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Predhovor 

Prinášame Vám ďalšie vydanie pravidelného zborníka „Nové trendy vo farmakotera-

pii“. Úroveň vydania, ktoré otvára ďalšiu desiatku, garantujú viaceré práce doktorandov i skú-

sených vedecko-výskumných pracovníkov.  

Popri originálnych prácach sú v zborníku aj metodologické a prehľadové práce, a to 

najmä z oblasti respiračnej farmakológie, ftizeológie ako aj z imunofarmakológie, pediatrickej 

farmakológie a psychofarmakológie.  

Sme presvedčení, že v ňom opäť nájdete veľa aktuálnych poznatkou, ktoré Vás budú 

inšpirovať k diskusii a ďalšej výskumnej práci. 

 

V Martine, 20.12.2019 

Zostavovatelia 
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Nové farmakodynamické vlastnosti biopolyméru Wollea saccata 

Jana Barboríková1, Peter Capek2, Martina Šutovská1 

 
1Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin,  

2Chemický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava 
E-mail: jakubikova34@uniba.sk  

 
 

Úvod 
Cyanobaktérie sú jednobunkové 

alebo vláknité prokaryotické fotoautotro-
fné organizmy, ktoré okrem kyslíkovej foto-
syntézy môžu vykonávať aj jej anoxygénnu 
formu (Cohen et al., 1986; Castenholz et 
al., 2001). Z historického hľadiska boli cy-
anobaktérie prvými organizmami, ktoré za-
čali obohacovať atmosféru Zeme kyslíkom 
a zmenili tak jej redukčnú atmosféru na oxi-
dačnú (Capone et al., 2005). Niektoré mod-
rozelené riasy, najmä Arthrospira (Spiru-
lina), Nostoc, Wollea a niektoré druhy 
Aphanizomenon, sa môžu použiť ako ná-
hrada potravín (Jensen, 2001). Podrobné 
vyšetrenie mikrorias z hľadiska analýzy ich 
zložiek ukázali, že cyanobaktérie sú boha-
tým zdrojom bielkovín, uhľohydrátov, lipi-
dov a rôznych metabolitov ako sú toxíny, 
vysokomolekulové zlúčeniny, vitamíny, 
enzýmy, antibiotiká, bioplasty a biofertili-
zéry (Becker, 2004; Rogner et al., 2004; M, 
Abed et al., 2009). V súčasnosti sa ko-
merčné využitie mikrorias zameralo predo-
všetkým na obohatenie a posilnenie výživo-
vej hodnoty potravín, krmív a na kozme-
tické účely (Spolaore et al., 2006). Po-
drobný skríning metabolitov cyanobaktérií 
potvrdil antiprotozoárne, antibakteriálne, 
fungicídne, antivírusové, algicídne, protira-
kovinové, antiplazmodiálne a imunosupre-
sívne účinky (Jaki et al., 2009; Papendorf et 
al., 1998; Koehn et al., 1992).  

Zistilo sa, že niektoré druhy cyano-
baktérií vylučujú do životného prostredia 
slizovitý materiál s vysokou molekulovou 
hmotnosťou (Shah et al., 1999; Moreno et 
al., 1998, Ray et al., 2011). Tieto extracelu-

lárne polymérne zlúčeniny (EPS) sú z che-
mického hľadiska polysacharidy alebo gly-
kokonjugáty (De Philippis a Vincenzini, 
1998) a majú významný imunomodulačný 
a protizápalový efekt (Hayashi et al., 1996). 
V tomto smere vynikajú najmä cyanobakté-
rie rodu Nostoc (Kapuścik et al., 2013; Itoh 
et al., 2014; Olafsdottir et al., 2014). Wollea 
saccata (Obr.1.) je sladkovodná vláknitá 
prokaryotická sinica z čeľade Nostocaceae, 
ktorá sa považuje za bioindikátor znečiste-
nia vôd. V  biotechnológiach sa využíva ako 
zdroj bielkovín alebo iných dôležitých látok, 
v potravinárskom priemysle ako prísada do 
potravín a vo farmakológii ako zdroj rôz-
nych pigmentov, olejov alebo bioproduk-
tov (Ray et al., 2011). Jedným zo zaujíma-
vým štrukturálnych znakov tejto riasy je jej 
bohatosť na polysacharidy, ktorých špeci-
fické vlastnosti naznačujú aj možný spôsob 
využitia (De Philippis a Vincenzini, 1998). 
Veľký počet konštitutívnych monosachari-
dov, rozmanitosť ich väzieb, variabilita 
funkčných skupín, ako aj obsah proteínov 
vytvárajú zložitú štruktúru tejto sinice 
(Kozhevnikov a Kozhevnikova, 2011). 
 

 

A 
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Obr.1  Mikrofotografie Wollea saccata A: Usporia-
danie trichómov v mladých kolóniách; B: Formácia 
buniek (valcovitá a elipsoidná)  (Kozhevnikov a 
Kozhevnikova, 2011). 

 
Nakoľko rod Wollea a Nostoc patria 

nielen do rovnakej čeľade (Nostocaceae), 
ale majú aj podobné zloženie EPS, predpo-
kladá sa aj u druhov rodu Wollea biologická 
aktivita podobná rodu Nostoc (Kozhevni-
kov a Kozhevnikova, 2011). Preto bolo cie-
ľom našej štúdie charakterizovať účinok 
izolovaného slizovitého EPS zo sladkovod-
nej cyanobaktérie W. saccata (kmeň Hin-
dak 2000/18) na kašľový reflex a reaktivitu 
hladkého svalstva dýchacích ciest (HSDC) v 
experimentálnych in vivo podmienkach. 

 
Materiál a Metodika 
Rastlinný materiál  
 Sladkovodná cyanobaktéria W. sac-
cata (kmeň Hindak 2000/18), je udržiavaná 
v zbierke kultúr autotrofných mikroorga-
nizmov - CCALA na Ústave botaniky Akadé-
mie vied Českej republiky,  Třeboň. Inoku-
lum sa kultivovalo v Boldovom bazálnom 
médiu (Hindak et al., 1978) (Botanický ús-
tav Slovenskej akadémii vied v Bratislave), 
kde sa bunky separovali v stacionárnej fáze 
rastu. Extracelulárny materiál sa získal z 
kultivačného média zrážaním pomocou 
etanolu (96 %), filtráciou a následným roz-
pustením v destilovanej vode. Dialyzova-
ním a lyofilizovaním sa získal EPS zložený 
z heteropolysacharidov. Po purifikácii bola 

jeho biopolymérová štruktúra determino-
vaná chemickou, chromatografickou a 
spektrálnou analýzou. 
 
Zvieratá 
 Dospelé zdravé samce kmeňa TRIK 
(250–350 g) boli získané z akreditovaného 
chovu (Katedra experimentálnej farmako-
lógie a toxikológie, Slovenská akadémia 
vied, Dobrá Voda, Slovensko) a schválené 
Štátnou veterinárnou a potravinovou sprá-
vou Slovenskej republiky (číslo schválenia 
SKCH 40004). Zvieratá boli chované v sku-
pinách po 4, v centrálnom zverinci pri kon-
štantnej teplote (21 ± 2 ° C) a vlhkosti (55 ± 
10%) pri 12-hodinovom svetelnom cykle so 
zabezpečenou štandardnou stravou a vo-
dou ad libitum. 
 
Návrh štúdie   
 Celkovo sa v postupe použilo 40 
morčiat rozdelených do piatich skupín (8 je-
dincov na skupinu):  
1. Negatívna kontrolná skupina: pero-

rálny fyziologický roztok (0,9% NaCl) v 
dávke 1 ml/kg telesnej hmotnosti. 
  

2. Pozitívna kontrolná skupina „kašeľ“: 
kodeín fosfát (10 mg/kg telesnej hmot-
nosti zvieraťa, p.o.)  

3. Pozitívna kontrolná skupina „reakti-
vita“: salbutamol (10 mg/kg telesnej 
hmotnosti zvieraťa, i.p.)   

4. Experimentálna skupina 1: proteogly-
kán W. saccata (Ws) v dávke 50 mg/kg 
(Ws50) telesnej hmotnosti zvieraťa 
p.o.  

5. Experimentálna skupina 2: proteogly-
kán Ws v dávke 75 mg/kg telesnej 
hmotnosti zvieraťa (Ws75) p.o. 

Dávky Ws a liečiv pozitívnej kon-
troly boli vybrané podľa našich predchá-
dzajúcich experimentov (Šutovská et al., 
2009; Šutovská et al., 2014; Šutovská et al., 
2015; Capek et al., 2015). 
 
 

B 
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Chemikálie  
Kyselina citrónová a salbutamol boli 

získané od Sigma-Aldrich (Lambda life, Slo-
vensko). Kodeín (kodeín fosfát) bol získaný 
od Slovakofarmy (Hlohovec, Slovensko). 
Kyselina citrónová (AC) sa pred použitím 
rozpustila vo fyziologickom roztoku (0,9% 
NaCl), proteoglykán - Ws, kodeín a salbuta-
mol v aqua pro injectione. 
 
Experimentálne indukovaný kašľový reflex  

Kašeľ sme vyvolávali inhaláciou ae-
rosólu AC v koncentrácii 10-3 mol.l-1 gene-
rovaného prúdovým rozprašovačom (PARI 
jet nebulizer - Nemecko, vtok 5 l/s, stredný 
priemer častíc 1,2 mm) u morčiat umies-
tnených v dvojkomorovom celotelovom 
bodypletyzmografe (HSE typ855, Hugo 
Sachs Elektornic, Nemecko) pred podaním 
(hodnota N v grafe) a potom 60, 120 a 300 
min po podaní látky. Dvaja nezávislí pozo-
rovatelia monitorovali počas 3 minútovej 
inhalácie tusigénu počet nárazov kašľa, 
ktorý bol zaznamenaný na základe zmeny 
prietokovej krivky sprevádzaný typickým 
pohybom a zvukom zvieraťa pri kašli.  Úči-
nok proteoglykánu izolovaného z Ws sa po-
rovnával s účinkom kodeínu a fyziologic-
kého roztoku.   

 
Hodnotenie reaktivity dýchacích ciest 

Reaktivita HSDC v podmienkach in 
vivo bola vyjadrená ako zmena hodnôt špe-
cifického odporu (sRaw) dýchacích ciest 
(DC). Ten je senzitívny indikátor reaktivity 
HSDC v in vivo podmienkach. Jeho hodnota 
bola u všetkých vyššie uvedených skupín 
určená na základe časového posunu tlako-
vých zmien medzi nazálnou a torakálnou 
časťou komôrky pletyzmografu u zvierat 
krátkodobo vystavených aerosólu kon-
traktilného a tusigénneho mediátora (AC; c 
= 10-3 mol.l-1), pred a potom po 60, 120 a 
300 min po perorálnom podaní Ws (50 a 75 
mg/kg hmotnosti zvieraťa). Účinok Ws bol 

porovnávaný s účinkami pozitívneho kon-
trolného liečiva salbutamolu a fyziologic-
kého roztoku. 

 
Štatistická analýza  

Získané výsledky sme hodnotili pou-
žitím jednocestnej ANOVA a Bonferroni 
post-hoc testu. Jednotlivé hodnoty v tabuľ-
kách predstavujú priemerné hodnoty. Za 
štatisticky signifikantný rozdiel vo výsled-
koch bola považovaná hodnota p<0,05 v 
porovnaní s kontrolnými skupinami. 

 
Výsledky a diskusia 

Niektoré vyššie rastlinné polysacha-
ridy alebo glykokonjugáty, napr. rhamno-
galakturonan z komplexu Althaea, Echi-
nacea a Chlorella, vykazovali významné an-
titusické a bronchodilatačné účinky (Barbo-
ríková et al., 2019; Šutovská et al., 2015; 
Šutovská et al., 2009). Za účelom porovna-
nia biologického účinku vyšších rastlinných 
biopolymérov s jednobunkovými riasami 
boli skúmané farmakodynamické vlastnosti 
biopolyméru  Ws na zmenu počtu kašľov 
indukovaných kyselinou citrónovou a reak-
tivity HSDC v experimentálnych in vivo pod-
mienkach.  

Uvedené metodiky sú takmer iden-
tické s fyziologickým vznikom kašľa a bron-
chokonstrikcie u ľudí a sú bežne používané 
na skúmanie vplyvu rôznych liekov na ob-
ranné mechanizmy DC (Tatar et al., 1997; 
Tohda et al., 2000). Kyselina citrónová vy-
voláva kašeľ i bronchokonstrikciu. Kašeľ vy-
volaný kyselinou citrónovou sa vyskytuje v 
dôsledku priamej aktivácie C-vlákien a 
rýchlo sa adaptujúcich receptorov (RAR) 
alebo prostredníctvom aktivácie RAR v dô-
sledku vaskulárnych a bronchokonstrikč-
ných účinkov tachykinínov uvoľňovaných z 
aktivovaných C-vlákien (Kollarik a Undem 
2002; Polverino et al., 2012). 

 Biopolymér sa podával (v dávkach 
50 a 75 mg/kg telesnej hmotnosti) zdravým 
bdelým morčatám, ktoré majú distribúciu 
receptorov v DC a reflexný oblúk kašľa 
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veľmi podobný ľuďom a preto sa považujú 
za jeden z najoptimálnejších modelov na 
hodnotenie vplyvu liečiv (Brunton, 2011).  

Výsledky antitusických testov (Tab. 
1) ukázali, že po perorálnom podaní obi-
dvoch dávok z Ws došlo k štatisticky vý-
znamnej redukcii počtu kašľov. Dávka 50 
mg/kg telesnej hmotnosti významne znižo-
vala počet kašľov po 120 a 300 min od apli-
kácie Ws, vyššia dávka  bola efektívna už po 
1 hodine od podania Ws. Avšak žiadna z 
oboch dávok Ws nedosiahla antitusický úči-
nok porovnateľný s účinkom centrálne pô-
sobiaceho opioidného agonistu kodeínu. 
 
Tab.1. Vplyv biopolyméru Ws (dávky 50 a 75 mg/kg 
hmotnosti zvieraťa) a kontrolných liečiv (kodeín a 
fyziologický roztok) na počet kašľov vyvolaných ky-
selinou citrónovou u morčiat zaznamenaných pred 
(N) a 60, 120 a 300 minút po podaní Ws. V tabuľke 
sa nachádzajú priemerné hodnoty počtu kašľa. * p 
<0,05, ** p <0,01, *** p <0,001 v porovnaní k N hod-
note (jednocestná ANOVA, Bonferroni post-hoc 
test). 

 
 

Efekt testovaných zlúčenín, prepo-
čítaných na % základnej hodnoty (N), v ča-
sovom priebehu experimentov (0 - 300 
min) je zobrazený v tabuľke 2. 

Vplyv biopolyméru z cyanobaktérie 
Wollea saccata na reaktivitu HSDC bol vy-
jadrený zmenou hodnôt sRaw a % poklesu 
N hodnoty (Tab. 3 a 4). 

Významné zníženie sRaw sa pozoro-
valo jednu a dve hodiny po podaní obi-
dvoch dávok Ws (p <0,05), reaktivita DC 
bola výrazne nižšia počas celého postupu  
pri vyššej dávke Ws. Ws vo vyššej dávke  
mal dokonca výraznejší účinok ako salbuta-
mol. 

 

Tab.2. Účinok biopolyméru (Ws 50 a 75 mg/kg 
hmotnosti zvieraťa) a kontrolných liečiv (kodeín a 
fyziologický roztok) na kašľový reflex vyvolaný kyse-
linou citrónovou u experimentálnych zvierat. Hod-
noty v časových intervaloch N, 60, 120 a 300 min sú 
vyjadrené ako % vypočítané zo základnej N hodnoty. 

 
 
Tab.3. Zmeny  sRaw vyvolané AC pred podaním Ws 
(N) a po 60,120 a 300 min od jeho podania. *p<0,05 
v porovnaní k N hodnote (jednocestná ANOVA, Bon-
ferroni post-hoc test).  

  
 
Tab.4. Účinok biopolyméru (Ws) a kontrolných liečiv 
na odpor DC. Hodnoty v časových intervaloch 60, 
120 a 300 minút sú vyjadrené ako % vypočítané zo 
základnej hodnoty (N). Záporná hodnota sRaw v prí-
pade sledovania účinku fyziologického roztoku po 
300 min predstavuje jeho nárast o takmer 11 % 
v porovnaní s iniciálnym meraním (N). 

 
 
Salbutamol je agonista beta-adre-

nergických receptorov a spolu s antagonis-
tami muskarínových receptorov členom 
skupiny klinicky najúčinnejších bronchodi-
latancií. Tie môžu spôsobovať širokú škálu 
možných vedľajších účinkov a ich používa-

N 60 120 300

Ws  50 mg/kg 15,13 11,25
8            

***

8,63     

***

Ws  75 mg/kg 11,88
7                  

**

5,88      

***

6,75         

**

Kodeín 10 mg 7,75
3,75     

***

2,88         

***

2,75           

***

Zdravá kontrola 8,75 8,13 7,88 6,75

60 120 300
priemerný 

% pokles

Ws  50 mg/kg 74,4 52,9 57,02 38,56

Ws  75 mg/kg 58,95 49,5 56,8 44,92

Kodeín 10 mg 48,38 38,3 35,5 59,27

Zdravá kontrola 92,86 90 77,14 13,33

N 60 120 300

Ws  50 mg/kg 12,41
5,96          

*

6,34         

*
10

Ws  75 mg/kg 11,57
5,18           

*

6,52                

*

6,99           

*

Salbutamol 10 mg 11,92
6,50          

*

6,14               

*
9,29

Zdravá kontrola 8,23 9,18 8,5 9,7

60 120 300
priemerný 

% pokles

Ws  50 mg/kg 48,05 57,1 80,58 38,09

Ws  75 mg/kg 44,8 56,4 60,38 46,14

Salbutamol 10 mg 54,55 51,53 77,97 38,65

Zdravá kontrola 111,54 103,28 117,86 -10,89
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nie by sa malo obmedziť u pacientov trpia-
cich na kardiovaskulárne ochorenia. Ich 
plná účinnosť je limitovaná kvôli známym  
farmakokinetickým a farmakodynamickým 
adaptačným zmenám (Nino et al., 2005). 

Bronchodilatácia pozorovaná po 
aplikácii Ws do určitej miery vysvetľuje sup-
resiu kašľa, nakoľko regulácia reaktivity DC 
a reflexného oblúka kašľa sú navzájom pre-
pojené, hoci vzťah medzi týmito reflexnými 
mechanizmami stále nie je úplne objasnený 
(Koskela et al., 2005). Je možné, že antitu-
sický a bronchodilatačný efekt, aj vzhľa-
dom na zloženie Ws, môže súvisieť aj s 
mukomoduláciou. 

  
Záver 

Výsledky štúdie poukazujú na nasle-
dovné nové farmakodynamické účinky bio-
polyméru izolovaného z Wollea saccata:  
1) schopnosť potlačiť kašľový reflex vyvo-

laný chemickým tusigénom;  
2) bronchodilatačný účinok podobný 

alebo prevyšujúci účinok salbutamolu;  
3) neprítomnosť príznakov toxicity alebo 

nežiaducich účinkov u zvierat, napriek 
podaniu zvýšenej dávky Ws.  

Tieto nové vlastnosti EPS z Wollea 
saccata poskytujú vedecký základ pre jeho 
potenciálne medicínske aplikácie. 

 
 
Táto práca bola podporená projektom „Martin-
ské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)“ 
(BioMed Martin), ITMS kód: 26220220187 
„Podporujeme výskumné aktivity na Sloven-
sku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“, 
grantom APVV-0305-12, VEGA 1/0160/17 a 
1/0253/19. 
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Úvod 
 Napriek celosvetovému úsiliu o zní-
ženie výskytu tuberkulózy (TB) a súvisiacich 
úmrtí sú počty prípadov alarmujúce a TB 
stále patrí k celosvetovo najsmrteľnejším 
infekčným ochoreniam. V roku 2018 sa vy-
vinula infekcia u 10 miliónov ľudí, 7 milió-
nov ľudí bolo diagnostikovaných a lieče-
ných a 1,5 milióna ľudí zomrelo v súvislosti 
s TB (1,6 milióna v roku 2017) (WHO, 2019). 
Ešte znepokojivejší je zvyšujúci sa počet 
kmeňov, ktoré nereagujú na liečbu v dô-
sledku rezistencie. Kmene Mycobacterium 
tuberculosis (M. tuberculosis) rezistentné 
na prvolíniové antituberkulotiká rifampicín 
a izoniazid sa klasifikujú ako multi-drug re-
sistant (MDR) a bežne sa liečia druholínio-
vými antituberkulotikami (napr. levofloxa-
cín, moxifloxacín, bedachilín, linezolid) po 
dobu 9 mesiacov. S rastúcim počtom kme-
ňov rezistentných na lieky druhej línie, kla-
sifikovaných ako extensively-drug resistant 
(XDR), narastá potreba nových možností in-
dividuálnej liečby (Dheda et al., 2017). V 
roku 2018 bolo hlásených viac ako pol mili-
óna prípadov rezistentných na rifampicín, z 
ktorých bolo 78% prípadov MDR a 7% XDR 
(WHO, 2019). Rezistencia M. tuberculosis je 
do značnej miery spôsobená jednonukleo-
tidovými polymorfizmami (SNP) v jadro-
vých génoch alebo promótoroch, prípadne 
inzerciami a deléciami, avšak mechanizmus 
rezistencie nebol presne opísaný u 10 - 40% 
kmeňov (Almeida da silva PE et al., 2011; 
Farhat et al., 2013). SNP zahŕňajú všetky 
jednotlivé nukleotidové varianty v genóme 

M. tuberculosis v porovnaní s referenčným 
genómom (H37Rv) a mutácie predstavujú 
podskupinu SNP, ktoré sú relevantné alebo 
funkčné z hľadiska rezistencie (Reece, 
2004). Včasná diagnostika a správna liečba 
môžu znížiť šírenie a rozvoj rezistentných 
foriem TB, avšak absencia vhodných diag-
nostických metód je závažným problémom 
(Daley a Caminero, 2013; Lynch, 2013). Ce-
logenómové sekvenovanie novej generácie 
(WGS) je stále viac preferovanou moleku-
lárno-genetickou metódou pre diagnostiku 
M. tuberculosis a mnohé laboratóriá sa 
snažia o jej zavedenie do klinickej praxe 
(Cirillo et al., 2017). WGS poskytuje rých-
lejší a podrobnejší pohľad na rezistenciu na 
prvo- a druholíniové antituberkulotiká v 
porovnaní s molekulárno-genetickými me-
tódami  používanými v súčasnosti, ako na-
príklad Xpert MTB / RIF, Cepheid, Inc. Sun-
nyvale, CA, USA alebo GenoType 
MTBDRplus/sl, Hain lifescience, GmbH, Ne-
hren, Nemecko (WHO, 2019). Analýza sek-
venačných dát slúži navyše aj na vyhodno-
tenie molekulárnej epidemiológie, vrátane 
prenosu a fylogenetiky kmeňov M. tuber-
culosis. Stále však existujú obmedzenia, 
ktoré je pri použití celogenómového sek-
venovania potrebné prekonať, preto je po-
trebné starostlivo zvážiť metódu odberu 
vzoriek, extrakciu DNA, metódu prípravy 
knižnice, platformu sekvenovania a spôsob 
analýzy sekvenačných dát (Tyler et al., 
2016).  
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Obr. 1: Pracovný postup celogenómového sekvenovania. V prvom kroku dochádza k rozrušeniu bunkovej steny 
Mycobacterium tuberculosis a extrakcii DNA (táto časť postupu sa musí vykonávať v laboratóriu s úrovňou biolo-
gickej bezpečnosti III). Extrahovaná DNA je fragmentovaná a amplifikovaná počas prípravy sekvenčnej knižnice 
(ilustrácia schématicky zobrazuje prípravu knižnice pomocou kitu Nextera XT). Pred sekvenáciou sa musí vykonať 
kontrola kvality knižníc. Získané sekvenačné dáta sa mapujú v porovnaní s referenčným genómom H37Rv s pou-
žitím dostupných bioinformatických nástrojov za účelom vyhodnotenia rezistencie a molekulárnej epidemiólo-
gie. 
 
Extrakcia DNA  M. tuberculosis 

Extrakcia DNA predstavuje rozho-
dujúcu a časovo najnáročnejšiu časť proto-
kolov týkajúcich sa sekvenovania a pozos-
táva z niekoľkých dôležitých krokov: naru-
šenie bunkovej steny, izolácia a prečistenie 
mykobakteriálnej DNA (Crump et al., 2011; 
Feyzioglu et al., 2014). Porušenie bunkovej 
steny nie je jednoduché uskutočniť, pre-
tože bunková stena mykobaktérií je tuhá, 
bohatá na lipidy a odolná voči viacerým ly-
začným pufrom. Metóda použitá na rozru-
šenie bunkovej steny (mechanická, fyzi-
kálna, chemická alebo enzymatická) môže 
ovplyvniť kvalitu a množstvo extrahovanej 
DNA (Tyler et al., 2016).  

Extrakcia DNA z buniek M. tuber-
culosis kultivovaných na tuhom kultivač-
nom médiu alebo v indikátorových rasto-
vých skúmavkách mykobaktérií (MGIT, väč-
šinou sa používa systém BacTec MGIT 960) 
zostáva zlatým štandardom pre diagnos-
tiku a detekciu rezistencie voči prvo- a dru-
holíniovým antituberkulotikám (Pankhurst 
et al., 2016). Na trhu je dostupných množ-
stvo komerčne dodávaných kitov použiteľ-
ných na extrakciu DNA (napr. QIAamp, 
Qiagen, Hilden, Nemecko; Heliosis, METİS, 
Turecko, atď.). Kit QIAamp sa preferuje 
kvôli vysokému výťažku extrahovanej DNA 
v laboratóriách zameraných na diagnostiku 
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TB prostredníctvom celogenómového sek-
venovania u pacientov s pozitívnym kulti-
vačným nálezom v tekutom médiu. Navyše 
sa preukázalo, že QIAamp je účinný aj na 
extrakciu DNA priamo zo spúta u pacientov 
s negatívnym kultivačným nálezom (Vo-
tintseva et al., 2017). 

Niekoľko výskumných tímov sa za-
meralo na extrakciu DNA priamo zo spúta v 
snahe prekonať nevýhody extrakcie z pozi-
tívnych vzoriek MGIT (nevyhnutná je kulti-
vácia 8 - 14 dní). Chemikálie používané na 
spracovanie spúta (hlavne zbavenia sa ne-
žiaducej kontaminácie) sú detergenty 
(napr. laurylsulfát sodný), N-acetyl-L-cys-
teín alebo etanol (Kubica et al., 1963; Dou-
ghty et al., 2014). Boli opísané aj protokoly 
využívajúce činnosť enzýmov (lyzozým a 
proteináza K) a fyzikálne protokoly (soniká-
cia, varenie, zahrievanie) na spracovanie 
spúta (Garg et al., 2004). Na presné vyhod-
notenie rezistencie je potrebné získať vyš-
šiu koncentráciu DNA M. tuberculosis v 
spúte. Na tento účel boli navrhnuté špe-
ciálne biotinylované templáty RNA komple-
mentárne k DNA M. tuberculosis (RNA Ba-
its, SureSelectXT, Agilent, US). RNA tem-
pláty hybridizujú DNA, tento komplex sa 
následne zachytí magnetickými guľôčkami 
potiahnutými streptavidínom, zatiaľ čo ne-
tuberkulózna DNA sa odstráni. Rezistencia 
na rifampicín a izoniazid bola potvrdená do 
96 hodín so špecificitou 98 - 100% a senzi-
tivitou 95 - 97% s použitím týchto templá-
tov (Colman et al., 2016; Votintseva et al., 
2017). 

Akonáhle je extrakcia dokončená, 
DNA je citlivá na degradáciu enzýmami, 
zmeny teplôt a UV svetlo. Vzorky by sa 
preto mali skladovať v roztoku neobsahujú-
com DNAázu, napríklad Tris-HCl.  
 
Príprava knižníc na sekvenáciu 

Príprava knižníc pozostáva z niekoľ-
kých základných krokov: fragmentácia 
DNA, ligáciou 5‘ a 3‘ adaptérov, amplifiká-
cia a prečisťovanie. Fragmentáciu a ligáciu 

adaptérov je možné alternatívne kombino-
vať do jedného kroku nazývaného „tag-
mentácia“. Fragmentácia DNA na požado-
vanú dĺžku sa môže uskutočniť fyzikálnymi 
(napr. sonikáciou), enzymatickými (napr. 
transpozázami) alebo chemickými me-
tódami (Fe-EDTA) (Head et al., 2014). Veľ-
kosť fragmentov tiež závisí od reakčného 
času a teploty, preto musia byť tieto para-
metre prísne kontrolované.  

V minulosti používané spôsoby prí-
pravy knižníc vyžadovali vysoké počiatočné 
koncentrácie DNA, zatiaľ čo v súčasnosti 
používané komerčne dostupné kity vyža-
dujú koncentráciu 1 až 10 ng (napr. Illumina 
Nextera XT, TrueSeq, Illumina, San Diego, 
USA) (Bjorn-mortensen et al., 2015). 
Nextera XT je najbežnejšie používaný kit na 
prípravu sekvenačných knižníc M. tuber-
culosis, ktorého princíp spočíva v enzyma-
tickej fragmentácii DNA s použitím proprie-
tárneho štiepneho mechanizmu tran-
spozón/transpozáza. Genomické frag-
menty sa potom amplifikujú primermi pri-
pojenými k adaptérovým sekvenciám. Prí-
prava knižníc s Nextera XT  je rýchlejšia a 
vyžaduje si nižšiu koncentráciu počiatočnej 
DNA v porovnaní s TrueSeq (Lan et al., 
2015).  
 
Sekvenačné platformy 

Na detekciu génových variantov sú-
visiacich s rezistenciou alebo epidemioló-
giou M.tuberculosis je komerčne dostup-
ných niekoľko sekvenčných platforiem. 
Platformy preferované v minulosti museli 
byť prevádzkované špeciálne vyškoleným 
personálom, avšak vývoj technológii viedol 
k zjednodušenému zaobchádzaniu a záro-
veň nižším finančným nákladom, preto sa 
novšie platformy môžu používať v klinic-
kých laboratóriách na celom svete (Kozy-
reva et al., 2017). Illumina MiSeq (Illumina, 
San Diego, USA) a Ion Torrent (ThermoFis-
her Scientific, Waltham, Massachusetts, 
USA) sú v súčasnosti najpoužívanejšie plat-
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formy vo výskume a diagnostike TB v klinic-
kých podmienkach (Phelan et al., 2016; 
Witney et al., 2016). Princípom sekvenova-
nia v prípade Illumina je syntéza komple-
mentárnych vlákien (každý nukleotid je 
značený špeciálnym fluorescenčným farbi-
vom) k jednovláknovej molekule DNA po-
mocou DNA polymerázy (Smith, 2017). Pri-
ncíp technológie Ion Torrent spočíva v de-
tekcii zmien pH počas sekvenovania s pou-
žitím polovodiča. Zmeny pH sú spôsobené 
uvoľňovaním vodíkových iónov počas syn-
tézy DNA (Ion Personal Genome Machi-
neTM). Obe platformy sú založené na sek-
venovaní syntézou a poskytujú krátke sek-
venčné čítania (~ 300 báz). Pri porovnaní 
týchto dvoch platforiem je chybovosť nižšia 
na platforme Illumina (1 na 77 kbp), zatiaľ 
čo genómové pokrytie je vyššie na Ion 
Torrent (53-krát, s výnimkou oblastí boha-
tých na G+C páry) (Phelan et al., 2016). 
Z ekonomického aj časového hľadiska je vý-
hodnejšia platforma Illumina, preto je jej 
použitie preferované takmer na celom 
svete, aj napriek kratším sekvenčným číta-
niam (Rusk, 2011). Mnoho spoločností sa 
zaoberá vývojom cenovo dostupnejších, 
prenosnejších sekvenčných zariadení, na-
príklad MinIon nanopore (Oxford Na-
nopore Technologies, UK) a Illumina iSeqTM 

100 (Illumina, San Diego, USA). 
MinIon je ľahké zariadenie (90 gra-

mov), ktoré slúži na analýzu báz DNA sledo-
vaním zmien elektrickej vodivosti počas 
toho, ako nukleové kyseliny prechádzajú 
špeciálnym proteínovým nanopórom (t.j. 
každý nukleoid indukuje inú zmenu elek-
trickej vodivosti) a poskytuje dlhé sekven-
cie čítania (> 5000 báz) (Sims et al., 2014). 
Dlhé čítania tiež zvyšujú schopnosť zosta-
vovania sekvencií de novo (vrátane oblastí 
bohatých na G+C  páry a proteíny PE/PPE), 
čo vedie k presnému mapovaniu v porov-
naní s referenčným genómom (Venkatesan 
et al., 2009). 

iSeqTM 100 je veľkostne najmenšia a 
cenovo najdostupnejšia sekvenčná plat-
forma ponúkaná spoločnosťou Illumina. 
Platforma je založená na sekvenovaní syn-
tézou s použitím špeciálnej polovodičovej 
technológie na báze oxidu kovu, pričom po-
skytuje kvalitné sekvenačné dáta. Okrem 
toho možnosť kontrolovať priebeh procesu 
sekvenovania od začiatku do konca vedie 
k vysokej presnosti pri integrite sekvenač-
ných údajov a výsledkoch analýzy (Illumina, 
2019). Výsledky ukázali, že iSeqTM 100 sa 
môže použiť pre celogenómové sekvenova-
nie a cielený next-generation sequencing 
M. tuberculosis s presnosťou porovnateľ-
nou platforme MiSeq. iSeqTM 100 navyše 
poskytuje výhody v nižších kapitálových ná-
kladoch a interpretácii sekvenčných údajov 
v priebehu 24 hodín (Colman et al., 2019). 
 
Analýza sekvenačných dát 

Vzhľadom na obrovské množstvo 
údajov získaných sekvenovaním je bioinfor-
matické spracovanie a správna interpretá-
cia výsledkov rozhodujúca a zostáva jed-
ným z hlavných problémov pri úspešnom 
uplatňovaní celogenómového sekvenova-
nia v klinickej praxi (Kwong et al., 2015). Pr-
vým dôležitým krokom, ktorý by sa mal vy-
konať okamžite po sekvenovaní, je kontrola 
kvality sekvenačných dát. FastQC je najčas-
tejšie používaný softvér na určovanie kva-
lity čítania, obsahu G+C párov, delécii 
a kontaminácie adaptérov (Pabinger et al., 
2014).  

Porovnanie genetických mutácií s 
dostupnou databázou vedie k vyhodnote-
niu rezistencie a molekulárnej epidemioló-
gie kmeňov M. tuberculosis z údajov získa-
ných sekvenovaním. Platforma ReSeq TB je 
najväčšou vyvinutou databázou v spolu-
práci nadácie Bill a Melinda Gates, Svetovej 
zdravotníckej organizácie, US CDC, New 
Diagnostics Working Group, Critical Path 
Institute, FIND a mnohých akademických 
odborníkov na TB (Starks et al., 2015). Cie-
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ľom tejto platformy je zhromaždiť gene-
tické sekvencie, výsledky fenotypových tes-
tov citlivostí a meta-údaje o izolátoch M. 
tuberculosis komplex zo všetkých častí 
sveta (ReSeq TB Relational Sequencing TB 
Data Platform). Bolo vyvinutých niekoľko 
nekomerčných, voľne dostupných a ľahko 
použiteľných softvérov (TB Profiler, My-
krobe Predictor, CASTB, PhyResSE, KvarQ) 
na rýchlu interpretáciu epidemiológie a 
kompletného profilu rezistencie voči anti-
tuberkulotikám (Steiner et al., 2014; Feu-
erriegel et al., 2015; Iwai et al., 2015; Tran-
slational Genomics of Tuberculosis: 
https://gentb.hms.harvard. edu/; TB Pro-
filer: http://tbdr.lshtm. ac.uk/; Mykrobe 
Predictor: http:// www.mykrobe.com/pro-
ducts/predictor/). Najsľubnejšie výsledky 
pre klinické použitie poskytuje TB Profiler a 
Mykrobe Predictor. Databáza TB Profiler 
obsahuje knižnicu 1195 kandidátnych mu-
tácií (získaných z viac ako 17 000 klinických 
izolátov), o ktorých je známe, že sú spojené 
s rezistenciou na 16 antituberkulotík. De-
tekcia MDR-TB a XDR-TB bola vyhodnotená 
s 94%, resp. 83% senzitivitou a 98% resp. 
96% špecificitou priamo zo sekvenačných 
dát, a v časovom rámci do 10 minút (Coll et 
al., 2015; Bah et al., 2018; Phelan et al., 
2019). Offline softvér Mykrobe Predictor 
pracuje na rovnakom základe ako TB Pro-
filer, s knižnicou obsahujúcou iba 272 kan-
didátnych mutácií, pričom umožňuje dete-
govať prítomnosť netuberkulóznych myko-
baktérií (Schleusener et al., 2017). Predik-
cia rezistencie na antituberkulotiká prvej a 
druhej línie bola stanovená s 98,5% špecifi-
citou a 82,6% senzitivitou (Bradley et al., 
2016). Ukázalo sa, že diagnostika rezisten-
cie s použitím týchto platforiem sa v prí-
pade niektorých antituberkulotík líši v zá-
vislosti od línií M. tuberculosis. Faktorom, 
ktorý komplikuje stanovenie rezistencie 
prostredníctvom TB Profiler a Mykrobe 
Predictor, sú falošne negatívne výsledky fe-
notypového testovania citlivosti (Mahé et 
al., 2019). Z toho dôvodu WHO nedávno 

zverejnila zoznam mutácií spojených s re-
zistenciou (založených na fenotypovej a ge-
notypovej asociácii), na základe ktorého sú 
izoláty, ktoré tieto mutácie obsahujú, diag-
nostikované a liečené ako rezistentné, a to 
aj napriek tomu, že ich rezistencia nebola 
potvrdená fenotypovým testovaním (Mi-
otto et al., 2017; WHO, 2019). 

Hoci sa SNP považujú za primárne 
diagnostické markery rezistencie, delécie a 
inzercie (indely) taktiež zohrávajú dôležitú 
úlohu. Variabilnej citlivosti detekcie rezis-
tencie na kapreomycín, cykloserín, etiona-
mid, kyselinu para-aminosalicylovú a pyra-
zínamid (v rozsahu od 50% do 90%) sa dá 
predísť, pokiaľ by databázy zahŕňali aj spo-
menuté génové varianty . Za týmto účelom 
Coll a kol. vykonali celogenómové štúdie 
(GWAS), zahŕňajúce indely pre viac ako 6 
000 klinických izolátov M. tuberculosis, pri-
čom výsledkom bola zvýšená citlivosť sta-
novenia rezistencie (Coll et al., 2018). 
 
 
Táto práca bola podporená projektom 
„Martinské centrum pre biomedicínu (Bio-
Med Martin)“, ITMS kód: 26220220187 
„Podporujeme výskumné aktivity na Slo-
vensku/Projekt je spolufinancovaný zo 
zdrojov EÚ“ a grantom APVV-18-0084 
a UK/118/2019. 
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Úvod 

Kofeín je už tisícky rokov súčasťou 
ľudskej výživy, vzhľadom na jeho behavio-
rálne a stimulačné účinky. Friedlieb Ferdi-
nand Runge, považovaný za objaviteľa ko-
feínu, popísal jeho chemickú štruktúru v 
roku 1819, ako aj vzťah k metabolizmu nuk-
leových kyselín najmä k purínom. Od 70. ro-
kov, keď Food and Drug Administration 
(FDA) regulovala množstvo kofeínu v neal-
koholických nápojoch v súvislosti so zdra-
votnými rizikami, sa zvýšil záujem o kofeín 
v oblasti výskumu. 

V USA je najčastejšie konzumovaný 
v káve a nealkoholických nápojoch ľuďmi 
všetkých vekových skupín, ale tiež vo zvy-
šujúcej sa miere mladšími vekovými kate-
góriami. Spotreba kofeínu u detí a dospie-
vajúcich sa zvýšila čiastočne z dôvodu uve-
denia energetických nápojov obsahujúcich 
vysoké dávky kofeínu na trh (Temple, 
2009).  

U zdravých dospelých je spotreba 
kofeínu relatívne bezpečná, ale pre nie-
ktoré zraniteľné populácie ako sú tehotné 
ženy a deti, môže byť jeho konzumácia 
škodlivá v prípade vyššieho dávkovania 
(Wikoff et al., 2017). Kofeín je spojený so 
stresom, úzkosťou a depresiou, pričom zvy-
šuje náchylnosť k potenciácii účinku iných 
látok, ako napríklad alkoholu a drog najmä 
u detí (Richards and Smith, 2015). 

Novorodenci, najmä predčasne na-
rodení, sú čoraz častejšie vystavení účin-
kom kofeínu, ktorý patrí k novinkám 
v liečbe apnoe, znižuje výskyt bronchopul-
monálnej dysplázie (BPD) bez nepriazni-
vých vplyvov na vývoj nervového systému 

a patrí k frekventovane používaným liekom 
na jednotkách intenzívnej starostlivosti lie-
čiacich takýchto novorodencov.  

 
Farmakokinetika kofeínu 

Kofeín, 1,3,7-trimetylxantín, 
C8H10N4O2, je rastlinný alkaloid štruktu-
rálne podobný adenozínu. V mikromolár-
nych koncentráciách pôsobí ako kompeti-
tívny antagonista adenozínových recepto-
rov spojených s G-proteínom, najmä recep-
torov A1 a A2a. U ľudí sa až 99 % konzumo-
vaného kofeínu absorbuje do 45 minút po 
požití, väčšinou v tenkom čreve. 10 % - 30 
% kofeínu sa reverzibilne viaže na plazma-
tické bielkoviny a proteín viažuci kofeín. 

Väčšina predčasne narodených detí 
má plazmatickú koncentráciu kofeínu me-
dzi 5 – 20 g/ml po podaní štandardnej 
dávky 5 – 10 mg/kg/d kofeínu.  

Ako hydrofilná látka s distribučným 
objemom u dojčiat 0,8 – 0,9 l/kg voľne di-
funduje do vnútrobunkového prostredia 
buniek. Distribúcia je značne ovplyvnená 
vekom po narodení a aktuálnou hmotnos-
ťou dieťaťa. Kofeín je tiež dostatočne lipo-
filný na to, aby prešiel cez všetky biologické 
membrány, nevynímajúc hematoencefa-
lickú bariéru s dosiahnutím podobných 
koncentrácií v sére a mozgovomiešnom 
moku. Prechodom cez placentu pasívnou 
difúziou je dobre distribuovaný do fetál-
nych tkanív. Ľahko sa vylučuje do mater-
ského mlieka (Lee at al., 1997; Natarajan et 
al., 2007). 

Kofeín je metabolizovaný takmer 
výlučne mikrozomálnym enzýmovým sys-
témom pečene, prevažne enzýmom 
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CYP1A2 na N-3 (paraxantín), N-7 (teofylín) 
a N-1 (teobromín) demetyláciou. U dospe-
lých prebieha jeho metabolizmus v 70 % - 
80 % demetyláciou na N-3 so syntézou pa-
raxantínu. U predčasne narodených detí je 
demetylácia na  N-7 hlavnou metabolickou 
cestou, ktorá vyzrieva približne vo veku šty-
roch mesiacov. Proces demetylácie závisí 
od postnatálneho veku, bez ohľadu na ges-
tačný vek alebo pôrodnú hmotnosť. Doj-
čatá ženského pohlavia však metabolizujú 
kofeín rýchlejšie ako dojčatá mužského po-
hlavia. Biologický polčas kofeínu v sére je u 
predčasne narodených novorodencov 
veľmi dlhý a varíruje v rozmedzí 65 – 102 
hodín (Al-Alaiyan et al., 2001). 

U nedonosených a predčasne naro-
dených detí je klírens kofeínu funkciou ges-
tačného a postnatálneho veku. Pri naro-
dení je pomalší a zvyšuje sa s vekom s rých-
losťou glomerulárnej filtrácie. Nezrelosť 
mikrozomálnych enzýmových systémov v 
pečeni vedie k tomu, že približne 86 % ko-
feínu sa vylučuje v nezmenenej forme mo-
čom u novorodencov, na rozdiel od takmer 
úplného metabolizmu látky u dospelých (Le 
Guennec et al., 1985). 

 
Farmakodynamika kofeínu 

Kofeín je štrukturálne podobný ade-
nozínu, ktorého metabolizmus je závislý od 
syntézy, uvoľnenia a odbúravania ATP. Fy-
ziologické funkcie adenozínu sú sprostred-
kované receptormi spojenými s G-proteí-
nom. Zo štyroch adenozínových recepto-
rov, A1, A2a, A2b a A3, mikromolárne koncen-
trácie kofeínu blokujú receptory A1 a A2a, 
ktoré sú vysoko experimované v mozgu. In-
hibičné receptory A1 sú prítomné v najvyš-
šej koncentrácii v oblasti hippocampu a ne-
okortexu. Prostredníctvom ich aktivácie 
adenozín vedie k inhibícii vyplavovania 
neurotransmiterov, zníženiu excitability 
nervových buniek, kontrole spánku a bde-
nia, zmierneniu bolesti, sedatívnym, anti-
konvulzívnym a anxiolytickým účinkom 
(Borea et al., 2018). Na periférii je aktivácia 

A1 receptorov zodpovedná za spomalenie 
činnosti srdca, vazokonstrikciu, broncho-
konstrikciu, antidiuretické účinky, zníženie 
glomerulárnej filtrácie v obličkách a zvýše-
nie citlivosti na inzulín. Naopak vazodilatá-
cia, bronchodilatácia, inhibícia trombocy-
tov, zníženie pohybovej aktivity, imunosup-
resia a periférna stimulácia dýchania sú vý-
sledkom aktivity A2A adenozínových recep-
torov (Comer et al., 2001). Tento excitačný 
typ adenozínových receptorov je domi-
nantný najmä v oblasti striata so schopnos-
ťou kontrolovať neuroplasticitu a neurode-
generáciu buniek (Costenla et al., 2010). V 
pľúcach sú najviac exprimované  podtypy 
A2a a A2b adenozínových receptorov 
(Fredholm et al., 2001).  

Vychádzajúc z týchto skutočností, 
kofeín stimuluje uvoľnenie noradrenalínu, 
dopamínu, acetylcholínu, serotonínu, 
glutamátu, kyseliny gama-aminomaslovej 
(GABA) a neuropeptidov blokovaním A1 
adenozínových receptorov, čím výraznou 
mierou ovplyvňuje naše správanie, kogni-
tívne funkcie a stav bdelosti (McHill et al., 
2014). Výsledkom blokády adenozínových 
receptorov je aj pozitívny inotropný a chro-
notropný účinok v myokarde so zvýše-
ním rizika tachykardie a srdcových arytmií 
sprostredkovaný zvýšením β1-receptorovej 
aktivity. 
 

 
Obr. 1: Farmakologické ciele kofeínu v závislosti od 
jeho použitej koncentrácie. PDE- fosfodiesterázy; 
RyR- ryanodínové receptory, GABAA- gama-amino-
maslová kyselina; A1R, A2R- adenozínové receptory, 
GlyR- glycínové receptory 

 
Účinky kofeínu sú závislé od poda-

nej dávky. Pri nízkych a stredných dávkach 
antagonizuje účinky adenozínu na A- recep-
toroch, ako aj účinky glycínu na glycínových 
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receptoroch (GlyR), kým vysoké dávky 
môžu viesť k inhibícii fosfodiesteráz (PDE), 
ovplyvneniu funkcie Cl--kanála GABAA re-
ceptorového komplexu alebo uvoľneniu 
kalcia z vnútrobunkových zásob (Obr. 1). 
Nízke dávky kofeínu s dosiahnutím plazma-
tických koncentrácií približne 20 mM sú 
často postačujúce na vyvolanie miernych 
neurologických stimulačných účinkov. Plaz-
matické hladiny kofeínu vyššie ako > 75 
mM sú spojené s výskytom nežiaducich 
účinkov, ktoré môžu mať fatálne dôsledky 
pri plazmatických hladinách liečiva nad 400 
mM (Kerkhofs et al., 2018; Duan et al., 
2009). 

Kofeín mobilizuje vnútrobunkový 
vápnik z endoplazmatického retikula akti-
váciou kanálov ryanodínového receptora 
(RyR2), čím vedie k kontrakcii kostrového 
svalstva, hladkej svaloviny, uvoľneniu neu-
rotransmiterov v nervovom systéme, ako aj 
zlepšeniu prežívania nervových buniek. 
Vnútrobunkové kalcium tiež zvyšuje pro-
dukciu oxidu dusnatého (NO) prostredníc-
tvom aktivácie endotelovej NO-syntázy 
(Kong et al., 2008; Hashiguchi et al., 2001).  
Kofeín ako štrukturálny analóg strychnínu 
sa kompetitívne viaže aj na GlyR receptory 
a antagonizuje účinky glycínu. Spomenutá 
blokáda GlyR receptorov by mohla syner-
gickým účinkom zosilňovať excitačnú neu-
rotransmisiu kofeínu (Isokawa, 2016). 

Hoci nebola potvrdená priama in-
terakcia kofeínu s väzobnými miestami Cl--
kanála GABAA receptorového komplexu, 
kofeín signifikantne redukuje GABA-ergnú 
inhibíciu nezávisle od prítomnosti Ca2+ ió-
nov  a zapríčiňuje synaptickú metaplasti-
citu (Lopez et al., 1989; Isokawa, 2016). 

Kofeín je prvým objaveným nese-
lektívnym inhibítorom PDE. Zvyšuje vnútro-
bunkovú koncentráciu cAMP v kostrovom 
svalstve a tukovom tkanive so vzostupom 
hladiny katecholamínov v krvi a uvoľnením 
voľných mastných kyselín a glycerolu z tu-
kového tkaniva aktiváciou lipáz. cGMP 

okrem iného moduluje aj uvoľňovanie neu-
rotransmiterov z presynaptických nervo-
vých zakončení aktiváciou proteín kinázy G. 
K inhibícii PDE sú potrebné rádovo vyššie 
koncentrácie kofeínu 100 – 1000 μM v po-
rovnaní s koncentráciami, ktoré sú po-
trebné na vyvolanie účinku sprostredkova-
ného adenozínovými receptormi 10 –100 
μM (Barnstable et al., 2004; Beavo et al. 
1970).  

Protinádorové účinky kofeínu a me-
tylxantínov súvisia s ich schopnosťou rea-
govať s hydroxylovými radikálmi. Kofeín in-
hibuje peroxidáciu lipidov a oxidatívne po-
škodenie buniek vyvolané účinkom voľných 
kyslíkových radikálov, čo bolo dobre zdoku-
mentované aj v experimentálnych štúdiách 
s mláďatami potkanov predliečených kofe-
ínom v novorodeneckom období. Tento be-
nefit je výsledkom redukcie oxidatívneho 
stresu, antioxidačného pôsobenia, down-
regulácie pro-zápalových cytokínov, modu-
lácie expresie transkripčných faktorov, zní-
ženia pro-apoptotických faktorov a naruše-
nia tvorby extracelulárnej matrix. Navyše 
kofeín chráni vyvíjajúci sa mozog. Niektoré 
zo spomenutých účinkov sú mediované 
práve cez adenozínové receptory (Ende-
sfelder et al., 2017). Dozrievanie adenozí-
nových receptorov A1 a A2 je regulované 
vývojom jedinca. 
 
Terapeutické využitie kofeínu u prematúr-
nych novorodencov 

Metylxantíny patria do skupiny 
často indikovaných liečiv u predčasne naro-
dených novorodencov. Používali sa v liečbe 
apnoe prematúrnych novorodencov (APN) 
už v priebehu posledných 40 rokov. Kofeín 
sa však stal liekom voľby len nedávno, čím 
nahradil v manažmente tohto ochorenia 
dobre známy teofylín a aminofylín vzhľa-
dom k širšiemu terapeutickému indexu 
a dlhšiemu biologickému polčasu umožňu-
júceho jednorazové denné podávanie.  

Jeho úspešnosť v manažmente APN 
je daná stimuláciou respiračného centra 
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v predĺženej mieche, zvýšením citlivosti na 
CO2, zvýšením tonusu kostrového svalstva, 
zosilnením kontraktility bránice, zvýšenou 
minútovou ventiláciou, urýchlením meta-
bolizmu a zvýšením spotreby kyslíka. Ko-
feín tiež stimuluje CNS a KVS, zvyšuje sek-
réciu katecholamínov,  má diuretický úči-
nok a upravuje hemostázu glukózy (Abdel-
Hady et al., 2015).  

Primárne APN nastáva v prípade 
prerušenia dýchania novorodenca narode-
ného pred 37 t.t. na viac ako 15 – 20 sekúnd 
spojeného s desaturáciou krvi kyslíkom 
(SpO2 ≤ 80 % počas ≥ 4 s) a bradykardiou 
(frekvencia srdca < 2/3 bazálnych hodnôt 
počas ≥ 4 s). Závažné apnoe tak môže nega-
tívnym vplyvom na hemodynamiku cereb-
rálnej cirkulácie viesť až k poškodeniu 
mozgu (Zhao et al., 2011). Vyvíja sa u tak-
mer 85 % novorodencov narodených pred 
34 t.t. a takmer u všetkých novorodencov 
narodených pred 29 t.t.  

Štandardný dávkovací režim pozos-
táva z podania bolusovej dávky kofeín cit-
rátu 20 mg/kg s následnou udržiavacou 
dávkou 5 – 10 mg/kg/deň. Vyššie dávkova-
nie nad 20 mg/kg/deň môže byť síce účin-
nejšie, avšak nevylučuje riziko intrakraniál-
neho krvácania, hypertonicity a záchvatovi-
tej kŕčovitej aktivity. Vyžaduje si preto 
ďalšie klinické testovanie. Európska Agen-
túra pre lieky (EMA) povolila podávanie ko-
feín citrátu v liečbe primárneho apnoe pre-
matúrnych novorodencov od roku 2009 
(European Medicines Agency, 2019). Je 
známe však aj jeho „off-label“ použitie. 
U extrémne nezrelých novorodencov naro-
dených pred 22 t.t. vo vyššom dávkovaní 
ako 5 mg/kg/deň počas dlhšieho obdobia 
podávania ako doporučuje FDA kofeín ne-
prekračuje jeho terapeutické koncentrácie 
a nie je spojený so zvýšeným rizikom vývoja 
nekrotizujúcej enterokolitídy, ako aj po-
treby uzáveru perzistujúceho ductus arteri-
osus Botalli (PDA) (Puia-Dumitrescu et al., 
2019).  

Klinické štúdie potvrdzujú úspeš-
nosť extubácie novorodencov vyžadujúcich 
si dlhodobú mechanickú ventiláciu po 
liečbe kofeín citrátom, preto európske od-
porúčania indikujú jeho použitie na urých-
lenie odpojenia novorodenca so syndró-
mom dychovej tiesne (RDS) od ventilátora, 
eventuálne na včasné podanie novoroden-
com s vysokým rizikom potreby mechanic-
kej ventilácie za účelom neinvazívnej pod-
pory dýchania (Sweet at al., 2019). U novo-
rodencov s RDS syndrómom sa v súvislosti 
s terapiou kofeín citrátom skrátila doba po-
užitia endotracheálnej intubácie, znížila po-
treba použitia kontinuálneho pozitívneho 
tlaku v dýchacích cestách (CPAP), skrátila 
doba trvania kyslíkovej terapie a znížila po-
treba podávania kortikoidov v postnatál-
nom období (Schmidt et al., 2006). 

Výsledky klinických štúdií tiež pou-
kazujú na ďalšie benefity kofeínu vedúce k 
zníženiu rizika vývoja BPD, PDA a ťažkej re-
tinopatie u prematúrnych novorodencov, 
ako aj na jeho neuroprotektívne účinky. 

BPD patrí k najčastejším chronic-
kým pľúcnym ochoreniam prematúrnych 
novorodencov narodených pred 32. t.t. 
Vzniká v dôsledku nezrelosti pľúc na úrovni 
vývoja alveolov prerušeného v dôsledku 
predčasného pôrodu. Často je sprevádzaná 
perinatálnou infekciou, zápalom, PDA, al-
veolárnou a kapilárnou hypopláziou. Môže 
mať súvislosť s mechanickým poškodením 
pľúc pri umelej pľúcnej ventilácii a kyslíko-
vou toxicitou (Orosová, 2010). Kofeín efek-
tívne znižuje riziko vývoja BPD u novoro-
dencov s veľmi nízkou pôrodnou hmotnos-
ťou  (Schmidt et al., 2006). Z možných me-
chanizmov je možné spomenúť potenciálny 
účinok kofeínu na endotelové bunky 
a hladkú svalovinu ciev, ako aj antagonis-
tické pôsobenie na adenozínové receptory. 
Navyše, experimentálne štúdie poukazujú 
na modulačný vplyv kofeínu v súvislosti 
s ovplyvnením signálnej dráhy regulujúcej 
procesy angiogenézy na úrovni transkripč-
ných faktorov indukovaných hypoxiou 
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(HIF), čím kofeín môže potenciovať tvorbu 
alveolov a zlepšovať vaskularizáciu pľúc-
neho parenchýmu (Dumpa et al., 2019). 
Protektívny účinok kofeínu so znížením ri-
zika ťažkej retinopatie prematúrnych novo-
rodencov bol dokázaný v súvislosti s vply-
vom na rastové faktory VEGF, IGF-1, angio-
genézu retiny, génovú expresiu signálnej 
dráhy VEGF, extracelulárnu matrix, metalo-
proteinázy MMPs a TIMPs (Chen et al., 
2017). 

Neuroprotektívne účinky kofeínu 
môžu byť výsledkom zvýšenej syntézy 
glutatiónu, zvýšenej rezistencie na oxida-
tívne poškodenie, zvýšenej aktivity korti-
kálnej časti mozgu, potenciácie neuronál-
nej plasticity na úrovni NMDA receptorov 
a zlepšenia morfológie neurálnych spojení 
(Aoyama et al., 2011; Supcun et al., 2010; 
Connolly et al., 2010; Yoshimura et al., 
2005). 

Po ukončení liečby kofeín citrátom 
sa v dôsledku dlhého biologického polčasu 
liečiva udržiavajú jeho terapeutické hladiny 
v sére v priebehu najbližších 5 dní, čo je aj 
dôvodom na potrebu monitorovania novo-
rodenca v súvislosti s prípadnou rekuren-
ciou apnoe (Chung et al., 2018). 

Za účelom monitoringu apnoe spo-
jeného s bradykardiou a hypoxémiou sa 
z dôvodu jeho vysokej prevalencie u pred-
časne narodených novorodencov používa 
na jednotkách intenzívnej starostlivosti ne-
pretržitý monitoring dýchania impedanč-
ným pneumografom za kontroly frekvencie 
srdca a oxygenácie pulzným oxymetrom.  
 
Záver 

Liečba kofeínom posunula starostli-
vosť  o nezrelých novorodencov kus do-
predu s lepším bezpečnostným profilom 
v porovnaní s teofylínom. Okrem jej bene-
fitov však bude zaujímavé sledovať efekt 
kofeínu aj z dlhodobého hľadiska u dospe-
lých pacientov narodených v predtermíne 
v súvislosti s jeho modulačným vplyvom na 

expresiu a maturáciu adenozínových re-
ceptorov. 
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Úvod  
Rapídne starnutie populácie je v sú-

časnosti celosvetovým trendom. Podľa Sve-
tovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa 
počet 60-ročných a starších obyvateľov 
(definícia staršieho veku podľa WHO) me-
dzi rokmi 2015 – 2050 zdvojnásobí, čo spô-
sobí nárast z dnešných 12 na 22% (WHO, 
2017). V populácii starších je rovnako, prí-
padne až vo väčšej miere, významné sledo-
vať a dbať na stav mentálneho zdravia 
a pohody, nakoľko títo ľudia môžu byť ná-
chylnejší na vznik psychického ochorenia. 
Uvádza sa, že zhruba 15% populácie 60 
a viac ročných trpí nejakým mentálnym 
ochorením, z toho najčastejšie depresiami 
(Kolibáš et al, 2005; WHO, 2017). Mentálne 
a neurologické ochorenia sa u starších po-
dieľajú na 6,6% celkovej invalidity, pričom 
najviac prispievajú demencia a už spomí-
naná depresia. Psychické ochorenia však 
často bývajú poddiagnostikované, prí-
padne nedostatočne liečené, symptómy sú 
prehliadané, častokrát sa u starších preja-
vujú atypicky a navyše sami pacienti mno-
hokrát odmietajú vyhľadať odbornú po-
moc.  

V každom veku existujú určité rizi-
kové faktory vzniku depresie, ale s vyšším 
vekom je ich zastúpenie významnejšie. 
S rastúcim vekom klesá význam hereditár-
neho zaťaženia a rastie vplyv exogénnych 
biologických a psychosociálnych  faktorov 
(Gareri et al, 2002; Kořínková et al, 1997). 
U starších ľudí je prítomný aj pokles fyzic-
kých (kvôli zníženej pohyblivosti, chronic-

kej bolesti) i psychických schopností. Na-
viac seniori viac pravdepodobnejšie utrpia 
straty blízkych, čo spolu s odchodom na dô-
chodok môže viesť k sociálnej izolácii a osa-
melosti. Už dnes sa vie, že fyzické zdravie 
má vplyv na psychické a tento vzťah platí aj 
inverzne (WHO, 2017). Podľa meta-analýzy 
sledujúcej vzťah mortality a mentálnych 
ochorení je 2.2-násobne vyššia úmrtnosť 
u psychicky chorých v porovnaní so zdra-
vou populáciou. Čo sa týka výpočtu očaká-
vanej dĺžky života, tzv. YPLL (z angl. years of 
potential life lost), mentálne ochorenie 
skracuje život o 1.4 až 32 rokov, medián 
10.1 rokov (Walker et al, 2015). 

Vzťah depresie a demencie sa už 
dlhšiu dobu študuje a kým niektoré práce 
sledujú prítomnosť depresie u pacientov 
s demenciou, iné pozorujú tento vzťah ob-
rátene – prítomnosť porúch exekutívnych 
a kognitívnych funkcií - plánovanie, iniciá-
cia a realizácia viackrokových výkonov, 
zhoršená pamäť a chápavosť – pri geriatric-
kej depresii. Uvádza sa, že až polovica pa-
cientov s demenciou trpí aj depresiami     
(Kiosses a Alexopoulos, 2005; Roose a De-
vanand, 1999).  

V posledných rokoch sa k sledova-
niu kognitívneho deficitu a depresívnej po-
ruchy pridalo aj prepojenie s metabolickým 
syndrómom. Pacienti s diabetom či obezi-
tou častejšie trpia depresiami (Leone et al, 
2012; Luppino et al, 2010; Mansur et al, 
2015; Rethorst et al 2014; van Dooren et al, 
2013; Vogelzangs et al, 2012). Obezita, rov-
nako ako depresia, je spojená so zvýšenými 
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hladinami glukokortikoidov a prozápalo-
vých cytokínov (Choi et al, 2013; Pasquali, 
2012; Moulton et al, 2015), s poruchou 
v prefrontálnom kortexe a s dysbalanciou 
v systéme neurotransmiterov – narušená 
môže byť napríklad dráha odmeny, tzv. re-
ward systém. U starších sa znižuje aktivita 
sérotoninergického systému, vo viacerých 
štruktúrach mozgu dochádza k strate dopa-
mínergických i noradrenergických neuró-
nov. Zvýšené hladiny kortikosteroidných 
hormónov môžu súvisieť s hyperaktivitou 
kortikoliberínu v hypotalame starších ľudí 
i porušenou negatívnou spätnou väzbou 
sekrécie hormónov (De Craen et al, 2005; 
Gottfries a Karlsson, 1997; Russo a Nestler, 
2013).  

Nedávne štúdie popisujú významný 
vplyv nerovnováhy osi črevný mikrobióm – 
mozog na psychiatrické ochorenia (Mayer 
et al, 2014; Petra et al, 2015; Zhou a Foster, 
2015). Stresové a zápalové reakcie v čre-
vách negatívne ovplyvňujú bakteriálne 
osídlenie, čím prispievajú k psychiatrickým 
i metabolickým ochoreniam (Duman et al, 
2016).  

Ďalším spoločným činiteľom pri me-
tabolických ako aj psychiatrických ochore-
niach je dysfunkcia energetického metabo-
lizmu a bunkového dýchania (Abdallah et 
al, 2014; Gardner a Boles, 2011; Manji et al, 
2012, Mansur et al, 2015). Porucha utilizá-
cie glukózy na periférii je spojená s pokle-
som kognitívnych funkcií i depresiou, 
najmä u obéznych ľudí trpiacich diabetom 
2.typu. Diéta bohatá na tuky vedie k meta-
bolickému syndrómu, inzulínovej rezisten-
cii, diabetu typu 2, t.j. stavom spojeným s 
kognitívnym úpadkom a neurodegenera-
tívnymi ochoreniami (Kassi et al, 2011;     
Reaven, 2011). Táto diéta ale rovnako ve-
die k úzkosti a depresívnemu správaniu u 
zvieracích modelov (Arnold et al, 2014; Re-
aven, 2011).  

Významnými činiteľmi prispievajú-
cimi k riziku vzniku a zhoršenia depresie 
patria aj užívané liečivá. Podľa prierezovej 

štúdie z Ameriky bola prevalencia depresie 
ako vedľajšieho účinku liečiv zaznamenaná 
až pri 37.2% užívanej farmakoterapie 
s tým, že 6.9% poškodených užívalo sú-
časne 3 a viac liečiv s potenciálom vyvolať 
depresiu (Qato et al, 2018).  
 
Cieľ 

Cieľom tejto práce bolo zaznamenať 
výskyt depresívnych symptómov u starších 
pacientov nad 60 rokov a analyzovať ko-
morbidity, ktoré môžu byť u depresie prí-
tomné. Ďalej bola vyhodnotená prítomnosť 
kognitívneho deficitu u pacientov s depre-
sívnou symptomatikou.  
 
Metódy 

V období štyroch mesiacov prebie-
hal zber dát klientov v zariadeniach pre se-
niorov na Slovensku v spolupráci s ošetru-
júcimi lekármi daných zariadení. U 50 sub-
jektov vo veku nad 60 rokov sme zazname-
nali vek, pohlavie, zoznam chronickej far-
makoterapie, počet ochorení, výskyt dep-
resie a pomocou kognitívneho skríningu 
sme hodnotili kognitívny stav našich pa-
cientov.  

Výskyt depresívnych symptómov 
sme hodnotili využitím krátkej formy ge-
riatrickej škály depresie (GSD, Németh et 
al, 2007). Na kognitívny skríning sme použili 
test kreslenia hodín (CDT test, Samton et al, 
2005).  

Zhromaždené dáta sa štatisticky 
spracovali využitím programu R, verzia 
3.5.2 pomocou knižníc DescTools a ran-
domForestSRC. Výsledky s p-hodnotou pod 
0.05 boli považované za štatisticky signifi-
kantné. 
 
Výsledky 

V štúdii bolo zahrnutých 50 klientov 
zariadení pre seniorov, z toho 60 % žien 
a 40 % mužov. Priemerný vek bol 79.04 ro-
kov (ženy 78.97 a muži 79.15 rokov). Z 50 
subjektov sa u 24 (48 %) vyskytovali depre-
sívne prejavy, z toho 36 % malo miernu 
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a 12 % ťažšiu depresiu. U 96 % sledovaných 
pacientov sme identifikovali kognitívny de-
ficit – 72 % malo mierny a 24% závažný. U 
všetkých 24 pacientov s depresívnymi  
symptómami sme súčasne identifikovali aj 
kognitívnu dysfunkciu – 58 % z nich malo 
miernu a 42 % závažnú kognitívnu poruchu. 

Pacienti mali diagnostikovaných 1-9 rozlič-
ných ochorení, priemerne 4.18 a užívali      
1-15 rôznych liečiv na predpis, priemerne 
5.84, s tým, že jeden pacient neužíval 
žiadnu farmakoterapiu. Skupiny liečiv, 
ktoré užívali subjekty našej štúdie sú v ta-
buľke 1. 

 
Tab. 1: Zastúpenie užívania liečiv z rôznych ATC skupín 

ATC  
skupina 

Orgánové systémy Počet  
subjektov 

% 

A Tráviaci trakt a metabolizmus 27 54 

B Krv a krvotvorné orgány 2 4 

C Kardiovaskulárny systém 49 98 

G Urogenitálny trakt a pohlavné hormóny 3 6 

H Systémové hormonálne liečivá, okrem pohlavných a inzulínov 6 12 

M Muskuloskeletálny systém 24 48 

N Centrálny nervový systém 43 86 

R Respiračný systém 13 26 

Pomocou Fisherovho exaktného 
testu sme zistili štatisticky signifikantnú zá-
vislosť medzi depresívnymi symptómami, 
resp. aj ich stupňom, a užívaním liečiv zo 
skupiny na trávenie a metabolizmus 
(p=0.01) a zo skupiny chorôb muskuloske-
letálneho systému (p=0.05). Nenašli sme 
žiadnu štatisticky významnú závislosť me-
dzi príznakmi kognitívneho deficitu a nie-
ktorej konkrétnej ATC skupiny liečiv užíva-
nej našimi pacientami. Tiež sme nezistili 
žiadnu signifikantnú závislosť medzi vekom 
a kognitívnym či depresívnym ochorením, 
hoci pri kognitívnych poruchách sa dá po-
zorovať určitý trend a vzhľadom k malému 
počtu pozorovaní sa možná asociácia nedá 
vyvrátiť. Naopak, s počtom predpísaných 
receptov, t.j. užívaných liekov sa zvyšuje aj 
riziko depresívnych symptómov a ich zá-
važnosti (p=0.003, graf č.1) i kognitívneho 
deficitu (p=0.0006). 

Spomedzi premenných ako je vek, 
počet postihnutých orgánových systémov, 
počet predpísaných liečiv a depresívnych 
symptómov sme pomocou RandomForest 
(RF) algoritmu zistili, že ako najsilnejší pre-
diktor kognitívneho deficitu by mohol slúžiť 

práve počet predpísaných liekov. Avšak aj 
ostatné spomínané faktory majú na zhor-
šenú psychickú kapacitu určitý vplyv. Pre-
diktívna schopnosť RF algoritmu je znázor-
nená v grafe č. 2 ako ROC krivka, 
s AUC=0.812. Pomocou logistickej regresie 
sa  ukázalo, že navýšenie počtu užívaných 
liekov na predpis o 1 je asociované so 78.7 
% nárastom rizika zhoršenia kognitívneho 
deficitu z mierneho stupňa na stupeň zá-
važný. 
 
 

 
Graf č. 1: Asociácia počtu užívaných liečiv a prítom-
nosti a závažnosti depresívnych symptómov 
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Graf č. 2: ROC krivka pre RandomForest algoritmus 
predikujúci kognitívny deficit pomocou počtu pred-
písaných liečivých prípravkov, počtu ochorení, GSD 
vyhodnotenia a veku 

 
Zistili sme, že depresívne symptómy 

a ich závažnosť je ťažšie predikovať a z na-
šich faktorov, ktoré sme sledovali, majú 
najväčší vplyv v tomto poradí dôležitosti - 
počet orgánových ochorení, počet užíva-
ných liečiv, vek, ochorenie pohybového 
aparátu, trávenia, pohlavie a nakoniec i sa-
motný kognitívny deficit. Pomocou Cochra-
novho Armitageovho testu sme zistili, že 
s rastúcim stupňom kognitívneho deficitu 
narastá proporcia pacientov s depresív-
nymi symptómami (p = 0.007), ale tento 
vzťah sa z našich výsledkov nedá interpre-
tovať aj inverzne. 
 
Diskusia a záver 

Takmer polovica (48 %) zo sledova-
ných subjektov trpela nejakými depresív-
nymi symptómami a takmer tri štvrtiny pa-
cientov (72 %) vykazovalo kognitívny defi-
cit. Výsledky korelujú s nedávnou štúdiou, 
kde sa až u polovice inštitucionalizovaných 
seniorov vyskytovala depresívna sympto-
matika  (Kabátová et al, 2014). Zároveň 
naše výsledky ukazujú, že všetci depresívni 
pacienti mali minimálne miernu formu kog-
nitívnej dysfunkcie.  

Hoci vyšší vek je významným fakto-
rom priebehu a prejavov depresie (Kolibáš 
et al, 2005), väčším prediktorom u starších 
ľudí bol preukázaný počet užívaných liekov 

viazaných na lekársky predpis. K rovna-
kému záveru sme dospeli aj pri kognitív-
nych poruchách.  

Fyziologické starnutie prináša so se-
bou zmeny na všetkých úrovniach farmako-
kinetiky, ako aj na úrovni farmakodynamic-
kej. Pacienti odlišne reagujú na podávané 
liečivá, napríklad citlivejšie na benzodia-
zepíny či analgetiká a naopak, menej senzi-
tívnejšie na liečivá ovplyvňujúce vegeta-
tívny nervový systém. S narastajúcim ve-
kom sa znižuje motilita tráviaceho traktu a 
klesá tonus hladkých svalov, preto pacienti 
častejšie trpia hnačkami, zápchami, ale i 
močovou inkontinenciou či retenciou. (Čer-
vený a Topinková et al, 2014; Fialová a To-
pinková, 2002; Hegyi a Krajčík, 2015). Gas-
trointestinálne poruchy patria k jedným 
z najčastejších nežiaducich účinkov farma-
koterapie u starších. To môže viesť k zvýše-
niu predpisovania liečiv z tejto skupiny na 
potlačenie vedľajších nepriaznivých účin-
kov iných liečiv. Liečivá zo skupiny spazmo-
lytík a myorelaxancií majú silné anticholi-
nergické pôsobenie, čo so súčasným pokle-
som cholinergných receptorov a aktivity 
acetylcholintransferázy u starších iba pre-
hlbuje rozvoj a intenzitu demencie (Fialová 
a Topinková, 2002; Hegyi a Krajčík, 2015; 
Kriška et al, 2015).  

Naša štúdia potvrdila údaje z litera-
túry, že liečivá ovplyvňujúce tráviaci trakt 
a metabolizmus, ako sú napríklad inhibí-
tory protónovej pumpy, H2 antihistami-
niká, či iné skupiny ako myorelaxanciá 
môžu mať určitú asociáciu s výskytom dep-
resívnych porúch u dospelých a starších 
(Qato et al, 2018).  

Prevalenciu depresívnych symptó-
mov ako eventuálny nežiaduci účinok lie-
kov, napríklad antihypertenzív (hlavne lipo-
filných β-blokátorov) alebo liečiv ovplyvňu-
júcich centrálny nervový systém a i., ako to 
uvádza Qato et al vo svojej štúdii (2018), 
však naše výsledky nepreukázali z dôvodu 
malej výskumnej vzorky. Až 98 % našich pa-
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cientov užívalo lieky ovplyvňujúce kardio-
vaskulárny systém, ale nebola prítomná 
dostatočná kontrolná vzorka pre vyhodno-
tenie. 

Náš výskum prebiehal na veľmi ma-
lej vzorke seniorov, ale výstupy korelujú 
s výsledkami z literatúry. Depresia a kogni-
tívne poruchy ako komorbidity sú pomerne 
častým javom u starších ľudí a okrem zníže-
nia kvality života vedú aj k zhoršeniu pri-
márnych chronických ochorení a negatívne 
ovplyvňujú adherenciu k liečbe. Je preto 
významná ich včasná identifikácia a prie-
beh, aj s ohľadom na užívanú farmakotera-
piu, a poskytnutie efektívnej zdravotnej 
starostlivosti. Geriatrická škála depresie 
môže slúžiť ako vhodný nástroj na rýchlu 
identifikáciu  vzniku depresívnych symptó-
mov u starších a CDT test zase na rýchle 
hodnotenie kognitívneho stavu pacientov. 
 
 
Práca vznikla s podporou projektov 
UK/83/2019 a VEGA 1/0255/18. 
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Individualizovaná psychofarmakoterapia 
– budúcnosť v liečbe (nielen) psychotic-
kých  porúch 

Liečba psychotických porúch je dl-
hodobá, neraz celoživotná. Vzhľadom na 
dlhú časovú periódu je obzvlášť nevy-
hnutná individualizácia psychofarmakote-
rapie. V teoretickom modeli by ideálna te-
rapia mala viesť k eliminácii čo najširšieho 
spektra pozitívnych a negatívnych prízna-
kov schizofrénie a k zlepšeniu kognitívnych 
príznakov. Z praxe vieme, že jedným z naj-
dôležitejších faktorov adherencie pacienta 
k liečbe je minimum (optimálne žiadne) ne-
žiaducich účinkov. Dosiahnuť rovnováhu 
medzi terapeutickou efektivitou a dobrou 
toleranciou liečby je v praxi často veľmi 
ťažko dosiahnuteľná úloha. Pri terapii an-
tipsychotikami sa stretávame s viacerými 
významnými špecifickými klinickými situá-
ciami. K takýmto situáciám patrí riziko ex-
trapyramídových príznakov, elevácia hladín 
prolaktínu, metabolický syndróm a neu-
roprotekcia. Teoreticky za každou z týchto 
situácii stojí ovplyvnenie určitého typu re-
ceptorov, respektíve kombinácia aktivít lie-
čiva na rôznych typoch receptorov. Znalosť 
receptorového profilu antipsychotika 
umožňuje viac individualizovanú selekciu 
antipsychotika. 

Z didaktických dôvodov je nevy-
hnutné pripomenúť dve základné vlastnosti 
liečiv v súvislosti s receptormi – afinitu a ak-
tivitu na receptore. Afinitu môžeme zadefi-
novať ako „túžbu“ liečiva naviazať sa na re-
ceptor. Liečivo môže mať rôznu afinitu k 

rôznym typom receptorov. Afinita sa vyjad-
ruje najčastejšie disociačnou, respektíve in-
hibičnou konštantou. Disociačná konštanta 
(Kd) predstavuje koncentráciu liečiva, pri 
ktorej je obsadených 50% príslušných re-
ceptorov. Inhibičná konštanta (Ki) zase 
predstavuje koncentráciu liečiva, pri ktorej 
dôjde k vytlačeniu rádioligandu z 50% re-
ceptorových väzieb (Hein et al., 2005). In-
terakcia liečiva s receptorom predstavuje 
dynamický proces, ktorý bližšie ilustruje 
rýchlosť naviazania respektíve uvoľnenia 
liečiva z väzbového komplexu s recepto-
rom. V tomto dynamickom modeli sa lie-
čivo viaže na receptor rýchlosťou, ktorá je 
daná tzv. „on“ konštantou (kon) a k disociá-
cii komplexu liečivo-receptor dochádza 
rýchlosťou, ktorá je určená tzv. „off“ kon-
štantou (koff). Disociačná konštanta (Kd), 
štandardne označovaná ako merná jed-
notka afinity, predstavuje pomer koff/ kon 
rýchlostných konštánt a teda afinita je de-
terminovaná rýchlostnými konštantami a 
nie opačne (Kapur et al., 2001). Liečivo 
môže mať po väzbe na receptor na tomto 
receptore rôznu aktivitu. V súvislosti s an-
tipsychotikami a špecifickými klinickými si-
tuáciami, ktoré ich užívanie vyvoláva sa naj-
častejšie hovorí o antagonizme (hlavne na 
D2, 5-HT2A a 5-HT2C receptoroch) a par-
ciálnom agonizme (D2, D3 a 5-HT1A recep-
tory).  

 
Extrapyramídové príznaky, elevácia pro-
laktínu a receptorový profil 

Medzi extrapyramídové príznaky 
patrí akútna dystónia, medikamentózne 
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navodený parkinsonský syndróm, akatízia a 
pri chronickej expozícii antipsychotikám 
tardívne dyskinézy. Zvýšenie prolaktínu má 
bezprostredné (narušenie menštruačného 
cyklu až amenorea, zníženie libida, galakto-
rea u žien prípadne gynekomastia u mužov) 
ale aj dlhodobé dôsledky (osteoporóza), 
ktoré môžu viesť k zníženiu adherencie pa-
cientov k medikácii. Spoločným menovate-
ľom rizika EPS a elevácie hladín prolaktínu 
je neselektívna blokáda D2 receptorov v 
nigrostriatálnej resp. tuberoinfundibulár-
nej dráhe.  Za najviac rizikové sú považo-
vané antipsychotiká, ktoré majú vysokú afi-
nitu k D2 receptorom (nízku disociačnú, 
resp. inhibičnú konštantu). Ďalším riziko-
vým faktorom  je takzvaná pevná väzba an-
tipsychotika na D2 receptor. Tento opisný 
výraz („pevná väzba“) definuje koff kon-
štanta. Čím je koff  (udávaná v jednotkách 
min-1) vyššia, tým je disociácia z receptora 
rýchlejšia a tým je väzba „menej pevná“. 
Dôležitú úlohu zohrávajú spomínané veli-
činy v tzv. „hit and run“ koncepte, ktorý vy-
svetľuje „atypickosť“ antipsychotík práve 

rýchlou disociáciou z dopamínových recep-
torov (Kapur et al., 2001).  Na vyvolanie an-
tipsychotického účinku je  nevyhnutná len 
krátka, prechodná blokáda D2 receptorov. 
Pretrvávajúca a dlhodobá blokáda týchto 
receptorov v nigrostriatálnej oblasti vedie k 
rozvoju extrapyramídových príznakov 
(Stahl, 2001).  Rozdiel medzi „atypickými“ a 
„klasickými“ antipsychotikami podľa tejto 
teórie spočíva v dĺžke pretrvania antipsy-
chotika vo väzbe s receptorom. Klasické an-
tipsychotiká blokujú D2 receptory dlhšiu 
dobu, majú vysokú afinitu k D2 receptorom 
a preto neumožnia endogénnemu dopa-
mínu „vysúťažiť“ si miesto na receptore. Na 
rozdiel od klasických antipsychotík, aty-
pické antipsychotiká eliminujú pozitívne 
psychotické príznaky krátkou a prechod-
nou väzbou na D2 receptory, ale dochádza 
k ich rýchlej disociácii z D2 receptorov, voči 
ktorým majú aj nižšiu afinitu. Rýchla diso-
ciácia antipsychotika a nízka afinita umož-
ňujú endogénnemu  dopamínu „vyhrať“ 
nad antipsychotikom, ak sa nachádza v da-
nej oblasti v dostatočnej koncentrácii. 

 
 

 
 
Obr. 1: Obsadenosť D2 receptorov v čase pri podávaní klasických AP s pomalou disociáciou. 
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Obr. 2: Obsadenosť D2 v čase pri podávaní atypických antipsychotík s rýchlou disociáciou, tzv. „hit and run“ kon-
cept 

 
Jedným z protektívnych faktorov, 

ktoré sa uvádzajú v súvislosti s rizikom EPS 
je antagonizmus 5-HT2A receptorov. Teória 
založená na tomto poznatku, tzv. teória 
„serotonín-dopamínového“ antagonizmu 
pripisuje „atypickosť“ atypických antipsy-
chotík vyššej afinite k serotonínovým (kon-
krétne 5-HT2A) receptorom v porovnaní 
s afinitou k D2 receptorom (Meltzer et al., 
1989). Podkladom tejto teórie je predpo-
klad, že blokáda 5-HT2A receptorov vedie k 
zvýšeniu uvoľňovania dopamínu v striate 
a tým k vytlačeniu atnipsychotík (s nižšou 
afinitou) z väzby na D2 receptory (Horáček 
et al., 2006). Odporcovia tejto hypotézy 
„atypickosti“ argumentujú tým, že na vyvo-
lanie EPS je nutná blokáda nad hranicou 
80% D2 receptorov, pričom nad touto hra-
nicou EPS nezvráti ani súbežná blokáda 5-
HT2A  receptorov (Kapur et al., 1997).  Za 
protektívny faktor voči rozvoju EPS sa po-
važuje aj parciálny agonizmus D2 recepto-
rov. Liečiva s parciálne agonistickou aktivi-

tou na D2 receptoroch majú vnútornú akti-
vitu nižšiu ako je aktivita endogénneho 
agonistu (v tomto prípade dopamínu) ale 
na rozdiel od antagonistu (ktorý má aktivitu 
rovnú 0 a kompetetívnou inhibíciou bráni 
naviazaniu endogénneho dopamínu) majú 
určitú vnútornú aktivitu a po väzbe na re-
ceptor dochádza k prenosu signálu určitej 
intenzity. Teoreticky teda v situácii nad-
bytku endogénneho ligandu po ich väzbe 
parciálneho agonistu na receptor dochádza 
k redukcii intenzity odpovede, ktorú by vy-
volal endogénny ligand a naopak v situácii 
nedostatku endogénneho ligandu dochá-
dza po väzbe parciálneho agonistu ku 
vzniku a prenosu signálu, ktorý by za ab-
sencie endogénneho ligandu nevznikol. Vo 
svetle týchto informácii sa javí logické pred-
pokladať, že antipsychotiká s aktivitou par-
ciálnych agonistov D2 receptorov (aripipra-
zol, kariprazín), majú nízky potenciál roz-
voja extrapyramídových príznakov (Lieber-
man, 2004). 

 
Tab. 1: Antipsychotiká s najnižším rizikom rozvoja EPS a elevácie prolaktínu 

Antipsychotikum Mechanizmus 

Aripiprazol Parciálny agonizmus D2 v nigrostriatálnej dráhe a tuberoinfundibulárnej dráhe 

Klozapín Nízka afinita k D2 receptorom, rýchla disociácia z D2 receptorov, vysoký pomer 

D2/5-HT2A 

Kvetiapín Nízka afinita k D2 receptorom, rýchla disociácia z D2 receptorov  
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Metabolické nežiaduce účinky a recepto-
rový profil 

Z pohľadu skrátenia priemernej 
dĺžky života predstavujú riziko metabolické 
nežiaduce účinky antipsychotík v zmysle 
priberania na hmotnosti, inzulínovej rezis-
tencie resp. diabetu, dyslipidémie. Riziko 
metabolických nežiaducich účinkov je od-
lišné pri rôznych antipsychotikách, ale zdá 
sa, že hmotnostne neutrálne antipsychoti-
kum neexistuje. Počet jednotlivcov, u kto-
rých došlo k signifikantnému zvýšeniu 
hmotnosti (definované ako hmotnostný 

prírastok  7% hmotnosti pred liečbou) je 
vyšší pri akomkoľvek antipsychotiku v po-
rovnaní s placebom (Citrome, 2007). Pre 
objektivitu je však nevyhnutné dodať, že 
veľká škandinávska kohortová štúdia sledu-
júca 29 823 pacientov so schizofréniou kon-
štatuje, že mortalita je až o 40% nižšia v ob-
dobí, keď pacienti antipsychotiká užívajú, 
v porovnaní s obdobím bez antipsychotic-
kej medikácie (Taipale et al., 2018). Ob-
zvlášť senzitívna na metabolické nežiaduce 
účinky je populácia pacientov doposiaľ bez 
antipsychotickej liečby (pacienti s prvou 
epizódou psychózy), adolescenti a deti (De 
Hert et al., 2011). Práve táto skupina pred-
stavuje populáciu, u ktorej možno včasným 
a adekvátnym zásahom (individualizova-
nou farmakoterapiou) zlepšiť prognózu.  

Najviac sa do súvislosti s metabolic-
kými nežiaducimi účinkami dávajú histamí-
nové H1 receptory. Ich vzťah k regulácii te-
lesnej hmotnosti a metabolizmu poukazujú 
i animálne štúdie, v ktorých H1 knokauto-
vané myši majú sklon k výraznému pribera-
niu na hmotnosti (Kim et al., 2007). Rolu H1 

receptorov pri metabolických nežiaducich 
účinkoch dokladuje aj afinita olanzapínu 
a klozapínu k týmto receptorom, pričom 
práve tieto antipsychotiká  majú k tomu re-
ceptoru najvyššiu afinitu a zároveň je pri 
nich dokumentovaný aj najvyšší hmot-
nostný prírastok. Atypické orexigénne an-
tipsychotiká antagonizmom H1 receptorov  

potentne stimulujú hypotalamickú AMP ak-
tivovanú proteínovú kinázu (enzým zapo-
jený do regulácie príjmu potravy) a negujú 
účinky leptínu (Minokoshi et al., 2004). 
Okrem uvedených priamych vplyvov na 
zmeny telesnej hmotnosti možno uvažovať 
aj o nešpecifickom účinku blokády H1 re-
ceptora, ktorá vedie k sedácii a prirodzene 
k zníženiu fyzickej aktivity. 

Do súvislosti s metabolickými nežia-
ducimi účinkami sa dávajú aj serotonínové 
receptory, konkrétne podtypy 5-HT2C, 5-
HT1A. Antagonizmus 5-HT2C receptorov 
patrí medzi kľúčové atribúty atypických an-
tipsychotík a je charakteristický najmä pre 
antipsychotiká zo skupiny MARTA. Liečivá, 
ktoré majú na 5-HT2C receptoroch aktivitu 
agonistov, vedú k redukcii príjmu potravy 
a zvýšeniu energetického výdaja (Hayashi 
et al., 2004).  Na úlohu tohto receptora pri 
metabolických nežiaducich účinkoch pou-
kazujú aj výsledky genetických štúdii. Do-
posiaľ neliečení pacienti s variantom génu 
pre  5-HT2C  receptor majú nižšie riziko signi-
fikantného nárastu hmotnosti (Reynolds et 
al., 2002). U  5-HT2C   knokautovaných myší 
bola zaznamenaná porucha glukózovej ho-
meostázy, inzulínová rezistencia a príras-
tok na hmotnosti (Nonogaki et al., 1998). 
Ďalšie zo skupiny serotonínových recepto-
rov, ktoré majú vzťah k metabolickým ne-
žiaducim účinkom sú 5-HT1A receptory. 
Okrem CNS sa 5-HT1A receptory nachádzajú 
na β-bunkách pankreasu. Antagonizmus 
týchto receptorov atypickými antipsychoti-
kami znižuje citlivosť β-buniek na hladiny 
glukózy v krvi (Wirshing et al., 1999).  

Potenciál viesť k narušeniu home-
ostázy glukózy majú aj liečivá pôsobiace an-
tagonisticky na M3 receptoroch. Niektorí 
autori dokonca hovoria, že vysoká afinita 
a antagonistická aktivita na M3 recepto-
roch je najlepším prediktorom rizika an-
tipsychotikami vyvolaného diabetu (Silves-
tre et al., 2005). Tento podtyp muskaríno-
vých receptorov je hlavný podtyp prítomný 
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na β-bunkách pankreasu a zohráva dôležitú 
úlohu v zabezpečovaní adekvátneho výdaja 
inzulínu a udržiavaní homeostázy glukózy 
(Gautam et al., 2006). Na úlohu tohto re-
ceptora pri udržiavaní homeostázy glukózy 
poukazuje aj narušenie glukózovej toleran-
cie a redukcia inzulínovej sekrécie u myší, 
ktorým chýbal M3 receptor na pankreatic-

kých β-bunkách (Gautam et al., 2006). An-
tagonizmus M3 receptorov môže zohrávať 
aj úlohu v rozvoji diabetickej ketoacidózy. 
Existujú kazuistiky dokumentujúce diabe-
tickú ketoacidózu v súvislosti s užívaním 
olanzapínu a klozapínu, ktoré majú spome-
dzi atypických antipsychotík najväčšiu afi-
nitu k M3 receptorom (Colli et al., 1999; 
Popli et al., 1997). 

 
Tab.2: Receptory a mechanizmy vedúce k rozvoju metabolických nežiaducich účinkov antipsychotík 

Receptor Mechanizmus Antipsychotikum 

H1 Stimulácia hypotalamickej AMP aktivovanej proteínkinázy, negácia 
účinku leptínu, sedácia 

Klozapín, Olanzapín 

M3 ↓  Acetylcholínom mediovaného uvoľňovania inzulínu Klozapín, Olanzapín 

5-HT2C Nezávislý od leptínu, nie celkom objasnený Klozapín, Olanzapín 

5-HT1A ↓ Responzivity β-buniek pankreasu na stimuly Klozapín, olanzapín 

 
Neuroprotekcia, neurogenéza a recepto-
rový profil 

Existuje viacero dôkazov na rôznych 
úrovniach (MRI, post mortem štúdie), ktoré 
poukazujú na úbytok šedej mozgovej kôry 
u pacientov so schizofréniou, či na útlm 
neurogenézy v oblasti hipokampu. Vý-
sledky MRI štúdii porovnávajúcich objem 
šedej mozgovej kôry u pacientov so schi-
zofréniou a zdravých kontrol poukazujú na 
globálnu ale aj lokálnu redukciu objemu še-
dej kôry (najmä v prefrontálnej, parietál-
nych, temporálnych oblastiach a v oblasti 
hipokampu) (Zipursky et al., 1992; Peng et 
al., 1994). Post mortem štúdie zdokumen-
tovali redukciu množstva neurónov najmä 
vo vrstve 2 v prefrontálnom kortexe a vo 
vrstvách 2-6 predného cingulárneho kor-
texu a redukciu počtu neurónov v oblasti 
CA2 hipokampu (Benes et al., 1991; Benes 
et al., 1998). Nakoľko pri post mortem štú-
diách u pacientov so schizofréniou nebola 
zaznamenaná v daných oblastiach glióza, 
ako najpravdepodobnejší mechanizmus 
úbytku neurónov sa javí apoptóza (Margo-
lis et al., 1994). 

Existujú dve cesty indukcie 
apoptózy – vnútorná cesta (mitochondrie) 
a vonkajšia cesta (receptory smrti, tzv. „de-
ath-receptors“). Hlavnými proteínmi, ktoré 

regulujú vnútornú cestu aktivácie apoptózy  
sú proteíny Bcl-2 a Bax. Proteín Bcl-2 patrí 
medzi tzv. antiapoptotické proteíny  a jeho 
zvýšená expresia má protektívny účinok 
voči apoptózu indukujúcim stimulom ako 
napríklad glutamátová excitotoxicita či is-
chémia (Zhong et al., 1993). Naopak, pro-
teín Bax patrí medzi proapoptotické prote-
íny (Oltvai et al., 1993). Nedostatočná ex-
presia Bcl-2 a vysoký pomer Bax/Bcl-2 
môžu viesť k narušenej kontrole anti-
apoptotických mechanizmov. Nadmerná 
expresia Bcl-2 a vysoký pomer Bax/Bcl-2 
boli zdokumentované u pacientov so schi-
zofréniou v oblasti temporálneho kortexu 
(Jarkskog et al., 2004).  Transkripcia Bcl-2 
a Bax je regulovaná prostredníctvom p53, 
pričom p53 facilituje transkripciu proa-
poptotických génov (Bax) a tlmí transkrip-
ciu antiapoptotických génov (Bcl-2) 
(Miyashita et al., 1994).  Hladina a aktivita 
proteínu p53 je regulovaná komplexne,  
dôležitú úlohu zohráva glykogénsyntáza-
kináza-3β (GSK-3β).  GSK-3β reguluje akti-
vitu p53 jednak priamo väzbou na p53 (zvy-
šuje aktivitu p53) a aj nepriamo cez MDM2 
(Thotala et al., 2012). GSK-3β  vedie k fos-
forylácii MDM2, disociácii komplexu 
MDM2-p53 a tým k aktivácii p53 (Riley et 
al., 2008). Táto aktivácia vedie k indukcii 
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proapoptotického stavu. Z hľadiska an-
tiapoptotického pôsobenia sa teda ako kľú-
čová javí inhibícia aktivity GSK-3β. K zníže-
niu aktivity GSK-3β dochádza po fosforylá-
cii v oblasti Ser9 (Cross et al., 1995).  Dôle-
žitú úlohu zohráva GSK-3β  aj v hipokam-
pálnej neurogenéze. Inhibícia GSK-3β  ve-
die k translokácii β-katenínu do jadra 
bunky, čo vedie k transkripcii cyklínu D1 

a vedie k prechodu bunky z fázy G1 do fázy 
S bunkového cyklu (Boku et al., 2009). Zdá 
sa, že z hľadiska neuroprotekcie a neuroge-
nézy predstavuje inhibícia aktivity GSK-3β  
kľúčový mechanizmus.  

Z hľadiska receptorového profilu je 
pre fosforyláciu GSK-3β (teda jej inaktivá-
ciu) najdôležitejšia agonistická aktivita na 
5-HT1A receptoroch a antagonizmus 5-
HT2A/2B receptorov (Li, Polter, 2011; Polter 
et al., 2012). Naopak, blokáda D2 recepto-
rov (predpoklad antipsychotického účinku) 

vedie k zníženiu fosforylácie (teda aktivácii) 
GSK-3β a má proapoptotický účinok (Tri-
pathi et al., 2010).  Tieto zistenia potvr-
dzujú aj štúdie na bunkových kultúrach, 
v ktorých haloperidol viedol k indukcii 
apoptózy (vysoká afinita a antagonistická 
aktivita na D2 receptoroch) a atypické an-
tipsychotiká (afinita k 5-HT2 a 5-HT1 recep-
torom) mali antiapoptotický účinok (Galili-
Mosberg et al., 2000; Qing et al., 2003). 
Okrem experimentov na bunkových kultú-
rach boli uvedené neuroprotektívne vlast-
nosti zdokumentované aj v animálnych ex-
perimentoch, kedy atypické antipsychotiká 
zmiernili metamfetamínom indukovanú 
neurotoxicitu u hlodavcov (Abekawa et al., 
2008). Okrem 5-HT receptorov vedie k zní-
ženiu aktivity GSK-3β aj BDNF (Hetman et 
al., 2000). Atypické antipsychotiká v ani-
málnych experimentoch vedú k zvýšeniu 
expresie BDNF (Parikh et al., 2004). 

 

 
 

Obr. 3: Vplyv atypických antipsychotík na neuroprotekciu a neurogenézu 
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Receptorový profil a individualizovaná 
psychofarmakoterapia 

V praxi sa neraz stretávame s prob-
lémom výberu správneho antipsychotika 
pre konkrétneho pacienta. Jednotlivé kli-
nické situácie vznikajúce v súvislosti s uží-
vaním antipsychotík sa môžu prekrývať (u 
toho istého pacienta môže byť výrazná po-
hotovosť ku vzniku extrapyramídových prí-
znakov ale aj výrazný sklon k hmotnost-
nému prírastku). Vzhľadom na porovna-
teľnú antipsychotickú účinnosť všetkých 
aktuálne dostupných antipsychotík (supe-
riórny je prakticky len klozapín) sa základ-
ným pilierom individualizácie stáva indivi-
dualizácia na základe nežiaducich účinkov. 
Práve pochopenie receptorovej podstaty 
jednotlivých špecifických klinických situácii 
nám umožňuje a uľahčuje „šiť“ terapiu na 
mieru.  

Na základe vyššie spomínaných re-
ceptorových profilov najmä v súvislosti 
s neuroprotekciou a neurogenézou je 
nutné poukázať na nevyhnutnosť brať aty-
pické antipsychotiká skutočne (nielen for-
málne) ako lieky voľby, ktoré môžu výrazne 
spomaliť proces postprocesuálnej defekti-
zácie osobnosti a zlepšiť prognózu pa-
cienta, nesmieme však zabúdať na ich kar-
diovaskulárne a metabolické nežiaduce 
účinky. 
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Úvod 
Bronchiálna astma (ďalej len astma) 

postihuje celosvetovo viac ako 330 milió-
nov ľudí všetkých vekových skupín a jej pre-
valencia stúpa najmä v ekonomicky rozvi-
nutých krajinách (Papi et al. 2018). Astma 
je heterogénne respiračné ochorenie, cha-
rakterizované chronickým zápalom dýcha-
cích ciest, ktorý vedie k remodelácii dýcha-
cích ciest s fibrózou epitelu, hypersekré-
ciou hlienu, metapláziou a hyperpláziou 
pohárikových buniek a hypertrofiou a hy-
perpláziou hladkej svaloviny dýchacích 
ciest (Papi et al. 2018). Klinicky sa toto 
ochorenie prejavuje dýchavicou, piskotmi, 
pocitom tlaku na hrudníku a kašľom, pri-
čom tieto príznaky môžu mať rôznu inten-
zitu (Papi et al. 2018). 

 
Fenotypy astmy podľa typu zápalu 

Podľa patofyziologického podkladu 
ochorenia a zapojenia T2 lymfocytov rozli-
šujeme dva základné fenotypy astmy: „typ 
T2-high“ a „typ T2-low“ (Chung et al. 2016, 
Esteban-Gorgojo et al. 2018). Eozinofilový 
(T2-high) alebo „typ 2“ astmy je typickým 
alergickým zápalom vznikajúcim po expozí-
cii alergénu (peľ, prach, roztoče atď.). Je 
spojený so zvýšením eozinofilov v krvi a ak-
tiváciou rôznych zápalových buniek, najmä 
žírnych buniek, Th2 buniek, bazofilov, „pri-
rodzených zabíjačov“ (natural killers, NK) a 
prirodzených lymfoidných buniek (ILC2) a 
so zvýšenou tvorbou príslušných cytokínov 
(IL-4, IL-5, IL-9 a IL-13), pričom býva spojený 
aj so závažnejšími exacerbáciami. Za najdô-
ležitejšie biomarkery poukazujúce na tento 

typ astmy sa považuje zvýšenie vydychova-
ného oxidu dusnatého, počtu eozinofilov 
v krvi a spúte a koncentrácie alergén-špeci-
fických IgE (Chung et al. 2016, Esteban-Gor-
gojo et al. 2018). Väčšina nových liečiv sa 
zameriava práve na potlačenie tohto typu 
zápalu.  

Ne-eozinofilový (T2-low) alebo „typ 
1“ astmy je naopak charakteristický neprí-
tomnosťou zvýšenia Th2 cytokínov a eozi-
nofilov. Namiesto toho je prítomný neutro-
filový, pauci-granulocytový zápal, kedy je 
počet eozinofilov aj neutrofilov v norme, 
alebo zmiešaný typ zápalu, kedy je zvýšený 
počet neutrofilov aj eozinofilov (Gauthier 
et al. 2015). V etiopatogenéze tohto typu 
ochorenia sa predpokladá úloha externých 
faktorov, ako je fajčenie, znečistenie život-
ného prostredia, pracovná expozícia rôz-
nym iritantom, či opakované bakteriálne a 
vírusové infekcie (Kline et al. 1999, Nair et 
al. 2015, Esteban-Gorgojo et al. 2018). 
U veľkej časti pacientov je možné nájsť zvý-
šenie počtu neutrofilov v spúte a broncho-
alveolárnej lavážnej tekutine (BAL) a tiež 
zvýšenie cytokínov tvorených Th1 a/alebo 
Th17 lymfocytmi, makrofágmi a neutro-
filmi vrátane IL-1, IL-8, IL-17A či neutrofilo-
vej elastázy (Chang et al. 2017). Ne-eozino-
filová forma predstavuje zhruba 50 % zá-
važných prípadov astmy a terapia kortikos-
teroidmi býva menej účinná alebo dokonca 
neúčinná. Na rozdiel od T2-high fenotypu 
astmy, kde sú vo výskume testované via-
ceré liečivá, vývoj liečiv pre ne-eozinofilový 
typ astmy napreduje pomalšie (Esteban-
Gorgojo et al., 2018). 
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Hyperreaktivita dýchacích ciest 
Hyperreaktivita dýchacích ciest je 

jedným zo základných znakov astmy, ktorá 
je zároveň zodpovedná za rýchly pokles 
pľúcnych funkcií. V autonómnej kontrole 
hladkej svaloviny dýchacích ciest dominuje 
parasympatiková inervácia prostredníc-
tvom n. vagus. Tonickou aktivitou n. vagus 
sa udržiava mierny tonus dýchacích ciest v 
pokoji, pri zvýšenej aktivite sa hladká svalo-
vina dolných dýchacích ciest kontrahuje, a 
to najmä v dýchacích cestách s priemerom 
1-5 μm (Javorka et al. 2001). Postgangliové 
zakončenia n. vagus sú cholínergické a pat-
ria k muskarínovému (M) typu. Acetylcho-
lín uvoľnený z parasympatikových zakon-
čení stimuluje muskarínové M3 receptory 
na bunkách hladkej svaloviny a spôsobuje 
kontrakciu. Acetylcholín ale stimuluje aj M2 
receptory, ktorých úlohou je regulovať 
ďalšie uvoľňovanie acetylcholínu z nervo-
vých zakončení. Strata funkcie alebo zníže-
nie expresie M2 receptorov podporuje 
uvoľňovanie acetylcholínu a potencuje va-
govo-sprostredkovanú bronchokonstrikciu, 
čím je primárne zodpovedná za vznik hy-
perreaktivity dýchacích ciest (Coulson a 
Fryer, 2003). 

 
Výskyt pohlavných rozdielov pri astme 

Viaceré štúdie ukázali, že existujú 
pohlavné rozdiely vo výskyte astmy v rôz-
nych štádiách života. U detí pred pubertou 
je vyššia prevalencia astmy u chlapcov ako 
u dievčat (11,9% vs. 7,5%), pričom chlapci 
sú 2-krát častejšie hospitalizovaní s exacer-
báciou astmy. Prevažuje alergický typ as-
tmy so zvýšenými sérovými hladinami IgE 
(Fuseini a Newcomb, 2017, Naeem a Sil-
veyra, 2019). Počas puberty sa výskyt as-
tmy u chlapcov postupne znižuje a u diev-
čat zvyšuje, pričom sa u dievčat zistila pozi-
tívna korelácia medzi BMI a rizikom astmy, 
zatiaľ čo u chlapcov to bolo naopak (Ulrik et 

al. 2018). V dospelosti je vyššia prevalencia 
astmy u žien ako u mužov (9,6% vs. 6,3%), 
pričom príznaky astmy sú u žien závažnej-
šie ako u mužov a ženy sú až 3-krát častej-
šie hospitalizované s komplikáciami súvi-
siacimi s astmou. Tento rozdiel medzi po-
hlaviami pretrváva až do obdobia meno-
pauzy (Fagan et al. 2001, Fuseini a 
Newcomb, 2017, Naeem a Silveyra, 2019). 
Pred a počas menštruácie dochádza pri-
bližne u tretiny žien k zhoršeniu stavu, t.j. 
ku zníženiu hodnôt vrcholového výdycho-
vého prietoku (PEF) resp. úsilného exspi-
račného objemu v prvej sekunde (FEV1), 
častejšiemu výskytu astmatických prízna-
kov a tiež nutnosti medikácie (Rao et al. 
2013). 

 
Príčiny pohlavných rozdielov pri astme 

Za základnú príčinu rozdielov v pre-
valencii astmy medzi pohlaviami sa vo vše-
obecnosti považujú pohlavné hormóny. Ich 
účinky pri astme však nie sú úplne objas-
nené a výsledky rôznych štúdií často viedli 
ku kontroverzným výsledkom. Napríklad, 
kým jedna štúdia prezentovala, že dlho-
dobé postmenopauzálne podávanie vyso-
kých dávok estrogénov zvyšuje riziko astmy 
(Troisi et al. 1995), iná štúdia zistila, že sup-
lementácia estrogénmi v kombinácii so 
kortikosteroidmi môže byť u žien s astmou 
prospešná (Myers et al. 1994). Aj táto dis-
krepancia naznačuje, že mechanizmy po-
hlavných rozdielov pri astme môžu byť zlo-
žitejšie a komplexnejšie, ako sa na prvý po-
hľad zdá. V literatúre sa uvádza, že úroveň 
zápalu je u samičiek vyššia ako u samčekov 
(Melgert et al. 2005, Fuseni a Newcomb 
2017, Fuentes a Silveyra 2018). V nasledu-
júcej tabuľke uvádzame prehľad účinkov 
pohlavných hormónov na tvorbu cytokínov 
a zápalových mediátorov v pľúcach (Tab. 
1). 
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Tab. 1: Prehľad účinkov pohlavných hormónov na zápalové mediátory v pľúcach (upravené  podľa Fuentes a Si-
leyra 2018). 

 Stimulácia Inhibícia 

Estrogény IL-1β, IL-6, IFN, TNFα, NF-κB, TLR8 TGF-β1, IL-10 

Progesterón IL-10, IL-1β, IL-5, IL-6, IL-22, TNFα, IL-4, IL-9, IL-13 NF-κB, TGF-β1, PAI-1, IFNγ 

Testosterón IL-2, IFNγ IL-33, TSLP, IL-4, IL-5, IL-13 

Skratky: IL: interleukín, IFN:interferón, TGF: transformujúci rastový faktor, TNF: tumor nekrotizujúci faktor, NF: 
nukleárny faktor, TLR: Toll-like receptor, PAI: inhibítor aktivátora plazminogénu, TLSP: týmusový stromálny lym-
fopoetín. 
 

Okrem zápalových procesov sa 
vplyv pohlavných hormónov prejavuje aj na 
iných dejoch v dýchacích cestách. Naprí-
klad, reaktivita dýchacích ciest je už za ba-
zálnych podmienok vyššia u samčekov myší 
ako u samičiek, čo pravdepodobne súvisí aj 
s nižším počtom alveol a menšou plochou 
povrchu alveol (Card et al. 2006, Massaro a 
Massaro 2006). Pohlavné rozdiely sú popí-
sané aj v kontraktilite hladkej svaloviny, 
kde sa vyššia kontraktilita dáva do súvisu 
s vyššou vagovou odpoveďou u samčekov 
(Card et al. 2007). Estrogény tiež zvyšujú 
produkciu hlienu a hyperpláziu poháriko-
vých buniek produkujúcich hlien (Tam et al. 
2014). Pohlavné hormóny sa však zrejme 
podieľajú aj na iných procesoch súvisiacich 
s dýchaním, napr. s nervovou reguláciou 
dýchania a vznikom syndrómu spánkového 
apnoe (Bixler et al. 2001, Behan et al. 
2003).  

Genomické a negenomické účinky 
estrogénov sú sprostredkované cez estro-
génové receptory (ER)-α a β. Oba tieto jad-
rové receptory sa exprimujú aj v pľúcach, 
ich funkcia v tomto orgáne však nie je 
úplne objasnená. Podrobnejšie informácie 
o úlohe estrogénov a estrogénových recep-
torov v pľúcach priniesla práca Careyovej 
a kol. (2007). Myši s deléciou ERα vykazo-
vali abnormality pľúcnych funkcií vrátane 
zvýšenej reaktivity dýchacích ciest na inha-
lovaný metacholín a sérotonín už za bazál-
nych podmienok, čo bolo spojené so zníže-
nou expresiou a funkciou M2 muskaríno-
vých receptorov v pľúcach. Absencia ERα 
tiež spôsobila zvýšenú reaktivitu dýchacích 

ciest, ale bez zvýšenej úrovne zápalu, po 
senzibilizácii a expozícii ovalbumínom 
(OVA) (Carey et al. 2007). Tieto výsledky 
ukázali, že ERα sa významným spôsobom 
podieľajú na regulácii hyperreaktivity dý-
chacích ciest (Carey et al. 2007).  

 
Modely astmy typu 2  

Viaceré štúdie ukázali, že ženské po-
hlavné hormóny stimulujú zápalové a aler-
gické reakcie v pľúcach (Fuseini a 
Newcomb, 2017). Po senzibilizácii OVA, 
ktorý sa používa na vyvolanie modelu po-
dobného T2-high alebo eozinofilovej as-
tme, sa u samičiek myší zistila vyššia infil-
trácia tkaniva pľúc eozinofilmi (Hayashi et 
al. 2003). V inej štúdii OVA senzibilizácia 
BALB/c myší spôsobila zvýšenie reaktivity 
dýchacích ciest na metacholín, zvýšenie 
počtu eozinofilov, CD4(+) T lymfocytov a 
CD4(+)/CD25(+) T lymfocytov, B lymfocy-
tov, a hladín Th2 cytokínov, a tiež celko-
vého i OVA-špecifického IgE, pričom u sa-
mičiek bol vzostup eozinofilov, CD4(+) T bu-
niek, B buniek a hladín IL-4, IL-13, interfe-
rónu (IFN)-γ, a IgE vyšší ako u samčekov 
(Melgert et al. 2005).  

Zistenie, že prítomnosť ženských 
pohlavných hormónov počas senzibilizácie 
potencuje Th2-sprostredkovaný zápal v dý-
chacích cestách, sa potvrdilo po ovariektó-
mii vykonanej 7 dní pred OVA senzibilizá-
ciou, čo viedlo k poklesu IL-5 a počtu eozi-
nofilov v BAL tekutine ako aj k poklesu re-
aktivity dýchacích ciest na metacholín 
(Riffo-Vasquez et al. 2007). Hladiny IL-5 
a počet eozinofilov sa po podaní estradiolu 
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čiastočne upravili, zatiaľ čo antagonista en-
dogénneho estrogénu tamoxifén mal po-
dobný efekt ako ovariektómia. Na druhej 
strane, ak sa ovariektómia realizovala 8 dní 
po prvej OVA injekcii, ale pred OVA expozí-
ciou, nedošlo k ovplyvneniu eozinofílie 
v pľúcach ani hyperreaktivity dýchacích 
ciest na metacholín, dokonca sa zvýšila 
koncentrácia IL-5 v BAL (Riffo-Vasquez et 
al. 2007). 

Podobne aj Takeda et al. (2013) za-
znamenali, že samičky BALB/c myší majú po 
OVA senzibilizácii vyšší počet eozinofilov, 
lymfocytov, vyššie koncentrácie Th2 cyto-
kínov a rastových faktorov v BAL tekutine 
a vyššie hladiny IgE a IgA v sére ako sam-
čeky. Okrem toho sa u samičiek histolo-
gicky potvrdila výraznejšia remodelácia dý-
chacích ciest (Takeda et al. 2013). V inej 
štúdii sa zistilo, že OVA senzibilizácia i sen-
zibilizácia bytovým prachom vedie u sa-
mičiek BALB/c myší k zvýšeniu hladín anti-
gén-špecifického IgE, zvýšeniu počtu eozi-
nofilov a výraznejšej odpovedi na metacho-
lín, pričom pri OVA modeli sa zvýšili aj hla-
diny Th2 cytokínov v pľúcach v porovnaní 
so samčekmi (Blacquière et al. 2010). Na 
rozdiel od vyššie uvedenej štúdie (Takeda 
et al. 2013) sa však u oboch pohlaví v oboch 
modeloch vytvorila porovnateľná remode-
lácia dýchacích ciest, hodnotená na základe 
hrúbky vrstvy hladkej svaloviny, depozície 
kolagénu III  a hyperplázie pohárikových 
buniek (Blacquière et al. 2010).  

Kým ženské pohlavné hormóny pre-
dovšetkým stimulujú zápalové a alergické 
reakcie v pľúcach, mužské pohlavné hor-
móny v niektorých prácach vykázali opačný 
efekt (Fuseini a Newcomb, 2017). Naprí-
klad v modeli Th2-high alebo eozinofilovej 
astmy, ktorý bol vyvolaný prachovými roz-
točmi (Dermatophagoides farinae) u 
BALB/c myší, podanie dehydroepiandros-
terónu, androgénu s imunomodulačnými 
účinkami viedlo k zmierneniu eozinofílie, 
čo bola spojené s poklesom hladín IL-4, IL-5 

a IFN-γ v sére, ale nie k poklesu IgE v sére 
alebo BAL (Yu et al. 2002). 

 
Modely astmy typu 1  

Výsledky porovnaní medzi pohla-
viami sú pri type 1 astmy menej homo-
génne ako pri type 2. Pri expozícii dobro-
voľníkov bakteriálnemu endotoxínu - lipo-
polysacharidu (LPS), čo vedie k zápalu a hy-
perreaktivite dýchacích ciest a exacerbácii 
astmy, sa zistila vyššia senzitivita na LPS 
a vyššia tvorba IL-6 a IL-8 u žien (Kline et al. 
1999). Podobne, aj u pacientov so závaž-
nou astmou a tiež u kontrolných subjektov 
sa u žien zistili vyššie koncentrácie IL-17A 
produkovaného Th17 bunkami ako u mu-
žov (Newcomb et al. 2015). 

Naopak, akútna zápalová reakcia na 
intratracheálne podanie LPS u myší bola vý-
raznejšia u samčekov a ovariektomizova-
ných samičiek ako u intaktných samičiek, 
pričom podanie estradiolu ovariektomizo-
vaným samičkám zmiernilo príznaky zápalu 
(Speyer et al. 2005). Tieto zistenia potvrdili 
aj Card a spol. (2006) na modeli T2-low 
alebo neutrofilovej astmy u myší, ktorý bol 
vyvolaný intratracheálnym podaním LPS. 
Už u nesenzibilizovaných zvierat sa zistila 
vyššia reaktivita dýchacích ciest na me-
tacholín u samčekov. Po podaní LPS sa 
u samčekov vyvinula výraznejšia hypoter-
mia a hyperreaktivita dýchacích ciest ako 
u samičiek, čo bolo v súlade s vyššími mar-
kermi zápalu: celkovým počtom buniek, 
počtom neutrofilov a koncentráciou TNFα 
v BAL u samčekov (Card et al. 2006). Gona-
dektómia zmiernila zápal dýchacích ciest 
a hyperreaktivitu dýchacích ciest u samče-
kov, ale neovplyvnila zápal u samičiek, pri-
čom podanie exogénneho testosterónu in-
taktným samičkám zvýšilo zápalovú odpo-
veď a reaktivitu dýchacích ciest na úroveň 
porovnateľnú so samčekmi.  

Okrem vplyvu pohlavných hormó-
nov má pri chronických ochoreniach pľúc 
pravdepodobne význam aj aktivácia hypo-
talamo-hypofýzovo-nadobličkovej (HPA) 
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osi a zvýšená produkcia glukokortikoidov 
pri strese. Je známe, že existuje úzky vzťah 
medzi stresom a imunitným systémom 
a následne aj respiračným systémom. V ex-
perimentálnej štúdii zvýšil psychosociálny 
stres u myší reaktivitu dýchacích ciest na 
alergén, počet zápalových buniek infiltrujú-
cich pľúca a tiež koncentrácie cytokínov 
v sére a BAL v porovnaní so skupinou, ktorá 
bola tiež OVA-senzibilizovaná, ale bez psy-
chosociálneho stresu (Li et al. 2013). Po-
dobné výsledky v súvislosti s chronickým 
psychosociálnym stresom a exacerbáciami 
astmy boli zaznamenané aj u ľudí (Haczku 
a Panettieri 2010). K supresii HPA osi pri-
tom môže dôjsť aj pri dlhodobom podávaní 
glukokortikoidov v rámci liečby astmy (Ca-
sale et al. 2001).  

 
Závery 

V dospelom veku je prevalencia as-
tmy, predovšetkým jej závažnejších foriem, 
vyššia u žien ako u mužov. Rozdiely medzi 
pohlaviami v prevalencii, ale aj závažnosti 
astmy pravdepodobne súvisia s dosiaľ nie 
úplne objasnenými účinkami ženských 
a mužských pohlavných hormónov na 
pľúca. Ovplyvnenie tvorby pro- alebo proti-
zápalových cytokínov, reaktivity dýchacích 
ciest či tvorby hlienu v dýchacích cestách 
zmenou hladín pohlavných hormónov 
predstavuje ďalší významný faktor v pato-
genéze astmy, ktorý by mal byť zohľadnený 
v rámci diagnostiky, ale predovšetkým 
v rámci komplexnej liečby astmy. Predkli-
nický a aj klinický výskum v tejto oblasti by 
sa preto v budúcnosti mal sústrediť aj na 
riešenie nasledujúcich otázok:  

 Existujú rozdiely medzi pohlaviami aj 
v odozve na protizápalovú a bron-
chodilatačnú liečbu?  

 Majú pacientky s astmou užívať hor-
monálnu antikoncepciu príp. hormo-
nálnu substitučnú liečbu v meno-
pauze/post-menopauze?  

 Je potrebné modifikovať podávanie 
liečby astmatickým pacientkam po-
čas tehotnosti alebo v závislosti od 
menštruačného cyklu?  

 
 
Práca vznikla s podporou projektov APVV-15-
0075, VEGA 1/0356/18 a Grantu UK/75/2019. 
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Úvod 
Použitie experimentálnych mode-

lov je nevyhnutné pre lepšie pochopenie 
patofyziológie bronchiálnej astmy, ako aj 
účinnosti a bezpečnosti novej liečby. Keďže 
astma je extrémne heterogénne ochore-
nie, je zrejmé, že neexistuje animálny mo-
del, ktorý by odzrkadľoval všetky znaky 
tohto ochorenia. Bežne používané živo-
číšne druhy (myš, potkan, morča) sa líšia od 
človeka nielen svojou anatómiou, ale aj nie-
ktorými imunologickými reakciami. Z tohto 
dôvodu musia byť informácie získané z ex-
perimentov interpretované opatrne, 
s ohľadom na medzidruhové rozdiely 
(Zosky a Sly 2007, Holmes et al. 2011).  

Na vytvorenie modelu bronchiálnej 
astmy sa najčastejšie používa senzibilizácia 
zvieraťa cudzorodým proteínom, napríklad 
ovalbumínom (OVA), čím sa navodí aler-
gický (Th2) typ imunitnej odpovede (Weg-
mann 2008). Použitie OVA modelu v uply-
nulom období významne rozšírilo znalosti 
o tomto endotype astmy a predstavovalo 
základ pre predklinické testovanie nových 
spôsobov liečby. V posledných rokoch sa 
však čoraz väčšie úsilie vynakladá na vytvo-
renie vhodných chronických modelov as-
tmy a popisu imunitnej odpovede inej ako 
Th2, ktorá je často spojovaná s vyšším stup-
ňom závažnosti astmy, prípadne sa vytvá-
rajú také modely astmy, ktoré demonštrujú 
vplyv environmentálnych polutantov 
a opakovaných infekcií dýchacích ciest na 
stupeň závažnosti astmy (Wright et al. 
2013, Clark et al. 2014). 

Astma je heterogénne a komplexné 
ochorenie, ktorého mechanizmy na úrovni 

molekulárnej, bunkovej a genetickej stále 
nie sú úplne objasnené. Doteraz získané 
vedomosti pochádzajú hlavne z experi-
mentálnych modelov, ktoré napodobňujú 
ochorenie u pacientov, a z analýz biologic-
kého materiálu astmatikov. Súčasné po-
stupy sa spoliehajú na výsledky z in vitro 
štúdií z bunkových kultúr a in vivo animál-
nych modelov ako predstupňa klinického 
testovania, ktoré však často nie sú dosta-
točne prediktívne. Preto účinok väčšiny lie-
čiv, ktoré mali pozitívne výsledky v predkli-
nickom testovaní, nevedie k významnému 
terapeutickému efektu v klinických štú-
diách. Podľa štatistík len asi 11 % liečiv 
vstupujúcich do klinického testovania ús-
pešne ukončí proces registrácie (Holmes et 
al. 2011). 

Ďalšou z limitácií experimentálnych 
modelov astmy je fakt, že zvieratá, ktoré sa 
najčastejšie používajú pri vyvolaní modelov 
astmy, astmou spontánne netrpia.  

Rozdiely medzi zvieracím modelom 
a ľudským organizmom sú dobre známe. Je 
to najmä rozdielna anatómia dýchacích 
ciest a tiež rozdielnosť v zastúpení recepto-
rov, fyziologických obranných a ochran-
ných mechanizmoch, typov buniek imunit-
ného systému atď. Navyše, porovnávanie 
animálnych modelov medzi sebou je ne-
smierne náročné, keďže jednotlivé proto-
koly sa od seba odlišujú použitým druhom 
zvieraťa alebo cestou podania cudzoro-
dého agens. Napriek uvedeným nevý-
hodám a limitáciám animálnych modelov 
astmy, niektoré z týchto modelov výrazne 
prispeli k objasneniu patofyziológie astmy 
(Zosky a Sly 2007). 

mailto:palova31@uniba.sk


JLF UK v Martine, 2019   

46 
 

 
Akútny model alergického zápalu 

Ako bolo uvedené v predchádzajú-
cej kapitole, žiadne zvieratá spontánne ne-
trpia astmou. Stav podobný astme ale u 
nich môžeme navodiť umelo, s použitím 
rôznych agens. Najpoužívanejším alergé-
nom je ovalbumín (OVA), proteín získaný 
z vaječného bielku. Jeho výhodou je nízka 
cena a navodenie robustnej alergickej reak-
cie u zvierat. OVA je dostupný v relatívne 
čistej forme, s nízkou mierou kontaminácie 
bakteriálnym endotoxínom na rozdiel od 
environmentálnych alergénov. Tým sa do-
siahne čisto Th2 imunitná odpoveď. Spolu s 
OVA môže byť podané vhodné adjuvans, 
vačšinou hydroxid hlinitý, ktorý ešte pre-
hĺbi Th2 reakciu. Po senzibilizácii nasleduje 
expozícia alergénu, pričom nastáva akútny 
stav podobný bronchiálnej astme, ktorý 
však len čiastočne napodobuje priebeh 
u ľudí (Zosky a Sly 2007, Holmes et al. 
2011).  

Týmto modelom sa navodí Th2 imu-
nitná odpoveď, ktorá je spojená s produk-
ciou OVA-špecifických IgE. Okrem toho je 
prítomná aj eozinofília a hyperreaktivita 
dýchacích ciest (DC)  po topickom podaní 
OVA (Wegmann 2008). Vďaka modelom 
akútneho alergického zápalu dýchacích 
ciest bol detailne popísaný Th2 typ imunit-
nej odpovede, čo v konečnom dôsledku vý-
razne prispelo k vývoju nových liečiv urče-
ných pre tento typ astmy (Kumar et al. 
2008). 

Hoci OVA  býva u zvierat ako aler-
gén veľmi účinný, tento „klasický“ model 
bronchiálnej astmy je často kritizovaný pre 
klinickú nerelevantnosť, keďže OVA u ľudí 
astmu nespôsobuje. Z toho dôvodu pribú-
dajú snahy používať na vyvolanie astmy aj 
iné alergény, ako napríklad prachové roz-
toče, extrakt z ambrózie, peľové zrná, atď. 
Okrem toho je pri tomto modeli kritizovaný 
aj spôsob senzibilizácie (subkutánne 
a/alebo intraperitoneálne), preto sa po-
stupne zavádzajú modely, kde sa zvieratá 

senzibilizujú len topicky, opakovanými in-
haláciami aerosólu alebo intratracheál-
nymi/intranazálnymi instiláciami (Zosky a 
Sly 2007). 

 
Chronické modely astmy 

Hoci modely akútneho zápalu vý-
razne ozrejmili proces vzniku ochorenia, 
postrádajú aspekt chronického priebehu 
zápalu a z neho vyplývajúce štrukturálne 
zmeny v DC (nárast objemu hmoty hladkej 
svaloviny, ukladanie vláken spojivového 
tkaniva, metaplázia epitelu a pohárikovi-
tých buniek, atď.). Chronický zápal je vďaka 
pôsobeniu T buniek a eozinofilov spojo-
vaný s remodeláciou DC, ktorá je kľúčovým 
aspektom pri rozvoji ireverzibilnej obštruk-
cie DC (Wegmann 2008). Navyše, remode-
lácia DC sa spája aj s nízkou odpoveďou na 
liečbu a závažnejším priebehom ochorenia. 
Nakoľko presné mechanizmy chronických 
zmien DC stále nie sú úplne objasnené, vý-
voj nových animálnych modelov chronic-
kého zápalu DC, ktoré by boli viac podobné 
skutočnej astme, sa zdá byť nevyhnutnos-
ťou. 

Niekoľko prác demonštrovalo dôle-
žitosť chronického modelu a popísalo spo-
jitosť medzi zápalom a remodeláciou tka-
niva.  Napríklad Temelkovski et al. (1998) 
vyvinuli model chronického zápalu u myší, 
kde  po OVA senzibilizácii nasledovala opa-
kovaná expozícia OVA aerosólu počas 4-8 
týždňov. Nevýhodou tohto modelu u myší 
je ale fakt, že pri chronických modeloch 
nastáva remodelácia v dôsledku fibrózy, a 
nie hrubnutia hladkého svalstva, ako je to 
u ľudí (Holmes et al. 2011). 

Podobné výsledky dosiahli vo svojej 
štúdii aj Kumar et al. (2008). Autorom sa 
podarilo vyhnúť problému tolerancie voči 
alergénu tým, že bola dávka inhalovaného 
OVA u myší prísne kontrolovaná počas 8 
týždňov. Chronické modely u morčiat, kde 
bol ako alergén použitý OVA počas 12 týž-
dňov, poukázali na vznik zápalu spojeného 
s hypertrofiou, hrubnutím hmoty hladkej 
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svaloviny a zvýšeným ukladaním kolagéno-
vých vláken (Fehrenbach et al. 2017). 

 
Modely závažnej astmy  

Hoci „klasický“ OVA model astmy 
prispel k pochopeniu Th2 riadeného aler-
gického typu astmy, ktorý býva spojený 
s eozinofíliou, existuje veľká časť astmati-
kov, u ktorých boli nájdené zvýšené hladiny 
neutrofilov (prípadne aj eozinofilov aj neut-
rofilov) a ktorí  na štandardnú liečbu korti-
kosteroidmi dostatočne neodpovedajú. 
Neutrofília je často spojovaná aj s exacer-
báciami astmy a nedostatočnou kontrolou 
ochorenia (Ray a Kolls 2017). 

Aj keď je o tomto type astmy v lite-
ratúre menej informácií, v patogenéze sa 
predpokladá hlavne vplyv bakteriálneho 
endotoxínu, environmentálnych polutan-
tov a vírusov (Stevenson a Birrell 2011). Vý-
sledky štúdií zameraných na tento typ as-
tmy zatiaľ nie sú jednotné, no ukazuje sa, 
že navodená bakteriálna alebo vírusová in-
fekcia dokáže zhoršiť priebeh buď poten-
ciáciou už existujúceho Th2 zápalu alebo 
aktiváciou vrodenej  a/alebo Th1 imunitnej 
odpovede (Maltby et al. 2017). 

Na napodobnenie kolonizácie a in-
fekcie DC baktériami sa často používa lipo-
polysacharid (LPS), komponent vonkajšej 
steny Gram+ baktérií. Jeho vplyv bol potvr-
dený vo viacerých štúdiách, avšak mecha-
nizmus účinku stále nie je objasnený. Na-
príklad, v jednej práci autori pzorovali 
rôzny efekt, ktorý bol závislý na dávke LPS. 
Expozícia nízkym dávkam LPS (0.1 ug) indu-
kovala u myší Th2 odpoveď, zatiaľ čo vyššie 
dávky (100 ug) stimulovali Th1 odpoveď 
(Eisenbarth et al. 2002). V inej štúdii na my-
šiach bol opakovaným podaním LPS navo-
dený neutrofilný zápal a hyperreaktivita DC 
(Starkhammar et al. 2012). Ďalšia štúdia 
prišla so zaujímavým výsledkom, kde LPS 
podanie počas OVA senzibilizácie u myší 
malo protektívny efekt na rozvoj alergickej 
Th2 odpovede (Delayre-Orthez et al. 2005). 

Vírusovú infekciu dokáže simulovať 
aj kyselina polyinozínová:polycytidínová 
(Poly I:C), zlúčenina štrukturálne podobná 
dvojskrutkovici RNA, ktorá funguje ako 
agonista TLR-3. U myší, ktoré boli chronicky 
senzibilizované alergénom – roztočmi, 
viedla spoločná expozícia roztočom i Poly 
I:C k výraznej exacerbácii stavu so zvýšením 
počtu neutrofilov a T-buniek a zníženej od-
povedi na podanie prednizónu (Clarke et al. 
2014). V nedávnej publikácii infekcia po-
mocou influenza vírusu u myší senzibilizo-
vaných roztočmi spôsobila exacerbáciu so 
zvýšenou produkciou hlienu v DC, zhorše-
ním pľúcnych funkcií a rezistenciou na 
liečbu inhalačnými kortikosteroidmi (Rava-
netti et al. 2017). 

V iných štúdiách sa potvrdilo, že aj 
škodliviny z ovzdušia zhoršujú priebeh už 
existujúceho alergického ochorenia (Kier-
stein et al. 2008, Shadie et al. 2014). 

 
Najčastejšie používané druhy zvierat v 
modeloch astmy 

Najčastejšie používanými druhmi sú 
myš, morča a potkan. Myši sú všeobecne 
najčastejšie používaným druhom, nakoľko 
je ich genóm do detailov preskúmaný. 
Transgénne a knock-outované myši sa tak 
stali nepostrádateľným nástrojom k pocho-
peniu mechanizmov astmy. Na myšacom 
modeli bola popísaná dôležitosť Th1 a Th2, 
rola Th2 typu odpovede pri alergickom zá-
pale ako aj účinky príslušných cytokínov (IL-
4, IL-5 a IL-13) (Zosky a Sly 2007).  

Po expozícii alergénom sa pozoruje 
influx zápalových buniek, kde dominujú eo-
zinofily. Eozinofília u myší môže dosiahnuť 
až 60% (fyziologicky u ľudí len 1-3%), avšak 
ich efekt je kontroverzný, keďže eozinofily 
u myší spontánne len zriedka degranulujú. 
Žírne bunky myší uvoľňujú sérotonín, ktorý 
ale u ľudí nehrá úlohu v patofyziológii 
vzniku astmy. Okrem toho myši nie sú naj-
vhodnejším druhom pre vyvolanie hyperre-
aktivity DC pre ich slabšiu odpoveď na 
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bronchokonstrikčné podnety. Ďalšou nevý-
hodou tohto druhu je, že patofyziologické 
symptómy zvyčajne spontánne vymiznú do 
niekoľkých týždňov po expozícii (Corry a Ir-
vin 2006). 

V mnohých ohľadoch sú morčatá 
vhodnejším druhom pri skúmaní astmy 
(Meurs et al. 2006), a to nielen ako model 
pre pozorovanie hyperreaktivity DC, ale 
aj na skríningové testy pri vývoji nových lie-
čiv. Výhodou je tiež receptorová podob-
nosť morčaťa a človeka. Nevýhodu je však 
horšia dostupnosť špecifických reagencií a 
axónový reflex (Ricciardolo et al. 2008). 

Model alergickej astmy u potkanov 
pripomína priebeh astmy u ľudí tým, že je 
charakteristický včasnou a neskorou as-
tmatickou  odpoveďou. Na druhej strane, 
nevýhodou použitia tohto živočíšneho 
druhu je, že vykazuje slabú odpoveď na 
bronchokonstriktory a ich žírne bunky vylu-
čujú sérotonín namiesto histamínu (Wright 
et al. 2013).  

V Tabuľke č. 1 sú zosumarizované 
niektoré výhody a nevýhody použitia uve-
dených druhov zvierat pre vytvorenie mo-
delu astmy. 
 

 
Tab.1. Prehľad výhod a nevýhod použitia zvierat v modeloch astmy (upravené podľa Zosky a Sly 2007, Holmes 
et al. 2011, Wright et al. 2013). 

Druh Výhody Nevýhody 

Morča Prirodzený výskyt hyperreaktivity 
Dobrý model DC 

Vyššie náklady než myš a potkan 
Axónový reflex 
Málo dostupných reagencií 
Relatívne málo poznatkov o gene-
tike 

Myš Nízke náklady 
Rôzne kmene 
Geneticky manipulovateľný druh 
 

Nefyziologická bronchokonstrikcia 
v neskorej fáze 
Odlišná distribúcia a typ zápalu než 
u ľudí 

Potkan Väčší než myš 
Nízke náklady 

Málo dostupných reagencií 

 
Záver 

Použitie experimentálnych mode-
lov významným spôsobom prispelo k vy-
svetleniu viacerých fenotypov astmy, ktoré 
sa líšia v klinických parametroch, patofyzio-
lógii, ale aj environmentálnymi spúšťačmi, 
ktoré ich zapríčiňujú alebo zosilňujú. V sú-
časnosti pribúdajú nové animálne modely, 
ktoré presnejšie odzrkadľujú konkrétne fe-
notypy, ale aj biomarkery špecifické pre 
tieto fenotypy. Ich definovanie je nevy-
hnutné nielen na lepšie pochopenie rôzno-
rodých mechanizmov a prejavov astmy, ale 
aj na vývoj nových liečiv určených pre danú 
podskupinu astmatikov. 
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Úvod 
Idiopatická pľúcna fibróza (IPF) je 

špecifická forma chronickej fibróznej in-
tersticiálnej pneumónie neznámej etioló-
gie, ktorá je obmedzená na pľúca a je cha-
rakterizovaná progresívnym zhoršovaním 
funkcie pľúc. Ochorenie má nepriaznivú 
prognózu, pričom stredná doba prežitia je 
približne 3-5 rokov od diagnózy, čo je hor-
šie ako u mnohých druhov rakoviny. Etiolo-
gické faktory, ktoré pravdepodobne súvisia 
s vývojom IPF, sú fajčenie cigariet, dlho-
dobé vystavenie prachu z dreva alebo ko-
vov, gastroezofageálna refluxná choroba, 
genetické faktory a infekčné agens (Raghu 
et al., 2011). Mechanizmy zapojené do pa-
togenézy pľúcnej fibrózy sú väčšinou ne-
známe, hoci v posledných rokoch sa dosia-
hol pokrok aj v tejto oblasti (Richeldi et al., 
2017). Klinické štúdie z posledných rokov 
ukázali, že podávanie niektorých protizápa-
lových liečiv môže byť nielen bezvýznamné, 
ale dokonca aj škodlivé (Raghu et al., 2012). 
Patogenéza IPF je v súčasnosti definovaná 
dysregulovanou odpoveďou pľúcneho pa-
renchýmu, ktorá sa týka veľkého počtu pro-
fibrotických signálnych dráh, ako aj rôznych 
typov buniek, vrátane alveolárnych epitelo-
vých buniek, bronchiálnych buniek, makro-
fágov, imunitných buniek a taktiež fibrob-
lastov a myofibroblastov. Výsledkom tejto 
reakcie je nadmerná produkcia extracelu-
lárnej matrix (ECM) (Maher et al., 2007). 

V minulosti zlyhalo niekoľko klinic-
kých skúšaní pri snahe nájsť účinný liek pre 
IPF, takže transplantácia pľúc zostala jedi-
nou možnosťou liečby pacienta s diagnó-
zou IPF. Nevýhodou však je, že len malá 
časť pacientov trpiacich IPF má v čase 

diagnózy nárok na transplantáciu pľúc. Ne-
dávno svitla nová nádej pre pacientov s IPF, 
keď sa zistilo, že pri spomaľovaní progresu 
tejto choroby sú účinné dva nové lieky - pi-
rfenidón a nintedanib. Hoci ich použitie 
býva spojené s nepriaznivými účinkami, 
zvyčajne majú len miernu alebo strednú in-
tenzitu. Na druhej strane, pirfenidón aj nin-
tedanib síce preukázali účinnosť pri spoma-
ľovaní zhoršovania ochorenia, fibrózu ale 
definitívne neliečia. Cieľom nových klinic-
kých štúdií v súčasnosti  je testovanie mož-
ností ovplyvnenia rôznych patomechaniz-
mov, ako je aktivácia fibroblastov, au-
toimunita, zmeny pľúcneho mikrobiómu, 
aktivácia makrofágov a epigenetické modi-
fikácie (Richeldi et al., 2014; King et al., 
2014). V nasledujúcich kapitolách uvá-
dzame stručný prehľad aktuálnej liečby IPF 
ako aj pohľad na portfólio niektorých skú-
maných liekov. 

 
Súčasná liečba IPF 
Pirfenidón 

Pirfenidón je antifibrotický a proti-
zápalový liek indikovaný na liečbu miernej 
až stredne závažnej IPF. Bol schválený Eu-
rópskou agentúrou pre lieky (EMA) v marci 
2011 (Cottin et al., 2015). Toto liečivo bolo 
sledované na rôznych animálnych mode-
loch, pri ktorých sa zistil pozitívny účinok na 
fibrózu pľúc, srdca, pečene a obličiek (Scha-
efer et al., 2011). Hoci presný mechanizmus 
účinku tohto lieku nie je známy, zrejme 
ovplyvňuje viacero signalizačných dráh: 
zníženie tvorby zápalových cytokínov 
(napr. tumor nekrotizujúceho faktora alfa, 
TNFα), pro-fibrotických cytokínov (napr. 
transformujúceho rastového faktora beta, 
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TGF-β), či znižovanie oxidačného stresu 
(Maher, 2010).  

Nežiaduce účinky sú pri terapii pi-
rfenidónom pomerne časté, so zameraním 
na gastrointestinálne a kožné príznaky. Kli-
nická štúdia ASCEND preukázala, že 36% 
pacientov malo počas liečby pirfenidónom 
nauzeu (vs. 13,4% placebo) a 28% podráž-
denie kože (vs. 8,7% placebo). Medzi ďalšie 
možné nežiaduce účinky patrí zvracanie, 
dyspepsia, ezofageálny reflux, zvýšenie he-
patálnych enzýmov, asténia a strata hmot-
nosti (King et al., 2014; Noble et al., 2011).  

V klinických štúdiách sa testovali aj 
účinky rôznych dávok pirfenidónu, na zá-
klade čoho sa následne vypracovali pred-
bežné odporúčania. V klinickom skúšaní 
fázy 3 (ASCEND) bolo zaradených 555 pa-
cientov, ktorí dostali pirfenidón (2403 
mg/deň p.o.) alebo placebo po dobu 52 týž-
dňov. V skupine pacientov liečených pirfe-
nidónom, sa zlepšili pľúcne funkcie, zvýšila 
sa tolerancia fyzickej aktivity a prežívanie 
bez progresie ochorenia, pričom boli pozo-
rované len gastrointestinálne alebo kožné 
nežiaduce účinky akceptovateľnej intenzity 
(King et al., 2014). Nedávno sa odporúčania 
pre podávanie pirfenidónu upravili na dáv-
kovanie trikrát denne s jedlom v cieľovej 
dávke 801 mg, ktorá sa zvyčajne dosiahne 
počas 14 dní (267 mg trikrát denne počas 1 
týždňa, 534 mg trikrát denne počas 1 týž-
dňa a potom 801 mg trikrát denne ďalej) 
(Lancaster et al., 2017). Hladiny pečeňo-
vých enzýmov v krvi by sa mali odmerať na 
začiatku terapie a mali by sa sledovať každý 
mesiac počas 6 mesiacov a následne každé 
3 mesiace. Taktiež sa neodporúča, aby pi-
rfenidón užívali pacienti s poškodením pe-
čene alebo pacienti vyžadujúci dialýzu. Od-
porúča sa tiež užívať pirfenidón s jedlom, 
pretože to môže zmierňovať gastrointesti-
nálne príznaky. Antacidá a antiemetiká 
môžu byť predpísané, ak má pacient aj na-
ďalej gastrointestinálne príznaky, avšak 
omeprazolu sa treba vyhnúť, pretože sa zis-

tilo, že môže modulovať hladiny pirfeni-
dónu (Cottin et al., 2015; Lederer et al., 
2018). 

Pirfenidón je metabolizovaný 
hlavne prostredníctvom enzýmov cyto-
chrómu P450 1A2 (CYP1A2), a preto by sa 
mu malo vyhnúť alebo by sa malo používať 
s mimoriadnou opatrnosťou, ak pacient sú-
časne používa iné inhibítory CYP1A2 (napr. 
fluvoxamín, ciprofloxacín) alebo induktory 
(napr. tabak, omeprazol) (Corte et al., 
2015). 

 
Nintedanib 

Nintedanib je viacnásobným inhibí-
torom tyrozín-kinázy, ktorý inhibuje recep-
tory pre doštičkový rastový faktor (PDGF), 
fibroblastový rastový faktor (FGF), či vasku-
lárny endotelový rastový faktor (VEGF). An-
tifibrotický účinok nintedanibu sa pravde-
podobne realizuje prostredníctvom jeho in-
hibičného účinku na receptor tyrozín-
kinázy vedúci k inhibícii proliferácie fibrob-
lastov a migrácii, diferenciácii myofibrob-
lastov, syntézy extracelulárnej matrix a zá-
palu (Chaudhary et al., 2007; Wollin et al., 
2014; Wollin et al., 2015). 

Klinické testovanie lieku prebiehalo 
v dvoch štúdiách INPULSIS, ktoré zahŕňali 
spolu 1061 pacientov s miernou a stredne 
ťažkou formou IPF. V obidvoch štúdiách po-
danie nintedanibu signifikantne znižovalo 
mieru poklesu forsírovanej vitálnej kapa-
city (FVC) ako markera pľúcnych funkcií. V 
štúdii INPULSIS 2 nintedanib znižoval aj in-
cidenciu akútnych exacerbácií, čo sa ale v 
štúdii INPULSIS 1 nepotvrdilo (Richeldi et 
al., 2014). 

Dávkovanie nintedanibu je 300 
mg/deň v dvoch oddelených dávkach. Ne-
priaznivé účinky sú podobne ako pri pirfe-
nidóne tiež veľmi časté. V štúdii INPULSIS 
malo viac ako 60% pacientov liečených nin-
tedanibom diarrhoeu (vs. 18% placebo sku-
pina). Medzi ďalšie nepriaznivé účinky pat-
rili zvýšené hepatálne enzýmy a strata 
hmotnosti (Richeldi et al., 2014). 
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Menej závažné  vedľajšie účinky, 
ako je diarrhea alebo nausea, sa dajú po-
merne účinne zvládnuť podaním antidiarr-
hoík alebo antiemetík (Lederer et al., 
2015). Ak sú preukázané známky hepatoto-
xicity, dávka nintedanibu môže byť znížená 
alebo liečba môže byť dočasne zastavená a 
znovu zavedená s dôkladným monitorova-
ním v priebehu niekoľkých týždňov (Corte 
et al., 2015). U pacientov so stredne závaž-
ným alebo ťažkým poškodením pečene sa 
však táto liečba neodporúča (Nathan et al., 
2017). Nintedanib je substrát P-glykoprote-
ínu (P-gp) a CYP3A4. Súbežné podávanie 
nintedanibu s inhibítormi P-gp a CYP3A4 
(ako napr. ketokonazol, erytromycín) môže 
zvýšiť pôsobenie nintedanibu, preto je u 
týchto pacientov potrebný prísny monito-
ring, prípadne je potrebnú takúto kombiná-
ciu liečiv dôkladne zvážiť. Naopak, súbežné 
podávanie s perorálnym podávaním dávky 
induktora P-gp a CYP3A4 (ako sú napr. ri-
fampicín, karbamazepín, fenytoín, ľubovník 
bodkovaný) môže pôsobenie nintedanibu 
znížiť (Wind et al., 2019). 

 
Perspektívy v liečbe IPF 
Pamrevlumab (FG- 3019) 

Pamrevlumab je ľudská monoklo-
nálna protilátka, ktorá inhibuje aktivitu ras-
tového faktora spojivového tkaniva (CTGF), 
ktorý je považovaný za kľúčový mediátor 
fibrózy. Účinnosť pamrevlumabu bola hod-
notená v randomizovanej, placebo-kontro-
lovanej double-blind fáze II štúdie 
(NCT01890265). Táto štúdia zistila, že intra-
venózne podanie 30 mg/kg pamrevlumabu 
každé 3 týždne počas 48 týždňov (dokopy 
17 infúzií) má potenciál spomaliť progresiu 
fibrózy u pacientov s miernou až strednou 
formou IPF v porovnaní s kontrolnou pla-
cebo skupinou. Tieto pozitívne výsledky 
boli spojené so zníženou mierou poklesu 
FVC počas trvania danej štúdie. Nakoľko 
z hľadiska bezpečnosti a tolerancie toto lie-
čivo vykazovalo málo negatívnych účinkov, 

postúpilo do fázy III štúdie (Gorina et al. 
2017; Richeldi et al., 2019). 

 
GLPG1690 

GLPG1690 je nový, selektívny au-
totaxínový inhibítor, ktorý znižuje migráciu 
buniek a produkciu tenascínu-C a kolagénu. 
Zistilo sa, že pri IPF je zvýšená autotaxín-ly-
zofosfatidínfosfatáza a GLPG1690 pleiot-
ropne inhibuje pľúcnu fibrózu in vivo aj in 
vitro. Výsledky klinickej štúdie FLORA fázy II 
ukázali, že podávanie GLPG1690 (600 
mg/deň, p.o. počas 12 týždňov) je bez-
pečné. V súčasnosti sa v klinickej štúdii fázy 
III ISABELA hodnotí účinok GLPG1690 v 
kombinácii s nintedanibom alebo pirfeni-
dónom (Maher et al., 2018). 

 
Záver 

V priebehu posledného desaťročia 
viedli snahy farmaceutických spoločností, 
vedcov a klinických výskumníkov k význam-
nému pokroku pri vytváraní inovatívnej far-
makologickej terapie pacientov postihnu-
tých IPF. V súčasnosti sa testujú nové látky 
ako aj ich kombinované podanie s lieči-
vami, ktoré sa už v liečbe IPF používajú, od 
ktorých sa očakáva, že budú ďalším príno-
som pre liečbu týchto pacientov. 
 
 
Táto práca bola podporená grantmi APVV-15-
0075 a VEGA 1/0356/18. 
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Úvod 
N-acetylcysteín (NAC) predstavuje 

liečivo historicky radené do farmakologic-
kej skupiny mukolytík. Ovplyvnením fyzi-
kálno-chemických vlastností hlienu, predo-
všetkým znížením jeho viskozity, uľahčuje 
NAC odstraňovanie hlienu z dýchacích ciest 
(DC). V medicínskej praxi sa NAC používa 
ako antidotum pri predávkovaní paraceta-
molom a halogénovaými uhľovodíkmi. 
Okrem uvedeného mukolytického a muko-
regulačného efektu má NAC preukázané 
mnohé ďalšie biologické účinky, ktoré roz-
širujú potenciálne spektrum jeho klinic-
kého využitia (Račanská 2015). 
 
N-acetylcysteín vo farmakoterapii kašľa 

NAC, derivát aminokyseliny L-cyste-
ínu, obsahuje vo svojej molekule sulfhydri-
lovú skupinu -SH (obr. 1), ktorá štiepením 
disulfidových väzieb medzi mukopolysa-
charidmi hlienu a depolymerizáciou re-
ťazcov DNA znižuje viskozitu hlienu (Rubin 
2007). NAC pôsobí ako účinné redukčné či-
nidlo proteínových disulfidov cestou klasic-
kého tiol-disulfidového výmenného me-
chanizmu, ktorý zahŕňa reakcie bimoleku-
lárnej nukleofilnej substitúcie (Nagy 2013). 
Schopnosť NAC redukovať disulfidové 
väzby je zodpovedná za mukolytickú akti-
vitu liečiva, prednostne pri štiepení poly-
mérov mucínov v hliene (Balsamo et al. 
2010).  

Mucíny sú vysokomolekulárne ele-
mentárne komponenty hlienu (glykoprote-
íny), ktoré obsahujú charakteristické prote-
ínové domény a glykozyláciou sa spájajú do 

cukorných reťazcov. Kvôli obsahu karboxy-
lových a sulfátových skupín terminálnych 
cukrov sú zvyčajne anionické. Z doposiaľ 21 
identifikovaných mucínov je 14 subtypov 
exprimovaných v DC, z ktorých sú 4 mem-
bránovo-viazané (MUC1, MUC4, MUC16, 
MUC20), 2 gél-formujúce (MUC5AC, 
MUC5b) a 1 mucín neformujúci gél (MUC7) 
(Ma et al. 2018; Rose a Voynow 2006). Pre-
dlžovanie mucínových monomérov do vy-
sokomolekulárnych štruktúr umožňujú 
hlavne gél-formujúce mucíny, charakteris-
tické doménami bohatými na cysteín na N 
aj C-konci. Aminokyselinové regióny bo-
haté na cysteín, lokalizované vo vnútor-
ných doménach mucínov, sprostredkujú po 
oxidácii ich vnútorné krížové prepojenia 
(Leal et al. 2017). Mucínové glykoproteíny 
sa navzájom spájajú do spletenej siete, 
ktorá má v závislosti od obsahu vody a pH 
prostredia dobré predpoklady pre zachytá-
vanie a naväzovanie inhalovaných častíc 
a patogénov (Ma et al. 2018). 

  

 
Obr. 1: Chemická štruktúra cysteínu a N-acetylcys-
teínu 

 
Za normálnych fyziologických pod-

mienok má hlien viskoelastickú nelepivú 
gélovú štruktúru a je ľahko transportovaný 
z DC mukociliárnym klírensom. V prípade 
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zápalových či infekčných stavov dochádza 
k zvýšeniu viskozity hlienu a adhézii na epi-
tel DC, čo znižuje účinnosť mukociliárneho 
transportu, a naopak, stimuluje kašľový 

reflex. Obštrukcia DC a stagnácia hlienu 
v DC podporujú sekundárnu bakteriálnu 
kolonizáciu DC (obr. 2) (Fahy a Dic-
key 2010). 

 
Obr. 2 Vnútorná štruktúra fyziologického a patologického hlienu v DC (upravené podľa Aldini et al. 2018) 

 
Vďaka priaznivému mukolytickému 
a mukoregulačnému účinku je NAC indiko-
vaný pri akútnych i chronických ochore-
niach DC rôznej etiológie, charakteristic-
kých intenzívnou tvorbou hustého viskóz-
neho hlienu (chrípka, sínusitída, bronchi-
tída, bronchiektázia, laryngitída, bron-
chiálna astma, chronická obštrukčná cho-
roba pľúc (CHOCHP) a cystická fibróza) (Da-
vies a Calverley 2010). Ako mukolytikum 
môže byť NAC podávaný perorálne alebo 
inhalačne v dávkach 50 mg 2-3x denne 
u detí od 6 mesiacov do 2 rokov (do 1. roku 
iba pod lekárskym dohľadom v nemocnici), 
100 mg 2-3x denne u detí od 2 do 6 rokov, 
200 mg 2x denne u detí od 6 do 14 rokov 
a u dospievajúcich a dospelých 200 mg 2-
3x denne; odporúčaná dĺžka podávania je 5 
dní. V prípade cystickej fibrózy možno 
dávky zvýšiť na 800 mg/deň. Medzi bežné 
nežiaduce účinky patrí urtikária a svrbenie, 
nauzea, zvracanie a zvýšená teplota (Fra-
ňová 2018). V Slovenskej republike je regis-
trovaných viacero voľnopredajných liekov 
s obsahom NAC vo forme perorálneho roz-
toku, šumivých tabliet a prášku na prípravu 

roztoku (Štátny ústav pre kontrolu liečiv, 
SR). 
 Pri liečbe ochorení respiračného 
systému je najvýhodnejšie lokálne (inha-
lačné, intranazálne) podanie NAC v porov-
naní s perorálnou cestou. Inhalačné poda-
nie liečiva všeobecne umožňuje jeho vyššiu 
dostupnosť v mieste pôsobenia a zníženie 
výskytu systémových nežiaducich účinkov. 
Pri inhalačnej aplikácii môžu byť rizikovou 
skupinou pacienti so zvýšenou reaktivitou 
DC, nakoľko sa NAC pripravuje vo forme 
kyslých roztokov, ktoré môžu DC dráždiť 
(Blasi et al. 2016).  
NAC ako antidotum  
Od 70-tych rokov minulého storočia sa 
v klinickej praxi NAC využíva ako antidotum 
pri predávkovaní paracetamolom, príp. ha-
logénovanými uhľovodíkmi. Paracetamol je 
bežne používané a v terapeutických dáv-
kach bezpečné analgetikum a antipyreti-
kum, dostupné v mono- i polykomponent-
ných liečivých prípravkoch zvyčajne bez le-
kárskeho predpisu (Račanská 2015). 
Na druhej strane, vysoké dávky paraceta-
molu môžu vyvolať závažné poškodenie až 
zlyhanie pečene a smrť. Predpokladá sa, že 
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približne 20 % všetkých transplantácii pe-
čene je priamo spojených s hepatotoxici-
tou paracetamolu (Fixl et al. 2017).  
Po p.o. podaní sa paracetamol metaboli-
zuje 2 cestami. Približne 90 % liečiva pod-
stupuje konjugačné reakcie 2. fázy (gluku-
ronidáciu, sulfatáciu) za vzniku netoxických 
derivátov, ktoré sú následne exkretované 
renálne. Kým glukuronidácia je predomi-
nantná u dospelých, u detí do 12 rokov pre-
vláda sulfatácia (Heard 2008). Minoritnou 
cestou (cca 10 % liečiva) cez oxidačné reak-
cie 1. fázy cytochrómu CYP2E1 formuje pa-
racetamol toxický metabolit N-acetyl-p-
benzochinónimín (NAPQI), ktorý sa detoxi-
kuje konjugáciou s glutatiónom na neto-
xické cysteínové a merkapturátové deri-
váty a renálne vylúči. Pri supraterapeutic-
kých dávkach paracetamolu (> 4g) dochá-

dza k nasýteniu mechanizmov glukuronidá-
cie a sulfatácie, postupnému vyčerpaniu 
zásobného glutatiónu a hromadeniu hepa-
totoxického NAPQI, ktorý irreverzibilne po-
škodzuje pečeňové bunky (Hodgman a Gar-
rard 2012; Yan et al. 2018).  
NAC vďaka obsahu aminokyseliny cysteín 
slúži ako prekurzor redukovanej formy 
glutatiónu (GSH), ktorý je hlavným endo-
génnym nukleofilným peptidom reagujú-
cim a neutralizujúcim škodlivé elektrofilné 
molekuly, vrátane NAPQI (obr. 3). Pri sa-
motnej liečbe predávkovania paraceta-
molom sa uprednostňuje i.v. aplikácia NAC 
pred orálnym podaním, ktoré je pacientmi 
horšie tolerované. Liečba má byť začatá op-
timálne do 8-10 hodín po akútnej intoxiká-
cii a príslušné dávky nastavené podľa 
hmotnosti pacienta (Lancaster et al. 2015; 
Yan et al. 2018). 

 
Obr. 3 N-acetylcysteín v terapii intoxikácie paracetamolom (upravené podľa Aldini et al. 2018) 

 
Antioxidačný účinok NAC 
 Viaceré in vitro a in vivo štúdie pre-
ukázali významnú antioxidačnú účinnosť 
NAC a schopnosť potláčať vplyv oxidač-
ného stresu. Hoci presné mechanizmy pô-
sobenia NAC nie sú úplne objasnené, pred-
pokladá sa, že antioxidačná aktivita NAC je 
výsledkom kombinácie viacerých faktorov 
(Dodd et al. 2008). 

NAC je schopný priameho antioxi-
dačného účinku vychytávaním a neutralizá-
ciou voľných radikálov poškodzujúcich 

bunky, nakoľko môže byť, podobne ako os-
tatné tioly, oxidovaný širokým spektrom ra-
dikálov a slúžiť ako nukleofil (donor elek-
trónov). (Dhouib et al. 2016). Voľné radi-
kály (superoxidový anión, hydroxylový radi-
kál, peroxylový radikál) vznikajú ako reak-
tívne formy kyslíka (ROS) a dusíka (RNS) 
v dôsledku pôsobenia oxidačného stresu. 
Radikály sú vysoko toxické kvôli schopnosti 
ľahko reagovať s cieľovými štruktúrami or-
ganizmu, najmä nenasýtenými mastnými 
kyselinami, proteínmi a DNA a poškodzo-
vať ich (Lobo et al. 2010). Hoci NAC dobre 
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vychytáva niektoré radikály a reaktívne 
molekuly (HOCl, ONOO-, RO2

- a OH.), v pod-
mienkach in vitro má slabšiu účinnosť 
pri odstraňovaní superoxidového anióno-
vého radikálu (.O2

-) a H2O2. Na druhej 
strane, NAC môže mať aj opačný, pro-oxi-
dačný efekt – vo vysokých koncentráciách 
alebo prítomnosti prechodných kovov 
môže pôsobiť ako oxidant a podporovať 
formovanie ROS (Šalamon et al. 2019).  
 Nepriamy antioxidačný efekt NAC 
vyplýva zo schopnosti pôsobiť ako donor 
cysteínu pre syntézu glutatiónu, ktorý sa 
prirodzene vyskytuje v bunkách v pomerne 
vysokej koncentrácii (mM) (Schafer a Bu-
ettner 2001). Rovnováha medzi redukova-
nou (GSH) a oxidovanou formou glutatiónu 
(GSSG) a regulácia redoxného stavu bunky 
zohráva významnú úlohu pri udržiavaní 
bunkovej oxidačnej kapacity, ktorá je nevy-
hnutná pre správnu funkciu buniek; jej 
deplécia spúšťa bunkové dráhy smrti (Je-
ong et al. 2018). 
 Samotná redukovaná forma glutatiónu 
(GSH): 

 slúži ako kofaktor pre množstvo de-
toxikačných celulárnych enzýmov 
(glutatiónreduktáza, glutaredoxín, 
glutatiónperoxidáza a i.) 

 podieľa sa na redukcii intra-a inter-
molekulárnych disulfidov proteínov 
a nízkomolekulárnych zlúčenín enzy-
matickou i neenzymatickou cestou  

 participuje na bunkovom odstraňo-
vaní H2O2 a ostatných hydroperoxi-
dov (Deponte 2013) 

 Deficit GSH je prirodzene charakte-
ristický pre starnutie, ale i spektrum pato-
logických stavov, u ktorých zohráva esen-
ciálnu úlohu oxidačný stres, vrátane kardi-
ovaskulárnych a neurodegeneratívnych 
ochorení, diabetes či AIDS. Deplécia 
a/alebo alterácia v metabolizme GSH je po-
važovaná za rozhodujúci krok v rozvoji 
a progresii Parkinsonovej a Alzheimerovej 
choroby, autizmu, schizofrénii a bipolárnej 
poruche, pri ktorých dochádza k narušeniu 

neuronálnej plasticity (Jeong et al. 2018; 
Zhou et al. 2015). U NAC bola preukázaná 
schopnosť potláčať uvoľňovanie glutamátu 
zo zakončení neurónov, pravdepodobne in-
terakciou s cysteín/glutamátovým antipor-
térom, ktorý vymieňa extracelulárny L-cys-
teín za intracelulárny L-glutamát, pred-
nostne cez membránu gliových buniek. 
Preliečba NAC blokovala nadmerné uvoľňo-
vanie neuronálneho glutamátu indukova-
ného fencyklidínom vo frontálnych oblas-
tiach potkanov, čo predpokladá možnosť 
zníženia hladín glutamátu pomocou NAC 
i u pacientov so schizofréniou (McQueen et 
al. 2018).  

Aktuálne výsledky z experimentál-
nych i klinických štúdií podporujú neu-
roprotektívny efekt NAC vychádzajúci 
z jeho antioxidačných vlastností pri kon-
trole nielen psychiatrických a neurodege-
neratívnych ochorení spojených s vekom 
(Alzheimerova, Parkinsonova choroba), ale 
i neuropatickej bolesti a mŕtvici. NAC môže 
byť účinný pri chronickom únavovom syn-
dróme, prevencii fotostarnutia a zlepšení 
imunitných a mentálnych funkcií hlavne 
u starších, vďaka čomu má potenciál i pre 
zaradenie do kategórie tzv. liekov život-
ného štýlu (,,lifestyle drugs“) (Tardiolo et 
al. 2018).  
 
Antimikrobiálne vlastnosti NAC 

V prípade NAC je mnohými štúdiami 
popisovaná antimikrobiálna aktivita proti 
najčastejším G+ aj G- baktériám vyvolávajú-
cim ochorenia DC, pre ktoré je typická 
tvorba bakteriálnych biofilmov. Vznik rezis-
tentných bakteriálnych biofilmov kompli-
kuje eradikáciu baktérií počas antibiotickej 
(ATB) liečby akútnych i chronických infekcií 
DC, ako je ventilačná pneumónia, cystická 
fibróza, bronchiekatázie, bronchitída alebo 
infekcie horných DC (Blasi et al. 2016).  

Baktérie môžu existovať ako jednot-
livé, nezávislé bunky (planktonické) alebo 
byť organizované v  agregátoch – biofil-
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moch. Biofilm je komplexná štruktúra vy-
tváraná baktériami, príp. kvasinkami, ktorá 
napomáha ich ochrane pred nepriaznivými 
vplyvmi vonkajšieho prostredia a imunit-
ného systému hostiteľa, a zároveň umož-
ňuje vzájomnú komunikáciu medzi bakté-
riami (Bjarnsholt 2013). Biofilm môže prilie-
hať k živému (napr. epitelové bunky) alebo 
inertnému (abiotickému) povrchu (v orga-
nizme napr. zubné implantáty, intavenózne 
a močové katétre, umelé srdcové chlopne 
a i.) (Dinicola et al. 2014). Štruktúrovaná 
komunita bakteriálnych buniek je v bio-
filme uzavretá v samoprodukovanej poly-
mérnej matrici (matrix), ktorá pozostáva 
z polysacharidov, proteínov, lipidov a ex-
tracelulárnej DNA. Prostredníctvom bio-
filmu si baktérie zabezpečujú prísun živín 
i odstraňovanie metabolitov, sprostredko-
vávajú vzájomnú komunikáciu (,,quorum 
sensing“) a odovzdávajú genetickú infor-
máciu prenosom plazmidov, čím získavajú 
rezistenciu voči ATB  (Dinicola et al. 2014; 
Smith et al. 2011).  

Predpokladá sa, že do vývoja akút-
nych infekcií sú zapojené najmä plankto-
nické baktérie, zväčša dobre liečiteľné 
vhodným ATB na základe rýchlej a presnej 
diagnózy. Na druhej strane, tvorba bakte-
riálnych biofilmov u ľudského hostiteľa sa 
spája s častou rezistenciou na antimikro-
biálne agensy i režimové opatrenia, ako aj 
samotné obranné mechanizmy hostiteľa 
(Davies 2003). Baktérie v hlbších vrstvách 
biofilmu sú zvyčajne menej aktívne, menej 
exponované vonkajším vplyvom a viac ana-
eróbne. Mnohé ATB (napr. ß-laktámy), 
účinné na metabolicky aktívne bunky, 
môžu byť preto v hlbších vrstvách biofilmu 
neefektívne. Výmena genetického mate-
riálu v rámci biofilmu navyše zvyšuje diver-
zitu, uľahčuje adaptáciu na zmenené pod-
mienky a zlepšuje prežitie baktérií. Infekcia 
sa stáva rezistentnou a prechádza do chro-
nického štádia  (Lebeaux et al. 2014; Smith 
et al. 2011). 

Výsledky množstva štúdií realizova-
ných v podmienkach in vitro demonštrovali 
antibakteriálny potenciál NAC proti najčas-
tejším patogénom vyvolávajúcim ochore-
nia DC. Nasledujúca tabuľka uvádza pre-
hľad experimentálnych in vitro štúdií, ktoré 
preukázali inhibičný efekt NAC na biofilmy 
baktérií a kvasiniek (tab. 1). 

Počet klinických štúdií, študujúcich 
antibakteriálny účinok NAC, je zatiaľ limito-
vaný. Štúdia od kolektívu autorov Serra et 
al. z roku 2007 sledovala 817 pacientov tr-
piacich rekurentnými infekciami horných 
DC (rinosinusitída, otitis media, faryngo-
tonzilitída), ktoré boli vyvolané najčastej-
šími patogénmi S. pyogenes, S. pneumo-
niae, H. influenzae a M. catarrrhalis. Z cel-
kového počtu bolo 300 pacientov liečených 
kombináciou ATB a NAC vo forme TGA 
(tiamfenikol glycinát acetylcysteinátu) po-
dávaného inhalačne a intramuskulárne pri 
ťažkých infekciách a inhalačne pri miernych 
formách ochorenia; zvyšku pacientov bola 
indikovaná iba monoterapia ATB. Výsledky 
uvedenej paralelnej randomizovanej štúdie 
preukázali signifikantnú redukciu symptó-
mov ochorenia u skupiny liečenej ATB + 
NAC v porovnaní so skupinou liečenou iba 
monoterapiou ATB (Serra et al. 2007).  

Hoci presný antibakteriálny mecha-
nizmus pôsobenia NAC nie je známy, pred-
pokladá sa, že NAC môže priamo zasahovať 
do metabolizmu planktonickej cirkulujúcej 
baktérie alebo nepriamo ovplyvňovať ar-
chitektúru matrice biofilmu (Blasi et al. 
2016; Bjarnsholt 2013; Dinicola et al. 2014):  

 znížením tvorby polysacharidov ex-
tracelulárnej matrice biofilmu, čím 
dochádza k narušeniu jeho kompak-
tnosti, 

 inhibíciou utilizácie aminokyseliny 
cysteínu v baktériách alebo naruše-
ním bakteriálnej steny pôsobením 
sulfhydrilových skupín v molekule 
NAC, 

 antioxidačným účinkom NAC narúša-
júcim redoxný systém baktérií, 
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 znížením viskozity hlienu a zvýšením 
efektivity mukociliárneho klírensu, 
čím sa znižuje riziko sekundárnych 
bakteriálnych kolonizácií v DC, 

 protizápalovou aktivitou NAC. 
 

 

 
Tab. 1 Prehľad experimentálnych štúdií v podmienkach in vitro, ktoré preukázali inhibičný efekt NAC na bio-
filmy uvedených baktérií a kvasiniek (upravené podľa Blasi et al. 2016) 

Sledovaný patogén Referencie 

Gramnegatívne baktérie (G-) 

Escherichia coli El Feki et al. 2009; Marchese et al. 2003 

Klebsiella pneumoniae Mohsen et al. 2015; Aslam a Darouiche 2011; El 
Feki et al. 2009; Aslam et al. 2007; 

Olofsson et al. 2003 

Enterobacter cloaceae Aslam a Darouiche 2011; Olofsson et al. 2003 

Proteus spp. Mohsen et al. 2015; El Feki et al. 2009 

Pseudomonas aeruginosa Mohsen et al. 2015; Lea et al. 2014; Drago et al. 
2013; Aslam a Darouiche 2011; Zhao et al. 

2010; El Feki et al. 2009 

Pseudomonas mendocina Olofsson et al. 2003 

Acinetobacter baumanii Olofsson et al. 2003 

Prevotella intermedia Moon et al. 2015 

Grampozitívne baktérie (G+) 

Staphylococcus aureus Mohsen et al. 2015; Drago et al. 2013; Aslam 
a Darouiche 2011; El Feki et al. 2009; Aslam et 

al. 2007; Roveta et al. 2004; 
Bozzolasco et al. 2002 

Staphylococcus epidermidis Leite et al. 2013; Kirmusaoglu et al. 2012; 
Gomes et al. 2012; Aslam a Darouiche 2011 El 
Feki et al. 2009; Venkatesh et al. 2009; Aslam 

et al. 2007; Perez-Giraldo et al. 1997 

Enterococcus faecalis Quah et al. 2012 

Kvasinky 

Candida albicans El-Baky et al. 2014; Venkatesh et al. 2009 

 
Niektoré experimentálne štúdie na-

značili aj možný antivírusový efekt NAC 
v prípade vírusu chrípky. Nakoľko v patoge-
néze pľúcneho poškodenia vyvolaného in-
fekciou vírusom chrípky zohráva dôležitú 
úlohu oxidačný stres, potenciálne účinné sa 
zdajú byť práve molekuly s antioxidačným 
účinkom. Štúdia od Garozzo et al. (2007) 
preukázala protektívny efekt NAC na mo-
deli letálnej chrípkovej infekcie u myší vy-
volanej chrípkovým vírusom typu A H1N1. 
Podávanie NAC v kombinácii s inhibítorom 
neuraminidázy – antivirotikom oseltamivi-
rom siginfikantne znížilo mortalitu infikova-
ných myší a zlepšilo ich prežívanie (Garozzo 

et al. 2007). V ďalšej štúdii dokázal NAC 
v podmienkach in vitro potlačiť replikáciu 
vírusu, tvorbu zápalových cytokínov 
(CXCL8, CXCL10, CCL5, IL-6) a apoptózu 
v pľúcnych epitelových bunkách infikova-
ných chrípkovým vírusom A H5N1 (Geiler 
et al. 2010).  

Hoci NAC sám o sebe pravdepo-
dobne nevykazuje antivírusovú aktivitu, 
uvedené výsledky naznačujú, že antioxi-
dačná terapia zvyšuje prežívanie a zlepšuje 
obranné mechanizmy hostiteľa, pravdepo-
dobne priamym antioxidačným účinkom 
potláčajúcim oxidačný stres asociovaný 
s vírusovou infekciou (Garozzo et al. 2007). 
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K priaznivému ochrannému účinku NAC po-
čas vírusových infekcií podľa všetkého pri-
spieva i jeho protizápalová aktivita inhibí-
ciou transkripčného faktora NF-κB a MAP-
kináz, ktorou sa potlačí produkcia prozápa-
lových molekúl indukovaných chrípkovými 
vírusmi (Geiler et al. 2010). 
 Na druhej strane, v niektorých ex-
perimentálnych štúdiách bol vplyv NAC na 
vírus chrípky minimálny až nulový, alebo 
boli použité vysoké dávky NAC nevhodné 
pre využitie v humánnych podmienkach. 
V štúdii od Garigliany a Desmecht (2011) 
NAC nebol schopný zmeniť priebeh fatálnej 
chrípkovej pneumónie naočkovaním bu-
niek ATCC CCL-81 prasačím chrípkovým ví-
rusom typu H1N1. Hoci v podmienkach in 
vitro NAC tento vírus inhiboval, efekt bol 
výrazne slabší ako sa uvádza pre iné kmene 
(Garigliany a Desmecht 2011). Citlivosť ví-
rusov chrípky na NAC sa javí byť závislá od 
kmeňa, pričom medzikmeňová variabilita 
senzitivity môže byť spojená s rozličnými 
úrovňami NF-κB aktivácie, ktorú vyžadujú 
vírusy pre dosiahnutie svojho infekčného 
cyklu. Uvedené výsledky naznačujú, že NAC 
nemožno považovať za univerzálnu terapiu 
chrípkovej pneumónie (Casanova a Garig-
liany 2016).  
 
Protizápalový efekt NAC 

Ďalšie možnosti potenciálnej tera-
peutickej aplikácie NAC vychádzajú z jeho 
protizápalovej aktivity. V kaskáde zápalu 
a imunitných reakcii zohráva kritickú úlohu 
transkripčný faktor NF-κB, ktorý reguluje 
expresiu génov pre produkciu cytokínov 
a bunkové prežívanie. Protizápalový efekt 
NAC je asociovaný práve s potlačením akti-
vity NF-κB inhibíciou ubiquitinylácie a sup-
resiou degradácie jeho inhibítora, čím sa 
blokuje nukleárna translokácia a aktivácia 
NF-κB. Ako priamy antioxidant a prekurzor 
GSH vychytáva NAC voľné radikály a inhi-
buje aktivačné cesty NF-κB (Pei et al. 2018).  
Štúdie vplyvu NAC na orgánové zmeny vy-
volané systémovou sepsou indukovanou 

endotoxínom dokumentovali zníženie hla-
dín zápalových biomarkerov (TNF-α, IL-6, 
IL-10) u bdelých potkanov (Hsu et al. 2006), 
v staršej práci od Blackwell et al. (1996) po-
danie NAC 1 hodinu pred aplikáciou LPS 
potkanom v závislosti od dávky (200 mg/kg 
– 1000 mg/kg) potlačilo aktiváciu NF-κB 
v pľúcach a zmiernilo neutrofilovú alveoli-
tídu indukovanú endotoxínom (Blackwell 
et al. 1996). Predoperačná infúzia NAC (240 
mg/kg/12 h) u pacientov podstupujúcich 
resekciu pľúc však neviedla k zlepšeniu po-
stoperačného systémového alebo pľúc-
neho zápalu ani oxidačného poškodenia po 
resekcii v porovnaní s placebo skupinou 
(Bastin et al. 2016).  

Z klinického pohľadu sa ako zaují-
mavá javí schopnosť NAC modulovať via-
ceré zápalové markery u chronických faj-
čiarov a pacientov s CHOCHP – podávanie 
NAC fajčiarom v dennej dávke 600 mg po-
čas 8 týždňov redukovalo plazmatické kon-
centrácie myeloperoxidázy a elastázy, zní-
žilo hladinu laktoferínu a eozinofilového 
kationického proteínu v BAL a oslabilo che-
motaktickú aktivitu neutrofilov (aj v prí-
pade pacientov s CHOCHP) (van Overveld 
et al. 2000). 

Hodnotenie skutočnej protizápalo-
vej účinnosti NAC je však v mnohých prípa-
doch kontroverzné, nakoľko na vyvolanie 
priamej protizápalovej aktivity v podmien-
kach in vitro boli experimentálnych v štú-
diách potrebné vysoké koncentrácie NAC 
(≥ 1 mM) a existuje len limitované množ-
stvo štúdií, ktoré hodnotili reálnu protizá-
palovú aktivitu NAC v ľudskom bronchiál-
nom tkanive (Calzetta et al. 2018). Kolektív 
autorov Sadowska et al. zdôraznil, že hoci 
vysoké koncentrácie NAC možno dosiahnuť 
intravenóznym podaním, perorálne poda-
nie v dávkach 600 – 1200 mg/deň nedosa-
huje dostatočné koncentrácie na vyvolanie 
protizápalového efektu in vitro. Autori 
preto predpokladali, že protizápalové 
účinky dlhodobého podávania perorálnych 
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dávok NAC mohli byť sekundárnym dôsled-
kom jeho antioxidačnej aktivity, ktorou sú 
regulované transkripčné faktory citlivé na 
oxidačno-redukčné zmeny (Sadowska et al. 
2007). Štúdia od tímu Cazzola et al. z roku 
2017 priniesla záver, že hoci vysoké dávky 
NAC (300 μM – 10 mM) inhibovali uvoľňo-
vanie IL-1ß, IL-8 a TNF-α z ľudských bron-
chov stimulovaných LPS (ex vivo model 
akútnej exacerbácie CHOCHP), nižšie kon-
centrácie NAC (1 μM) boli dostatočné pre 
redukciu hladín IL-6. NAC efektívne regulo-
val uvoľňovanie neuropeptidu NKA, ktorý 
pozitívne koreluje s množstvom IL-6, ale 
nie IL-1ß, IL-8 alebo TNF-α (Cazzola et al. 
2017). Aj keď modulácia oxidačného sta-
tusu môže nepriamo vyvolávať protizápa-
lové účinky, najnovšie dôkazy jednoznačne 
ukazujú, že NAC má špecifickú protizápa-
lovú aktivitu proti IL-6 už pri nízkej koncen-
trácii. IL-6 reflektuje úroveň zápalu DC 
a jeho koncentrácia je zvýšená v konden-
záte vydychovaného vzduchu a spúte u pa-
cientov s CHOCHP, príp. počas akútnej 
exacerbácie i v plazme (Calzetta et al. 2018; 
Cazzola et al. 2017). 
 Systematická meta-analýza 11 štú-
dií z databáz Cochrane, Medline a Embase 
hodnotila účinok dlhodobo podávaných 
nízkych (≤ 600 mg) a vysokých dávok NAC 
(> 600 mg) na liečbu exacerbácií CHOCHP. 
Kým klinické štúdie, v ktorých bol podávaný 
NAC v dávke 600 mg/2x denne uvádzali zní-
ženie počtu exacerbácii CHOCHP oproti pla-
cebo skupine (RR: 0,59; p < 0,001) a sú-
časne aj redukciu počtu chorých s najmenej 
jednou zaznamenanou exacerbáciou v sle-
dovanom období (RR: 0,76; p = 0,03), pou-
žitie dávok 600 mg a menej denne nepreu-
kázalo priaznivý vplyv na frekvenciu exacer-
bácie. Kolektív autorov Shen et al. predpo-
kladá, že NAC umožňuje prevenciu exacer-
bácií CHOCHP len pri vysokých dávkach, 
kedy sa uplatňuje jeho antioxidačný efekt 
(Shen et al. 2014). Novšia meta-analýza 
z roku 2017 zahŕňala 12 kontrolovaných kli-
nických štúdií z databáz PubMed a Medline 

(spolu 2691 pacientov). Skúmaný bol efekt 
krátkodobej (< 6 mesiacov) a dlhodobej 
aplikácie (≥ 6 mesiacov) vysokých (> 600 
mg/denne) a nízkych dávok NAC (≤ 600 
mg/denne) na exacerbácie CHOCHP 
a zmeny v parametroch pľúcnych funkcií 
(FEV1, FVC a inspiračná kapacita) u sledova-
ných pacientov.  Výsledky analýzy preuká-
zali spojitosť terapie vysokých (RR = 0,90; p 
= 0,041) aj nízkych dávok NAC (RR = 0,85; p 
= 0,024) so signifikantným znížením počtu 
pacientov s minimálne jednou exacerbá-
ciou CHOCHP, avšak iba pri dlhodobej tera-
pii (≥ 6 mesiacov). Efekt NAC na pľúcne 
funkcie (FEV1, FVC a inspiračná kapacita), 
ako ani zvýšenie výskytu nežiaducich účin-
kov liečiv, nebol pozorovaný. Uvedené vý-
sledky naznačujú, že dlhodobé podávanie 
NAC môže byť užitočné pre pacientov s čas-
tými exacerbáciami CHOCHP, čo sa týka 
skrátenia doby pobytu v nemocnici, rizika 
pneumónie získanej v nemocničnom zaria-
dení i znížením zdravotného zaťaženia 
(Fowdar et al. 2017). 
 Na rozdiel od CHOCHP, efekt podá-
vania NAC v prípade alergickej astmy je aj 
kvôli chýbajúcemu väčšiemu počtu experi-
mentálnych i klinických štúdií objasnený 
menej. Astma ako chronické zápalové 
ochorenia DC zahŕňa komplexné interakcie 
medzi mnohými bunkovými typmi a mediá-
tormi (histamín, prostaglandíny, leukot-
riény, Th2-cytokíny), ktoré zvyšujú reakti-
vitu DC, spôsobujú limitáciu prietoku vzdu-
chu a vedú k irreverzibilným štrukturálnym 
zmenám (remodelácii). Existujú silné dô-
kazy, že u astmy je oxidačno-redukčná rov-
nováha systémov posunutá smerom k pro-
oxidačnému stavu a tvorbe reaktívnych fo-
riem kyslíka (ROS) a dusíka (RNS), a nao-
pak, asociovaná so zníženou antioxidačnou 
obranou. Predpokladá sa, že látky povahy 
antioxidantov preto môžu byť benefitom 
pri potlačení alergického zápalu a bron-
chiálnej hyperreaktivity (Sahiner et al. 
2011).  
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 Kolektív Lee et al. na myšacom, 
ovalbumínom-indukovanom modeli aler-
gického zápalu DC demonštroval supre-
sívny účinok NAC vo forme amidu na cha-
rakteristické patologické mechanizmy 
ochorenia: tvorbu ROS, hladinu Th2-cyto-
kínov a VEGF, vaskulárnu permeabilitu, 
produkciu hlienu a rezistenciu DC. NAC 
amid potláčal aktiváciu faktora NF-κB a hy-
poxiou-indukovateľného faktora (HIF-1α) 
po inhalácii ovalbumínu u zvierat, čím osla-
bil zápal, hyperreaktivitu a generáciu ROS 
(Lee et al. 2007). V ďalšej štúdii NAC (0,1 – 
1 mM) in vitro inhiboval tvorbu ROS indu-
kovanú N-formyl-L-metionyl-L-leucyl-L-fe-
nylalanínom (fMLP) a eotaxínu v prítom-
nosti IL-5, ktorý je hlavným cytokínom zod-
povedným za nábor a aktiváciu eozinofilov 
pri astme (Martinez-Losa et al. 2007). Po-
dobne aj v štúdii od kolektívu Eftekhari et 
al. (2013), podanie NAC (320 mg/kg i.p. 30 
min a 12 hod pred ovalbumínom) signifi-
kantne znižovalo počty neutrofilov a eozi-
nofilov, ako aj tvorbu typických Th2-zápalo-
vých cytokínov IL-13 a IL-5 na myšacom 
modeli akútnej exacerbácie astmy rezis-
tentnej na kortikosteoroidy (Eftekhari et al. 
2013).  
 Na našom pracovisku Ústavu farma-
kológie JLF UK sme sa rozhodli otestovať 
vplyv NAC na fungovanie obranných me-
chanizmov DC – kašľového reflexu, bron-
chokonstrikcie a mukociliárneho klírensu 

pri alergickom zápale DC v experimentál-
nych podmienkach u morčiat, nakoľko ich 
funkcia je pri astme často narušená. Model 
alergického zápalu DC, ktorý napodobňuje 
priebeh humánneho ochorenia, bol u mor-
čiat vyvolaný 21-dňovou senzibilizáciou 
ovalbumínom (Franova et al. 2013). Po 
ukončení senzibilizácie bol 10 dní podávaný 
NAC v dávke 20 mg/kg p.o podľa hmotnosti 
zvieraťa a zhodnotené jednotlivé para-
metre. Referenčnou látkou bolo v prípade 
hodnotenia špecifického odporu a frekven-
cie kmitania cílií (CBF) dlho-účinkujúce ß2-
mimetikum s cíliostimulačným účinkom 
salmeterol (0,17 mM 5 min. inh.), v prípade 
merania počtu nárazov kašľa opioidné anti-
tusikum kodeín (10 mg/kg p.o.) 
 Kľúčovým a charakteristickým zna-
kom astmy je bronchiálna hyperreaktivita 
v reakcii na stimuly vonkajšieho prostredia, 
ktorá vedie k nadmernému zúženiu DC. 
Mechanizmy jej vzniku sú komplexné a za-
hŕňajú alergický zápal, remodeláciu DC, sa-
motnú funkcia hladkej svaloviny i genetické 
abnormality (Chapman a Irvin 2015). 21-
dňová senzibilizácia zvierat v našom expe-
rimente viedla k signifikantnému nárastu 
špecifického odporu DC (sRaw) po inhalácii 
bronchokonstriktora histamínu v porov-
naní so zdravou kontrolnou skupinou. Po-
dávanie NAC (20 mg/kg p.o. 10 dní) nemalo 
na sledovaný parameter žiaden vplyv, na 
rozdiel od referenčného bronchodilatač-
ného liečiva salmeterolu (obr. 4). 
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Obr. 4 Vplyv N-acetylcysteínu na špecifický odpor DC (sRaw). Porovnanie špecifického odporu DC (sRaw) u zdra-
vej kontroly, neliečenej senzibilizovanej skupiny (OVA+) a senziblizovaných skupín liečených NAC (NAC 20 mg/kg 
p.o. 10 dní) alebo referenčnou látkou salmeterolom (0,17 mM 5 min. inh.) Hodnoty v grafe sú uvedené ako prie-
mer ± SEM. Štatistická signifikancia: zdravá kontrola vs. OVA + p ≤ 0.05; OVA vs. testovaná látka * p ≤ 0.05; n = 
8-10 

 
Typickým prejavom alergickej as-

tmy je okrem bronchokonstrikcie hyper-
sekrécia hustého, lepivého hlienu, ktorý 
adheruje na steny DC a je ťažko odstraňo-
vaný mechanizmami mukociliárneho klí-
rensu. Mukociliárny klírens zahŕňa procesy 
tvorby hlienu a jeho následné odstraňova-
nie kmitaním cílií, ktoré posúvajú hlien 
orálnym smerom (Fahy a Dickey 2010). 
V našom postupe sme hodnotili ako para-
meter efektivity mukociliárneho klírensu 
frekvenciu kmitania cílií (CBF). Hoci u senzi-
bilizovanej skupiny bola CBF pravdepo-
dobne kompenzačne zvýšená, rovnako ako 
u cíliostimulačnej referenčnej látky, NAC 
prekvapivo významne potláčal CBF (obr. 5). 
Súčasná inhibícia CBF a mukolytický účinok 
CBF pôsobia efektom proti sebe, nakoľko 
potlačený pohyb cílií nemusí zriedený hlien 
účinne odstraňovať a ten môže následne 
zatekať do nižších častí DC, kde zvyšuje ri-
ziko sekundárnych bakteriálnych infekcií. 

Dôsledkom pôsobenia zápalových 
mediátorov (histamínu, neurokinínov), 
bronchokonstrikcie a hromadenia hlienu 

v DC pri astme je stimulácia kašľoveho ref-
lexu, čo zodpovedá i nášmu modelu aler-
gického zápalu DC (obr. 6). Kašeľ sa spolu 
s mukociliárnym klírensom podieľa na od-
straňovaní nečistôt, škodlivín a hlienu so 
zachytenými cudzorodými časticami z DC, 
čím sa zabraňuje ich aspirácii. Za normál-
nych fyziologických funkcií má kašeľ pro-
tektívnu úlohu, avšak v prípade, že sa stane 
excesívnym a neproduktávnym, nespĺňa už 
ďalej svoju obrannú funkciu a môže poško-
dzovať sliznicu DC (Morice et al. 2007). NAC 
v našom postupe významne znižoval počet 
nárazov kašľa oproti senzibilizovanej sku-
pine, hoci nie na úroveň zdravej kontroly 
alebo referenčného antitusika kodeínu 
(Obr. 6). Všeobecne je u mukolytík výrazný 
antitusický účinok nežiaduci, nakoľko pô-
sobí kontraproduktívne a sťažuje odstraňo-
vanie rozpusteného hlienu. Z uvedeného 
dôvodu je potrebné zvážiť použitie NAC na-
príklad u pacientov s ciliárnymi dyskiné-
ziami, u ktorých zostáva kašľový reflex jedi-
ným reflexom pre transport hlienu. 
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Obr. 5 Vplyv N-acetylcysteínu na frekvenciu kmitania cílií (CBF). Porovnanie frekvencie kmitania cílií (CBF) u zdra-
vej kontroly, neliečenej senzibilizovanej skupiny (OVA+) a senziblizovaných skupín liečených NAC (NAC 20 mg/kg 
p.o. 10 dní) alebo referenčnou látkou salmeterolom (0,17 mM 5 min. inh.) Hodnoty v grafe sú uvedené ako prie-
mer ± SEM. Štatistická signifikancia: zdravá kontrola vs. OVA + p ≤ 0.05; OVA vs. testovaná látka *** p ≤ 0.001; n 
= 7-9 

 
Obr. 6 Vplyv N-acetylcysteínu na kašľový reflex. Porovnanie počtu nárazov kašľa u zdravej kontroly, neliečenej 
senzibilizovanej skupiny (OVA+) a senziblizovaných skupín liečených NAC (NAC 20 mg/kg p.o. 10 dní) alebo refe-
renčnou látkou salmeterolom (0,17 mM 5 min. inh.) Hodnoty v grafe sú uvedené ako priemer ± SEM. Štatistická 
signifikancia: zdravá kontrola vs. OVA +++ p ≤ 0.001; OVA vs. testovaná látka *** p ≤ 0.001; n = 6-10 

 
Záver 

NAC predstavuje liečivo s pomerne 
rozsiahlym farmakodynamickým profilom, 
ktoré je vďaka svojmu mukolytickému 

a mukoregulačnému účinku aktuálne pou-
žívané predovšetkým v terapii ochorení DC 
asociovaných s hypersekréciou hlienu, 
resp. ako antidotum. Doterajšie výsledky 
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meta-analýz predpokladajú, že podávanie 
NAC môže byť benefitom pri obštrukčných 
ochoreniach DC (CHOCHP, astma) nielen 
kvôli mukolytickému pôsobeniu, ale i anti-
oxidačným a protizápalovým vlastnostiam. 
Na druhej strane je však potrebné zvážiť 
i riziko nežiaducich účinkov (napr. na kardi-
ovaskulárny systém) pri dlhodobom užívaní 
vysokých dávok, ako aj možný negatívny 
vplyv na niektoré obranné mechanizmy DC 
(kašeľ, mukociliárny klírens), ktoré sme de-
monštrovali v našich experimentoch. 
 
Táto práca vznikla vďaka podpore grantov 
APVV-0305-12, VEGA 1/0160/17 a VEGA 
1/0253/19. 
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