosti 
s použitím antagonistov CB1 receptorov. 

 

 
Obr. 1 Mechanizmus pôsobenia propofolu – GA-

BA, endokanabinoidný systém (upravené 
podľa Hemmings a Mackie, 2011)  
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Farmakokinetika propofolu u detských 
pacientov 

Propofol po intravenóznom podaní 
je vo vysokom percente extrahovaný pe-
čeňou, preto hepatálny klírens je limitova-
ný prietokom krvi pečeňou. Primárnou 
cestou eliminácie  je glukuronidácia. Len 
0,3% podanej dávky je vylúčené obličkami. 
V prípade, že klírens propofolu (30 
ml/kg/min) je vyšší ako akceptovaný prie-
tok krvi pečeňou (21 ml/kg/min), do úvahy 
prichádza extrahepatálna eliminácia lieči-
va. Keďže sa nepotvrdila jeho eliminácia 
pľúcami, je možné, že obličky prispievajú 
približne 1/3 k celkovému klírensu propo-
folu, čo potvrdili klinické štúdie 
u pacientov podstupujúcich kardiochirur-
gický zákrok. Pre propofol je typický troj-
kompartmentový farmakokinetický model: 
veľký centrálny kompartment, periférny 
menej perfundovaný kompartment (peri-
férne tkanivá) a hlboký kompartment 
s obmedzenou perfúziou, reprezentovaný 
tukovým tkanivom. Vysoká lipofilita liečiva 
prispieva k rýchlemu nástupu účinku v CNS 
a rýchlej redistribúcii z centrálneho do 
periférneho kompartmentu s rýchlym 
ukončením anestetického účinku. Tukové 
tkanivo na periférii sa stáva rezervoárom, 
z ktorého sa môže propofol redistribuovať 
do centrálnej časti počas dlhšieho časové-
ho obdobia, najmä u obéznych a kriticky 
chorých detí, po prolongovanej infúzii. 
Približne 53% dávky intravenózneho pro-
pofolu sa vylučuje vo forme glukuronidov 
obličkami. Enzýmom, zodpovedným za 
glukuronidáciu, je uridín glukuronyltran-
sferáza UGT1A9. 38% vylúčených metabo-
litov propofolu je výsledkom jeho hydroxy-
lácie cytochrómom CYP2B6, CYP2C9 
v pečeni. Aktivita enzýmov CYP2B6 u detí 
mladších ako 10 mesiacov je len 10% hod-
noty dospelých, u približne 1,3 ročných 
detí predstavuje 50%  aktivitu dospelých. 
O vývojových maturačných zmenách 
UGT1A9 nie sú dostupné žiadne údaje. 
Dôležitým faktom je, že v priebehu života 

dochádza až k 100-násobným interindivi-
duálnym rozdielom v aktivite týchto en-
zýmov, zatiaľ čo klírens propofolu 
v novorodeneckom období sa mení 300-
násobne. Dojčatá majú zväčšený distri-
bučný objem pre propofol v 1. roku života. 
K ukončeniu maturačných zmien, týkajú-
cich sa klírensu propofolu, dochádza 
v priebehu prvých 6 mesiacov. Klírens 
propofolu v 2. roku života dieťaťa je 22,2 – 
41,8 ml/kg/min v závislosti od použitého 
farmakokinetického modelu. Pri použití 
alometrického exponentu „3/4“ pre hmot-
nosť dieťaťa, dosahuje klírens dieťaťa 
hodnotu dospelého v 50. týždni života. 
U detí starších ako 3 roky až do obdobia 
puberty sa distribučné objemy zväčšujú 
dvojnásobne, čím klírens propofolu medzi 
jednotlivými kompartmentami je zvýšený 
o takmer polovicu v porovnaní 
s dospelými. Preto sa všeobecne doporu-
čuje pri výpočte správneho dávkovania 
u detí o rôznej telesnej hmotnosti používať 
alometrické rovnice, pomocou ktorých sa 
vyjadruje nelineárny vzťah medzi veľko-
sťou a funkciou za použitia exponenciál-
nych funkcií. Tie sú aplikovateľné aj na 
farmakokinetické veličiny ako klírens (s 
exponentom ¾), objem (s exponentom 1) 
a biologický polčas (s exponentom ¼).  

V klinickej praxi sa v závislosti od 
klírensu podávaných liekov (l/hod/kg) 
upravuje rýchlosť podávanej infúzie.  

Propofol sa podáva u dospelého 
pacienta v bolusovej dávke 1 mg/kg s ná-
slednou kontinuálnou infúziou 10 
mg/kg/hod (0-10 min), 8 mg/kg/hod (10-
20 min) a 6 mg/kg/hod pri ďalšom podá-
vaní. Doporučenia pre dávkovanie det-
ským pacientom sú však vyššie. Bolusová 
dávka 2,5 mg/kg je nasledovaná rýchlo-
sťou infúzie propofolu 15 mg/kg/hod 
v priebehu prvých 15 min, 13 mg/kg/hod 
ďalších 15 min, 11 mg/kg/hod v priebehu 
30. – 60. minúty. Dávka sa znižuje na 10 
mg/kg/hod podávanej počas druhej hodi-
ny. Po podaní dávky 9 mg/kg 2. – 4. hodi-
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nu sa dosiahne rovnovážna koncentrácia 
propofolu 3 mg/l u 3. – 11. ročných detí.  
Rozdiely v dávkovaní oproti dospelým pa-
cientom sa môžu v skutočnosti strácať 
v niektorých vekových obdobiach dieťaťa 
(1. – 2. ročných) v závislosti od hmotnosti 
práve použitím alometrického exponen-
ciálneho vyjadrenia (Anderson, 2013). 

U novorodencov je zvýšená citli-
vosť na intravenózne anestetiká, preto sa 
doporučuje redukovať dávkovanie na do-
siahnutie a udržanie ich terapeutických 
koncentrácií. Vplyv propofolu na činnosť 
mozgovej kôry sa u detí spoľahlivo hodnotí 
bispektrálnym indexom (BIS) s použitím 
EEG záznamu na stanovenie hĺbky anesté-
zy. Polovičná maximálna efektívna kon-
centrácia (EC50) propofolu u detí je 3,71 – 
3,85 µg/ml, kým u dospelých sa pohybuje 
v rozmedzí 2,19 až 3,07 µg/ml. Výsledky 
prospektívnej klinickej štúdie, analyzujúcej 
vzťah medzi koncentráciou propofolu a BIS 
ukázali, že deti staršie ako 6 rokov 
a adolescenti sú menej citliví na účinky 
propofolu, čím je potrebné zvýšiť rýchlosť 
infúzie až o 50% v porovnaní s dospelými 
na udržanie rovnovážnej koncentrácie 
propofolu 3 µg/ml . Tá zabezpečuje seda-
tívny účinok. Koncentrácia propofolu 4 – 6 
µg/ml sa používa u detí na indukciu anes-
tézy (Chidambaran et al., 2015). 

 
Komerčne dostupné liekové formy 

Najčastejšie používanou liekovou 
formou propofolu vo svete je jeho 1% 
emulzia (Diprivan), obsahujúca čistý sójový 
olej, emulgátor (vaječné fosfolipidy), spo-
ločne s látkami regulujúcimi napätie (gly-
cerol) a pH (hydroxid sodný). Diprivan je 
navyše obohatený aj pridaním bakteriosta-
tickej pomocnej látky, kyseliny ethylén-
diaminotetraoctovej (EDTA), ktorá by mala 
minimalizovať riziko jeho bakteriálnej kon-
taminácie. Vzhľadom k jej neúčinnosti, 
FDA doporučuje nepoužívať otvorenú am-
pulku dlhšie ako 6 hodín 
(http://www.fda.gov/drugs/drugsafety/po

stmarketdrugsafetyinformationforpatien-
tsandproviders/ucm125817.htm) 

Propoven® je generickou verziou 
originálu bez pridania antimikrobiálnej 
látky, doporučenej na použitie 
v európskych krajinách. Vyžaduje si vyššie 
dávkovanie na vyvolanie anestézy 
v porovnaní s ostatnými liekovými forma-
mi. 

Lipuro®, ktorý obsahuje zmes tria-
cylglycerolov s dlhým a stredným reťaz-
com (LCT/MCT) redukuje bolestivosť spo-
jenú s injekciou. Na Slovensku je komerč-
ne dostupná práve táto lieková forma v 1% 
a 0,5% koncentrácii - Propofol 1% 
MCT/LCT Fresenius a Propofol-Lipuro 0,5 
%. Z ďalších liekových foriem je možné 
spomenúť fospropofol, ktorý je prodrug 
formou, rýchlo podliehajúcou enzýmové-
mu metabolizmu na účinný propofol. Jeho 
výhodou je redukcia lokálnej bolestivosti 
pri intravenóznom podaní.  

 
Benefit a riziko podávania propofolu 

Propofol má oproti inhalačnej 
anestéze niekoľko výhod: nižšie riziko po-
operačnej nauzey a vracania, ako aj náhle-
ho delíria u detí. Bolestivosť pri injekčnom 
podaní zostáva naďalej problémom aj nov-
ších liekových foriem. U detí s genetickými 
mitochondriálnymi ochoreniami 
s multisystémovými prejavmi, dôsledkom 
depresívneho účinku na funkciu mito-
chondrií spôsobenú poruchou reťazca oxi-
datívnej fosforylácie, môže dôjsť 
k objaveniu sa syndrómu propofolovej 
infúzie, ktorý je síce raritnou, ale život-
ohrozujúcou komplikáciou. Jeho najsignifi-
kantnejším hemodynamickým účinkom na 
úrovni kardiovaskulárneho systému je 
dávkovo-závislý pokles arteriálneho krv-
ného tlaku, ktorý môže predstavovať až 
25% - 40% redukciu systolického TK. Vazo-
dilatácia je in vivo indukovaná prevažne 
TRPA1 iónovými kanálmi za súčasnej akti-
vácie syntázy oxidu dusnatého (NOS) 
a kalciom aktivovaných káliových kanálov 

http://www.fda.gov/drugs/drugsafety/postmarketdrugsafetyinformationforpatientsandproviders/ucm125817.htm
http://www.fda.gov/drugs/drugsafety/postmarketdrugsafetyinformationforpatientsandproviders/ucm125817.htm
http://www.fda.gov/drugs/drugsafety/postmarketdrugsafetyinformationforpatientsandproviders/ucm125817.htm
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(obr. 2). TRPA1 spoločne s TRPV1 kanálmi 
sú kľúčovými regulátormi vazomotorické-
ho tonusu (Sinha et al., 2015). Okrem zní-
ženia preloadu, propofol redukuje afterlo-
ad a kontraktilitu myokardu. Pokles sys-
témovej cievnej rezistencie môže robiť 
problémy deťom s kongenitálnymi srdco-
vými ochoreniami s arteriálnou desaturá-
ciou pri cyanotických srdcových vadách. 
Taktiež existuje dôkaz jeho pro-
arytmogénneho a súčasne anti-
arytmogénneho účinku v závislosti od sé-
rovej koncentrácie. Vplyvom na autonóm-
ny nervový systém srdca a iónové kanály 
v myokarde môže ovplyvniť srdcový výdaj. 
 

 
Obr. 2 Mechanizmus vazodilatačného pôsobenia 
propofolu sprostredkovaný TRPA1 iónovými ka-
nálmi (upravené podľa Sinha et al., 2015). 

 
V CNS indukuje vazokonstrikciu, 

ktorá je proporcionálna veľkosti podanej 
dávky s poklesom cerebrálneho prietoku. 
Znižuje normálny aj zvýšený intrakraniálny 
tlak. Môže ovplyvniť aj normálne neurolo-
gické funkcie. U prematúrnych novoro-
dencov bol príčinou predĺženého sedatív-
neho účinku, u 23. mesačných dojčiat po-
škodil motorické funkcie a zapríčinil slepo-
tu, u 6. ročných detí sa objavila svalová 
slabosť a zášklby svalstva trvajúce 9 – 18 
dní, kŕče, ataxia a halucinácie. Existuje 
veľa kontroverzných vyjadrení o jeho vply-
ve na neurokognitívne funkcie u detí. Zdá 
sa, že má aj dávkovo závislý antiepileptický 
účinok, sprostredkovaný GABA agonistic-
kým pôsobením, inhibíciou NMDA recep-
torov a moduláciou kalciových iónových 

kanálov. Paradoxne však počas podávania 
iniciálnej dávky môže dôjsť v dôsledku 
GABA agonizmu a súčasného glycínového 
antagonizmu k záchvatovitej aktivite.  

Iniciálna dávka propofolu môže byť 
spojená aj s niekoľkominútovým apnoe 
v závislosti od dávky, rýchlosti infúzie 
a sprievodnej premedikácie. Propofol zni-
žuje dychový objem, minútovú ventiláciu a 
zvyšuje pCO2. Redukcia odpovede na hy-
poxiu je priamym dôsledkom vplyvu na 
chemoreceptory karotického sinu. Jeho 
depresívny účinok na dýchanie je sprevá-
dzaný aj poklesom obranných reflexov 
dýchacích ciest.  Kombináciou tohto účin-
ku a priamym centrálnym efektom môže 
dôjsť pri zvyšovaní hĺbky propofolovej 
anestézy ku zvýšenému riziku kolapsu 
horných dýchacích ciest.  

Keďže propofol sa používa 
v klinickej praxi na sedáciu detských pa-
cientov s recidivujúcimi infekciami dýcha-
cích ciest a podozrením na primárnu ci-
liárnu dyskinézu pred flexibilnou bron-
choskopiou, venovali sme sa na našom 
ústave aj analýze jeho priameho účinku na 
frekvenciu kmitania cílií (CBF) 
v experimentálnych podmienkach. Tým 
sme chceli vylúčiť možnosť stanovenia 
falošne pozitívnej diagnózy primárnej ci-
liárnej dyskinézy. Odber cílií z trachey 
zdravých morčiat bol realizovaný v in vitro 
podmienkach použitím brushingovej me-
todiky. Biologický materiál bol vkladaný do 
živného RPMI média za udržiavania štan-
dardnej teploty 37 ˚C. Po príprave mikro-
skopického preparátu boli monitorované 
a zaznamenávané krátke 10 sekundové 
videosekvencie pohyblivých riasiniek ne-
poškodeného epitelu pred a po lokálnej 
aplikácii propofolu v rôznych koncentrá-
ciách 10-6 - 10-2 M, použitím vysokorých-
lostnej Basler kamery. Záznamy boli analy-
zované pomocou softvéru Ciliary analysis, 
výsledkom čoho boli oblasti záujmu ROI 
s hodnotu mediánu CBF, vyjadrenou 
v Hertzoch. Výsledky našich experimentov 
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ukázali, že propofol samotný nemá štatis-
ticky významný vplyv na frekvenciu pohy-

bu riasiniek dýchacích ciest 
v experimentálnych podmienkach (Obr. 3).  

 

 

Obr. 3  Vplyv propofolu na frekvenciu kmitania cílií (CBF) v trachey morčiat. Kontrola- cílie trachey zdravých 
morčiat získané brushingovou metodikou a exponované fyziologickým roztokom;; P – Propofol; cílie 
trachey morčiat získané brushingovou metodikou a priamo exponované propofolom o rôznej koncen-
trácii; P6-P2 - 10

-6
 - 10

-2
 M. Vyznačené odchýlky označujú štandardnú chybu priemeru ±SEM; n=8; P vs. 

kontrola. 

 
Záver 
Keďže propofol sa nepoužíva v praxi sa-
mostatne, ale v kombinácii 
s benzodiazepínmi a opiátmi, je nutné 
sledovať jeho farmakodynamický účinok aj 
v súvislosti s použitím kombinácie aneste-
tík. FDA však upozorňuje, že jeho použitie 
spoločne s fentanylom môže viesť k vážnej 
bradykardii. Rýchle ukončenie prologova-
nej infúzie zapríčiňuje sčervenie rúk, nôh, 
agitáciu, chvenie a hyperiritabilitu det-
ských pacientov. Keďže nebola stanovaná 
jeho bezpečnosť v pediatrii, nie je indiko-
vaný na sedáciu detských pacientov 
v intenzívnej medicíne. Multicentrická 
klinická štúdia potvrdila, že jeho použitie 
v intenzívnej medicíne bolo príčinou až 9% 
rizika náhleho úmrtia v porovnaní so 4% 
pri použití iných anestetík (FDA, 2016). 
  
Tento výskum bol podporený nasledujúcimi 
projektami a grantami: Meranie kinetiky cílií 
respiračného traktu, VEGA 1/0165/14; MZ 
2012/35-UK MA-12; APVV-0305-12; BioMed 
Martin (ITMS 26220220187); CEKR II. Poďako-
vanie patrí aj MUDr. Alene Ľuptákovej, PhD. z 

Kliniky detskej anestéziológie a intenzívnej 
medicíny JLF UK a UNM v Martine. 
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Úvod  

Akútne poškodenie pľúc (v literatú-
re ako „acute lung injury“, ALI) je charak-
terizované poškodením alveolárnych bu-
niek, ktoré vedie  k dysfunkcii pľúcneho 
surfaktantu, tvorbe pľúcneho edému, po-
ruche ventilačno-perfúznych vzťahov, po-
klesu poddajnosti pľúc, a tiež k zápalu 
sprostredkovanému neutrofilmi, 
čo v konečnom dôsledku  vyústi 
do hypoxémie. Poškodenie pľúc stimuluje 
prienik leukocytov z krvi do pľúc, pričom 
dochádza k ich aktivácii ako aj k aktivácii 
štrukturálnych pľúcnych buniek (alveolár-
nych buniek, endotelových buniek a pod.) 
a alveolárnych makrofágov. Aktivované 
bunky tvoria vysoké koncentrácie rôznych 
prozápalových látok, ako sú napr. interle-
ukíny (IL)-1β, -6, -8, tumor nekrotizujúci 
faktor (TNF)α, proteázy, voľné formy kyslí-
ka, či matrix-metaloproteinázy, ktorých 
účinok ďalej zhoršuje pľúcne funkcie (Mat-
thay a Zemans 2011, Pierrakos et al. 
2012).  

Vzhľadom sa významnú úlohu zá-
palu v patogenéze ALI sme predpokladali, 
že použitie protizápalových látok by mohlo 
mať svoje opodstatnenie aj v liečbe tohto 
syndrómu. Napríklad podanie  kortikoste-
roidov by pri ALI mohlo redukovať zápal, 
edém pľúc a tiež čiastočne upraviť venti-
lačno-perfúzny nepomer. Pozitívny efekt 
podania kortikosteroidov bol v minulosti 
popisovaný u niektorých podskupín pa-
cientov s ARDS (Pierrakos et al. 2012, Boy-
le et al. 2013). Pri systémovom podaní 

kortikosteroidov však treba brať do úvahy 
aj možné nežiaduce účinky týchto liečiv na 
organizmus (Poetker a Reh 2010). Z tohto 
dôvodu bolo cieľom našej pilotnej štúdie 
posúdiť, či má lokálne podaný kortikoste-
roid budesonid potenciál zlepšiť pľúcne 
funkcie a zápal u zvierat s experimentálne 
navodeným ALI počas akútnej fázy poško-
denia pľúc, t.j. počas 5 hodín od vytvore-
nia modelu. 
 
Metodika 

Protokol experimentov bol schvá-
lený Etickou komisiou JLF UK a Štátnou 
veterinárnou a potravinovou správou. 
V štúdii sme použili dospelé králiky (kmeň 
novozélandský biely) oboch pohlaví 
s priemernou hmotnosťou 2,5±0,3 kg 
(priemer±SD). Zvieratá sme uviedli do cel-
kovej anestézy i.m. podaním ketamínu (20 
mg/kg; Narketan, Vétoquinol, UK) a xylazí-
nu (5 mg/kg; Xylariem, Riemser, SRN). 
Hĺbka anestézy bola kontinuálne udržiava-
ná pomocou ketamínu (20 mg/kg/h) po-
dávaného injekčnou pumpou. Vykonali 
sme tracheotómiu a zaviedli sme katétre 
do a. femoralis (odber arteriálnej krvi) a v. 
femoralis (podávanie anestetík a iných 
liečiv) a do pravej predsiene (odber zmie-
šanej venóznej krvi). Jednu skupinu zvie-
rat, ktorá slúžila ako zdravé neventilované 
kontroly, sme usmrtili predávkovaním 
anestetikom na začiatku experimentu 
(Kontr, n=6). Ostatným zvieratám bolo 
podané myorelaxans (pipekurónium bro-
mid, 0,3 mg/kg/30 min; Arduan, Gedeon 

mailto:mokra@jfmed.uniba.sk
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Richter, Maďarsko) a boli ventilované kon-
venčne tlakovo-kontrolovaným ventiláto-
rom (Beat-2, Chirana, SR) s frekvenciou (f.) 
30/min, frakciou inspirovaného kyslíka 
(FiO2) 1,0, časom inspíria (Ti) 50 
%, vrcholovým inspiračným tlakom (PIP) 
1,5 kPa, pozitívnym tlakom na konci výdy-
chu (PEEP) 0,3 kPa a dychovým objemom 
(VT) 6-8 ml/kg. Po 15 min. stabilizácie sme 
zaznamenali respiračné parametre 
a odobrali vzorky krvi pre analýzu krvných 
plynov (RapidLab 348, Siemens, SRN) 
a určili sme celkový a diferenciálny počet 
leukocytov v krvi. Poškodenie pľúc sme 
navodili opakovanou lavážou pľúc fyziolo-
gickým roztokom (0,9 % NaCl, 30 ml/kg, 37 
ºC), ktorý bol podaný cez tracheálnu kany-
lu do pľúc a následne bol odsatý odsávač-
kou. Laváž pľúc sme opakovali 6-10-krát, 
kým nedošlo k poklesu parciálneho tlaku 
kyslíka v arteriálnej krvi (PaO2) na <26,7 
kPa pri ventilácii čistým kyslíkom (FiO2 1.0) 
v dvoch meraniach 5 a 15 min. po laváži. 
Keď boli splnené kritériá pre vytvorenie 
ALI modelu, jednej skupine zvierat sme 
intratracheálne podali budesonid (Pulmi-
cort susp inh, AstraZeneca, 0,25 mg/kg; 
ALI+Bud skupina, n=6) pomocou inpulzné-
ho efektu vysokofrekvenčnej tryskovej 
ventilácie (f. 300/min, Ti 20 %; Mokrá et 
al. 2007) na zabezpečenie rovnomernej 
distribúcie liečiva v pľúcach. Ďalšia skupina 
zvierat s ALI bola ponechaná bez farmako-
logickej liečby (ALI skupina, n=6). Všetky 
zvieratá s ALI (ALI skupina a ALI+Bud sku-
pina) boli ďalej ventilované kyslíkom (FiO2 
1,0, f. 30/min, PIP/PEEP 1,5/0,3 kPa, VT 6-8 
ml/kg) počas 5 hodín od podania liečby. 
Krvné plyny a respiračné parametre sme 
merali 30 min., 1, 2, 3, 4 a 5 h od podania 
liečby, počty leukocytov sme stanovili 30 
min., 1, 3 a 5 h od podania liečby. Po skon-
čení experimentu boli zvieratá predávko-
vané anestetikom. Pravú časť pľúc sme 
použili na určenie stupňa pľúcneho edému 
a na prípravu homogenátu na určenie zá-
palových markerov. Ľavú časť pľúc sme 

lavážovali (0,9 % NaCl, 3x10 ml/kg, 37 ºC) 
a v bronchoalveolárnej lavážnej tekutine 
(BAL) sme určili celkový a diferenciálny 
počet buniek. 

 
Meranie a výpočet respiračných paramet-
rov a indexov 

Tracheálny prietok a VT sme merali 
pomocou pneumotachografickej hlavice. 
Tlak v dýchacích cestách sme registrovali 
pomocou pneumatického katétra zavede-
ného do trachey a pripojeného na elek-
tromanometer. Stredný tlak v dýchacích 
cestách (MAP) sme vypočítali ako: 
MAP=(PIP+PEEP)/2. Oxygenačný index (OI) 
sme vypočítali ako: OI=(MAP x FiO2)/PaO2. 
Index účinnosti ventilácie (VEI) sme vypo-
čítali ako: VEI=3800/[(PIP-PEEP) x frekven-
cia ventilácie x PaCO2]. 

 
Stanovenie počtu leukocytov v krvi 
a buniek v BAL tekutine 

Celkový počet leukocytov v krvi 
sme stanovili mikroskopicky pomocou 
počítacej komôrky po ofarbení podľa 
Türcka. Diferenciálny počet leukocytov 
sme určili mikroskopicky po ofarbení náte-
rov krvi podľa Maya-Grünwalda/Giemsu-
Romanowského. Celkový počet buniek 
v BAL tekutine sme stanovili mikroskopic-
ky pomocou počítacej komôrky. Diferen-
ciálny počet buniek BAL sme určili mikro-
skopicky po ofarbení náterov sedimentu 
BAL tekutiny podľa Maya-
Grünwalda/Giemsu-Romanowského.  

 
Stanovenie stupňa pľúcneho edému 

Stripy tkaniva pravých pľúc sme 
odvážili a sušili počas 24 h pri 60 ºC. Určili 
sme suchú hmotnosť tkaniva a vyjadrili 
pomer vlhkej a suchej hmotnosti pľúc (tzv. 
wet-dry ratio), ktorého vyššia hodnota 
vyjadruje vyššiu akumuláciu tekutiny 
v pľúcach a naopak.  

 
Detekcia prozápalových cytokínov 
v pľúcnom tkanive 
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Stripy z pravých pľúc boli homoge-
nizované v ľadovom fosfátovom pufri s pH 
7,4 (5-krát po dobu 25 s pri 1200 rpm). 
Homogenáty boli následne 3-krát zmraze-
né a centrifugované (pri 12000 rpm počas 
15 min, 4 °C). Výsledné supernatanty boli 
uložené v hlbokomraziacom boxe (-70 °C), 
kým sa realizovali biochemické analýzy. 
Koncentrácie cytokínov (IL-1β, IL-6, IL-8 a 

TNF) v pľúcnom homogenáte sme určili 
pomocou druhovo špecifických ELISA kitov 
(USCN Ltd.) podľa pokynov od výrobcu. 
Výsledky sme analyzovali spektrofotomet-
ricky pomocou mikroplatničkového analy-
zátora. 

 
Štatistika 

Na štatistické spracovanie dát sme 
použili softvér SYSTAT for Windows. Roz-
diely medzi skupinami sme hodnotili po-
mocou one-way ANOVA testu s post-hoc 
Fisherovým LSD testom. Rozdiely v rámci 
skupín sme hodnotili pomocou Wilcoxo-

novho testu. Hodnotu P0.05 sme pova-

žovali za štatisticky významnú. Dáta sme 
vyjadrili ako priemery±SEM. 

 
Výsledky 

Iniciálne hodnoty parametrov na 
začiatku experimentu a hmotnosť zvierat 
boli porovnateľné medzi skupinami 
(P>0.05). V ALI a ALI+Bud skupinách boli 
porovnateľné aj hodnoty parametrov po 
vyvolaní modelu ALI (t.j. pred podaním 
liečby). 

Počas experimentu boli ALI zvieratá 
ventilované porovnateľnými hodnotami 
ventilačných tlakov PIP/PEEP 1,5/0,3 kPa 
s výslednou hodnotou MAP 0,9 kPa. Po 
vytvorení ALI modelu došlo v oboch ALI 
skupinách k poklesu indexu účinnosti ven-
tilácie (VEI) a následne k zhoršeniu oxyge-
nácie v porovnaní s iniciálnymi hodnotami 
(P<0,05). Liečba budesonidom zlepšila VEI 
v porovnaní s neliečenou ALI skupinou 
(P<0,05). Došlo tiež k zlepšeniu oxygená-
cie, rozdiely oproti ALI skupine ale neboli 
štatisticky významné (P>0,05; Tab. 1). 

 
Tab. 1. Respiračné parametre pred a po vyvolaní ALI (Pred/Po ALI) a 30 min., 1-5 h po podaní liečby (Th) 

v skupine s ALI liečenej budesonidom (ALI+Bud) a v skupine s ALI bez liečby (ALI). 

 
Pred ALI Po ALI 

30 min. 
Th 

1 h Th 2 h Th 3 h Th 4 h Th 5 h Th 

PaO2/FiO2 
ALI 70,9±3,3 9,1±1,0 10,4±1,3 9,1±1,1 9,3±0,9 9,1±0,9 9,1±1,1 9,0±1,0 
ALI+Bud 62,9±6,5 11,5±2,5 12,6±1,7 15,5±4,5 21,8±8,6 21,8±8,7 23,4±9,5 23,1±9,8 

Oxygenačný index (OI) 
ALI 1,3±0,1 10,4±1,1 9,5±1,3 10,6±1,2 10,2±0,9 10,3±0,8 10,6±1,2 10,7±1,2 
ALI+Bud 1,5±0,2 10,7±2,2 7,8±1,2 7,5±1,6 7,4±2,2 7,9±2,5 7,4±2,3 7,6±2,3 

Saturácia hemoglobínu kyslíkom (%) 
ALI 99,9±0,0 83,2±4,3 88,1±4,0 84,9±4,1 84,0±3,8 81,0±4,4 78,4±6,2 77,9±6,7 
ALI+Bud 99,9±0,0 87,9±3,5 91,3±3,7 91,4±3,6 89,5±3,9 85,6±5,5 86,2±5,7 84,4±6,6 

Index účinnosti ventilácie (VEI) 
ALI 38,1±3,0 13,1±2,1 14,2±1,5 14,3±3,9 11,1±1,9 9,4±1,5 9,3±1,5 9,4±1,5 
ALI+Bud 40,3±1,4 17,5±1,9 23,7±2,4

#
 22,3±1,9 22,6±3,5* 20,2±4,0* 18,6±4,6 18,4±4,9 

Pre rozdiely medzi ALI+Bud vs. ALI: 
#
P<0,01, *P<0,05.  

 

Vyvolanie ALI spôsobilo masívny in-
flux leukocytov, najmä neutrofilov, do 
pľúcneho tkaniva, čo bolo spojené 
s poklesom ich počtu v periférnej krvi. 
Liečba budesonidom spomalila prestup 
buniek  do pľúc a tým zvýšila počet leuko-
cytov v krvi na konci experimentu (P<0,01 

vs. ALI skupina v 3. a 5. h po podaní lieč-
by). Diferenciálny rozpočet leukocytov na 
konci pokusu vykázal zvýšenie neutrofilov 
a recipročné zníženie lymfocytov v oboch 
ALI skupinách v porovnaní s iniciálnymi 
hodnotami (P<0,001). Po podaní budeso-
nidu sme pozorovali tendenciu k zvýšeniu 
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neutrofilov a poklesu lymfocytov 
v porovnaní s neliečenou ALI skupinou, 
tieto rozdiely ale neboli signifikantné (obe 
P>0,05).  

Analýza BAL tekutiny ukázala zvý-
šenie celkového počtu buniek v oboch ALI 
skupinách v porovnaní so zdravými kon-
trolami (P<0,01). Pri hodnotení diferen-
ciálneho rozpočtu buniek sme zistili, že po 
vyvolaní ALI došlo ku zvýšeniu percenta 
neutrofilov (P<0,001) a eozinofilov 
(P<0,01) v ALI vs. Kontr skupine. Liečba 
budesonidom znížila celkový počet buniek 
v BAL tekutine (P<0,05), znížila relatívny 
počet neutrofilov (P<0,05) a eozinofilov 
(P>0,05) a zvýšila percento mononukleá-
rov (P<0,01) v porovnaní s ALI skupinou. 

Po vyvolaní ALI modelu sa zvýšilo 
prenikanie tekutiny do pľúc v ALI skupi-
nách v porovnaní s kontrolnou skupinou 
(P<0,001). Po liečbe budesonidom sa tvor-
ba pľúcneho edému znížila v porovnaní 
s neliečenou ALI skupinou (P<0,01). 

Aktivácia buniek po vytvorení ALI 
viedla ku zvýšeniu tvorby prozápalových 
cytokínov v pľúcach v porovnaní so zdra-
vými kontrolami (P<0,001). Budesonid 
znížil koncentrácie IL-1β (P<0,05) a TNFα 
(P<0,001) v pľúcnom homogenáte 
v porovnaní s neliečenou ALI skupinou, 
pričom došlo aj k miernemu, ale nesignifi-
kantnému poklesu hladín ostatných dvoch 
cytokínov (Tab. 2). 

 
Tab. 2. Koncentrácie prozápalových cytokínov v homogenáte pľúc (v pg/ml) na konci experimentu v skupine 
zdravých kontrol (Kontr) a v skupine zvierat s ALI bez liečby (ALI) a s liečbou budesonidom (ALI+Bud). 

 Kontr skupina ALI skupina ALI+Bud skupina 

IL-1β  380,0±46,7 688,1±16,1
¥
 591,1±24,9

*
 

IL-6  3,3±0,4 4,1±0,3 3,3±0,4 
IL-8  438,5±62,4 1144,7±29,9

¥
 1031,8±55,1 

TNF  293,1±0,4 307,6±0,7
¥
 303,6±0,7

$
 

Pre porovnanie medzi skupinami: ALI vs. Kontr: 
ε
P<0,05, 

§
P<0,01, 

¥
P<0,001; ALI+Bud vs. ALI: 

*
P<0,05, 

#
P<0,01, 

$
P<0,001. 

 
Diskusia 

Vzhľadom na významnú úlohu zá-
palu a pľúcneho edému v patogenéze ALI 
sme predpokladali, že intratracheálne po-
danie kortikosteroidu budesonidu by moh-
lo zmierniť zápalovú odpoveď, redukovať 
pľúcny edém a v konečnom dôsledku aj 
zlepšiť respiračné parametre u zvierat 
s experimentálne navodeným ALI. V našej 
štúdii ALI vyvolané opakovanou lavážou 
pľúc fyziologickým roztokom viedlo ku 
zvýšenému prenikaniu neutrofilov do pľúc 
a k ich následnej aktivácii, čo sa prejavilo 
zvýšením koncentrácií prozápalových cy-
tokínov. Došlo tiež k významnej tvorbe 
pľúcneho edému v porovnaní so zdravými 
kontrolami. Tieto zmeny následne viedli 
k výraznému zhoršeniu pľúcnych funkcií. 
Liečba budesonidom znížila prienik neut-
rofilov do pľúc a ich aktiváciu a zmiernila aj 

pľúcny edém, čo prispelo ku zlepšeniu 
respiračných parametrov v porovnaní 
s neliečenou skupinou s ALI. Pri difúznom 
alveolárnom poškodení dochádza 
k intenzívnej migrácii polymorfonukleárov 
(PMN), predovšetkým neutrofilov, 
z cirkulácie do pľúc. V našej štúdii sme 
pozorovali zvýšenie celkového počtu bu-
niek v BAL tekutine už 5 h po vyvolaní ALI. 
K podobným výsledkom dospeli aj iní au-
tori na rôznych modeloch ALI (Noda et al. 
2003, Waragai et al. 2007, Lee et al. 2009, 
Menk et al. 2015) a tiež u pacientov s 
ARDS (Nakos et al. 1998) v akútnej fáze 
ochorenia. Skutočnosť, že PMN vo zvýše-
nej miere prenikajú do alveolárnych prie-
storov už niekoľko hodín po poškodení 
pľúc, dokazuje aj nález zvýšeného relatív-
neho počtu neutrofilov a eozinofilov v BAL 
tekutine na konci experimentu. Zvýšené 
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percento neutrofilov v BAL tekutine 4 h po 
indukcii ALI pozorovali aj iní autori  (Noda 
et al. 2003, Waragai et al. 2007, Lee et al. 
2009). Transmigrácia PMN do pľúc bola 
v našej štúdii spojená s poklesom leukocy-
tov i PMN v periférnej krvi. 

Aktivované neutrofily, eozinofily, 
alveolárne makrofágy a fixné pľúcne bun-
ky v priebehu niekoľkých hodín po poško-
dení produkujú množstvo pro- 
i protizápalových látok (Park et al. 2001, 
Bhargava a Wendt 2012). Existujú pritom 
rozdiely v dynamike produkcie medzi jed-
notlivými cytokínmi. Napríklad pri sepse sa 
zistilo, že hladiny IL-1β a TNFα sa zvyšujú 
už počas prvých 30-90 min. po expozícii 
lipopolysacharidu a následne aktivujú 
tvorbu ďalších cytokínov (Cohen 2002). 
Z tohto dôvodu môžu byť hladiny cytokí-
nov včasnej fázy zvýšené už počas prvých 
hodín po inzulte, kým cytokíny neskoršej 
fázy sa zvyšujú až v horizonte niekoľkých 
hodín až dní. 

Spoločným dôsledkom poškodenia 
pľúcnych buniek, zápalu a pľúcneho edé-
mu je zhoršenie respiračných parametrov. 
V našej štúdii sme pozorovali, že opakova-
ná laváž pľúc spôsobila zhoršenie účinnosti 
ventilácie a následne aj oxygenácie 
v porovnaní s iniciálnymi hodnotami. 
Zhoršenie výmeny krvných plynov po vy-
volaní ALI v minulosti zaznamenali aj iní 
autori (Wang et al. 2006, Ronchi et al. 
2011, Ronchi et al. 2012). 

Vzhľadom na patofyziologické 
zmeny pri ALI sme predpokladali, že poda-
nie kortikosteroidov by mohlo zlepšiť 
pľúcne funkcie. Predchádzajúce, prevažne 
klinické práce, v ktorých boli systémovo 
podané kortikosteroidy (predovšetkým 
metylprednizolón), demonštrovali nejed-
noznačné výsledky (Steinberg et al. 2006, 
Meduri et al. 2007, Deal et al. 2008, Tang 
et al. 2009, Ruan et al. 2014), pravdepo-
dobne v dôsledku  rozdielov dizajnu reali-
zovaných štúdií. V našej práci sme bude-
sonid podali intratracheálne, keďže sme 

predpokladali, že lokálne podanie do mies-
ta poškodenia môže mať výraznejší tera-
peutický efekt. Podanie budesonidu znížilo 
migráciu PMN do pľúc a ich aktiváciu, čo 
sa prejavilo znížením koncentrácií prozá-
palových cytokínov v pľúcnom tkanive. 
Okrem toho budesonid znížil tvorbu pľúc-
neho edému, zlepšil účinnosť ventilácie 
a vykázal jednoznačnú tendenciu 
k zlepšeniu oxygenácie v porovnaní 
s neliečenou ALI skupinou. Pozitívny efekt 
budesonidu môže vyplývať z jeho rovno-
merného lokálneho podania pomocou 
inpulzného efektu vysokofrekvenčnej trys-
kovej ventilácie (Mokra et al. 2007) a tiež 
z jeho včasného podania, ktoré by malo 
byť účinnejšie ako neskoré podanie (Me-
duri et al. 2007). Zlepšenie pľúcnej me-
chaniky a zmiernenie zápalu po podaní 
budesonidu pri ALI pred časom publikovali 
aj iní autori (Chen et al. 2013, Ju et al. 
2014), zatiaľ čo v iných prácach budesonid 
nebol dostatočne účinný (Smith et al. 
2009, Luo et al. 2014). V našej predchá-
dzajúcej štúdii realizovanej na inom mode-
le ALI, na modele syndrómu aspirácie me-
kónia, sa budesonid  ukázal ako vysoko 
efektívny v potlačení zápalu a v zlepšení 
pľúcnych funkcií (Mokra et al. 2007). Zlep-
šenie ventilácie a oxygenácie po včasnej 
liečbe kortikosteroidmi sa pozorovalo aj 
v podskupinách pacientov s ARDS (Stein-
berg et al. 2006, Meduri et al. 2007). 

Záverom môžeme konštatovať, že 
intratracheálne podanie kortikosteroidu 
budesonidu redukovalo migráciu PMN do 
pľúc a ich aktiváciu, zmiernilo zápal 
a tvorbu pľúcneho edému, čo sa prejavilo 
na zlepšení respiračných parametrov 
v porovnaní so zvieratami s ALI, ktoré ne-
boli liečené budesonidom. Naše výsledky 
naznačujú, že lokálne podanie kortikoste-
roidov by mohlo byť perspektívne aj 
v liečbe pacientov s ALI. 
 
Práca vznikla vďaka finančnej podpore projek-
tu „Martinské centrum pre biomedicínu“, 
ITMS: 26220220187, projekt je spolufinanco-
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vaný zo zdrojov EÚ; projektov APVV-0435-11 a 
APVV-15-0075, a projektu VEGA 1/0305/14. 
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Úvod 
 Akútne poškodenie pľúc (acute 
lung injury, ALI) a jeho závažnejšia forma 
známa ako syndróm akútnej respiračnej 
tiesne (acute respiratory distress syn-
drome, ARDS) môžu vzniknúť z rôznych 
pľúcnych i mimopľúcnych príčin. ALI/ARDS 
postupne prechádza troma fázami: exsu-
dačnou fázou s akútnym zápalom a 
masívnou tvorbou pľúcneho edému, po 
ktorej nasleduje fibroproliferačná fáza s 
tvorbou hyalínnych membrán a rôznym 
stupňom fibrózy a napokon za ideálnych 
okolností proces vyhojenia (Matthay a 
Zemans 2011).  
 V akútnej fáze ochorenia difúzne 
poškodenie alveolárnych epitelových 
buniek a/alebo endotelových buniek vedie 
k zvýšenej permeabilite alveolo-kapilárnej 
membrány. Poškodenie bunkovej bariéry 
umožňuje prienik tekutiny bohatej na 
proteíny z plazmy do pľúc. Zároveň dochá-
dza ku zvýšenej migrácii zápalových buniek 
do pľúc, a to najmä neutrofilov. Bunky 
prenikajúce do pľúc a tiež štrukturálne 
pľúcne bunky sú aktivované a tvoria 
množstvo prozápalových látok, ktoré sa 
výraznou mierou podieľajú na poškodení 
pľúcneho tkaniva a surfaktantu (Grommes 
a Soehnlein 2011).  
 Vzhľadom k patofyziologickým 
zmenám, ku ktorým dochádza v akútnej 
faze ALI/ARDS, sme predpokladali, že po-
danie kortikosteroidu, napr. dexameta-
zónu by mohlo mať pozitívny efekt na zá-
pal a tvorbu pľúcneho edému. Kortikoste-

roidy ovplyvňujú viacero zápalových kas-
kád a dejov v organizme, vďaka čomu ma-
jú výrazný protizápalový a antiedematózny 
efekt (Coutinho a Chapman 2011). Cieľom 
tejto pilotnej štúdie bolo zistiť, či systémo-
vé podanie dexametazónu v akútnej fáze 
ALI/ARDS môže pozitívne ovplyvniť pľúcne 
funkcie a miektoré markery zápalu 
v porovnaní s neliečenými jedincami. 
 
Metodika 
 Protokol experimentov bol schvá-
lený Etickou komisiou JLF UK a Štátnou 
veterinárnou a potravinovou správou.  
V štúdii sme použili dospelé králiky (kmeň 
novozélandský biely) oboch pohlaví 
s priemernou hmotnosťou 2,5±0,3 kg 
(priemer±SD). Zvieratá sme uviedli do cel-
kovej anestézy i.m. podaním ketamínu (20 
mg/kg; Narketan, Vétoquinol, UK) a xylazí-
nu (5 mg/kg; Xylariem, Riemser, SRN). 
Hĺbka anestézy bola kontinuálne udržiava-
ná pomocou ketamínu (20 mg/kg/h) po-
dávaného injekčnou pumpou. Vykonali 
sme tracheotómiu a zaviedli sme katétre 
do a. femoralis (odber arteriálnej krvi) a v. 
femoralis (podávanie anestetík a iných 
liečiv) a do pravej predsiene (odber zmie-
šanej venóznej krvi). Jednu skupinu zvie-
rat, ktorá slúžila ako zdravé neventilované 
kontroly, sme usmrtili predávkovaním 
anestetikom na začiatku experimentu 
(Kontr, n=6). Ostatným zvieratám bolo 
podané myorelaxans (pipekurónium bro-
mid, 0,3 mg/kg/30 min; Arduan, Gedeon 
Richter, Maďarsko) a boli ventilované kon-
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venčne tlakovo-kontrolovaným ventiláto-
rom (Beat-2, Chirana, SR) s frekvenciou (f.) 
30/min, frakciou inspirovaného kyslíka 
(FiO2) 1,0, časom inspíria (Ti) 50 
%, vrcholovým inspiračným tlakom (PIP) 
1,5 kPa, pozitívnym tlakom na konci výdy-
chu (PEEP) 0,3 kPa a dychovým objemom 
(VT) 6-8 ml/kg. Po 15 min. stabilizácie sme 
zaznamenali respiračné parametre 
a odobrali vzorky krvi pre analýzu krvných 
plynov (RapidLab 348, Siemens, SRN). Po-
škodenie pľúc sme navodili opakovanou 
lavážou pľúc fyziologickým roztokom (0,9 
% NaCl, 30 ml/kg, 37 ºC), ktorý bol podaný 
cez tracheálnu kanylu do pľúc a následne 
bol odsatý odsávačkou. Laváž pľúc sme 
opakovali 6-10-krát, kým nedošlo 
k poklesu parciálneho tlaku kyslíka 
v arteriálnej krvi (PaO2) na <26,7 kPa pri 
ventilácii čistým kyslíkom (FiO2 1.0) 
v dvoch meraniach 5 a 15 min. po laváži. 
Keď boli splnené kritériá pre vytvorenie 
ALI modelu, jednej skupine zvierat sme 
intravenózne podali dexametazón (Dexa-
med, Medochemie, 0,5 mg/kg; ALI+Dex 
skupina, n=6). Ďalšia skupina zvierat s ALI 
bola ponechaná bez farmakologickej liečby 
(ALI skupina, n=6). Všetky zvieratá s ALI 
(ALI skupina a ALI+Dex skupina) boli ďalej 
ventilované kyslíkom (FiO2 1,0, f. 30/min, 
PIP/PEEP 1,5/0,3 kPa, VT 6-8 ml/kg) počas 
5 hodín od podania liečby. Krvné plyny 
a respiračné parametre sme merali 30 
min., 1, 2, 3, 4 a 5 h od podania liečby, 
počty leukocytov sme stanovili 30 min., 1, 
3 a 5 h od podania liečby. Po skončení ex-
perimentu boli zvieratá predávkované 
anestetikom. Pravú časť pľúc sme použili 
na určenie stupňa pľúcneho edému a na 
prípravu homogenátu na určenie zápalo-
vých markerov. Ľavú časť pľúc sme lavážo-
vali (0,9 % NaCl, 3x10 ml/kg, 37 ºC) 
a v bronchoalveolárnej lavážnej tekutine 
(BAL) sme určili celkový a diferenciálny 
počet buniek. 
 

Meranie a výpočet respiračných paramet-
rov a indexov 
 Tracheálny prietok a VT sme merali 
pomocou pneumotachografickej hlavice. 
Tlak v dýchacích cestách sme registrovali 
pomocou pneumatického katétra zavede-
ného do trachey a pripojeného na elek-
tromanometer. Stredný tlak v dýchacích 
cestách (MAP) sme vypočítali ako: 
MAP=(PIP+PEEP)/2 a oxygenačný index 
(OI) ako: OI=(MAP x FiO2)/PaO2.  
 
Stanovenie počtu buniek v BAL tekutine 
 Celkový počet buniek v BAL tekuti-
ne sme stanovili mikroskopicky pomocou 
počítacej komôrky. Diferenciálny počet 
buniek BAL sme určili mikroskopicky po 
ofarbení náterov sedimentu BAL tekutiny 
podľa Maya-Grünwalda/Giemsu-
Romanowského.  
 
Stanovenie stupňa pľúcneho edému 
 Stripy tkaniva pravých pľúc sme 
odvážili a sušili počas 24 h pri 60 ºC. Určili 
sme suchú hmotnosť tkaniva a vyjadrili 
pomer vlhkej a suchej hmotnosti pľúc (tzv. 
wet-dry ratio), ktorého vyššia hodnota 
vyjadruje vyššiu akumuláciu tekutiny 
v pľúcach a naopak.  
 
Detekcia prozápalových cytokínov 
v pľúcnom tkanive 
 Stripy z pravých pľúc boli homoge-
nizované v ľadovom fosfátovom pufri s pH 
7,4 (5-krát po dobu 25 s pri 1200 rpm). 
Homogenáty boli následne 3-krát zmraze-
né a centrifugované (pri 12000 rpm počas 
15 min, 4 °C). Výsledné supernatanty boli 
uložené v hlbokomraziacom boxe (-70 °C), 
kým sa realizovali biochemické analýzy. 
Koncentrácie cytokínov (IL-1β, IL-8 a 

TNF) a markera poškodenia alveolárnych 
buniek I. typu, ktorý je známy pod názvom 
endogénny sekretorický receptor pre kon-
cové produkty pokročilej glykácie (endo-
genous secretory receptor for advanced 
glycation end-products, esRAGE) 
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v pľúcnom homogenáte sme určili pomo-
cou druhovo špecifických ELISA kitov 
(USCN pre cytokíny, ABIN pre esRAGE) 
podľa pokynov od výrobcov. Výsledky sme 
analyzovali spektrofotometricky pri 450 
nm pomocou mikroplatničkového analyzá-
tora. 
 
Štatistika 
 Na štatistické spracovanie dát sme 
použili softvér SYSTAT for Windows. Roz-
diely medzi skupinami sme hodnotili po-
mocou one-way ANOVA testu s post-hoc 
Fisherovým LSD testom. Rozdiely v rámci 
skupín sme hodnotili pomocou Wilcoxo-

novho testu. Hodnotu P0.05 sme pova-
žovali za štatisticky významnú. Dáta sme 
vyjadrili ako aritmetické priemery±SEM. 
 
 
 
 

Výsledky 
 Iniciálne hodnoty parametrov na 
začiatku experimentu a hmotnosť zvierat 
boli porovnateľné medzi skupinami 
(P>0.05). V ALI a ALI+Dex skupinách boli 
porovnateľné aj hodnoty parametrov po 
vyvolaní modelu ALI (t.j. pred podaním 
liečby). 
Počas experimentu boli ALI zvieratá venti-
lované porovnateľnými hodnotami venti-
lačných tlakov PIP/PEEP 1,5/0,3 kPa 
s výslednou hodnotou MAP 0,9 kPa. Po 
vytvorení ALI modelu došlo v oboch ALI 
skupinách k zvýšeniu PaCO2 a zníženiu pH 
a tiež k zhoršeniu oxygenácie v porovnaní 
s iniciálnymi hodnotami (P<0,05). Liečba 
dexametazónom zlepšila výmenu dýcha-
cích plynov v porovnaní s neliečenou ALI 
skupinou, rozdiely medzi skupinami ale 
neboli štatisticky významné (P>0,05; Tab. 
1). 
 

 
Tab. 2 Respiračné parametre pred a po vyvolaní ALI (Pred/Po ALI) a 30 min., 1-5 h po podaní liečby (Th) v sku-
pine s ALI liečenej dexametazónom (ALI+Dex) a v skupine s ALI bez liečby (ALI). 

 
Pred ALI Po ALI 

30 min. 
Th 

1 h Th 2 h Th 3 h Th 4 h Th 5 h Th 

PaO2/FiO2 
ALI 68,6±4,47 11,0±0,74 13,8±2,10 17,0±4,48 23,2±9,25 22,8±9,02 20,0±7,36 18,8±6,19 
ALI+Dex 67,7±7,16 8,28±1,90 33,1±9,86 35,6±10,4 36,2±11,0 38,2±11,0 35,3±10,3 38,2±10,4 

Oxygenačný index (OI) 
ALI 1,35±0,10 8,37±0,60 7,37±1,16 7,10±1,46 6,36±1,39 6,30±1,36 6,69±1,36 6,93±1,45 
ALI+Dex 1,44±0,24 13,5±2,27 4,36±1,20 4,24±1,25 4,39±1,42 4,00±1,27 4,17±1,23 3,65±1,08 

Saturácia hemoglobínu kyslíkom (%) 
ALI 99,9±0,02 93,4±1,33 92,8±2,72 92,5±3,29 94,2±2,52 93,4±3,14 92,1±3,63 91,4±4,07 
ALI+Dex 99,9±0,05 75,5±8,52 97,9±0,90 97,9±0,85 97,5±1,24 97,6±1,17 97,7±1,02 98,4±0,71 

PaCO2 (kPa) 
ALI 2,94±0,26 6,98±0,80 6,75±0,72 6,88±0,89 6,56±0,89 7,46±1,35 7,82±1,28 7,97±1,16 
ALI+Dex 2,70±0,18 7,18±1,23 5,83±1,31 5,64±1,17 5,45±1,06 5,86±1,42 5,59±0,98 5,60±0,99 

pHa         
ALI 7,59±0,03 7,25±0,04 7,24±0,03 7,20±0,03 7,18±0,04 7,15±0,04 7,12±0,04 7,14±0,04 
ALI+Dex 7,67±0,02 7,26±0,05 7,31±0,05 7,28±0,05 7,25±0,03 7,22±0,04 7,23±0,05 7,23±0,04 

Skratky: PaO2: parciálny tlak kyslíka v arteriálnej krvi, FiO2: frakcia inspirovaného kyslíka vo vdychovanom plyne, 
PaCO2: parciálny tlak oxidu uhličitého v arteriálnej krvi, pHa: pH arteriálnej krvi. Pre rozdiely medzi skupinami: 
P>0,05. 
 

Vyvolanie ALI spôsobilo zvýšený 
prestup leukocytov do pľúcneho tkaniva 
v porovnaní so zdravými kontrolami 
(P<0,05). Liečba dexametazónom mierne 
spomalila prestup buniek do pľúc, ale ten-

to rozdiel oproti neliečenej ALI skupine 
nebol štatisticky významný (P>0,05).  

Pri hodnotení diferenciálneho roz-
počtu buniek BAL sme zistili, že po vyvola-
ní ALI došlo ku zvýšeniu percenta neutrofi-
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lov (P<0,001) a eozinofilov (P<0,01) 
a zníženiu relatívneho počtu monocytov-
makrofágov (P<0,001) v ALI skupine 
v porovnaní s Kontr skupinou. Liečba de-
xametazónom znížila relatívny počet neut-
rofilov (P<0,001) a eozinofilov (P<0,05) 
a zvýšila percento mononukleárov 
(P<0,001) v porovnaní s ALI skupinou. 

Po vytvorení ALI modelu sa zvýšilo 
aj prenikanie tekutiny do pľúc v ALI skupi-
ne v porovnaní s kontrolnou skupinou 
(P<0,001). Po liečbe dexametazónom sa 
tvorba pľúcneho edému znížila 
v porovnaní s neliečenou ALI skupinou 
(P<0,001). 

Po vytvorení ALI sme pozorovali aj 
zvýšenie tvorby prozápalových cytokínov 
IL-1β, IL-8 a TNFα v pľúcach v porovnaní so 
zdravými kontrolami (P<0,05 alebo 0,01). 
Dexametazón znížil koncentrácie všetkých 
troch cytokínov v pľúcnom homogenáte, 
ale štatisticky významný rozdiel 
v porovnaní s neliečenou ALI skupinou 
sme pozorovali len pri IL-1β (P<0,05). Pri 
ALI došlo aj k miernemu, ale nesignifikant-
nému zvýšeniu hladiny esRAGE v pľúcach, 
ktoré svedčí o poškodení alveolárnych 
buniek I. typu. Dexametazón znížil koncen-
tráciu tohto markera v pľúcnom tkanive 
signifikantne oproti neliečenej ALI akupine 
(P<0,05). 

 
Diskusia 

Kortikosteroidy ovplyvňujú viaceré 
zápalové kaskády a výrazným spôsobom 
redukujú edém. Z tohto dôvodu sme 
predpokladali, že ich systémové podanie 
v akútnej fáze ALI môže priaznivým spôso-
bom ovplyvniť pľúcne funkcie. V našej štú-
dii sme zistili, že intravenózne podanie 
dexametazónu králikom s ALI, ktorý bol 
navodený opakovanými lavážami pľúc fy-
ziologickým roztokom zmiernilo  zápal 
a poškodenie pľúc, redukovalo pľúcny 
edém a javilo tendenciu ku zlepšeniu vý-
meny krvných plynov.  

Po vyvolaní ALI sme v našej štúdii 
zaznamenali zvýšenie celkového počtu 
buniek v BAL tekutine v porovnaní so 
zdravými kontrolami, a to už 5 h po vytvo-
rení modelu ALI. Tento nález potvrdzuje, 
že laváž pľúc spôsobila poškodenie alveo-
lo-kapilárnej membrány a umožnila pre-
stup tekutiny a buniek do alveolárneho 
priestoru. O tom, že v poškodených pľú-
cach došlo k následnej aktivácii migrova-
ných leukocytov, ako aj štrukturálnych 
pľúcnych buniek, svedčí zvýšenie hladín 
prozápalových cytokínov IL-1β, IL-8 
a TNFα.  Tieto cytokíny sú veľmi citlivými 
markermi poškodenia pľúc aj u pacientov s 
ALI/ARDS (Bhargava a Wendt 2012), pri-
čom zvýšenie IL-8 býva spojené aj so zvý-
šenou mortalitou (Baughman et al. 1996). 
V našej štúdii sa po liečbe dexametazó-
nom znížila koncentrácia IL-1β v pľúcnom 
tkanive a zaznamenali sme aj tendenciu 
k poklesu ďalších dvoch cytokínov. Zníže-
nie expresie prozápalových látok po liečbe 
kortikosteroidmi pred časom publikovali aj 
iní autori (Kovalovsky et al. 2000, Price et 
al. 2011). 

Poškodenie alveolo-kapilárnej 
membrány, prestup zápalových buniek do 
alveolárneho priestoru a porucha trans-
portu tekutiny cez túto bariéru následne 
vedie k hromadeniu tekutiny v pľúcnom 
tkanive (Goodman et al. 2003, Zhang et al. 
2014). V našej štúdii sme demonštrovali 
signifikantné zvýšenie pomeru vlhkej 
a suchej hmotnosti pľúc, ktorý sa používa 
ako marker posúdenia stupňa pľúcneho 
edému. Liečba dexametazónom výrazne 
znížila tvorbu pľúcneho edému 
v porovnaní s neliečenou ALI skupinou. 
K podobným výsledkom v minulosti dospe-
li aj iní autori (Lefort et al. 2001).  

Na zhodnotenie poškodenia alveo-
lárnych buniek I. typu, ktoré tvoria viac 
ako 90 % plochy alveol, sme použili stano-
venie koncentrácie esRAGE. Po vyvolaní 
ALI bola jeho hladina mierne zvýšená, pri-
čom po podaní dexammetazónu sa jeho 
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koncentrácia signifikantne znížila. Tento 
nález svedčí o výraznom efekte dexameta-
zónu na aktivitu tohto markera, ktorý je 
okrem iného aj významným činiteľom, 
ktorý propaguje zápalovú odpoveď pro-
stredníctvom nukleárneho faktora NF–κB 
a priamym spôsobom zasahuje do tvorby 
prozápalových cytokínov, voľných foriem 
kyslíka a proteáz (Uchida et al. 2006).  

Zmiernenie zápalu a pľúcneho 
edému sa v konečnom dôsledku prejavilo 
aj na tendencii ku zlepšeniu výmeny dý-
chacích plynov, a to už v priebehu prvých 
30 min. od podania dexametazónu. Po-
dobný charakter rýchlej odpovede na lieč-
bu dexametazónom sme pozorovali aj 
v inej našej štúdii realizovanej na králi-
koch, kde bolo ALI vyvolané intratracheál-
nym podaním mekónia (Mokra et al. 
2007).  

Záverom konštatujeme, že intrave-
nózne podanie dexametazónu sa javí ako 
vhodný spôsob liečby ALI, nakoľko znížilo 
prestup neutrofilov do pľúc a ich aktiváciu 
a redukovalo pľúcny edém, čím prispelo 
k miernemu zlepšeniu respiračných para-
metrov. 
 
Práca vznikla vďaka finančnej podpore projek-
tu „Martinské centrum pre biomedicínu“, 
ITMS: 26220220187, projekt je spolufinanco-
vaný zo zdrojov EÚ; projektov APVV-0435-11 a 
APVV-15-0075, a projektu VEGA 1/0305/14. 
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Úvod 

V odbornej literatúre sa čoraz čas-
tejšie stretávame s pojmami ako com-
pliance a adherencia. Nakoľko ide o termí-
ny, ktoré nie sú široko známe a mnohí by 
ich mohli považovať za synonymá, rozhodli 
sme sa v tomto článku bližšie ich špecifi-
kovať a poukázať na význam ich rozlišova-
nia, ale aj používania v klinickej a farma-
ceutickej praxi. Okrem toho bližšie charak-
terizujeme dôvody nonadherencie a 
stručne naznačujeme možnosti jej preven-
cie. 

 
Čo je to compliance? 

Compliance (doslovný preklad 
„poddajnosť, vyhovenie niečomu“) vyjad-
ruje  mieru spolupráce, akou sa pacient 
riadi odporúčaniami lekára, prípadne ďal-
ších kompetentných zdravotníckych pra-
covníkov (Práznovcová, 2002). Compliance 
pacienta je zrejme najviac študovanou a 
zároveň najmenej pochopenou behavio-
rálnou otázkou v medicíne. Je témou 
mnohých súčasných diskusií v medicínskej 
literatúre. Počet citácií samotného slova 
“compliance” v literatúre za posledných 40 
rokov rástol exponenciálnym radom (Dü-
sing et al. 2001). Nízka compliance k pred-
písanej liečbe je aj napriek všetkým bene-
fitom, ktoré farmakoterapia prináša, veľmi 
častým problémom v klinickej praxi a je 
mnohokrát, avšak nepredvídateľne, mar-
kerom pacientových neuspokojivých vý-
sledkov v liečbe ( Haynes a Dantes 1987).  

 
Rozsah compliance 

Rozdiel medzi reálnou a ideálnou 
praxou naznačuje, že miera compliance 

pacienta v dlhodobej terapii je okolo 50%. 
Znamená to, že takmer polovica pacientov 
nedôsledne až ľahostajne pristupuje k na-
stavenej liečbe (Sackett a Snow, 1979). Asi 
tretina pacientov sa úplne prispôsobuje 
odporúčanej liečbe, tretina sa prispôsobu-
je len niekedy a približne tretina sa nepri-
spôsobuje vôbec (Fedder, 1982). Vo vše-
obecnosti je compliance v krátkodobej 
terapii vyššia v porovnaní s dlhodobou 
terapiou, avšak rapídny pokles v spoluprá-
ci sa objavuje už v prvých 10 dňoch krát-
kodobej terapie. To dokazuje, že stupeň 
compliance sa môže meniť už aj v krátko-
dobom meradle (Horowitz a Horowitz, 
1993). Slabá compliance sa uvádza ako 
najčastejšia príčina neúspešnej liečby a 
dôkazy naznačujú, že pacienti, ktorí dô-
sledne spolupracujú na liečbe, majú lepšie 
terapeutické výsledky, než pacienti, ktorí 
terapeutický plán nedodržiavajú, dokonca 
i keď užívajú placebo (Moore, 1996).  

 
Compliance oproti adherencii 

Ďalším často používaným 
jmom  je adherencia (z anglického adhe-
rence, t.j. dodržiavanie, zachovávanie pra-
vidla), ktorú môžeme voľnejšie preložiť aj 
ako priľnutie alebo priľnavosť (Urquhart, 
2001). Svetová zdravotnícka organizácia 
(SZO) definuje adherenciu ako stupeň, 
akým pacientovo správanie korešponduje 
s dohodnutými odporúčaniami poskytova-
teľa zdravotnej starostlivosti (Dobbels et 
al. 2005). Compliance vyjadruje predpo-
klad pacientovej podriadenosti voči autori-
te lekára, zatiaľ čo adherencia znamená, 
že pacient spoločne s lekárom spolupracu-
je na zlepšení zdravotného stavu, berúc do 

mailto:iprokipcak@gmail.com
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0197245687900213
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úvahy odborný úsudok lekára, pacientov 
životný štýl, jeho hodnoty a preferencie 
(Spiro, 2001). 

 
Viacrozmerný model adherencie 

podľa SZO  
Tento model vyjadruje hlavné dô-

vody nonadherencie podľa sledovaných 

údajov z viacerých štúdií. Medzi najdôleži-
tejšie dôvody patria podľa Sulimana et. al. 
(2012) pacient, farmakoterapia, systém 
zdravotnej starostlivosti, socioekonomic-
ké bariéry a zdravotný stav pacienta. Jed-
notlivé dôvody v každej z oblastí sú uve-
dené v tabuľke 1. 

 
Tab. 1 Dôvody nonadherencie (upravené podľa Sulimana et al., 2012) 

 Pacient Farmakoterapia Systém zdravotnej 
starostlivosti 

Socio-ekonomické 
bariéry 

Zdravotný stav 
pacienta 

76% 29% 27% 22% 8% 

 zabudne/ neza-
budne užiť liek 

 zabudne/ neza-
budne na dopl-
nenie liekov/ 
opätovná pre-
skripcia 

 nedôvera v lieč-
bu 

 nedostatočný 
účinok liečby 

 úmyselne pre-
stane užívať lieky 
alebo zmení dáv-
kovanie 

 alternatívne 
metódy  

 slabé vedomosti 
o chorobe a jej 
liečbe 

 výskyt nežiadu-
cich účinkov 

 efektivita liečby 

 frekvencia zmien 
v medikácii 

 komplikovanosť 
liečby 

 vzájomný vplyv 
ďalších užívaných 
liekov 

 predošlé zlyhania 
v liečbe 

 vzťah pacienta k 
poskytovateľovi 
zdravotnej sta-
rostlivosti, leká-
rovi, lekárnikovi 

 kvalita komuni-
kácie s pacien-
tom zo strany 
lekára a lekárni-
ka 

 dostupnosť 
zdravotnej sta-
rostlivosti 

 spokojnosť s 
podanými in-
formáciami 

 vysoká cena lie-
kov 

 nedostatočné 
vedomosti o 
zdravotnom sta-
ve 

 slabá sociálna 
podpora (rodina, 
priatelia) 

 kultúrne a jazy-
kové bariéry 

 depresia 

 schopnosť správ-
ne užiť/ použiť 
liek 

 schopnosť prečí-
tať si informácie 
o lieku 

 miera, akou cho-
roba ovplyvňuje 
pacientovo vní-
manie možných 
rizík 

 závažnosť symp-
tómov 

 stupeň progresie 
choroby 

Možnosti ovplyvnenia adherencie 
Úspešnosť liečby závisí od správnej 

a efektívnej medikácie ako aj od adheren-
cie pacienta k nastavenému terapeutic-
kému režimu. Pacienti, poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti a systémy zdra-
votnej starostlivosti hrajú hlavnú úlohu v 
zlepšovaní adherencie k liečbe (Jimmy a 
Jose, 2011). K hlavným oblastiam, ktoré 
môžu pri správnom fungovaní prispieť 
k zvýšeniu adherencie pacientov k liečbe, 
patrí racionálna preskripcia a najmä ko-
munikácia s pacientom.  
 
Preskripcia 

Lekári by mali hľadať spôsoby efek-
tívnej spolupráce s pacientom už v rámci 
samotnej preskripcie lieku. Vždy, keď je to 

možné, je potrebné zahrnúť pacienta do 
rozhodovania ohľadom medikácie tak, aby 
mal pocit určitého partnerstva na zostavo-
vaní terapeutického plánu. Dôležité je tak-
tiež čo najviac zjednodušiť liekový harmo-
nogram a prispôsobiť ho pacientovým cha-
rakteristikám. Je zrejmé, že pri niektorých 
ochoreniach je uvedený postup skôr teo-
retický, avšak v mnohých prípadoch by 
mohol viesť k zvýšeniu adherencie ku zvo-
lenej farmakoterapii. 
 
Komunikácia 

Nemenej dôležitým faktorom je 
komunikácia s pacientom. V tomto smere 
je zásadné podať pacientovi kľúčové in-
formácie o liečbe a predpísanom lieku pri 
preskripcii v ambulancii a dispenzácii 
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v lekárni a informovať pacienta o možných 
vedľajších účinkoch (terapia môže zlyhať 
kvôli vedľajším účinkom, ktoré mu neboli 
ozrejmené v predstihu). 
Pacient si môže viesť kalendár, liekové 
karty alebo harmonogram, ktorý špecifiku-
je čas, kedy je potrebné užiť liek a taktiež 
používať dávkovače liekov (Jimmy a Jose, 
2011). Samozrejme je potrebné individu-
álne zvážiť množstvo i formu poskytnutých 
informácií, a to v závislosti od edukácie 
pacienta. Okrem toho je potrebné nespo-
liehať sa na tretiu stranu, t.j. je lepšie, ak 
potrebné informácie poskytnú obaja (lekár 
aj lekárnik) ako ani jeden z nich. 
 
Záver 

Slabá spolupráca pacienta v liečbe 
je globálne najčastejšou príčinou zlyhania 
farmakoterapie. Aby sme mohli predísť 
rizikám, ktoré v súvislosti so slabou com-
pliance a nonadherenciou vznikajú, je nut-
né zamerať sa na samotnú edukáciu pa-
cienta, zlepšovanie komunikácie a motivá-
cie. Lekári, lekárnici a zdravotné sestry 
majú kľúčovú úlohu na tvorbe terapeutic-
kých stratégií, ktoré môžu významne 
ovplyvniť pacientov postoj k liečbe, jej 
výsledky, ako aj dopad na verejné financie. 
Preto je potrebný multidisciplinárny prí-
stup k problematike, čo zahŕňa profesio-
nálnu a kolegiálnu podporu všetkých, ktorí 
sú do farmakoterapie pacienta zahrnutí. 
Zároveň je potrebné hľadať riešenie nielen 
globálne, ale aj v rámci jednotlivých  odbo-
rov, keďže  miera problémov spôsobených 
týmito  rizikami  závisí aj od charakteru 
a druhu liečeného ochorenia. 
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Úvod 
Hoci tuberkulóza (TB) patrí 

v súčasnosti na území Slovenskej republiky 
(SR) k zriedkavejším respiračným ochore-
niam a SR sa zaraďuje ku krajinám s jej 
nízkym výskytom, jej incidencia 
v niektorých krajinách (najmä v krajinách 
východnej Európy) neustále rastie. Čoraz 
častejšie sa objavujú aj kmene mykobakté-
rií, ktoré sú rezistentné na viaceré antitu-
berkulotiká (AT). Práve rýchly rozvoj rezis-
tencie na v súčasnosti podávané AT je dô-
kazom toho, že aj v dnešnej dobe si TBC 
uchováva charakter ťažko liečiteľného in-
fekčného ochorenia. Predpokladá sa, že 
momentálne je na svete infikovaných mul-
tirezistentnými kmeňmi Mycobacterium 
tuberculosis (M. tuberculosis) približne 50 
miliónov ľudí. Vznik a šírenie rezistentnej 
tuberkulózy, obzvlášť najvážnejších foriem 
– multirezistentnej tuberkulózy (MDR-TB) 
a extenzívne liekovo rezistentnej tuberku-
lózy (XDR-TB), sú hlavnými výzvami glo-
bálneho boja proti tuberkulóze, nakoľko 
liečba rezistentných foriem je lekársky aj 
finančný problém. 

Rezistencia na AT nie je úplne no-
vým fenoménom. Kmene M. tuberculosis 
rezistentné na streptomycín sa objavili 
veľmi rýchlo po jeho zavedení do liečby 
TB. Rezistencia M. tuberculosis na AT je 
spontánnou chromozomálnou mutáciou, 
vyskytujúcou sa pri mykobakteriálnej rep-
likácii s frekvenciou 10-6 až 10-8. Moleku-
lárno-biologicky je rezistencia založená na 
mutáciách v géne mykobaktérií, ktoré ve-
dú najčastejšie ku zmene cieľovej moleku-

ly alebo k inaktivácii enzýmov aktivujúcich 
prekurzory na účinné látky. Takto zmene-
ný enzým už nie je miestom účinku AT, čo 
môže viesť ku klinicky významnej rezisten-
cii na AT.  
 
Cieľ  

Cieľom práce bolo zosumarizovať 
databázu bakteriologicky overených prí-
padov TB u dospelých pacientov za roky 
2009-2015 v SR v rámci centrálne analyzo-
vaných pacientov v Národnom ústave tu-
berkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej 
chirurgie (NÚTPChaHCh) vo Vyšných Há-
goch a otestovať citlivosť na AT u všetkých 
bakteriologicky overených prípadov TB za 
roky 2012 – 2015. Zároveň sme porovnali 
zistené laboratórne parametre s klinickým 
stavom jednotlivých pacientov, vrátane 
ďalších parametrov (debacilizácia, dosiah-
nutie remisie a pod.) a použitia antituber-
kulotík v závislosti od typu rezistencie. 

 
Metodika  

Do databázy bakteriologicky ove-
rených pacientov sme zaradili všetkých 
pacientov, u ktorých bola diagnostikovaná 
a bakteriologicky potvrdená infekcia M. 
tuberculosis. Následne sme u nich e-
testom ako aj pomocou PCR analýzy určili 
typ rezistencie. Pacientov sme rozdelili do 
skupín buď podľa typu rezistencie.  

K základným sledovaným paramet-
rom patril priemerný vek pacientov pri 
prvom prijatí, úspešnosť a trvanie debacili-
zácie, výskyt úmrtia, resp. dosiahnutie 
remisie u pacientov ako aj prítomnosť re-

mailto:porvaznik@hagy.sk
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cidívy. Zároveň sme porovnávali vybrané 
laboratórne parametre pred začatím lieč-
by a po jej skončení a v prípade markerov 
poškodenia pečene, resp. poruchy vylučo-
vania kyseliny močovej aj po nasadení 
liečby a pred začatím symptomatickej lieč-
by hepatoprotektívami a urikosurikami. V 
tejto súvislosti sme porovnávali aj počty 
pacientov, ktorým musela byť v súvislosti 
so zvýšenými aktivitami pečeňových en-
zýmov a zvýšenými hladinami kyseliny 
močovej nasadená symptomatická liečba. 
Zosumarizovali sme aj počty pacientov v 
jednotlivých skupinách, ktorí užívali rôzne 
typy antituberkulotík. 

 
Výsledky 
Výskyt rezistencie na AT v SR 

Pri testovaní citlivosti na AT sme 
overili všetky prípady bakteriologicky ove-
renej TB v SR za roky 2009 – 2015. Zistili 

sme, že percento pacientov infikovaných 
rezistentným kmeňom M. tuberculosis je 
približne rovnaké a pohybuje sa v jednotli-
vých rokoch v rozmedzí 6 – 12 %. Prevažu-
júcim typom rezistencie bola monorezis-
tencia, pričom v neskorších rokoch sa po-
stupne zvyšoval počet prípadov MDR-TB, s 
ojedinelým výskytom prípadov sekundár-
nej XDR-TB. 

Sledovali sme výskyt najzávažnej-
ších foriem rezistentnej tuberkulózy – 
MDR-TB a XDR-TB v rokoch 2009 – 2015. 
Počet prípadov multirezistentnej TBC sa 
pohyboval od 6 do 9. Každý rok pribudli v 
priemere 3 nové prípady. XDR-TB sa prvý 
krát objavila v roku 2012 a išlo o sekun-
dárnu rezistenciu. Ďalšie dva nové prípady 
sme detegovali v roku 2014. V roku 2015 
obaja pacienti umreli. Jeden priamo na 
následky ochorenia, druhý po ťažkom úra-
ze hlavy. 

 

 
Obr. 2 Výskyt MDR-TB a XDR TB v rokoch 2009 – 2015 u dospelých pacientov. 
 

Klinické parametre pacientov s rezisten-
ciou na antituberkulotiká 

V tejto časti práce sme sa zamerali 
na sledovanie vplyvu prítomnosti rezisten-
cie na AT na vybrané parametre klinického 
stavu pacientov. Na základe zosumarizo-
vaných výsledkov sme zistili, že najviac 
pacientov s rezistenciou na antituberkulo-
tiká bolo zaradených do skupiny s mono-

rezistenciou (21) a do skupiny s multirezis-
tenciou (15). V skupine polyrezistentných 
a x-liekovo rezistentných pacientov bolo 
relatívne malé množstvo pacientov, čo 
značne limitovalo aj možnosti štatistickej 
analýzy. 
Ako je možné vidieť v tabuľke 1, medzi 
jednotlivými skupinami pacientov nebol 
významný rozdiel vo veku pacientov. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

MDR - TB 7 6 9 6 9 6 7

MDR - TB noví 2 1 5 2 3 3 3

XDR - TB 1 2 2

XDR - TB noví 1 2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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Úspešnosť debacilizácie bola medzi skupi-
nami porovnateľná a relatívne vysoká, a to 
aj v skupine s x-liekovou rezistenciou (tam 
však chýbali údaje o debacilizácii u jedné-
ho pacienta). So zvyšujúcim stupňom re-

zistencie rástol aj výskyt recidívy, čas po-
trebný na debacilizáciu ako aj percento 
pacientov, ktorí počas liečby umreli. Na-
opak klesal počet pacientov, u ktorých sa 
dosiahla remisia (tab. 1). 

 
Tab. 1 Základné rozdelenie pacientov podľa typu rezistencie (údaje o počte sú s udaním percenta z príslušnej 
skupiny, ostatné ako priemer ± SE; # - p<0,05 oproti monorezistencia) 

 Mono-rezistencia Poly-rezistencia Multi-rezistencia 
(MDR-TB) 

X-lieková rezis-
tencia (XDR-TB) 

Počet pacientov v skupine 21 (9)* (18)** 3 (1)* 15 (8)* (13)** 3 (2)* 

Priemerný vek (roky) 44,4 ± 4,8 49,3 ± 1,3 46 ± 3,7 40,0 ± 4,0 

Úspešnosť debacilizácie* 9 (100%) 1 (100%) 7 (87,5%) 2 (100%) 

Čas na dosiahnutie deba-
cilizácie (dni)* 

15,8 ± 7,5 28 ± sine 32,2 ± 11,5
#
 59 ± 49

#
 

Úmrtie počas liečby** 2 (11,1%) 1 (33,3%)
#
 5 (38,5%)

#
 3 (100%)

#
 

Dosiahnutie remisie** 16 (88,9%) 2 (66,7%)
#
 4 (30,8%)

#
 0

#
 

Prítomnosť recidívy** 8 (44,4%) 2 (66,7%)
#
 10 (76,9%)

#
 3 (100%)

#
 

* údaje o debacilizácii chýbali u 14 pacientov s monorezistenciou, 2 pacientov s polyrezistenciou, 7 pacientov 
s multirezistenciou a 1 pacienta s x-liekovou rezistenciou – percentuálny podiel vypočítaný z primerane upra-
veného počtu – monorezistencia 9, polyrezistencia – 1, multirezistencia – 8 a x-lieková rezistencia – 2. 
** údaje o úmrtí/remisii/recidíve chýbali u 3 pacientov s monorezistenciou a 2 pacientov s multirezistenciou – 
percentuálny podiel vypočítaný z primerane upraveného počtu 18, resp. 13. 

 
Pri hodnotení základných parametrov prí-
tomného zápalu sme zistili, že medzi sku-
pinami monorezistencie, multirezistencie 
a x-liekovej rezistencie nie sú významné 
rozdiely v sedimentácii krvi pred začatím 
liečby a pri prepustení pacienta z ústavnej 
starostlivosti. Hodnoty sedimentácie však 
boli významne vyššie u pacientov 
v skupine s polyrezistenciou (tab. 2). Ďal-
ším sledovaným parametrom bol C-
reaktívny proteín ako nešpecifický marker 
bakteriálnej infekcie. Zistili sme, že vply-
vom liečby antituberkulotikami došlo 
k významnému zníženiu CRP vo všetkých 
hodnotených skupinách (okrem skupiny 
s polyrezistenciou, kde pokles nedosiahol 
úroveň štatistickej významnosti). Zároveň 
sme zistili, že v skupine s X-liekovou rezis-
tenciou bol pri prijatí významne vyšší CRP 
v porovnaní s ostatnými skupinami (tab. 
2). Ako markery poškodenia pečene nie-
ktorými AT (izoniazid, pyrazínamid) sme 
zvolili sledovanie aktivity ALT a AST pred 
liečbou, po nasadení liečby AT a následne 
pri prepustení z ústavnej starostlivosti (v 
mnohých prípadoch po nasadení hepatop-

rotektív).  Zistili sme, že okrem skupiny 
pacientov s polyrezistenciou (kde nebolo 
potrebné nasadiť liečbu hepatoprotektí-
vami), došlo u všetkých ostatných 
k významnému zvýšeniu aktivity AST a ALT 
nad normálny fyziologický rozsah. Liečba 
hepatoprotektívami tieto hodnoty do pre-
pustenia vo väčšine prípadov znížila pod 
hornú hranicu fyziologického rozsahu (ok-
rem skupiny pacientov 
s monorezistenciou, kde boli aj pri prepus-
tení zaznamenané vyššie priemerné hod-
noty ALT; tab. 2). Je známe, že pyrazína-
mid môže viesť aj k retencii kyseliny mo-
čovej. Nakoľko je týmto liečivom liečená 
väčšina pacientov, súčasťou manažmentu 
pacientov je aj monitorovanie hladín kyse-
liny močovej počas liečby AT. Zistili sme, 
že vo všetkých skupinách viedla liečba 
k zvýšeniu plazmatickej koncentrácie nad 
hornú hranicu fyziologického rozsahu (nad 
340 µmol/l). Nasadenie allopurinolu viedlo 
k poklesu priemerných hodnôt pri prepus-
tení z ústavnej starostlivosti okrem skupi-
ny polyrezistentných pacientov pod túto 
hranicu. V skupine polyrezistentných pa-
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cientov však bola významne zvýšená plaz-
matická koncentrácia kyseliny močovej aj 

pred začatím liečby, čo svedčí pre inú prí-
činu jej zvýšenej hladiny (tab. 2). 

 
Tab. 2 Porovnanie vybraných laboratórnych parametrov a dynamiky ich vývoja počas liečby medzi skupinami 
pacientov podľa typu rezistencie (uvedené ako priemer ± SE; náležité hodnoty a použité jednotky: FW – sedi-
mentácia – 3 -10, CRP – C-reaktívny proteín – 0,0-6,00 mg/l, ALT – alanínaminotransferáza – 0,16-0,52 µkat/l, 
AST – aspartátaminotransferáza – 0,16-0,52 µkat/l, KM – kyselina močová – 142,0-340,0 µmol/l; # - p<0,05 
oproti pacientom, ktorí umreli; $ - p<0,05 oproti pri prijatí; & - p<0,05 oproti najvyššia hodnota počas liečby). 

 Mono-rezistencia Poly-rezistencia Multi-rezistencia 
(MDR-TB) 

X-lieková rezis-
tencia (XDR-TB) 

FW (pri prijatí) 55,9 ± 7,3/ 74,7 ± 
6,9 

70,3 ± 20,0/ 86,3 
± 12,7 

45,8 ± 8,1/ 64,2 ± 
8,5 

51,7 ± 12,3/ 74,3 
± 10,6 

FW (pri prepustení po 
liečbe) 

30,7 ± 7,9/ 43,1 ± 
8,0

$
 

45,7 ± 15,7/ 75,3 
± 17,9 

34,4 ±8,6/ 47,9 ± 
9,4

$
 

29,3 ± 9,5/ 59,7 ± 
10,5 

CRP (pri prijatí)  45,4 ± 11,1 43,6 ± 33,1 39,9 ± 11,9 82,5 ± 24,1
#
 

CRP (pri prepustení po 
liečbe)  

19,5 ± 4,7
$
 35,7 ± 26,7 20,5 ± 6,2

$
 38,2 ± 19,2

#$
 

ALT (pri prijatí)  0,20 ± 0,02 0,19 ± 0,03 0,26 ± 0,03
#
 0,32 ± 0,02

#
 

ALT (najvyššia hodnota 
počas liečby)  

1,18 ± 0,59
$
 0,28 ± 0,11

#$
 1,18 ± 0,42

$
 1,10 ± 0,30

$
 

ALT (pri prepustení)  0,59 ± 0,26
&

 0,21 ± 0,04
#
 0,40 ± 0,10

&
 0,27 ± 0,10

#&
 

AST (pri prijatí)  0,27 ± 0,02 0,27 ± 0,04 0,35 ± 0,04 0,44 ± 0,09
#
 

AST (najvyššia hodnota 
počas liečby)  

0,67 ± 0,14
$
 0,36 ± 0,06

$
 1,10 ± 0,37

#$
 0,98 ±0,37

#$
 

AST (pri prepustení)  0,40 ± 0,07
&

 0,31 ± 0,04 0,37 ± 0,05
&

 0,43 ± 0,05
&

 

KM (pri prijatí)  241,0 ± 20,8 365,2 ± 72,6
#
 303,0 ± 28,9

#
 305,0 ± 40,1

#
 

KM (najvyššia hodnota 
počas liečby)  

467,3 ± 18,4
$
 638,7 ± 103,8

#$
 866,8 ± 320,1

#$
 484,9 ± 80,4

$
 

KM (pri prepustení)  315,7 ± 27,0
&

 486,0 ± 131,9
#&

 316,1 ± 31,1
&

 335,9 ± 68,6
&

 

 
Okrem už spomenutých paramet-

rov sme sledovali RTG regresiu pľúcnych 
nálezov pacientov. Zistili sme, že kým u 
pacientov s monorezistenciou bolo možné 
sledovať parciálnu regresiu RTG nálezu už 
po dvoch týždňoch, podobne, ako u pa-
cientov so zachovanou citlivosťou na AT. U 
pacientov s poly-, multi- a x-liekovou rezis-
tenciou sme na RTG častejšie pozorovali 
prítomnosť kavitácií a k regresii dochádza-
lo podstatne neskôr (zvyčajne až po 6 – 8 
týždňoch).   

 
Diskusia  

Prvým cieľom našej práce bola su-
marizácia bakteriologicky overených prí-
padov tuberkulózy na Slovensku. Napriek 
niektorým prípadom, v ktorých sme dete-
govali vysoký stupeň rezistencie na AT, 
môžeme konštatovať, že rezistencia na AT 
v súčasnosti nie je častým prípadom, a že 
multirezistentné,  resp. x-liekovo rezis-
tentné kmene, ktoré sú problémom hlav-
ne v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu 
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a Afriky, sa u nás vyskytujú. V porovnaní s 
týmito krajinami je na Slovensku nízky 
výskyt MDR-TB a môžeme konštatovať, že 
patríme k vyspelým európskym krajinám, 
kde sa výskyt takýchto kmeňov pohybuje 
okolo 2 %. Na druhej strane si však treba 
uvedomiť, že predísť rozvoju MDR-TB, 
XDR-TB sa dá predísť jedine správnym ma-
nažmentom pacientov, nakoľko práve zlý 
manažment štátnymi, ale aj súkromnými 
zariadeniami zdravotnej starostlivosti naj-
viac prispieva k hrozbe vzniku „neliečiteľ-
ného“, úplne rezistentného kmeňa TBC 
(Udwadia, 2012). Pre porovnanie uvádza-
me, že nedávno publikované štúdie z Ra-
kúska uvádzajú záchyt 90 prípadov pľúcnej 
MDR-TB (84%) a XDR-TB (16%) počas ro-
kov 2003-2012, pričom išlo prevažne o 
imigrantov, najmä z krajín bývalého So-
vietskeho zväzu (Olaru et al., 2016). Po-
dobne v Nórsku boli tieto formy identifi-
kované takmer výhradne u imigrantov a 
predstavujú približne 2% všetkých prípa-
dov bakteriologicky overených prípadov 
TBC (Jensenius et al., 2016). 

Je všeobecne známe, že rezistencia 
prispieva k sťaženiu liečby, jednak tým, že 
nezaberajú štandardné terapeutické reži-
my, čím môže dôjsť k predĺženiu liečby, 
ako aj tým, že je potrebné zaradiť do lieč-
by ďalšie druhy AT. Obe možnosti zvyšujú 
riziko vedľajších účinkov a i napriek akej-
koľvek snahe môže dôjsť k úmrtiu pacien-
tov. Aj preto sme si dali za cieľ porovnať 
niektoré parametre medzi skupinami pa-
cientov s rôznymi typmi rezistencie. V ne-
dávnej štúdii Mendyho so spolupracov-
níkmi zistili, že k najvýznamnejšiemu po-
klesu CRP došlo v prvých dvoch mesiacoch 
liečby TB, pričom ďalšie markery klesajú až 
neskôr. Aj preto autori odporučili CRP ako 
vhodný marker odpovede pacientov s tu-
berkulózou na liečbu AT (Mendy et al., 
2016). Tento fakt sme potvrdili aj v našej 
štúdii a zároveň sme ukázali, že hladina 
CRP a jej odpoveď na liečbu koreluje so 
závažnosťou rezistencie. Okrem už spo-

menutých parametrov sme sledovali RTG 
regresiu pľúcnych nálezov pacientov z na-
šej skupiny. Aj keď ide o parameter, ktorý 
je ťažko zmerateľný a závisí aj od samot-
ného rozsahu nálezu, zistili sme, že kým u 
pacientov s monorezistenciou bolo možné 
sledovať parciálnu regresiu RTG nálezu už 
po dvoch týždňoch, podobne, ako u pa-
cientov so zachovanou citlivosťou na AT, u 
pacientov s poly-, multi- a x-liekovou rezis-
tenciou, pri ktorých sme na RTG mohli 
častejšie pozorovať prítomnosť kavitácií a 
u ktorých dochádzalo k regresii podstatne 
neskôr, zvyčajne až po 6 – 8 týždňoch. U 
týchto pacientov sme pozorovali aj dlhší 
čas, potrebný na debacilizáciu. Podobnú 
skutočnosť popisuje vo svojej práci aj Sing-
la s kolektívom (2003), kde sa konštatuje, 
že početné kavitácie boli signifikantným 
faktorom spojeným s pretrvávajúcou mik-
roskopickou pozitivitou spúta. 

Zistili sme, že multirezistencia a x-
lieková rezistencia významne zvyšuje vý-
skyt pečeňových a obličkových kompliká-
cií. Tieto sa však úspešne darí ovplyvniť 
symptomatickou liečbou, t.j. aplikáciou 
hepatoprotektív a urikozurík. Keďže väčši-
nu pacientov, ktorí počas liečby umreli, 
tvoria práve multirezistentní a x-liekovo 
rezistentní pacienti, v tejto skupine preva-
žuje aj výskyt komplikácií. Zhoršenie pa-
rametrov u niektorých polyrezistentých a 
multirezistentných pacientov však mohlo 
byť spôsobené aj ich sociálnymi návykmi a 
prítomným abúzom alkoholu vo vybraných 
prípadoch, čo popisujú aj iní autori (Miller 
et al., 2012). V zásade by hepatotoxicita 
nemala patriť k bežným komplikáciám 
liečby pacientov s MDR-TB, nakoľko dve 
najtoxickejšie AT – izoniazid a pyrazínamid 
– by mali byť z ich liečby vylúčené (Lod-
denkemper a Schaberg, 2012). Treba však 
zdôrazniť, že v mnohých prípadoch sa s 
liečbou začne skôr, ako bola klasickou me-
tódou zistená multirezistencia, čo zrejme 
významne prispelo k výskytu hepatotoxici-
ty v tejto skupine pacientov. V každom 
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prípade sa neodporúča posudzovať prí-
tomnosť hepatotoxicity ako prognostický 
marker tuberkulózy. Paradoxne sa zistilo, 
že prítomnosť hepatotoxicity vedie k po-
drobnejšiemu sledovaniu pacientov a tým 
k zlepšeniu starostlivosti. Okrem toho 
ústavná liečba vedie k abstinencii, čo môže 
prispieť k zlepšeniu laboratórnych peče-
ňových nálezov. Každomesačné sledovanie 
aktivity pečeňových enzýmov (ALT a AST) 
patrí k štandardnej starostlivosti o pacien-
tov s tuberkulózou, ktorí užívajú antitu-
berkulotiká (Loddenkemper a Schaberg, 
2012).  
 
Záver 

Na základe vyššie uvedených záve-
rov konštatujeme, že výskyt tuberkulózy 
síce nie je v rámci Slovenskej republiky v 
súčasnosti alarmujúci, no je potrebné zdô-
razniť, že prítomnosť pacientov s verifiko-
vanou multirezistenciou a extenzívnou 
liekovou rezistenciou zvyšuje riziko neús-
pešnej liečby verifikovaných prípadov a 
hrozbu jej rozšírenia. Aj preto považujeme 
za veľmi významné naďalej sledovať výskyt 
a mechanizmy rezistencie všetkými do-
stupnými možnosťami a pri diagnostike 
okrem rokmi overených klasických metód 
postupne využívať aj moderné molekulár-
no-biologické testy, ktoré môžu spresniť a 
najmä zrýchliť diagnostiku. Práve rýchla a 
presná diagnostika totiž podmieňuje včas-
né nasadenie účinnej liečby, ktorá môže 
vyliečiť nakazeného pacienta, ale predísť 

aj šíreniu rezistentných foriem tuberkulózy 
do okolia. 
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Úvod 
Pre ochorenia dýchacích ciest spo-

jené so zápalom a obštrukciou je typické, 
že v tkanive pľúc i samotných dýchacích 
ciest (DC) dochádza k akumulácii zápalo-
vých krvných buniek a k celkovým preja-
vom zápalu. Zosilnená schopnosť prestupu 
a aktivácie zápalových buniek do cieľové-
ho tkaniva podporuje prežívanie buniek a 
ich vzájomné interakcie v DC zohrávajú 
významnú úlohu pri rozvoji chronického 
zápalu pri bronchiálnej astme (BA) (Todo-
Bom et al., 2007).  

Zápal pri BA je riadený aktiváciou 
Th2 lymfocytov, ktoré produkujú rôzne 
zápalové cytokíny (interleukíny IL-4, IL-13 
a IL-5). IL-4 a IL-13 stimulujú B bunky k 
produkcii IgE protilátok. IL-5 napomáhajú 
aktivácii eozinofilov nachádzajúcich sa v 
DC a IL-9 spolu s IL-13 prispievajú k bron-
chiálnej hyperreaktivite (Vignola et al., 
2000). Dysregulácia bunkovej apoptózy 
môže zohrávať významnú úlohu v rozvoji 
zápalu DC pri BA (Robinson  et al., 2005). 
Dĺžka prežívania eozinofilov je menej ako 4 
dni; prostredníctvom zápalových cytokí-
nov (ako IL-3, IL-5 a GM-CSF) sa predlžuje 
ich životnosť a zvyšuje sa aj ich efektívnosť 
v zápalovom procese (Raouf, 2007). Apop-
tóza nie je sprevádzaná uvoľňovaním zá-
palových mediátorov, preto neprispieva k 
rozvoju zápalu DC (Häcker, 2000). Inhibíto-
ry fosfodiesterázy (PDE) 4, ako je roflumi-
last, inhibujú uvoľňovanie IL-5, čo násled-
ne skracuje prežívanie eozinofilov a znižu-
je riziko rozvoja zápalového procesu. Rov-

nako aj zvýšené koncentrácie cAMP doká-
zali indukovať apoptózu. Keďže inhibítory 
PDE zvyšujú koncentrácie intracelulárneho 
cAMP, indukcia apoptózy môže predsta-
vovať ďalší mechanizmus ich protizápalo-
vého pôsobenia (Otha a Yamashita, 1999 ). 
 
Fosfodiesterázy a ich inhíbícia v dýchacích 
cestách 
 V súčasnosti je známych 11 rodín 
enzýmu fosfodiesteráz (Bender and Beavo, 
2006). Na rozdiel od neselektívnych PDE 
inhibítorov (teofylín) sú selektívne inhibí-
tory PDE schopné pôsobiť s výrazne nižším 
rizikom nežiaducich účinkov (Francis et al., 
2011). Zistenie, že na dosiahnutie farma-
kologických účinkov sú častokrát nevy-
hnutné rozdielne plazmatické koncentrá-
cie teofylínu, naznačuje, že pre dôkladné 
poznanie účinnosti týchto liečiv je nevy-
hnutný aj farmakokinetický monitoring 
(Urbanová et al., 2016).  

K selektívnym inhibítorom PDE, 
ktoré majú vzťah k imunitným odpove-
diam v DC, patria inhibítory PDE3, PDE4, 
PDE5 a PDE7. V dýchacom systéme bola 
aktivita PDE3 dokázaná najmä v alveolár-
nych makrofágoch, endoteliálnych bun-
kách, krvných doštičkách a hladkej svalo-
vine DC (Chung, 2006). Súčasné podanie 
siguazodanu (inhibítor PDE3) a rolipramu 
(inhibítor PDE4) vedie k zosilneniu rela-
xačnej odpovede, čo naznačuje synergiz-
mus a možný benefit paralelnej inhibície 
PDE3 a PDE4.  
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Enzýmová rodina PDE4 sa exprimu-
je v rôznych zápalových bunkách (Houslay 
and Adams, 2003), a preto je pôsobenie jej 
selektívnych inhibítorov protizápalové a 
imunomodulačné (Sanz et al., 2005). Ro-
lipram potláča neutrofilový a eozinofilový 
zápal, sekréciu interleukínov a zápalových 
buniek (Sanz et al., 2005). Maximálny po-
kles účinku makrofágov a relaxáciu hladkej 
svaloviny DC je však možné dosiahnuť len 
súčasnou inhibíciou PDE3 a PDE4 (Francis 
et al., 2011). Druhogeneračné inhibítory 
PDE4 (roflumilast) sú schopné potlačiť 
hyperreaktivitu DC, uvoľňovanie TNF-α, 
fibrotizáciu a remodeláciu pľúcneho pa-
renchýmu (Chung, 2006, Matera et al., 
2011). Podobný efekt bol pozorovaný aj 
po aplikácii iného inhibítora PDE4 – 
YM976 (Mokrý et al., 2016).  

K protizápalovému pôsobeniu mô-
že prispievať aj inhibícia PDE7, nakoľko jej 
expresia bola dokázaná v T-bunkových 
líniách, líniách epitelových buniek, v bun-
kách hladkej svaloviny DC a ciev, pľúcnych 
fibroblastoch a eozinofiloch (Ghosh et al., 
2009). Účinnosť BRL50481 (selektívny in-
hibítor PDE7) bola už dokázaná v pod-
mienkach in vitro (Christensen et al., 
2012). Nakoľko je ich účinnosť po samo-
statnom podaní relatívne slabá, je potreb-
né sa zamerať na kombináciu inhibítorov 
PDE4 a PDE7. Protizápalové pôsobenie 
duálnych inhibítorov PDE (napr. PDE3/4 a 
PDE4/7) sa sledovalo zatiaľ len v podmien-
kach chronickej obštrukčnej choroby pľúc 
(CHOCHP) a nie alergickej BA (Francis et 
al., 2011).  

Inhibícia PDE5 vedie k poklesu 
pľúcnej vaskulárnej rezistencie (Karatza et 
al., 2005), zníženiu pľúcnej hypertenzie a 
potlačeniu cievnej prestavby (Sebkhi et al., 
2003). Sildenafil (inhibítor PDE5) vedie k 
inhibícii bunkovej proliferácie a k podpore 
apoptózy (Wharton et al., 2005) ako aj k 
významnému potlačeniu bronchiálnej hy-
perreaktivity, infiltrácie leukocytmi a hla-
dín vydychovaného NO (Toward et al., 

2004). Naznačuje to možné využitie kom-
binácie inhibítorov PDE4/5 pri liečbe BA a 
CHOCHP. Existujú už aj výsledky klinických 
štúdií s roflumilastom a cilomilastom u 
pacientov s BA (Hanania, 2008, Holgate, 
2009), avšak údaje o kombinovanom pô-
sobení PDE4 a PDE5, PDE3 a PDE4 a PDE4 
a PDE7 sú zatiaľ ojedinelé.  
 
Inhibícia PDE a apoptóza 

Okrem vyššie uvedeného môže byť 
veľmi zaujímavý aj vzťah medzi apoptózou 
zápalových buniek a inhibíciou PDE (napr. 
PDE4) v podmienkach alergického zápalu, 
nakoľko takéto údaje v literatúre zatiaľ 
absentujú. Hatzelmann et al. (2010) popi-
suje vo svojej práci, že v podmienkach in 
vitro vedie inhibícia PDE4 aj k potlačeniu 
apoptózy, avšak najmä neutrofilov. V 
bronchoalveolárnej laváži v podmienkach 
ovalbumínom navodeného alergického 
zápalu došlo po aplikácii roflumilastu rôz-
nymi aplikačnými cestami k poklesu viabi-
lity buniek, a tým zníženému prežívaniu 
krvných zápalových buniek, čo môže pri-
spievať k jeho protizápalovému pôsobeniu 
(Mokrý a Nosáľová, 2011, Mokrý et al., 
2013). Dokumentuje to aj obr. 1, na kto-
rom je znázornený vplyv roflumilastu 
na prežívanie leukocytov v modeli oval-
bumínom navodeného alergického zápalu 
u morčiat (Medvedova et al., 2015).  

Pre podrobnejšie štúdium apoptó-
zy je však potrebné využiť aj ďalšie meto-
diky, vrátane imunohistochemických, ale 
aj expresie rôznych proteínov – enzýmov 
zapojených do jednej z ciest apoptózy. 
Práve expresia niektorých z nich môže veľa 
napovedať, či dochádza k aktivácii alebo 
inhibícii vnútornej (kaspáza-9, kaspáza-3) 
alebo vonkajšej cesty aktivácie apoptózy 
(TNF, Fas receptor, kaspáza-8, kaspáza-
10), prípadne spoločnej záverečnej časti 
(fosfatidylserín – viaže sa s anexínom-5). 
Zároveň je vhodné sledovať aj rôzne vnú-
torné (onkogény bax, p53, TNF receptor) 
a vonkajšie faktory (niektoré hormóny, 
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rastové faktory, NO a pod.), ktoré môžu 
prispievať k apoptóze, ale aj antiapopto-

tické faktory (napr. niektoré onkogény - 
BCL-2).  

 
 

 
Obr. 1 Zmeny viability leukocytov (a) a ich počtu (b) v bronchoalveolárnej lavážnej tekutine u zdravých 
a ovalbumínom senzibilizovaných morčiat po 7-dňovej liečbe roflumilastom rôznymi spôsobmi podania. (Pre-
vzaté z Medveďová et al., 2015.) 
 

Ďalšie možnosti detekcie vplyvu PDE in-
hibítorov na apoptózu 

 K ďalším možnostiam de-
tekcie vplyvu selektívnych PDE inhibítorov 
na apoptotické zmeny zápalových buniek 
patrí aj vyšetrenie pomocou TUNEL metó-
dy (TdT-mediated dUTP-biotin nick end 
labelling, TUNEL assay), pri ktorej sa na 
tkanivových rezoch hodnotí percento ži-
vých a poškodených buniek pomocou 
priepustnosti membrány buniek pre určitú 
farbičky. Princíp metódy spočíva v tom, že 
sa enzýmomm terminálna deoxynukleoti-
dyl-transferáza (TdT) naviaže na 3'OH kon-
ce DNA označený dUTP. Biotinylovaný 

dUTP se deteguje pomocíou streptavidín-
peroxidázy a zvizualizuje pomocou DAB. 
Keď je dUTP označený fluoresceínom, de-
teguje sa pomocou konjugátu alkalickej 
fosfatázy a antifluoresceínovej protilátky a 
zvizualizuje pomocou NBT/BCIP.) Metóda 
označuje bunky na začiatku a v strednej 
fáze apoptózy. Deteguje však aj nekrotické 
bunky. Príkladom je obr. 2, na ktorom je 
možné pozorovať mŕtve (apoptoticky 
zmenené) zápalové bunky v modeli oval-
bumínom navodeného alergického zápalu 
u morčiat bez liečby a s liečbou roflumilas-
tom.  
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Obr. 2 Demonštrácia možností využitia metodiky TUNEL Alexa na detekciu apoptoticky zmenených buniek 
v epiteli a submukóze dýchacích ciest (bronchiolov) u morčiat senzibilizovaných ovalbumínom bez ďalšej liečby 
(vľavo) alebo po 7 dňovej liečbe roflumilastom v dávke 1,0 mg/kg i.p. denne (vpravo). 
 

Ďalšou možnosťou je sledovanie 
expresie propapoptotických látok – patria 
k nim aj kaspáza-3 a anexín-5. Zistili sme, 
že aplikácia niektorých selektívnych inibí-
torov PDE 4 – roflumilast a PDE5 – tadalafil 
významne ovplyvňuje ich koncentrácie 
v pľúcnom homogenizáte. Tieto výsledky 
budú prezentované v samostatnom článku 
v priebehu krátkeho času. 
 
Závery 

Sledovanie viability buniek na prie-
tokových cytomeroch či pomocou imuno-
histochémie, kvalitatívne a kvantitatívne 
hodnotenie expresie proapoptotických 
a antiapoptotických proteínov zapojených 
do apoptózy krvných a epitelových buniek 
môžu významne prispieť k získaniu celko-
vého obrazu zmien v regulácii prežívania 
zápalových a iných buniek počas alergic-
kého zápalu a najmä ich modulácie pomo-
cou rôznych farmakoterapuetických po-
stupov, vrátane inhibície PDE.   
 
Práca vznikla vďaka finančnej podpore projek-
tu „Martinské centrum pre biomedicínu“, 
ITMS: 26220220187, projekt je spolufinanco-
vaný zo zdrojov EÚ, ako aj projektov APVV-
0305-12, MZ 2012/35-UK MA-12 a projektu 
VEGA 1/0260/14. 
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Úvod 
Fisetin (3,7,3´,4´-tetrahydroxy-

flavon) je bioaktívna molekula patriaca do 
skupiny polyfenolických látok nazývaných 
flavonoidy. Vo vysokých koncentráciách sa 
vyskytuje v ovocí (jahody, jablká, grep) 
a v zelenine (cibuľa,uhorka). Za posledné 
obdobie si vďaka rôznym biologickým 
účinkom prospešných pre zdravie (antioxi-
dačná, protizápalová, antialergická, tu-
mor-protektívna, antivirálna, antibakte-
riálna aktivita) získal v oblasti vedy a vý-
skumu veľkú pozornosť (Chirumbolo, 
2014).  

Na zvieracích modeloch alergické-
ho zápalu dýchacích ciest bola potvrdená 
jeho schopnosť modulovať zápalový pro-
ces a s ním súvisiacu symptomatológiu. U 
myší s experimentálne vyvolanou astmou, 
inhiboval metacholínom indukovanú hy-
perreaktivitu dýchacích ciest, potlačil eo-
zinofíliu a produkciu hlienu cez inhibíciu 
génu Muc5ac (Goh a spol., 2012). Protizá-
palová aktivita fisetinu bola pripísaná pre-
dovšetkým jeho schopnosti inhibovať akti-
vitu transkripčného faktora- NF-κB, ktorý 
reguluje expresiu génov zodpovedných za 
syntézu pro-zápalových cytokínov (IL-1b, 
TNF-α, GM-CSF), chemokínov (CCL1,CCL5, 
CCL11, CCL17, CCL22), adhezívnych mole-
kúl (ICAM-1, VCAM-1) a zápalových enzý-
mov (COX-2, iNOS) v dýchacích cestách 
pacientov trpiacich chronickým zápalovým 
ochorením, ako je astma (Park a spol., 
2007; Barnes, 2011).  

Cieľom našej práce bolo rozšíriť 
poznatky o farmakodynamických účinkoch 

flavonolu  – fisetinu v oblasti respiračného 
traktu, so zameraním sa na jeho antitusic-
kú aktivitu. Vzhľadom na spomínané proti-
zápalové účinky, ktoré môžu nepriamo 
ovplyvniť kašľový reflex, bol kašeľ supre-
sívny účinok fisetinu sledovaný nielen po 
dlhodobej terapii, ale aj po akútnom po-
daní, ktoré môže poukázať na priame pô-
sobenie fisetinu na  mechanizmy regulujú-
ce kašľovú odpoveď. Antitusický potenciál 
bol porovnávaný s účinkom kontrolného 
liečivá – kodeínom. 

 
Metodiky 

Experimentálny protokol štúdie bol 
schválený Etickou komisiou Jesseniovej 
lekárskej fakulty Univerzity Komenského 
v Martine (číslo rozhodnutia EK 
1178/2012). Všetky experimenty bo-
li realizované na dospelých morčatách 
samcov kmeňa TRIK, ktorých telesná 
hmotnosť bola v rozmedzí 200-350g. Zvie-
ratá pochádzali z akreditovaného chovu 
(Ústav experimentálnej farmakológie, Slo-
venská akadémia vied, Dobrá Voda, Slo-
vensko) a pred pokusom boli adaptované 
na naše laboratórne podmienky. 
 
Dizajn experimentálnej štúdie 

V oboch experimentálnych postu-
poch (akútne a chronické podanie) boli 
zvieratá rozdelené do nasledujúcich sku-
pín, pričom každá skupina pozostávala z 8-
10 morčiat: 

i) zdravá kontrolná skupina, 
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ii) negatívna kontrolná skupina zvierat 
senzibilizovaná 21- dní ovalbumí-
nom, 

iii) pozitívna kontrolná skupina zvierat 
senzibilizovaná 21- dní ovalbumínom 
a súčasne liečená referenčným lieči-
vom – kodeínom (10 mg/kg, i.p.), 

iv) terapeutické skupiny zvierat senzibi-
lizované 21- dní ovalbumínom 
a súčasne liečené fisetinom (5 
mg/kg, p.o.). 

V prípade akútneho účinku bola cit-
livosť kašľového reflexu hodnotená v 
podmienkach in vivo  1 a 5 hodín po pero-
rálnom podaní testovanej látky.  Počas 
dlhodobej aplikácie bol fisetin  podávaný 
zvieratám počas celej doby senzibilizácie 
(21 dní) a jeho antitusická aktivita bola 
hodnotená na 22. deň experimentu. 
 
Experimentálny model alergického zápalu 
dýchacích ciest 

Alergický zápal dýchacích ciest bol 
vyvolaný opakovanou expozíciou morčiat 
alergénom ovalbumínom. Model pozostá-
val z dvoch fáz podávania alergénu. 
V iniciačnej fáze bol ovalbumín absorbo-
vaný na hydroxid hlinitý podávaný zviera-
tám systémovo (1. deň i.p., s.c.; 4. deň i.p., 
11 deň i.p., 15. deň i.p., 9. a 14. deň s.c ) 
a počas  druhej fázy resenzibilizácie bol 1% 
roztok ovalbumínu podávaný inhalačne 
(16., 17., 18., 19., 20., 21. deň) pomocou 
nebulizéra pripojeného k celotelovému 
bodypletyzmografu (HSE typ 855, Hugo 
Sachs Elektronic, Nemecko). 
 
Experimentálne indukovaný kašľový ref-
lex 

Kašeľ bol indukovaný aerosólom 
kyseliny citrónovej v koncentrácii 10-3 

mol.l-1 pomocou nebulizéru PARI jetnebu-
liser, Paul Ritzau, Pari-WerkGmbH, Ger-
many, output 5 l.s-1, particlesmassmedian 
diameter 1.2 µm) a hodnotený u bdelých 

morčiat umiestnených v dvojkomorovom 
bodypletyzmografe (HSE typ855, Hugo 
Sachs Elektornic, Nemecko). Počas 3 minú-
tovej inhalácie tusigénu, dvaja nezávislí 
pozorovatelia monitorovali počet nárazov 
kašľa, ktorý bol vyhodnotený na základe 
zmeny prietokovej krivky zaznamenanej 
celotelovým bodypletyzmografom, súčas-
ne sprevádzaný typickým pohybom zviera-
ťa pre kašeľ a zvukom kašľa. Na porovna-
nie antitusickej aktivity fisetinu sme použi-
li opioidné antitusikum - kodeín. 

 
Štatistická analýza 

Získané výsledky sú uvádzané ako 
priemer ± štandardná chyba priemeru 
(SEM). Výsledky boli štatisticky vyhodno-
tené pomocou ANOVA  Bonferroni a Post-
Hoc testov. Za signifikantný rozdiel vo vý-
sledkoch bola považovaná hladina štatis-
tickej významnosti *p<0,05; ** p<0,01 a 
*** p<0,001.  

 
Výsledky 

Ovalbumínom navodený alergický 
zápal dýchacích ciest vyvolal vysoko signi-
fikantný vzostup v počte zakašlaní 
v porovnaní so zdravou nesenzibilizovanou 
kontrolnou skupinou zvierat. Fisetin poda-
ný akútne ovalbumínom senzibilizovaným 
zvieratám preukázal výrazný kašeľ supre-
sívny účinok. 1 hodinu, rovnako aj 5 hodin  
po jeho jednorazovej perorálna aplikácii 
v dávke 5 mg/kg došlo k štatisticky výz-
namnému zníženiu počtu nárazov kašľa 
(obr.1.A). Signifikantný pokles v počte ná-
razov kašľa sme monitorovali aj po skon-
čení trojtýždňovej aplikácie flavonolu zvie-
ratám s experimentálne vyvolaným aler-
gickým zápalom dýchacích ciest (obr.1.B). 
Antitusický účinok fisetinu v oboch tera-
peutických postupoch bol porovnateľný 
s kašeľ supresívnou aktivitou referenčného 
opioidného antitusiká – kodeínu. 
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Obr. 1 Zmeny v počte nárazov kašľa vyvolaného kyselinou citrónovou A: akútna terapia; B: chronická terapia. 
Výsledky sú udávané ako priemer ± SEM. Štatistická významnosť: 

+++
p<0,001 (kontrola vs. OVA);

**
p<0,01; 

***
p<0,001 (OVA vs. testované látky). 

 

Diskusia 
 V priebehu chronického zápalu 
dýchacích ciest dochádza k uvoľňovaniu 
mnohých zápalových mediátorov ako sú 
histamín, tachykiníny, kiníny, prostaglan-
díny, leukotriény, širokej palety cytokínov 
a chemokínov, ktoré sa podieľajú na sti-
mulácii kašľového reflexu (Niimi a spol., 
2014). Kašeľ, ako jeden z obranných refle-
xov dýchacích ciest, je iniciovaný aktivá-
ciou kašľových receptorov, predovšetkým 
RARs, alebo stimuláciou nemyelinizova-
ných C - vlákien (Canning, 2006; Widdi-
combe, 2003; Lee a spol., 2001). Poruše-
ním epiteliálnej bariéry v dôsledku chro-
nického zápalu a remodelácie sú nervové 
zakončenia vystavené vonkajším iritan-
tom. Tieto zmeny spojené s prestavbou 
steny dýchacích ciest môžu zvýšiť citlivosť 
kašľových receptorov, na úrovni aferent-
nej dráhy cez interakcie so zápalovým pro-
cesom ako je: zvýšené uvoľňovanie mediá-
torov z mastocytov (histamín 
a prostanoidy), zvýšená tvorba neuropep-
tidov (substancia P a CGRP) a narušením 
expresie endopeptidázy, ktorá sa podieľa 
na degradácii tachykinínov (Niimi, 2011). 
V našom experimentálnom postupe sme 

na overenia antitusickej aktivity fisetinu 
použili model alergického zápalu dýcha-
cích ciest. Uvedený model simuluje typické 
znaky neskorej fázy alergického zápalu 
a remodelácie dýchacích ciest (Fraňová 
a spol., 2013).  Výsledky štúdie preukázali 
výrazný kašeľ supresívny účinok flavonolu- 
fisetinu po jeho jednorazovej, rovnako aj 
dlhodobej aplikácii. V oboch terapeutic-
kých postupoch antitusická aktivita testo-
vanej látky bola porovnateľná s účinkom 
kontrolného opioidného antitusika kodeí-
nu. Predpokladáme, že v prípade chronic-
kej terapie, preukázaný antitusický efekt 
flavonolu môže byť hlavne výsledkom jeho 
schopnosti redukovať zápalový proces 
v dýchacích cestách (Goh a spol., 2012; 
Park a spol., 2007). Avšak vysoko signifi-
kantný kašeľ supresívny účinok bol moni-
torovaný aj po akútnej aplikácii fisetinu, 
kde sa už jeho protizápalová aktivita neup-
latňuje. Preto je pravdepodobné, že fisetin 
môže pôsobiť priamo inhibíciou kašľových 
receptorov. Na overenie našej hypotézy je 
však potrebné urobiť ďalšie experimenty. 
Navyše, Widdicombe (2003) vo svojej prá-
ci poukázal na fakt, že kašeľ je úzko spoje-
ný s bronchokonstrikciou. Výsledky niekto-
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rých experimentálnych štúdií potvrdzujú, 
že aplikáciou fisetinu dokázali inhibovať 
bronchokonstrikciu indukovanú metacho-
línom (Goh a spol., 2012).  
  
Záver 

V závere na základe vyššie uvede-
ných výsledkov konštatujeme, že derivát 
zo skupiny flavonolov- fisetin okrem jeho 
protizápalovej a bronchodilatačnej aktivi-
ty, ktoré boli preukázané v iných štúdiách, 
má aj výraznú antitusickú aktivitu. Antitu-
sický efekt fisetinu bol porovnateľný s ka-
šeľ supresívnym účinkom opioidného anti-
tusika – kodeínu. Naše zistenie, tak môže 
prispieť k vývoju nového liečiva, ktoré by 
bolo účinné v terapii ochorení respiračné-
ho traktu. 
  
Táto práca bola podporená projektom „Mar-
tinské centrum pre biomedicínu (BioMed Mar-
tin)“, ITMS kód: 26220220187 „Podporujeme 
výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je 
spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“;  Agentúrou 
na podporu výskumu a vývoja na základe 
Zmluvy č. APVV-0305-12;  Grantom VEGA 
1/0165/14 a MZ 2012/35- UK. 
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Úvod 
Tvorba hlienu a jeho neustále vylu-

čovanie z dýchacích ciest  prostredníctvom 
mukociliárneho transportu alebo kašľové-
ho reflexu, predstavuje dôležitý obranný 
mechanizmus, vďaka ktorému sa udržujú 
pľúca čisté a priechodné. Na druhej stra-
ne, nadmerná produkcia hlienu a následne 
zmeny v biofyzikálnych vlastnostiach môžu 
poškodiť tento obranný mechanizmus 
a viesť ku kumulácií hlienu v dýchacích 
cestách. Za týchto podmienok, hlien stráca 
svoju ochrannú funkciu a stáva sa skôr 
škodlivým než prospešným. Práve hyper-
sekrécia hlienu je spoločným znakom 
mnohých respiračných ochorení 
a výsledná retencia prispieva nielen ku 
klinickým prejavom ako je kašeľ 
a dýchavičnosť ale aj k ich patofyziólogi 
(Fahy a Dickey, 2010). Preto snaha 
o zefektívnenie klírensu hlienu sa zdá byť 
dôležitou súčasťou terapie spomínaných 
ochorení. Hoci súčasná farmakológia po-
skytuje širokú paletu mukoaktívnych látok,  
vrátane mukolytických liečiv, ich účinnosť 
v klinickej praxi nebola jasne preukázaná. 
Klasické mukolytiká ako N-acetylcysteín 
a Erdosteín, prostredníctvom voľných tio-
lových skupín redukujú disulfidové väzby 
medzi jednotlivými mucínovými mono-
mérmi, čím sprostredkúvajú zníženie vis-
kozity hlienu, ktoré by malo uľahčiť jeho 
vylúčenie z dýchacích ciest (Rogers, 2007). 
Kým definícia mukolytického účinku je 
pomerne jednoduchá, je oveľa ťažšie po-
sudzovať túto aktivitu z hľadiska klírensu 
hlienu, keďže hlien nie je jedinou jeho 
zložkou (Davies a Calverley, 2010). 

Z uvedeného dôvodu, bolo našim cieľom 
posúdiť účinok týchto látok aj na ďalšie 
zložky klírensu hlienu ako je ciliárna frek-
vencia a senzitivita kašľového reflexu. 
Keďže u mnohých z týchto látok boli doká-
zané antioxidačné a mierne protizápalové 
účinky (Balsamo et al., 2010; Negro, 2008), 
ktoré nepriamo môžu vplývať na vyšetro-
vané parametre klírensu hlienu za patolo-
gických podmienok, účinok erdosteínu 
a N- acetylcysteínu bol vyšetrovaný za 
fyziologických podmienok. 
 
Materiál a metódy 
Zvieratá 

Experiment bol schválený Etickou 
komisiou Jeseniovej lekárskej fakulty v 
Martine, Univerzity Komenského v Brati-
slave a vykonaný v súlade s požiadavkami 
na ochranu zvierat používaných na vedec-
ké alebo vzdelávacie účely. V experimente 
boli použité dospelé samce kmeňa TRIK s 
hmotnosťou 200-350 g. Zvieratá boli ná-
hodne rozdelené do experimentálnych 
skupín (n=8): 

i) Kontrolná skupina - zvieratám bolo 
podané vehikum liečiv- aqua ad in-
jectabilia (1 ml.kg-1) 

ii) Skupina zvierat, liečená perorálnym 
erdosteínom (10 mg/kg) počas 7 dní 

iii) Skupina zvierat, liečená perorálnym 
N-acetylcysteínom (20 mg/kg) počas 
7 dní 

 
Senzitivita kašľového reflexu 

Kašľový reflex bol stimulovaný u 
bdelých morčiat, umiestnených do dvoj-
komorového celotelového pletyzmografu, 
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inhaláciou kyseliny citrónovej (0,3 mol/l). 
Počas trojminútovej expozície zvierat 
aerosólu kyseliny citrónovej, bol zazname-
návaný počet nárazov kašľa. Počet nárazov 
kašľa hodnotili dvaja nezávislí pozorovate-
lia na základe charakteristického pohybu 
morčaťa pri kašli, zvuku kašľa a príslušných 
zmien v prietokovej krivke zaznamenanej 
dvojkomorovým pletyzmografom. 

 
Frekvencia kmitania cílií 

Frekvenciu kmitania cílií sme hod-
notili v in vitro podmienkach, po ukončení 
7-dňovej terapie zvierat N-
acetylcysteínom a erdosteínom. Zvieratá 
boli usmrtené transverzálnym prerušením 
miechy. Z proximálnej časti trachey sme 
cytologickou kefkou odobrali vzorku ciliár-
neho tkaniva. Získaná vzorka bola resus-
pendovaná na podložnom sklíčku v kvapke 
fyziologického roztoku. Pohyb cílií bol sle-
dovaný svetelným mikroskopom 
a zaznamenávaný vysokorýchlostnou ka-
merou (BASLER A 504kc). Z každej vzorky 
sme získali približne 10 videozáznamov. 
Krátke videosekvencie boli analyzované 
softwérom LabwiewTM, ktorý identifikoval 
oblasti záujmu (ROI) s pohyblivými cíliami. 
Pre každú ROI bol vypočítaný medián frek-
vencie kmitania cílií, ktorý bol použitý ako 
hodnotiaci parameter ciliárnej kinematiky. 
Výsledná hodnota ciliárnej frekvencie pre 
jednu vzorku bola vyjadrená ako priemer 
mediánov jednotlivých oblastí vzorky. 
 
Štatistická analýza 

Výsledky sú v grafoch uvádzané 
ako priemer ± SEM. Na štatistické spraco-
vanie výsledkov sme použili analýzu roz-
ptylu s jedným faktorom (ANOVA). Za šta-
tisticky významné  boli považované rozdie-
ly s p < 0,05. 

 
Výsledky 
Kašľový reflex 

Účinok látok na senzitivitu kašľo-
vého reflexu bol hodnotený na základe 

zmien počtu nárazov kašľa, pred terapiou 
a po 7-dňovej terapii zvierat erdosteínom 
a N-acetylcysteínom. Ani N-acetylcysteín 
ani erdosteín nevykazovali štatisticky výz-
namný vplyv na senzitivitu kašľového ref-
lexu (Obr. 1).  

 

 
Obr. 1 Vplyv sledovaných mukolytík na senzitivitu 
kašľového reflexu. Zmeny v počte nárazov kašľa po 
7- dňovej terapii zvierat erdosteínom a N-
acetylcysteínom. Hodnoty v grafoch sú uvádzané 
ako priemer ± SEM. 

 
Frekvencia kmitania cílií 

Frekvencia kmitania cílií (Hz) je 
jedným zo základných hodnotiacich para-
metrov kinematiky cílií respiračného trak-
tu. Kým erdosteín, podávaný počas 7 dní 
vyvolal signifikantné zvýšenie frekvencie 
kmitania cílií, 7-dňové podanie N-
acetylcysteínu, naopak, viedlo k signifikan-
tnej redukcii ciliárneho pohybu (obr. 2). 

 

 
Obr. 2 Vplyv sledovaných látok na frekvenciu 
kmitania cílií. Zmeny vo frekvencií kmitania cílií 
(Hz) po 7-dňovej terapii zvierat erdosteínom a N-
acetylcysteínom. Hodnoty v grafoch sú uvádzané 
ako priemer ± SEM. Štatistická významnosť: ** 
p<0,01 erdosteín vs. kontrola, ***p<0,001 N-
acetylcyteín vs. kontrola 
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Diskusia 
 Povrchová tekutina dýchacích ciest, 
zložená z  hlienovej vrstvy a  pericilárnej 
tekutiny, je dôležitou súčasťou mukociliár-
neho transportu (MCT), ktorý predstavuje 
jeden zo základných mechanizmov klíren-
su hlienu. Kým vrchná hlienová vrstva tvorí 
gél, v ktorom sa zachytávajú inhalované 
iritanty, menej viskózna periciliárna teku-
tina poskytuje optimálne prostredie na 
vykonávanie ciliárneho pohybu. Takto 
znečistená hlienová vrstva je neustále vy-
lučovaná z dýchacích ciest prostredníc-
tvom cílií a nahradzovaná novo syntetizo-
vaným hlienom. Účinnosť MCT je tak vyso-
ko závislá od vlastností hlienovej vrstvy, 
hrúbky periciliárnej tekutiny ako aj od ki-
netických parametrov kmitajúcich cílií (Fa-
hy a Dickey, 2010). Hlavnou úlohou muko-
lytík, erdosteínu a N- acetylcysteínu, v te-
rapii mukociliárnej dysfunkcie je znižovať 
viskozitu patologického hlienu, ktorý je 
odolnejší voči ciliárnemu pohybu. 
V prípade N-acetylcysteínu  niektoré štú-
die poukázali i na jeho schopnosť zvyšovať 
hydratáciu dýchacích ciest ovplyvnením 
expresie sodíkových kanálov 
a chloridového efluxu do lúmena dýcha-
cích ciest (Rochat et al., 2004; Varelogianni 
et al., 2010). Hoci oba, hydratačný ako aj 
mukolytický účinok, môžu byť prospešné 
v regulácií MCT, Seagrave et al. (2012) vo 
svojej práci pozorovali negatívny vplyv N-
acetylcysteínu na MCT, ktorý pripísali jeho 
výraznej mukolytickej aktivite 
a následnému nadmernému zníženiu vis-
kozity hlienu. Na základe našej experimen-
tálnej štúdie, zníženie rýchlosti mukoci-
liárneho transportu môže byť výsledkom 
negatívneho pôsobenia N- acetylcysteínu 
na ciliárnu motoriku. Práve frekvencia 
kmitania cílií je výkonnou zložkou MCT 
a jeden z kľúčových faktorov určujúcich 
jeho rýchlosť. Vo všeobecnosti, čím rých-
lejšie cílie kmitajú, tým rýchlejší je MCT 
(King, 2006). Tak pozorované signifikantné 
zníženie ciliárnej frekvencie po podaní N-

acetylcysteínu môže byť hlavným dôvo-
dom zníženia MCT. Na rozdiel od N-
acetylcysteínu, 7-dňové podanie erdosteí-
nu vyvolalo signifikantné zvýšenie ciliár-
neho pohybu a niekoľko ďalších štúdií po-
tvrdilo pozitívny vplyv erdosteínu na rých-
losť MCT (Negro, 2008; Olivieri et al., 
1991).  
 Navyše k MCT, hlien môže byť od-
straňovaný z dýchacích ciest aj prostred-
níctvom kašľového reflexu, ktorého výz-
namnosť vzrastá najmä za podmienok dys-
funkcie MCT, kedy sa kašeľ stáva hlavným 
mechanizmom klírensu hlienu (Munkholm 
and Mortensen, 2014). Teoreticky, muko-
lytické liečivo môže vykazovať antitusickú 
aktivitu, ale len v prípade pozitívneho 
vplyvu na konzistenciu hlienu ako aj na 
ciliárnu frekvenciu (Bolser, 2006). Vzhľa-
dom na nepriaznivý účinok N-
acetylcysteínu na ciliárny pohyb, potlače-
nie kašľového reflexu by mohlo viesť 
k značnej kumulácií hlienu v dýchacích 
cestách.  V našej štúdií, N- acetylcysteín 
nemal signifikantný vplyv na senzitivitu 
kašľového reflexu a jeho mukolytickou 
aktivitou sprostredkované zníženie adhe-
zivity hlienu k epitelu môže aspoň čiastoč-
ne zvýšiť efektivitu vylúčenia hlienu pro-
stredníctvom kašľového reflexu (Rubin, 
2010). 

Na druhej strane, erdosteínom vy-
volané zvýšenie vylúčenia hlienu pro-
stredníctvom MCT, môže nepriamo znížiť 
kašľový reflex vzhľadom na zníženie dráž-
denia mechano- receptorov kašľa 
v dôsledku kumulácie hlienu (Polverino et 
al., 2012). Hoci niektoré štúdie poukázali 
na antitusickú aktivitu erdosteínu (Negro, 
2008), táto je pravdepodobne sprostred-
kovaná nepriamo, keďže erdosteín v našej 
štúdií nepreukázal priamy supresívny úči-
nok na kašľový reflex vyvolaný chemicky, 
inhaláciou kyseliny citrónovej. 
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Záver 
 Pri porovnaní účinnosti mukolytic-
kých liečiv, erdosteínu a N-acetylcysteínu, 
sa terapia erdosteínom ukázala ako vhod-
nejšia z hľadiska modulácie klírensu hlie-
nu. Erdosteín, kombináciou mukolytického 
a cíliostimulačného účinku, môže výz-
namne ovplyvniť rýchlosť MCT a zlepšiť 
symptómy spojené s retenciou hlienu 
v dýchacích cestách. 
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Úvod 

Na potlačenie chronických ob-
štrukčných ochorení dýchacích ciest (DC) 
sa dá zacieliť rôznymi mechanizmami. Jed-
ným z nich je inhibícia fosfodiesteráz (PDE) 
v DC, ktoré hydrolyzujú cyklické nukleoti-
dy. Inhibítorom izoenzýmu PDE4 je roflu-
milast, ktorý predstavuje prvé schválené 
liečivo zo skupiny druhogeneračných inhi-
bítorov PDE4 na liečbu chronickej ob-
štrukčnej choroby pľúc (CHOCHP). Roflu-
milast a jeho hlavný aktívny metabo-
lit roflumilast N-oxid ovplyvňujú prvotný 
mechanizmus vzniku CHOCHP – zápal 
(Barnes a Stockley, 2005). V ňom zohráva-
jú úlohu hlavne neutrofily, makrofágy, T-
lymfocyty, B-lymfocyty a do istej miery aj 
eozinofily, ktoré uvoľňujú zápalové mediá-
tory a vzájomne na seba pôsobia so štruk-
turálnymi bunkami DC i bunkami pľúcneho 
parenchýmu (Gross et al, 2010).  

V tejto štúdii sme účinky roflumi-
lastu porovnávali s teofylínom, ktorý inhi-
buje najmä PDE3, PDE4 i PDE5, čo pred-
stavuje jeden z jeho hlavných mechaniz-
mov účinku. Tento xantínový derivát tak-
tiež pôsobí antagonisticky na adenozíno-
vých A1 receptoroch, zvyšuje aktivitu his-
tóndeacetylázy (HDAC), znižuje hladiny 
vápnika v bunkách, stimuluje sekréciu ad-
renalínu, atď. (Dahl et al., 2002). V terapii 
alergickej astmy je významná najmä 
schopnosť relaxovať hladkú svalovinu 
bronchov a redukovať zápalové i imunitné 
aktivity špecifických buniek (Barnes a 

Pauwels, 1994). Pri použití metylxantínov 
je však potrebná titrácia dávky podľa ved-
ľajších účinkov a plazmatických hladín. 

Z tohto dôvodu sme stanovovali 
hladiny teofylínu v plazme a sledovali re-
aktivitu DC pri oboch inhibítoroch PDE 
v podmienkach in vivo a in vitro. Ďalším 
cieľom bolo stanoviť počet leukocytov 
v bronchoalveolárnej lavážnej tekutine 
(BAL) a krvi morčiat, u ktorých bola navo-
dená hyperreaktivita DC.  
 
Materiál a metódy 
Zvieratá 

V experimente bol použitý animál-
ny model so zdravými dospelými samcami 
morčiat kmeňa TRIK pochádzajúcich z 
akreditovaného chovu (Dobrá Voda). Tieto 
zvieratá boli chované v centrálnom zverin-
ci, kde im bolo podávané plnohodnotné 
krmivo a voda ad libitum, a kde pred expe-
rimentmi podstúpili minimálne 7-dňovú 
karanténu a aklimatizáciu. Morčatá boli 
náhodne rozdelené do skupín, z ktorých 
prvá predstavovala zdravú kontrolnú sku-
pinu. Zvieratá v ostatných skupinách pod-
stúpili dvojtýždňovú senzibilizáciu oval-
bumínom (OVA), ktorý spôsobuje zmeny 
reaktivity dýchacích ciest na imunologic-
kom podklade. Jedna senzibilizovaná sku-
pina sa ponechala bez liečby (ovalbumíno-
vá kontrolná skupina), zatiaľ čo ostatné 
skupiny sa intraperitoneálne liečili vybra-
nými inhibítormi PDE po dobu 7 dní. 
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Navodenie hyperreaktivity dýchacích 
ciest  ovalbumínom 

Alergén bol podávaný podľa senzi-
bilizačnej schémy. V prvý deň sa 1,0 % 
ovalbumín podal intraperitoneálne (0,5 ml 
) a subkutánne (0,5 ml). Na 3. deň senzibi-
lizácie sa OVA aplikoval iba intraperitone-
álne (1,0 ml) a 14. deň inhalačnou cestou 
(30 sekúnd). Od tohto dňa boli morčatá 
liečené teofylínom (20,0 mg/kg i.p.) alebo 
roflumilastom (1,0 mg/kg i.p.) počas 7 dní. 

 
Stanovenie špecifického odporu DC  

Špecifický odpor dýchacích ciest 
(sRaw) predstavuje citlivý marker in vivo 
reaktivity DC, ktorý sa hodnotí na bdelých 
zvieratách pred začiatkom senzibilizácie, 
ako aj na 14. a 21. deň - 5 hodín po apliká-
cii OVA. Morčatá boli počas pokusu umies-
tnené do dvojkomorového celotelového 
pletyzmografu (HSE typ 855, Hugo Sachs 
Elektronik, Nemecko). Metóda bola popí-
saná Pennockom (Pennock et al., 1979). 
Princípom merania je stanovenie časového 
posunu tlakových zmien medzi hrudníko-
vou a nosovou komorou zariadenia vyjad-
reného v hodnotách špecifického odporu 
DC. S nárastom bronchokonstrikcie sa 
zväčšuje aj časový posun, a tým sa zvyšuje 
aj hodnota sRaw. Špecifický odpor DC sa 
meral po nebulizácii fyziologického rozto-
ku a následne bronchokonstrikčne pôso-
biacej látky. Výsledky sa hodnotili pomo-
cou softvéru HSE Pulmodyn Pennock (Hu-
go Sachs Elektronik, Nemecko).  

 
Stanovenie počtu zápalových buniek  

Ľavý lalok pľúc sme po usmrtení 
morčaťa anestetikom lavážovali predhria-
tym fyziologickým roztokom (2 x 10 ml/kg) 
a v lavážnej tekutine sme stanovili počet 
zápalových buniek, ktorý bol meraný aj vo 
vzorke krvi. Celkový počet leukocytov 
v krvi sa stanovil mikroskopicky v počítacej 
komôrke po ofarbení Türckovým rozto-
kom. Diferenciálny počet buniek sme určili 
mikroskopicky po ofarbení náterov krvi a 

sedimentu BAL podľa Maya-Grünwalda a 
Giemsu-Romanowského.  

 
Stanovenie plazmatických koncentrácií 

Koncentrácie teofylínu v plazme 
boli merané pomocou vysokoúčinnej kva-
palinovej chromatografie - HPLC (High 
Performance Liquid Chromatography). 
Deproteináciu vzorky sme uskutočnili tak, 
že sa ku 250 μl plazmy pridalo dvojnásob-
né množstvo metanolu, následne sa zmes 
pretrepepala na vortexe, scentrifugovala 
(5 min./14000 ot.) a prefiltrovala. Separá-
cia prebiehala na kolóne C18 s reverznými 
(obrátenými) fázami termostatovanej na 
40 °C a s eluentom metanol : voda (25 : 
75). Objem nástreku bol 20 μl a prietoková 
rýchlosť 1 ml/min. Celková dĺžka analýzy 
trvala 10 minút. Detekcia sa uskutočňovala 
prostredníctvom UV spektrometra. 

 
Meranie kontraktility hladkej svaloviny 
DC metódou in vitro  

Zmeny reaktivity hladkej svaloviny 
DC na kontrakčné mediátory 
v podmienkach in vitro sme sledovali pou-
žitím aparatúry orgánových kúpeľov firmy 
Experimetria-ISO-09-TSZ8 „Multi chamber 
tissue bath systems“ so softvérom (Expe-
rimetria, Maďarsko). Zo vzoriek tkanív 
(trachea, pľúca) sme urobili po dva stripy 
z priedušnice a laterálneho okraja pravých 
pľúc o veľkosti cca 2 x 15 mm. Stripy 
z priedušnice boli rozstrihnuté na opačnej 
strane otvorenej časti prstencov. Následne 
sme vzorky tkanív vkladali do 8 komôrok 
obsahujúcich živný Krebs-Henseleitov roz-
tok s nasledovným zložením: NaCl 110,0 
mmol.l-1, KCl 4,80 mmol.l-1, CaCl2 2,35 
mmol.l-1, MgSO4 1,20 mmol.l-1, KH2PO4 
1,20 mmol.l-14, NaHCO3 25,0 mmol.l-1, glu-
kóza 10,0 mmol.l v destilovanej vode. Na-
pätie stripov snímané tenzometrom sme 
prenášali cez zosilňovač do počítača. Daný 
roztok sa každých 10 minút vymenil. Fyzio-
logické pH = 7,5 ± 0,1 v jednotlivých ko-
môrkach aparatúry sa udržiavalo saturá-
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ciou pneumoxidom. Teplota roztoku bola 
udržiavaná prostredníctvom vodného kú-
peľa na hodnotách 37,0 ± 0,5 °C. Po 40 
minútovej adaptácii (iniciačná 20 minúto-
vá záťažová fáza 4,0 g, nasledovaná 20 
minútovou adaptačnou fázou pri zaťažení 
2,0 g) sme do komôrok pridávali kumula-
tívne dávky (10-8 mol.l-1 – 10-3 mol.l-1) kon-
trakčného mediátora acetylcholínu 
a histamínu. 

 
Štatistické spracovanie výsledkov  

Výsledky sú v grafoch uvedené ako 
priemerné hodnoty ± SEM. Na štatistické 
spracovanie hodnôt sa použila analýzu 
rozptylu s jedným faktorom (ANOVA). Za 
štatisticky významné sa považovali rozdie-
ly s p < 0,05. 

 
Výsledky a diskusia 

V DC sa podľa doterajších zistení 
nachádzajú najmä izoenzýmy PDE1, PDE3, 
PDE4, PDE5 a PDE7. Na viaceré z nich pô-
sobí teofylín, avšak nie je doteraz objas-
nené, v akej miere sa táto inhibícia PDE 
podieľa na celkovom účinku. Teofylínové 
preparáty sa v klinickej praxi používajú ako 
doplňujúce lieky, hlavne v pokročilých štá-
diách ochorenia. O metylxantínoch čoraz 
viac zdrojov uvádza, že okrem bronchodi-
latačného pôsobenia disponujú aj inými 
anti-astmatickými účinkami. Tieto vlast-
nosti zahŕňajú protizápalové 
a imunomodulačné účinky. Ich prínosom 
je, že sú prítomné pri nižších plazmatic-
kých koncentráciách ako sa požadujú pre 
bronchodilatačné pôsobenie teofylínu. 
Znamená to, že sa pri nich znižuje aj riziko 
nežiaducich účinkov vzrastajúce 
so stúpajúcou plazmatickou koncentráciou 
(Spears et al. 2009).  

Z našich predchádzajúcich experi-
mentov môžeme potvrdiť, že teofylín zni-
žuje bronchokonstrikciu aj v plazmatických 
hladinách, ktoré sú pod dolnou terapeu-
tickou hladinou. Analýzou sme taktiež zis-
tili, že viacnásobné podanie teofylínu ne-

spôsobuje jeho akumuláciu v organizme a 
plazmatické hladiny korelujú s jednorazo-
vou aplikáciou (Urbanová et al., 2016). 

V súčasnej štúdii bol morčatám te-
ofylín podávaný po dobu 7 dní v dávke 
20,0 mg/kg, nakoľko dávky 5,0 a 10,0 
mg/kg sa v predchádzajúcich štúdiách uká-
zali ako nízke pre dosiahnutie terapeutic-
kého rozpätia (Urbanová et al., 2016). To-
to rozpätie je úzke (5,0 – 15,0 ml/l) a séro-
vú koncentráciu významne ovplyvňuje 
najmä interakcia s ďalšími liečivami (Kobli-
žek et al, 2013).  

Ako môžeme pozorovať na obr. 1, 
horná terapeutická hranica teofylínu pri 
aplikácii 20,0 mg/kg bola presiahnutá, čo 
naznačuje, že aplikovaná dávka je dosta-
točne vysoká.  

 

 
Obr. 1 Plazmatické koncentrácie v skupine morčiat, 
ktoré boli 7-dní liečené teofylínom v dávke 20,0 
mg/kg. 

 
Pri tejto koncentrácii sme účinky 

teofylínu porovnávali s roflumilastom. 
Roflumilast je perorálny, selektívny inhibí-
tor PDE4, ktorý je indikovaný na udržiava-
ciu liečbu stredne ťažkej až ťažkej CHOCHP 
s opakovanými exacerbáciami ako prídav-
ná terapia k bronchodilatačnej liečbe 
(Tashkin a Fabbri, 2010). Roflumilast patrí 
medzi druhogeneračné selektívne inhibí-
tory PDE4, ktoré vznikli ako pokus 
o zlepšenia terapeutického indexu 
a zníženie výskytu nežiaducich účinkov 
oproti prvej generácii selektívnych 
a taktiež neselektívnych inhibítorom PDE. 
Do tejto skupiny ďalej patrí napr. cilomi-
last, piglamilast, YM976 a oglemilast. Lát-
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kou YM976 sme sa zaoberali v našej pred-
chádzajúcej štúdii (Mokrý et al. 2016), kde 
sme zistili, že tento inhibítor má významný 
antitusický a protizápalový potenciál, po-
zorovaný na senzibilizovaných morčatách.  

Izoenzým PDE4 pôsobí univerzálne 
vo viacerých fázach zápalu pri respirač-
ných ochoreniach. Inhibícia PDE4 okrem 
potlačenia expresie prozápalových mediá-
torov prostredníctvom zvýšenia hladiny 
cAMP vedie aj k potlačeniu dvoch veľmi 
dôležitých cytokínov, TNFα a faktora sti-
mulujúceho kolónie granulocytov a makro-
fágov (GM-CSF). Prestavba tkaniva v dô-
sledku zápalu DC súvisí s nadmernou ex-
presiou matrixových metaloproteáz 
(MMP). Z literárnych údajov vieme, že 
inhibítory PDE4 významne blokujú sekré-
ciu pro-matrixových metaloproteáz (pro-
MMP-1 a pro-MMP-2), navodenú TNFα. 
Z týchto poznatkov môžeme u inhibítorov 
PDE4 predpokladať prínos pri ochoreniach 
spojených s abnormálnou deštrukciou 
tkaniva (Martin−Chouly et al, 2004). 
Vzhľadom na inhibíciu izoenzýmu PDE4 
(PDE4A–D) sa roflumilast zdá byť neselek-
tívnym inhibítorom, ktorý pôsobí na spo-
jené varianty reťazca PDE4A, 4B a 4D 
s podobným potenciálom na nanomolár-
nej úrovni. Afinita k spojenému variantu 
PDE4C je približne desaťnásobne nižšia. 
Rovnaký mechanizmus účinku 
a selektívnosť platí aj pre jeho hlavný ak-
tívny metabolit roflumilast N-oxid. To mô-
že preň znamenať priaznivejší terapeutický 
pomer v porovnaní s cilomilastom, selek-
tívnejším inhibítorom pre PDE4D, ktorý je 
exprimovaný v chemosenzitívnej spúšťacej 
zóne v mozgovom kmeni a veľkou časťou 
je zodpovedný za vznik nauzey a zvracania 
(Lamontagne et al, 2001). V štúdii na my-
šiach, v ktorej sa urobila delécia tohto gé-
nu, sa zistilo, že dochádza k potlačeniu 
behavoriálneho typu zvracania (Robichaud 
et al, 2002). Zápalové efekty tohto izoen-
zýmu sa javia ako menej dôležité než pri 
ďalších subtypoch (Barnes a Hansel, 2004). 

Ďalšia štúdia na myšiach ukázala, že PDE4B 
je v zápalových bunkách dôležitejšia ako 
PDE4D (Jin a Conti, 2002). Selektívne inhi-
bítory PDE4B majú z tohto dôvodu širší 
terapeutický rozsah, spolu s lepším proti-
zápalovým účinkom.  

V tejto štúdii sme protizápalový 
efekt roflumilastu a teofylínu stanovovali 
v bronchoalveolárnej laváži (BAL) a aj krvi 
senzibilizovaných morčiat. V tab. 1 je 
možné vidieť, že pri neliečenej ovalbumí-
nom senzibilizovanej skupine sa 
v porovnaní so zdravou kontrolou výz-
namne zvýšil počet eozinofilov v krvi 
a BAL. Podľa našich vyššie uvedených zis-
tení, dávka teofylínu presahuje terapeu-
tické rozmedzie odporúčané v klinickej 
praxi. Aj napriek tomu sme pri liečbe rof-
lumilastom zaznamenali ešte štatisticky 
významnejší pokles eozinofilov v krvi a aj 
v BAL ako po teofylíne, čo naznačuje výz-
nam PDE4 v ich aktivácii. 

 
Tab. 1 Počet eozinofilov v krvi 
a bronchoalveolárnej lavážnej tekutine (BAL) po 
sedemdňovej aplikácii teofylínu a roflumilastu (*p 
< 0,05 vs. kontrola; +p < 0,05 vs. OVA, ++p < 0,01 
vs. OVA). 

 
 

Protizápalový účinok roflumilastu 
potvrdzujú aj ďalšie štúdie na zvieratách, v 
ktorých porovnávali účinnosť roflumilastu 
in vivo v porovnaní s inými inhibítormi 
PDE4 (Bundschuh et al, 2001). Ich tvrdenia 
hovoria o ovplyvňovaní pohybu neutrofi-
lov ako aj eozinofilov a/alebo o ich aktivá-
cii, pravdepodobne zvýšením koncentrácie 
intracelulárneho cAMP (čo bránilo bun-
kám uvoľňovať ich obsah), a zmierňovaní 
antigénom evokovanej kontrakcie trache-
álnych reťazcov (z morčiat). Aj tento úči-
nok bol vyvolaný zrejme inhibíciou degra-
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nulácie mastocytov. Roflumilast vykazoval 
vyššiu účinnosť než ostatné selektívne 
inhibítory PDE4, ktoré boli v štúdii testo-
vané (rolipram, piklamilast a cilomilast) 
(Barnes, 2000). 

V našej štúdii môžeme vidieť, ako 
sa reaktivita DC in vivo na inhaláciu hista-
mínumenila od prvého až do 21. dňa 
v skupinách liečených roflumilastom a 
teofylínom. Ovalbumínová senzibilizácia 
morčiat spôsobila výrazný nárast špecific-
kého odporu DC oproti 1. dňu už na 14. 
deň. Následná 7-dňová liečba intraperito-
neálne podanými inhibítormi PDE ukázala 
po nebulizácii histamínu štatisticky výz-
namné zníženie sRaw (obr. 2). 

Hoci v in vivo sledovaniach nebol 
medzi inhibítormi PDE (teofylínom 
a roflumilastom) pozorovaný výrazný roz-
diel, v podmienkach in vitro sa roflumilast 
ukázal ako účinnejší. Roflumilast spôsobil 
významný pokles reaktivity DC na trache-

álnom ako aj na pľúcnom tkanive po pri-
daní kumulatívnych dávok histamínu, resp.  
acetylcholínu (obr. 3). Obdobný priebeh 
poklesu sme zaznamenali aj v prípade ap-
likácie acetylcholínu ku pľúcnemu tkanivu 
a histamínu ku tracheálnym stripom. 
 

 
Obr. 2 Rozdiely špecifického odporu DC (sRaw) 
medzi prvým dňom, dňom po skončení senzibilizá-
cie a po sedemdňovej liečbe teofylínom alebo 
roflumilastom. 

 
 

 
 
Obr. 3: Zmeny reaktivity pľúcneho a tracheálneho tkaniva na kumulatívne dávky acetylcholínu a histamínu 
po sedemdňovej liečbe teofylínom v dávke 20 mg/kg a roflumilastom v dávke 1 mg/kg. Hodnoty v grafoch sú 
uvádzané ako priemer ± SEM. Štatistická významnosť: +++p < 0,001 vs. OVA; ++p < 0,01 vs. OVA; +p < 0,05 vs. 
OVA; **p < 0,01 vs. zdravá kontrola; *p < 0,05 vs. zdravá kontrola 
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Záver 
Na základe našich výsledkov môžeme kon-
štatovať, že roflumilast ako aj teofylín po-
zitívne ovplyvňujú reaktivitu dýchacích 
ciest v in vivo aj in vitro podmienkach a 
významne znižujú počet zápalových buniek 
v DC u senzibilizovaných morčiat. Roflumi-
last, liečivo používané pri neutrofilnom 
type zápalu, znižoval aj ovalbumínom in-
dukovaný eozinofilný zápal, a to vo väčšej 
miere ako teofylín v supraterapeutickej 
dávke. Tieto zistenia naznačujú, že roflu-
milast môže byť potencionálne účinné 
liečivo pri liečbe alergickej astmy. Naše 
zistenia sú v súlade s mnohými experimen-
tálnymi štúdiami, ktoré potvrdzujú benefit 
inhibítorov PDE v liečbe chronických respi-
račných ochorení.  
 
Práca vznikla vďaka finančnej podpore projek-
tu „Martinské centrum pre biomedicínu“, 
ITMS: 26220220187, projekt je spolufinanco-
vaný zo zdrojov EÚ, ako aj projektov APVV-
0305-12, MZ 2012/35-UK a projektu VEGA 
1/0260/14. 
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Úvod 
 Bronchokonstrikcia a kašeľ sú dôle-
žité obranné reflexy dýchacích ciest (DC), 
ktoré chránia pľúca pred vdýchnutím škod-
livín. Bronchokonstrikcia môže byť vyvola-
ná z celého tracheobronchiálneho stromu, 
zatiaľ čo kašľový reflex sa spúšťa z hrtanu a 
proximálnych dýchacích vetiev (Karlsson et 
al., 1988). Či je pod vagálnou kontrolou 
tiež mukociliárny klírens, je predmetom 
mnohých debát. Kollárik et al. (2003) uká-
zali, že nociceptívne C-vlákna bronchov 
inervujú sliznicu myší a ľudí. Iné štúdie 
poskytli dôkazy o tom, že frekvencia kmi-
tania cilií (CBF) a sekrécia hlienu sú proce-
sy sprostredkované cez nervus vagus (Un-
dem a Kollárik 2005; Eljamal et al 1985.). 
 Iniciácia obranných reflexov DC 
vedie cez aktiváciu aferentných nervových 
zakončení prostredníctvom rôznych recep-
torov a iónových kanálov spôsobujúcich 
depolarizáciu bunkovej membrány. Tento 
podnet aktivuje napäťovo-riadené sodíko-
vé kanály (NAV), ktoré sú zodpovedné za 
generáciu akčného potenciálu (AP) a pre-
nos signálu do mozgového kmeňa (Moroi 
a Undem, 2014).   
 NaV kanály sú transmembránové 
proteíny pozostávajúce z hlavnej alfa pod-
jednotky (póru) a doplnkových beta pod-
jednotiek. Nedávno bolo identifikovaných 
deväť izoforiem NaV (NaV1.1-NaV1.9) (Vet-
ter et al., 2012). Každá izoforma má jedi-
nečné kinetické a farmakologické vlastnos-
ti s rôznym vplyvom na vytvorenie a šíre-
nie AP (Muroi et al., 2011). Nav sú kľúčové 
iónové kanály pre spustenie a vedenie AP. 

Nav inhibítory (lidokaín) môžu úplne anes-
tézovať vágové aferentné nervy a ak sú 
podávané v dostatočnej koncentrácii, mô-
žu inhibovať aj kašľový reflex. Použitie 
lokálnych anestetík na liečbu chronického 
kašľa je však spojené s vysokým rizikom 
nežiaducich účinkov na srdcový a nervový 
systém. Zdá sa, že spomínané riziko signi-
fikantne nenarastá pri použití selektívnych 
blokátorov Nav1.7, Nav1.8 a Nav1.9 (Muroi 
a Undem, 2011). 
 NaV1.7, NaV1.8 a NaV1.9, a menej 
NaV1.2 a NaV1.3 kanály sú exprimované v 
aferentných nervových vláknach a C-
vláknach. NaV1.7, NaV1.8 a NaV1.9 sú 
upregulované zápalom a bola popísaná ich 
významná úloha v DC (Moroi a Undem, 
2011). NaV kanály boli tiež identifikované v 
izolovaných bunkách hladkého svalstva 
(HS) (vaskulárnom, HS močového mechúra 
a gastrointestinálnom HS) a v kultivova-
ných bunkách HS priedušiek, koronárnej 
artérie, pľúcnej artérie a aorty (Jo et al., 
2004).  
 Nav1.7 sú v značnej miere zastúpe-
né na respiračných senzorických vágových 
C-vláknach a Aδ-vláknach (Kwong a spol., 
2008). Cummins a spol. (1998) dokázali, že 
ku otvoreniu Nav1.7 môže dôjsť pri reakcii 
na vznik generátorového potenciálu, čo 
svedčí o schopnosti Nav1.7 kanálov zosilniť 
a šíriť malý depolarizačný vstup v podobe 
AP.  
 V ľudskej populácii sa vyskytuje 
viacero mutácií, pri ktorých nedochádza ku 
expresii Nav1.7 kanálov, alebo dochádza 
ku vzniku nefunkčných subtypov (Cox a 
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spol., 2006; Ahmad a spol., 2007). Osoby, 
ktoré sú nositeľmi týchto pomerne vzác-
nych mutácií, nevnímajú vysoko intenzívne 
škodlivé stimuly ako nepríjemné. Ich citli-
vosť na rôzne typy tusigénnych stimulov 
však nebola doposiaľ posúdená (Akopian a 
spol., 1999). 
 V poslednej dobe bolo navrhnutých 
niekoľko preferenčných blokátorov NaV s 
malou molekulou (Priest 2009). Je však 
veľmi náročné navrhnúť jednoznačne se-
lektívny blokátor v dôsledku vysokej po-
dobnosti jednotlivých izoforiem. Blokádou 
izoformy NaV 1.5, ktorá ma veľmi podobnú 
štruktúru s NaV1.7, môžeme očakávať zly-
hanie činnosti po systémovom podaní, 
keďže táto izoforma je predominantne 
exprimovaná v myokarde. Cieľom je na-
vrhnúť selektívnu molekulu s minimálnych 
inhibičným vplyvom na NaV1.5, ale taktiež 
aj NaV1.4 prítomnú v kostrovom svalstve 
a NaV1.1, NaV1.2, NaV1.3 exprimované 
v centrálnom nervovom systéme (Kwong 
a Carr, 2015). 
 V predloženej štúdii sme sa zame-
rali na úlohu NaV1.7 v regulácii obranných 
mechanizmov DC počas fyziologických a 
patologických podmienok. Testovali sme 
účinok klinicky používaného antiepileptika 
karbamazepínu  na kašľový reflex, reaktivi-
tu HS v podmienkach in vivo aj in vitro 
a frekvenciu kmitania cílií (CBF) in vitro ako 
symptómy alergickej astmy. Zvolené lieči-
vo síce nie je selektívnym blokátorom, ale 
minimálne ovplyvňuje NaV1.5.  
 
Metodika 
 Všetky experimenty boli schválené 
Etickou komisiou JLF UK (číslo rozhodnutia 
1249/2013 a 1386/2013) a realizované na 
dospelých morčatách - samcoch kmeňa 
TRIK (8 jedincov v každej skupine), ktorých 
telesná hmotnosť bola v rozmedzí 150-300 
g. Zvieratá pochádzali z akreditovaného 
chovu Ústav experimentálnej farmakoló-
gie a toxikológie, SAV, Dobrá Voda a pred 
pokusom boli adaptované na naše labora-

tórne podmienky. Správne laboratórne 
podmienky (izbová teplota 21 – 24 °C 
a vlhkosť vzduchu  55 ± 10 %) sme zaisťo-
vali pomocou klimatizačného zariadenia 
(LG Neo plasma, Slovakia).  
 Celkovo sme v prezentovanej štúdii 
použili 48 morčiat, ktoré boli rozdelené do 
nasledovných skupín (n=8): 
In vivo experimenty 

1. zdravé (OVA-) a senzibilizované 
(OVA+) zvieratá po jednorázovej ap-
likácii vehikula, 

2. zdravé (OVA-) a senzibilizované 
(OVA+) zvieratá po jednorázovej ap-
likácii karbamazepínu v dávke 
10mg/kg i.p., 

3. zdravé (OVA-) a senzibilizované 
(OVA+) zvieratá po jednorázovej ap-
likácii salbutamolu v dávke 10mg/kg 
i.p.. 

4. zdravé (OVA-) a senzibilizované 
(OVA+) zvieratá po jednorázovej ap-
likácii kodeínu v dávke 10mg/kg i.p. 

In vitro experimenty 
1. zdravé (OVA-) a senzibilizované 

(OVA+) zvieratá po jednorázovej ap-
likácii vehikula priamo na biologické 
vzorky, 

2. zdravé (OVA-) a senzibilizované 
(OVA+) zvieratá po jednorázovej ap-
likácii likarbazepínu priamo na biolo-
gické vzorky v koncentráciach 10-7, 
10-6, 10-5.  

 Experimentálny zápal dýchacích 
ciest bol indukovaný u 4 skupín zvierat. 24 
hodín po poslednej dávke alergénu boli 
zvieratám podané testované látky: karba-
mazepín, salbutamol a kodeín jednorazovo 
in vivo a lokálne in vitro. Karbamazepín, 
ako blokátor Nav1.7 kanála, bol použitý pri 
in vivo experimentoch a likarbazepín iba 
pre in vitro na základe svojich farmakolo-
gických vlastností (likarbazepín je aktívny 
metabolit karbamazepínu). 
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Model experimentálne indukovaného 
zápalu DC 
 Morčatá sme senzibilizovali oval-
bumínom, ktorý bol adsorbovaný na hyd-
roxid hlinitý počas 21 dní. Alergén bol po-
dávaný parenterálne v rovnakej dávke (5 
mg ovalbumínu a 100 mg Al(OH)3) 1. deň 
i.p. a s.c., 4. deň iba i.p. a 9. deň len s.c. 
Počas 12., 15., 18. a 20. dňa sme ovalbu-
mín (c = 1 %) podali inhalačne použitím 
dvojkomorového bodypletyzmografu pre 
malé laboratórne zvieratá (HSE typ 855, 
Hugo Sachs Elektronik, Nemecko).  
 
Experimentálne indukovaný kašľový ref-
lex 
 Kašľový reflex sme vyvolali inhalá-
ciou aerosólu 0,3 mol.l-1 kyseliny citróno-
vej (AC) počas 3 minútového časového 
intervalu, kedy dvaja nezávislí pozorovate-
lia zaznamenávali počet kašľov. Sledovali 
typický pohyb, zvuk kašľa a korešpondujú-
ce zmeny na prietokovej krivke. Počet za-
kašlaní sme vyhodnocovali  pred apliká-
ciou liečiv (N) a následne po 60, 120 a 300 
minútach.  
 
Meranie špecifického odporu dýchacích 
ciest 
 Špecifický odpor DC (sRaw) predsta-
vuje citlivý indikátor reaktivity buniek 
hladkej svaloviny dýchacích ciest (HSDC) 
v podmienkach in vivo. Hodnotu sRaw sme 
vypočítali na základe časového posunu 
tlakových zmien medzi jednotlivými ko-
môrkami pletyzmografu. Odpor bol mera-
ný 1 minútu po iritácii DC kyselinou citró-
novou (AC; c = 0,3 mol.l-1), histamínom 
(10-6M/l) a metacholínom (10-6 mol.l-1). 
Hodnoty sRaw sme merali pred podaním 
testovanej substancie (N hodnota v gra-
foch) a potom 60, 120 a 300 minút od ap-
likácie. 
 
 
 

Meranie reaktivity HSDC v in vitro pod-
mienkach 
 Morčatá boli usmrtené transver-
zálnym prerušením miechy a následne boli 
vypreparované a vyňaté orgány respirač-
ného traktu – pľúca. Z respiračného traktu 
sme získali štyri pulmonálne stripy (20 x 20 
x 3 mm). Preparáty boli umiestnené do 
orgánového kúpeľa so živným Krebs-
Henseleitovým roztokom (v mmol.l-1; NaCl 
110,00; KCl 4,80; CaCl2 2,35; MgSO4 1,20; 
KH2PO4 1,20; NaHCO3 25,00; glukóza 
10,00). Roztok v komôrkach bol tempero-
vaný na stabilnú teplotu 37 ° C a saturova-
ný pneumoxidom (95 % O2 + 5 % CO2). 
Kontraktilná odpoveď stripov bola zazna-
menávaná pomocou aparatúry Experimet-
ria-ISO-09-TSZ8 (Maďarsko) so zabudova-
ným softvérom. Po úvodnej záťažovej fáze 
(pri 4 g) a 30 min adaptačnej fáze (2 g) 
sme aplikovali do orgánového kúpeľa 100 
μl  kontraktilných mediátorov (acetylcho-
línu a histamínu). Priamo do komôrky ku 
pulmonálnym stripom sme pridávali kon-
centráciu kontraktilných mediátorov 10-3 
mol.l-1. Po ustálení amplitúdy kontrakcie 
sme pridávali kumulatívne dávky testova-
nej substancie.  
 
Frekvencia kmitania cílií (CBF) respirač-
ného traktu  
 Vzorku riasinkového epitelu 
z trachey sme získali pomocou tzv. brus-
hingovej metódy v in vitro podmienkach. 
Vitálne riasinky sme uchovávali v 1 ml 
RPMI 1640 a túto suspenziu sme použili na 
vytvorenie mikroskopického preparátu. 
Preparáty sme skúmali pomocou fázového 
kontrastného mikroskopu (Zeiss axióma 
Vert A1; Carl Zeiss AG, Göttingen, Nemec-
ko). Z každej vzorky boli zaznamenané 
pomocou digitálnej vysokorýchlostnej ka-
mery (Basler A504kc; Basler AG, Nemecko) 
10 sekundové sekvenčné videosúbory 
a vyhodnotené pomocou softvéru Cilliary 
Analysis (LabVIEW™), ktorý je schopný 
generovať oblasť záujmu (ROI).  
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Štatistická analýza 
 Výsledky získané v tomto experi-
mente sme hodnotili použitím ANOVA 
Bonferroni post-hoc testu. Údaje v grafoch 
predstavujú priemerné hodnoty, vyznače-
né odchýlky predstavujú štandardnú chy-
bu priemeru (± SEM).  
 
Výsledky a diskusia 
 In vivo za fyziologických okolností, 
ale taktiež aj v  podmienkach experimen-
tálne vyvolaného alergického zápalu DC, 
sme testovali vplyv neselektívneho bloká-
tora Nav1.7 na obranné reflexy morčiat.  
Testovaná substancia, schopná blokovať 
Nav1.7 (karbamazepín), bola jednorázovo 
podávaná zvieratám pred a po 21-dňovej 
senzibilizácii ovalbumínom. Sledovali sme 
účinok danej látky na kašeľ vyvolaný AC, 
jej schopnosť ovplyvniť hodnoty sRaw po 
podaní rôznych bronchokonstrikčných 
mediátorov (AC, histamín, metacholín). In 

vitro za rovnakých podmienok sme sledo-
vali schopnosť tejto substancie znižovať 
amplitúdu kontrakcie a rovnako aj 
jej účinok na CBF respiračného traktu u 
morčiat.  
 Po podaní karbamazepínu sme 
zaznamenali signifikantné zníženie počtu 
zakašľaní u zdravých zvierat a aj u zvierat 
s alergickým zápalom (obr. 1). Nástup 
účinku bol rýchly a pretrvával aj po 5 ho-
dinách od aplikácie. NaV1.7 sú v značnej 
miere exprimované na respiračných sen-
zorických vágových C-vláknach a Aδ-
vláknach (Kwong a spol., 2008). 
V predloženej štúdii sme potvrdili ich za-
pojenie v kašľovom reflexe za fyziologic-
kých podmienok aj v podmienkach alergic-
kého zápalu DC. U zdravých zvierat však 
sledovaná látka tlmila kašeľ výraznejšie, čo 
môže byť sposobené aj zmenami v expresii 
NaV1.7 počas rozvinutia alergického zápa-
lu.

 
Obr. 1 Zmeny počtu zakašľaní indukovaných kyselinou citrónovou (AC) u zdravých morčiat po jednorázovej 
aplikácii karbamazepínu v porovnaní so skupinou liečenou kodeínom a zdravou skupinou bez liečby testova-
ných za rovnakých podmienok. A - počas fyziologických podmienok (OVA-); B – počas rozvinutého alergického 
zápalu (OVA+). *p<0.05 skupina vs N 

 
 Karbamazepín neovplyvnil hodnoty 
sRaw u zvierat s rozvinutým alergickým 
zápalom, dokonca pri bronchokonstrikcii 
sprostredkovanej tachykinínmi (po AC) sa 
kontrakčná aktivita DC zvýšila (tab. 1).  
Avšak hodnoty sRaw po podaní karbama-
zepínu u zdravých zvierat boli signifikantne 
nižsie a v prípade AC a metacholínu tento 
účinok pretrvával aj 5 hodín po podaní 
látky (tab. 1). Toto zistenie považujeme za 

veľmi významné, pretože v literatúre je 
viac spomínaná úloha modulátorov NaV 
kanálov ako spoľahlivých antitusík, avšak 
ich schopnosť regulovať kontrakciu HSDC 
je stále diskutovaná. 
 Účinok testovanej substancie na 
reaktivitu HSDC v podmienkach in vitro 
sme testovali pomocou metodiky orgáno-
vého kúpeľa, kde sme priamo 
k biologických vzorkám po počiatočnom 
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prekontrahovaní HS pridávali stúpajúce 
koncentrácie likarbazepinu. Ako negatívnu 
kontrolu sme pridávali fyziologický roztok 
testovaný za rovnakých podmienok. Naj-
výraznejší pokles amplitúdy kontrakcie 
izolovanej hladkej svaloviny sme zazna-
menali po aplikácii likarbazepínu priamo 
k biologickým vzorkám pľúcnych stripov 
senzibilizovanej skupiny, a to ako 

v prípade použitia mediátoru acetlycholí-
nu, tak aj histamínu (obr. 2). V prípade 
reaktivity na acetylcholín bol tento pokles 
aj štatisticky významný v porovnaní 
s vehikulom. Uvedené výsledky poukazujú 
na dôležitú úlohu Nav1.7 v procese kon-
trakcie/relaxácie hladkého svalstva dýcha-
cích ciest. 

 
Tab. 1 Zmeny hodnôt sRaw (ml.s

-1
) vyvolané iritáciu DC AC, histamínom a metacholínom zaznamenané u morčiat 

po jednorázovej aplikácii karabmazepínu, kontrolného liečiva salbutamolu a u kontrolnej skupiny zvierat, ktorá 
dostávala fyziologický roztok počas fyziologických (OVA-) a patofyziologických podmienok (OVA+). *p<0,.05; 
**p<0,01 vs. N 

 

 
Obr. 2 Amplitúda kontrakcie izolovaného HSDC po lokálnom podaní likarbazepínu a fyziologického roztoku 
vyjadrená v % a nM poklese amplitúdy kontrakcie. -8 - -3: koncentrácia testovanej látky 10

-8
 – 10

-3
 mol.l

-1
; 

*P<0,05, **P<0,01 vs. OVA- 

   Hodnoty sRaw po podaní bronchokonstrikčných mediátorov 

  Po AC  Po histamíne  Po metacholíne  

 N 1h 2h 5h N 1h 2h 5h N 1h 2h 5h  

Salbutamol 11.9 ± 
5.5 

↓ ↓ ↓ 4.5 
± 2.6 

↓   
* 

↑ ↔ 4.7 
± 3.5 

↓   
* 

↓ ↓ OVA- 

9.3 
± 4.3 

↓ ↓ ↓ 10.8 
± 2.2 

↓   
** 

↓ ↓ 18.9 
± 8.2 

↓   
** 

↓   
** 

↓   
** 

OVA+ 

Karmabazepín 7.3 
± 7.5 

↓   
* 

↓   
 * 

↓ 11.6 
± 5.8 

↓   
** 

↓ ↑ 20.7 
± 10.2 

↓   
* 

↓ ↓ OVA- 

9.1 
± 8.2 

↑ ↑ ↑ 15.9 
± 12.1 

↓ ↓ ↓ 15.5 
± 15.9 

↓ ↑ ↑ OVA+ 

Fyziologický 
roztok 

± 
4,8 

↑ ↑ ↑ 
± 

6,7 
↑ ↑ ↑ 

± 
7,5 

↑ ↑ ↑ OVA- 

± 
14,4 

↑ ↑ ↑ 
± 

12,8 
↑ ↑ ↑ 

± 
19,1 

↑ ↑ ↑ OVA+ 
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 Hodnoty CBF boli signifikantne zní-
žené u senzibilizovanej skupiny zvierat 
v porovnaní so zdravou kontrolnou skupi-
nou (obr. 3). Sledovali sme zmeny hod-
nôt CBF po lokálnej aplikácii rozpúšťadla 
DMSO počas fyziologických 
a patologických podmienok bez výrazného 
efektu na sledovaný parameter. Zo získa-
ných dát je možné vidieť významný pokles 
CBF u zdravých zvierat, ale počas rozvinu-
tého alergického stavu sme tento efekt 
nepozorovali.  Z prezentovaných výsledkov 

je zrejmé, že NaV1.7 má určitú regulačnú 
úlohu pri kmitaní cílií respiračného traktu. 
Likarbazepín ako aktívny metabolit kar-
bamazepínu je schopný inhibovať Nav1.2, 
Nav1.3 a Nav1.7. Muroi a Undem (2011) 
potvrdili, že  NaV sú predominantne ex-
primované v  aferentných nervových vlák-
nach a C-vláknach inrevujúcich DC. Sku-
točnosť, že CBF je pod vágovou kontrolou 
(Eljamal et al., 1994), je v súlade s prezen-
tovanými výsledkami. 

 
 
Obr. 3 Hodnoty frekvencie kmitania cílií (CBF) merané po lokálnom podaní likarbazepínu. L7- likarbazepín v 
koncentrácii 10

-7 
mol.l

-1
; L6- likarbazepin v koncentrácii 10

-6
 mol.l

-1
;  L5- likarbazepín v koncentrácii 10

-5
 mol.l

-1
;   

*P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001 vs. OVA-; A – OVA-, B – OVA+ 
 
 

Záver 
 V závere môžeme zhodnotiť, že 
NaV1.7 zohrávajú kľúčovú regulačnú úlohu 
v obranných mechanizmoch DC (hyperak-
tivita, kašľový reflex a mukociliárny klí-
rens). Uvedená práca poskytuje dôkazy 
vágovej inervácii kinematiky cílií respirač-
ného traktu u morčiat. Molekula selektív-
ne blokujúca NaV1.7 by mohla signifikant-
ne tlmiť obranné reflexy DC aj počas pato-
logických stavov respiračného traktu bez 
negatívneho účinku na mukociliárny 
transport. 
 

Táto práca vznikla za podpory grantu "Cen-
trum experimentálnej a klinickej respirológie 
II" spolufinancované zo zdrojov EU, Gran MZ 
2012/35-UKMA-12, APVV-0305-12, BioMed 
Martin (ITMS 26220220187) a grantu VEGA 
1/0165/14.  
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Úvod 
 Prvá písomná zmienka o spondylo-
listéze je pripisovaná Herbineauxovi, bel-
gickému pôrodníkovi, ktorý v roku 1782 
popísal kostenú prominenciu na ventrálnej 
strane sakra zužujúcu pôrodný kanál. Toto 
zúženie bolo spôsobené prednou subluxá-
ciou tela stavca L5 oproti S1. V súčasnosti 
je spondylolistéza všeobecne akceptovaná 
ako heterogénna skupina patologického 
postavenia stavov, ktoré sú charakterizo-
vané posunom tela kraniálneho stavca  
oproti stavcu kaudálnejšie uloženému 
(Frymoer a Moskowitz, 1991). So spondy-
lolistézou úzko súvisí pojem chrbticovej 
instability. Táto je definovaná ako strata 
pevnosti spojenia medzi jednotlivými stav-
cami, pri ktorej dochádza pri aplikácii zaťa-
ženia k väčšiemu pohybu medzi stavcami 
ako u „zdravého“ pohybového segmentu. 
Pri uvedenom abnormálnom pohybe do-
chádza ku dráždeniu nociceptívnych re-
ceptorov, ku zvýšenému riziku deformity 
a následného neurologického deficitu 
(Frymoer a Moskowitz, 1991). 
 Dnešná klasifikácia spondylolistézy 
vychádza z práce Wiltseho [1], v ktorej 
autori rozdeľujú spondylolistézu na  dys-
plastickú, istmickú, degeneratívnu, trau-
matickú a patologickú.  
 Najčastejším typom spondylolistézy 
je degeneratívna spondylolistéza (DS), 
ktorej prevalencia vrcholí vo veku nad 50 
rokov a je častejšia u žien a Africko-
americkej populácie. [2]. DS sa vyskytuje 
6–9 krát častejšie v úrovni L4/5 ako 

v ostatných segmentoch driekovej chrbti-
ce. Podľa práce Kalichmana and Huntera 
[3],  sa na rozvoji segmentálnej instability 
a následne spondylolistézy podieľajú:  
a. artritída facetových kĺbov (FK), 

s následnou stratou normálnej štruk-
túry a remodeláciou 

b. malfunkcia stabilizačného väzivové-
ho aparátu v dôsledku hyperlaxity a  

c. neefektívny svalový korzet.  
 Nie je jednoznačný dôkaz ohľadne 
úlohy degenerácie medzistavcovej platnič-
ky (IVDD) v etiológii degeneratívnej spon-
dylolistézy. Podľa všeobecného presved-
čenia IVDD vedie k uvoľneniu stabilizačné-
ho systému a následnej segmentálnej in-
stabilite v sagitálnej rovine, čo vedie 
k rozvoju degeneratívne spondylolistézy 
[4].  
 Zmeny štruktúry a postavenia FK, 
segmentálna instabilita a spinálna stenóza 
sú najčastejším diagnostickým preja-
vom/symptómom degeneratívnej spondy-
lolistézy [5]. Stenóza spinálneho kanála, 
alebo foraminálna stenóza sú podkladom 
klinických prejavov spinálnych klaudikácii  
a/alebo koreňového dráždenia s lumba-
giami, čo sú najčastejšími prejavmi lum-
bálnej [6]. V prípade neúspechu farmako-
logickej a fyzioterapeutickej liečby je indi-
kovaná chirurgická liečba s uvoľnením 
nervových štruktúr a stabilizáciou patolo-
gického pohybového segmentu. [7].  
 V patofyziológii lumbálnej DS sa 
podieľajú úzko prepojené patofyziologické 
procesy, ktoré sú podkladom zlyhania sta-
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bilizačných systémov funkčnej pohybovej 
jednotky. Degeneratívna spondylolistéza 
je makroskopickou manifestáciou zápalo-
vých a remodelačných procesov faceto-
vých kĺbov. Okrem prostaglandínov (napr. 
prostaglandín E2 [PGE2]) aj zápalové cyto-
kíny, ako je interleukín-1 (IL-1), IL-6 a TNF-
α (tumor necrosis factor α), hrajú výz-
namnú úlohu pri rozvoji osteoartrotických 
zmien na zvieracích modeloch a aj u ľudí 
[8-10]. Tieto cytokíny a enzýmy degradu-
júce extracelulárnu matrix narušujú meta-
bolizmus chondrocytov, čo vedie 
k degradácii chrupavky.  
 Zmeny v chrupavke spúšťajú remo-
deláciu v subchondrálnej kosti [11] 
a naďalej potenciujú zápalový proces. Na-
vyše IL-1β, IL-6, IL-8 a TNF-α sa podieľajú 
na rozvoji IVDD. Hladiny týchto cytokínov 
sa zvyšujú  degenerovanom interverteb-
rálnom disku v závislosti od stupňa ich 
degenerácie. [12, 13]. Okrem toho, pros-
taglandíny a zápalové cytokíny IL-1, IL-6 
and TNF-α sa podieľajú na mediácii bolesti 
z dolného lumbálneho segmentu a/alebo 
koreňovej bolesti [14].  
 Cieľom tejto štúdie bolo lepšie po-
chopiť úlohu cytokínov, chemokínov 
a rastových faktorov v patofyziológii lum-
bálnej DS. Kontrolná skupina bola starost-
livo vybraná s ohľadom na minimalizova-
nie falošných výsledkov v dôsledku odberu 
z mŕtveho tkaniva a instability niektorých 

cytokínov. Rovnako odber vzoriek od ope-
rovaných pacientov, ich skladovanie 
a spracovanie bolo cielené na dosiahnutie 
relevantných a reprodukovateľných vý-
sledkov.  
 
Materiál a Metodika 
Odber biologického materiálu 
 Odber vyšetrovaných tkanív od 
pacientov s diagnózou DSD (IVD a sub-
chondrálnej kosti FJ) bol vykonaný za ste-
rilných podmienok peroperačne podľa 
smerníc stanovených National Institute of 
Health Office of Human Subjects Research 
a v intenciách Helsinskej konvencie v zdra-
votníckom zariadení zodpovedným leká-
rom, vždy po dôkladnom poučení a získaní 
informovaného súhlasu od pacienta počas 
plánovaných zákrokov.  
 Odber tkanív živých darcov orgá-
nov bol vykonaný po súhlase zodpovedné-
ho lekára v rámci multiorgánového odberu 
v zmysle platnej legislatívy (zákon 
313/2012 Z. z.). O podstate a dôvodoch 
odberu boli poučení príbuzní darcu.   
 Odber ako aj ďalšia manipulácia s 
biologickým materiálom bola schválená 
Etickou komisiou JLF UK. (IRB 00005636) 
v súlade so Slovenskou a Európskou legis-
latívou (rozhodnutie No. EK 1209/2012).  
 Prehľad o 9 pacientoch (2 muži a 7 
žien, priemerný vek 50,7 ± 10,2 rokov) 
zaradených do štúdie je obsahom tab. 1. 

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

 

Pacient Lokalizácia  VAS 
chrbát 

VAS 
noha 

Pohlavie  Vek  Pfirrmannove 
skóre 

1 L4/L5 7 9 F 59 4 

2 L5/S1 8 7 F 35 5 

3 L4/L5 6 4 F 63 4 

4 L4/L5 10 5 M 48 4 

5 L5/S1 6 8 M 51 5 

6 L5/S1 8 7 F 52 5 

7 L4/L5 2 9 F 35 4 

8 L4/L5 6 4 F 61 4 

9 L4/L5 8 7 F 52 5 
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 Všetci pacienti boli indikovaní 
k operačnej liečbe pre spondylolistézu 
dolného lumbálneho segmentu, potvrde-
nej na natívnych dynamických RTG sním-
kach a magnetickou rezonanciou (MRI). 
Degenerácie medzistavcovej platničky 
bolo zhodnotené na MRI T2 spin-echo 
sekvenciách s použitím Pfirmanovej klasi-
fikácie [15]. Bolesť v driekovej oblasti 
a v končatine v priebehu 24 hodín pred 
operáciou sme hodnotili vizuálnou analó-
govou škálou bolestí (VAS), pričom 0 zna-
menala stav “bez bolestí” a 10 označovala 
„najhoršiu možnú bolesť”. Všetci pacienti 
podstúpili primooperáciu (dekompresia 
nervových štruktúr, rigidná náhrada me-
dzistavcových diskov a transpedikulárna 
stabilizácia) na Neurochirurgickej klinike 
JLF UK, UNM. Pacienti zaradení do štúdie 
netrpeli závažným systémovým ochorením 
(endokrinné, kardiovaskulárne, onkologic-
ké, reumatické) a počas ostatných 12 týž-
dňov predoperačne im neboli podávané 
liečivá (analgetiká, kortikosteroidy, lokálne 
anestetiká) lokálne a ani epidurálne.  
 Kontrolné vzorky intaktnej kosti 
facetových kĺbov a intervertebrálnych dis-
kov boli odobraté z dvoch lumbálnych 
segmentov (L4-L5, L5-S1) od 6 dospelých 
mužov (priemerný vek 44,2 ± 13,2 rokov) 
počas multiorgánového odberu na Chirur-
gickej klinike a transplantačnom centre, 
JLF UK, UNM. Všetky kontrolné subjekty 
kompletne spĺňali legislatívne kritériá SR 
pre multiorgánový odber a v dostupnej 
zdravotnej dokumentácii nebol záznam 
o ťažkostiach s driekovou chrbticou. Počas 
celotelového CT vyšetrenia sme neverifi-
kovali závažné degeneratívne zmeny dol-
ného lumbálneho segmentu, rovnako ani 
pri markoskopickej obhliadke a rutinnom 
histologickom vyšetrení intervertebrálne-
ho disku štandardným farbením hemato-
xylín-eozínom. Po odstránení medzistav-
covej platničky bol chirurgom oddelený 
anulus fibrosus  (AF) od nucleus pulposus 

(NP). Subchondrálnu kosť sme odobrali 
s priľahlého facetového klbu (FJ). 
 Všetky odobraté vzorky boli oka-
mžite transportované do laboratória 
v sterilných polypropylénových skúmav-
kách a zamrazené na -80 °C a ponechané 
pri uvedenej teplote až do ďalšieho spra-
covania a vlastnej analýzy hladín cytokínov 
a chemokínov. 
 
Kvantitatívna a kvalitatívna analýza pro-
teínov 
 Vzorky tkanív z intervertebrálneho 
disku a subchondrálnej kosti facetových 
kĺbov sme fragmentovali na 3x3 mm a boli 
opakovane vystavené pôsobeniu lyzačné-
ho kitu (Bio-PlexTM Cell Lysis Kit, Bio-Rad, 
USA), homogenizované a následne centri-
fugáciou (4 min pri 5000 otáčkach za mi-
nútu) získaný supernatant sme použili na 
Bio-Plex® analýzu. 
 Pri analýze použitý vyšetrovací kit 
Bio-PlexTM Human Cytokine Standard 27-
Plex, Group I (Bio-Rad, USA) umožňuje 
vyšetriť 27 rôznych cytokínov, chemokínov 
a rastových faktorov (tab. 2) so signifi-
kantnou úlohou v mediácii remodelácie 
kosti a spojivového tkaniva, v zápalovej 
reakcii, angiogenéze a v mediácii bolesti.  
 Metodika, ktorú využíva Bio-Plex® 
200 System, spočíva vo vizualizácii reakcie 
medzi sledovaným biomarkerom a proti-
látkou viazanou na magnetické guľôčky. 
Konečný komplex cytokín-protilátka-
fluorescenčná farbička sa vytvorí pridaním 
konjugátu streptavidín-fykoerytrín 
k suspenzii supernatantu a magnetických 
guličiek s protilátkami. Fykoerytrín slúži 
ako fluorescenčný indikátor. Bio-Plex® 
disponuje 2 lasermi (červený 635 nm a 
zelený 532 nm), ktoré na základe intenzity 
fluorescenčného signálu a jeho softvéro-
vým spracovaním stanoví výslednú hodno-
tu cytokínu v pg/ml. Celkové množstvo 
cytokínov v jednotlivých vzorkách sme 
prepočítali na celkový obsah proteínov 
nameraných metódou podľa Lowryho. 
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Tab. 2 Úloha cytokínov a chemokínov v patofyziológii intervertebrálneho disku (IVD) a priľahlých tkanív faceto-
vého klbu podľa najnovších štúdií [19, 21, 22, 30, 31]. Zobrazený je stimulačný (+), inhibičný (-) alebo nesignifi-
kantný (ISG) efekt na bunky zodpovedné za metabolizmus kostí (OC=osteoklasty,  OB=osteoblasty), fibroblasty 
(FB), sekrečnú aktivitu, proliferáciu, angiogenézu,  zápal a mediáciu bolesti. 
 

 
Cytokíny 

Fyziologická a patofyziologická úloha v intervertebrálnom disku a facetovom klbe 

Osteoklasty Osteoblasty Hustota 
kosti 

FB Angiogenéza Zápal Mediácia 
bolesti 

PDGF-bb + - - ++ + ISG + 

IL-1β ++ + - + + + ++ 

IL-1ra - + + + - - - 

IL-2 + - - ISG + ++ - 

IL-4 - + + + - - ISG 

IL-5 - + + ISG ISG + ISG 

IL-6 ++ - - + + - + 

IL-7 ++ + - - ISG + ISG 

IL-8 + - - + + + + 

IL-9 + + +/- ISG + + ISG 

IL-10 - + + - + - + 

IL-12 (p70) + ++ + + - + - 

IL-13 - + + + - - ISG 

IL-15 + - - - + + + 

IL-17 + - - ++ + + + 

Eotaxin ISG ISG ISG + + + + 

FGF basic - + + ++ + ISG + 

G-CSF - + + + + + + 

GM-CSF - + + + + + + 

IFN-γ + - - + - + + 

IP-10 ISG ISG ISG + ++ ++ - 

MCP-1  + - - + + + ++ 

MIP-1α + - - + - + ++ 

MIP-1β + - - + +/- + ++ 

RANTES ISG ISG ISG + - ++ + 

TNF-α + - + - +/- ++ ++ 

VEGF ISG + + + ++ + - 

 

Štatistika 
 Výsledky hladiny cytokínov sú udá-
vané ako priemer ± štandardná chyba 
priemeru (S.E.M). Výsledky boli vyhodno-
tené jednofaktorovou ANOVA 
a Bonferroni post-hoc testom s použitím 
GraphPad Prism software verzia 6.01. Vý-
sledky s p ≤ 0,05 a menej sme hodnotili 
ako štatisticky signifikantné.  
 
Výsledky  
 Štatistická analýza získaných úda-
jov preukázala významnú variáciu 
v hladinách niektorých cytokínov 
v intervertebrálnom disku a facetovom 
kĺbe (tab. 3). Namerali sme významné roz-

diely hladín cytokínov IL-6 a TNF-α vo 
všetkých tkanivách funkčnej pohybovej 
jednotky. Hladiny iných cytokínov (IL-1β, 
IL-2, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12, IL-15, IL-
17), chemokínov (IP-10 [interferon gam-
ma-induced protein 10], MIP-1α, [MIP-1β 
macrophage inflammatory proteins], 
RANTES [regulated on activation, normal T 
cell expressed and secreted]) a rastových 
faktorov (FGF [fibroblast growth factor], 
G-CSF [granulocyte colony stimulating fac-
tor], VEGF [vascular endothelial growth 
factor]) neboli signifikantne odlišné 
v intervertebrálnom disku a facetových 
kĺbov u pacientov s lumbálnou degenera-
tívnou spondylolistézou. 
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Tab. 3 Sumárne údaje z Bio-Plex
®
 analýzy facetového klbu a intervetebrálneho disku. Zvýraznené sú signifikant-

ne vyššie hladiny. Koncentrácie cytokínov, chemokínov a rastových faktorov sú udávané v pg.ml
-1

. 
 

 Annulus fibrosus (AF) Nucleus pulposus (NP) Facet joint bone (FJB) 

Listéza Kontrola Listéza Kontrola Listéza Kontrola 

PDGF-bb 37.82 ± 19.73 41.09 ± 22.26 19.79 ± 8.56 23.77 ± 7.65 84.39± 27.46* 14.97±3.78 

IL-1β 2.73 ± 0.88 1.90 ± 0.44 4.25 ± 2.04 2.11 ± 0.81 3.16 ± 1.09 1.19 ± 0.41 

IL-1ra 89.79 ± 42.59 79.54 ± 28.13 47.55 ± 10.95 86.22 ± 
13.41* 

59.46 ± 23.64 35.93 ±7.24 

IL-2 6.35 ± 3.27 6.95 ± 2.88 4.21 ± 2.19 5.63 ± 1.85 6.12 ± 3.20 19.82 ± 5.31 

IL-4 1.23 ± 0.51 1.42 ± 0.43 0.62 ± 0.14 1.14 ± 0.28 1.52 ± 0.83 0.35 ± 0.09 

IL-5 2.55 ± 1.74 2.48 ± 0.95 1.35 ± 0.53 0.65 ± 0.21 0.93 ± 0.28 0.88 ± 0.41 

IL-6 
 

352.94 ± 
135.75** 

71.44 ± 30.21 110.66 ± 
23.25* 

41.64 ± 
15.43 

312.05 ± 
70.99** 

25.35 ± 9.52 

IL-7 17.92 ± 11.20 8.30 ± 2.59 7.43 ± 2.47 6.56 ± 1.34 11.35 ± 3.86* 2.71 ± 0.75 

IL-8 
 

89.20 ± 14.08* 27.41 ± 6.30 86.82 ± 
27.05* 

22.79 ± 1.75 42.27 ± 16.76 33.10 ± 
23.29 

IL-9 28.62 ± 18.27 13.76 ± 3.60 7.63 ± 2.30 11.18 ± 2.46 8.53 ± 1.94 5.81 ± 1.49 

IL-10 
 

150.00 ± 92.68 69.17 ± 28.53 62.89 ± 20.35 51.38 ± 
16.70 

28.92 ± 8.89 36.69 ± 
16.07 

IL-12 (p70) 731.01 ± 399.67 413.48 ± 
175.87 

374.62 ± 
112.19 

425.07 ± 
89.67 

238.04 ± 51.32 210.51 ± 
98.75 

IL-13 23.01 ± 14.26 13.85 ± 2.95 10.13 ± 3.35 10.71 ± 3.17 16.87 ± 5.81* 5.52 ± 1.04 

IL-15 5.97 ± 2.13 15.56 ± 4.87 6.48 ± 1.39 9.49 ± 2.19 16.55 ± 8.82 11.16 ± 4.81 

IL-17 15.82 ± 8.21 15.92 ± 4.57 11.64 ± 3.31 8.53 ± 2.96 11.61 ± 3.57 7.49 ± 1.93 

Eotaxin 
 

101.81 ± 52.14 62.61 ± 16.64 476.90 ± 
214.06* 

36.70 ± 
13.78 

36.65 ± 13.45 15.21 ± 4.97 

FGF basic 
 

1523.01 ± 
908.51 

817.84 ± 
238.23 

554.92 ± 
172.00 

607.42 ± 
376.29 

1551.66 ± 
660.49 

462.08 ± 
74.70 

G-CSF 43.10 ± 17.61 23.47 ± 4.40 28.56 ± 8.45 12.68 ± 3.48 30.64 ± 14.88 10.07 ± 3.54 

GM-CSF 
 

189.18 ± 29.47* 109.42 ± 
19.64 

145.81 ± 
46.72 

116.40 ± 
35.06 

125.79 ± 29.72 135.50 ± 
54.40 

IFN-γ 
 

79.46 ± 45.01 68.26 ± 21.28 73.98 ± 14.38 55.66 ± 
12.57 

70.58 ± 26.17* 20.34 ± 4.60 

IP-10 
 

11744.14 ± 
3026.78 

6704.94 ± 
1450.79 

8272.19 ± 
3608.63 

8482.56 ± 
3191.22 

3859.97 ± 
1547.33 

1426.12 ± 
535.72 

MCP-1 
 

731.46 ± 
275.68* 

96.43 ± 20.34 137.52 ± 
44.11 

309.54 ± 
98.70 

390.67 ± 210.25 109.41 ± 
32.77 

MIP-1α 8.69 ± 5.98 4.56 ± 1.46 3.03 ± 0.81 3.15 ± 0.85 6.66 ± 1.95 4.22 ± 2.52 

MIP-1β 19.60 ± 6.91 27.84 ± 10.51 14.70 ± 4.38 19.18 ± 5.01 35.70 ± 15.46 15.34 ± 3.71 

RANTES 
 

2022.98 ± 
1263.72 

1054.33 ± 
648.45 

420.04 ± 
165.34 

315.30 ± 
193.99 

1845.79 ± 
757.42 

799.69 ± 
190.41 

TNF-α 22.04 ± 5.45 * 9.55 ± 1.40 19.24 ± 5.05* 5.16 ± 0.88 17.35 ± 6.33* 5.07 ± 1.09 

VEGF 
 

5975.74 ± 
2580.99 

5029.25 ± 
2096.80 

4328.05 ± 
1156.19 

5251.67 ± 
1142.14 

2534.13 ± 
588.23 

2798.32 ± 
1779.79 

       

Hladiny cytokínov vo facetových kĺboch  
 Hladiny všetkých cytokínov boli 
u pacientov s degeneratívnou driekovou 
spondylolistézou mierne alebo signifikant-
ne zvýšené v porovnaní s kontrolnou sku-
pinou. Bio-Plex® analýza preukázala štatis-
ticky signifikantné rozdiely v hladinách IL-6 

(p ≤ 0,01), IL-7, IL-13, IFN-γ, TNF-α a PDGF-
bb (p ≤ 0,05).  
 
Hladiny cytokínov v medzistavcovej plat-
ničke  
 Okrem hladín prozápalových cyto-
kínov IL-6 a TNF-α, ktoré boli signifikantne 
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zvýšené vo facetovom kĺbe aj interverteb-
rálnom disku u pacientov s lumbálnou DS 
(tab. 3), boli v anulus fibrosus interverteb-
rálneho disku zvýšené hladiny GM-CSF, 
MCP-1 (p≤0,05) a IL-8 (p≤0,01). IL-8 a eo-
taxín (p≤0,05) boli v porovnaní 
s kontrolnou skupinou zvýšené aj 
v nucleus pulposus u pacientov 
s degeneratívnou spondylolistézou, 
kým protizápalový IL-1ra (interleukin-1 
receptor antagonist) bol signifikantne zvý-
šený v nucleus pulposus kontrolnej skupi-
ny (p ≤ 0,05).  
 
Diskusia  
 Táto štúdia bola zameraná na 
ozrejmenie úlohy zápalových mediátorov 
vo facetových kĺbov a medzistavcovej 
platničke v patogenéze lumbálnej degene-
ratívnej spondylolistézy porovnaním hla-
dín cytokínov u pacientov so symptoma-
tickou degeneratívnou spondylolistézou 
s kontrolnými vzorkami odobratými počas 
multiorgánového odberu .  
 Predchádzajúce štúdie naznačovali, 
že degeneratívne ochorenie driekovej 
chrbtice, vrátane degeneratívnej spondy-
lolistézy zahŕňa komplexné interakcie 
imunitného systému s rozvojom zápalo-
vých, remodelačných zmien 
a degeneráciou medzistavcovej platničky, 
dôsledkom ktorých je bolesť krížovej ob-
lasti a/alebo koreňová bolesť. [8-14]. Do-
teraz sa nepodarilo identifikovať presný 
molekulárny podklad týchto procesov. 
Nedávne štúdie dokázali zvýšené hladiny 
IL-1β, IL-6, IL-8, IL-17 a TNF-α u pacientov 
s degeneratívnym ochorením medzistav-
covej platničky a zvýšenú syntézu IL-1β, IL-
6, IL-8 or TNF-α pri artrotických zmenách 
facetových kĺbov [12, 17, and 18]. Napriek 
podobnej patogenéze, imunitné 
a zápalové zmeny môžu byť rozdielne 
u degeneratívnej spondylolistézy 
a ochorení degeneratívneho disku. Naše 
výsledky prvý krát potvrdzujú zvýšené hla-
diny niektorých prozápalových cytokínov 

a zníženie hladiny protizápalového IL-1ra 
v medzistavcovej platničke a facetovom 
kĺbe u pacientov s degeneratívnou spon-
dylolistézou. Vysoké hladiny cytokínov 
TNF-α,  IL-6 vo facetových kĺboch 
a medzistavcových platničkách potvrdzujú 
ich významnú úlohu v zápalovom 
a remodelačnom procese facetových kĺbov 
a degeneratívnych zmenách interverteb-
rálneho disku, tým aj ich kľúčovú úlohu 
v patogenéze driekovej spondylolistézy.  
 Cytokín TNF-α je produkovaný hla-
ve aktivovanými makrofágmi, hoci môže 
byť syntetizovaný aj inými bunkami ako sú 
lymfocyty CD4+, NK bunky, neutrofily, 
mastocyty, eozinofily a neuróny. Primárna 
funkcia TNF-α je regulovať aktivitu imunit-
ných buniek, ale uplatňuje sa aj pri mediá-
cii bolesti. Bolesť driekového segmentu 
chrbtice a/alebo radikulárna bolesť je jed-
ným zo základných klinických prejavov 
lumbálnej degeneratívnej spondylolistézy.  
 Okrem bolesti pri stenóze spinál-
neho kanála, je dôležitým zdrojom noci-
ceptívneho dráždenia, obzvlášť u starších 
pacientov, hypertrofický a degenerovaný 
facetový kĺb [19].  
 Genevay a kol. [14] skúmali hladiny 
TNF-α v periradikulárnom tuku 
u pacientov s radikulárnym dráždením 
herniou medzistavcovej platničky. Wang a 
kol. [20] považujú TNF-α za signifikantný 
mediátor chronickej bolesti driekovej 
chrbtice. Navyše, nedávnymi klinickými 
štúdiami bol potvrdený výraznejší analge-
tický efekt etanerceptu, inhibítora TNF-α, 
v porovnaní s kombináciou dexametazónu 
a lidokaínu pri liečbe radikulárnej bolesti 
pri spinálnej stenóze [28]. Histologické 
štúdie dokázali masívnu neoinerváciu no-
ciceptívnymi nervovými vláknami sub-
chondrálnej kosti facetových kĺbov pri ich 
degenerácii. Spinálne korene ako aj nervo-
vé vlákna facetových kĺbov môžu byť dráž-
dené rôznymi mediátormi, ktoré sú vo 
výraznejšej miere produkované 
u pacientov s degeneratívnou lumbálnou 
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spondylolistézou (hlavne TNF-α, ale aj IL-6 
a IL-1β) [21, 22]. Okrem úlohy pri nocicep-
tívnom dráždení sa interleukín IL-6 podieľa 
aj na regulácii akútneho aj chronického 
zápalu a je zahrnutý v patogenéze rôznych 
ochorení spojených so zápalom, napr. 
reumatoidnej artritídy. Produkciu IL-6 re-
gulujú prozápalové cytokíny IL-1, IL-17, 
TNF-α, ale jeho produkcia môže byť stimu-
lovaná aj fyzickou aktivitou  [23]. Hoci väč-
šina štúdií sa zaoberá vzhľadom k IL-6 
k imunitným bunkám, nedávne štúdie zis-
tili výrazný podiel neimunitných buniek 
(endoteliálne bunky, fibroblasty) na pro-
dukcii IL-6, obzvlášť pri zápale. Za určitých 
okolností má však IL-6 aj protizápalový 
efekt [25].  
 Osteoartrotické zmeny facetových 
kĺbov majú špecifické znaky, ktorými sa od 
podobného procesu v iných kĺboch odlišu-
je. V našom súbore sme zistili vyššie hladi-
ny IL-7, IL-13 a IFN-γ v degeneratívne 
zmenených facetových kĺboch, zatiaľ čo 
zmeny v intervertebrálnom disku boli me-
diované hlavne IL-8. Naše zistenia koreš-
pondujú s výsledkami Tsuchidu a kol. [26], 
ktorí zistili zvýšené hladiny IFNγ, IL-6 a IL-
13 v synoviálnej tekutine osteoartrotic-
kých kĺbov a klbov defektmi chrupky 
v porovnaní so zdravými kĺbmi. Zistili sme 
aj eleváciu pleiotropného cytokínu IL-7, 
ktorý má prozápalový efekt a katalyzuje 
rezorbciu kosti a zároveň tlmí aktivitu os-
teoblastov a fibroblastov. Avšak zvýšenie 
nebolo signifikantné.  
 Viaceré cytokíny zahrnuté do zápa-
lových zmien facetového klbu, výrazne 
ovplyvňujú aktivitu osteoblastov aj osteok-
lastov, čo môže viesť k  širokému spektru 
degeneratívnych zmien facetových kĺbov. 
Dokázateľne aktivitu osteoklastov aktivujú 
IL-7, TNF-α [27], MCP-1 a PDGF [28]. Oste-
oblastická aktivita je stimulovaná cyto-
kínmi IL-10, IL-12 s rastovými faktormi 
(FGF- β a VEGF). Navyše, niektoré cytokí-
ny, ako sú IL-1 a IL-6, sú schopné aktivovať 
obidva typy buniek [23, 19].  

 V našom súbore sme zistili výrazné 
zvýšenie IL-6, IL-7, TNF-α a PDGF-bb 
v subchondrálnej kosti facetových kĺbov 
u pacientov s degeneratívnou spondylolis-
tézou v porovnaní s kontrolnou skupinou. 
Nazdávame sa, že nerovnováha 
v hladinách cytokínov stimulujúcich oste-
oklasty a/alebo osteoblasty potenciujú 
proces tvorby a resorbcie kosti. Náš pred-
poklad koreluje s výsledkami Modica and 
Rossa [29], ktorí dokázali, že nezrelá hustá 
kosť facetových kĺbov je najčastejším his-
tologickým nálezom u pacientov 
s lumbálnou degeneratívnou spondylolis-
tézou, čo zodpovedá sklerotickým oblas-
tiam v rádiografickom obraze. Nedávno aj 
Zhong-Yuan a kol. [30] zistili podobné 
zmeny pri degeneratívnom ochorení inter-
vertebrálneho disku. Zlyhanie rovnováhy 
medzi prozápalovými a protizápalovými 
mediátormi vedie k tkanivovým degenera-
tívnym zmenám (napr. degradácia extrace-
lulárnej matrix, patologická anigogenéza  
a neurogenéza). 
 V našej štúdii sme potvrdili jemné 
zmeny profilu cytokínov v tkanive medzi-
stavcovej platničky. Zistili sme zvýšené 
hladiny prozápalových cytokínov IL-6, IL-8, 
GM-CSF, MCP-1 a TNF-α v AF medzistav-
covej platničky. Navyše zvýšená syntéza 
prozápalových IL-6, IL-8, TNF-α, eotaxínu 
a znížená produkcia protizápalového IL-1ra 
v NP IVD dokazuje prebiehajúci zápal 
a remodeláciu v medzistavcovom priesto-
re u pacientov s degeneratívnou spondy-
listézou. Avšak, nedokázali sme signifi-
kantný rozdiel medzi skupinami 
v hladinách IL-1β. Predpokladáme, že táto 
diskrepancia môže byť spôsobená rozdiel-
nou kontrolnou skupinou 
v predchádzajúcich štúdiách, kde boli pou-
žité tkanivá viac ako 24 hodín po smrti 
subjektu. Friebe and Volk [31] dokázali, že 
cytokíny sú extrémne citlivé molekuly, 
ktoré sú stabilné maximálne 8 hodín za 
vhodných podmienok. Preto je otázne, či 
rozdiel v hladinách cytokínov publikova-
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ných v prácach  Weilera a kol. [12], Leeho 
a kol. [17], alebo Wuertza a Haglunda [18] 
sú dôsledkom len ich elevácie pri degene-
rácii chrbtice. V našej štúdii boli kontrolné 
vzorky odobraté zo zdravých mužov 
v rámci multiorgánového odberu. Pri ďal-
šom spracovaní vzoriek, podľa Jagera a 
kol. [32], nami použitá metóda by mala 
zabezpečiť stabilitu sledovaných cytokínov 
a reprodukovateľnosť výsledkov do 2 ro-
kov od odobratia vzorky.  
 Je všeobecne známe, že degenera-
tívne zmeny osového aparátu úzko súvisia 
s vekom. Medzi našimi skupinami bol len 
nesignifikantný vekový rozdiel, čim sme 
vylúčili možné skreslenie výsledkov na 
podklade pokročilejších degeneratívnych 
zmien.  
 
Záver 
 V našej štúdii sme dokázali výz-
namný podiel imunitného systému, repre-
zentovaného niektorými cytokínmi, che-
mokínmi a rastovými faktormi na patoge-
néze a mediácii bolesti, ako hlavného kli-
nického prejavu u pacientov s lumbálnou 
degeneratívnou spondylolistézou. Kon-
trolné vzorky, získané počas multiorgáno-
vého odberu, sú v porovnaní 
s predchádzajúcimi publikovanými štú-
diami, najsilnejšou časťou nášho súboru. 
Spôsob vytvorenia kontrolnej skupiny mi-
nimalizuje možnosť falošných výsledkov 
v dôsledku degradácie cytokínov 
v dôsledku smrti subjektu. Najvýraznejším 
limitom našej štúdie je rozdiel pohlaví, 
pretože kontrolnú skupinu tvorili muži 
a skupinu pacientov s degeneratívnou 
spondylolistézou tvorili prevažne ženy. 
Z tejto skupiny 2 ženy boli 
v reprodukčnom veku a nemožno vylúčiť 
vplyv pohlavných hormónov na hladiny 
cytokínov [33].  
 Molekulárny a imunitný podklad 
degeneratívnych zmien chrbtice 
a špeciálne degeneratívnej spondylolistézy 
je stále oblasť, ktorá si vyžaduje ďalšie 

skúmanie mechanizmov a vzťahov ovplyv-
ňujúcich degeneratívne zmeny. Veríme, že 
rozšírením chápania účasti imunitného 
systému v degeneratívnej kaskáde sa ot-
voria možnosti pre budúce terapeutické 
ovplyvnenie tohto procesu.  
  

Táto práca vznikla za podpory grantu VEGA 
1/0163/16. 
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