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Predhovor 

V tohtoročnom vydaní pravidelného zborníka „Nové trendy vo farmakoterapii“ ná-

jdete opäť práce doktorandov, ale aj skúsených výskumných pracovníkov.  

Už dvanáste vydanie prináša okrem originálnych prác aj prehľadové práce z oblastí, 

ktorým sa venujú autori jednotlivých príspevkov, ako napríklad respiračná farmakológia, ftize-

ológia, ale aj imunofarmakológia, pediatrická farmakológia a psychofarmakológia.  

Pevne veríme, že si v ňom opäť nájdete „to svoje“, ktoré Vás bude inšpirovať k ďalšej 

výskumnej práci, ale aj k diskusii o smerovaní výskumu na našich pracoviskách. 

 

V Martine, 18.12.2020 

Zostavovatelia 
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Identifikácia jednonukleotidových polymorfizmov asociovaných s multirezis-
tenciou Mycobacterium tuberculosis prostredníctvom celogenómového sek-

venovania: porovnanie základných bioinformatických nástrojov 
 

Matúš Dohál1, Igor Porvazník2,3, Erik Michael Rasmussen6, Kristián Pršo1, Ivan Solovič2,  
Mária Škereňová4,5, Juraj Mokrý1 
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rence Laboratory of Mycobacteriology, Statens Serum Institut, Copenhagen, Denmark 
E-mail: matus.dohal1@gmail.com; dohal1@uniba.sk 

 
 

Úvod 
Tuberkulóza (TBC), ochorenie vyvo-

lané mykobaktériami M. tuberculosis kom-
plex, patrí aj v 21. storočí medzi najsmrteľ-
nejšie infekčné ochorenia. V roku 2019 
bolo podľa údajov WHO infikovaných 10 
miliónov ľudí, pričom 1,2 milióna (HIV-ne-
gatívnych) pacientov tomuto ochoreniu 
podľahlo. Znepokojujúci je aj počet prípa-
dov TBC vyvolanej rezistentnými kmeňmi. 
Spomedzi všetkých prípadov v roku 2019 
bolo približne 500 000 pacientov infikova-
ných rifampicín-rezistentným (RR) kme-
ňom M. tuberculosis (z nich viac ako 78% 
multirezistentných – MDR) (WHO, 2020). 
Vzhľadom na spomínané okolnosti je dôle-
žité diagnostikovať MDR kmene v čo naj-
kratšom časovom rámci. Klasické fenoty-
pové testovanie citlivosti trvá v priemere 4 
– 6 týždňov, preto je postupne nahrádzané 
molekulárno-genetickými diagnostickými 
nástrojmi (Pfyffer a Wittwer, 2012). V sú-
časnosti sú najpoužívanejšie testy Ge-
neXpert MTB/RIF (Cepheid, USA) a Geno-
Type MTBDRplus (Hain Lifescience, Ne-
mecko). Nevýhodou týchto testov je najmä 
limitovaný počet identifikovaných mutácií 
spojených s rezistenciou na prvolíniové an-
tituberkulotiká (Porvaznik et al., 2014, Wu 
et. al, 2020). Vhodné riešenie ako prekonať 
limitácie spomínaných testov predstavuje 
použitie celogenómového sekvenovania 

(WGS) (Cirillo et al., 2017). Prostredníc-
tvom WGS je možné diagnostikovať TBC, 
identifikovať všetky doposiaľ objasnené gé-
nové mutácie asociované s rezistenciou 
a navyše sledovať prenos ochorenia na glo-
bálnej úrovni (Meehan, 2019). Správnu 
identifikáciu mutácií zodpovedných za re-
zistenciu na rifampicín a izoniazid ovplyv-
ňuje aj výber vhodného softvérového ná-
stroja. V súčasnosti je k dispozícii veľké 
množstvo voľne dostupných bioinformatic-
kých nástrojov na vyhodnotenie sekvenač-
ných dát, ktorých citlivosť sa líši v dôsledku 
rôznej veľkosti databáz obsahujúcich prí-
slušné mutácie (Dohál, 2020).  

Cieľom tejto práce je porovnať sen-
zitivitu a špecificitu diagnostiky MDR-TBC z 
dát získaných prostredníctvom WGS, s po-
užitím troch základných online dostupných 
databáz: TB Profiler, Mykrobe Predictor 
a PhyResSE.  
 
Materiál a metodika 

Ako skúmaný materiál bolo v štúdii 
použitých 20 vzoriek M. tuberculosis s po-
tvrdenou kultivačnou pozitivitou na 
Löwenstein-Jensen (LJ) pevnom médiu. 
Všetky získané vzorky pochádzajú z Národ-
ného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb 
a hrudníkovej chirurgie z Vyšných Hágov. 
Rezistencia na rifampicín a izoniazid bola 

mailto:matus.dohal1@gmail.com
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v referenčnom mykobakteriologickom la-
boratóriu testovaná prostredníctvom pro-
porčnej metódy na LJ agare obsahujúcom 
prvo- a druholíniové antituberkulotiká 
v minimálnej inhibičnej koncentrácii (MIC) 
a molekulárno-genetickým testom Ge-
neXpert MTB/RIF. 

Extrakcia DNA sa vykonávala 
priamo z kolónií vyrastených na Löwen-
stein-Jensen pevnom médiu s použitím 
QIAamp DNA Blood Mini Kit (QIAGEN, Ne-
mecko). Vyizolovaná DNA bola kvantifiko-
vaná na fluorometrickom zariadení QuBit 
3.0 (dsDNA HS Assay, Thermo Fisher Scien-
tific, USA). Pred prípravou sekvenačnej 
knižnice bola koncentrácia DNA jednotli-
vých vzoriek upravená na hodnoty 0,2 – 0,4 
ng/μl.  

Na prípravu sekvenačnej knižnice 
bol použitý Illumina Nextera XT Kit a Illu-
mina Nextera XT Index Kit (Illumina, San 
Diego, USA). Princíp metódy spočíva vo 
fragmentácii genómovej DNA prostredníc-
tvom mechanizmu štiepenia sprostredko-
vaného transpozónom / transpozázou. Jed-
notlivé  genómové fragmenty sa následne 
amplifikujú pomocou primerov viažúcich sa 
na adaptorové sekvencie spojené s tran-
spozónom.  

Sekvenovanie prebiehalo na plat-
forme Illumina MiSeq 500 (Illumina, San 
Diego, USA), s použitím sekvenačnej ché-
mie Illumina MiSeq Reagent Kit v2 (300 cyk-
lov). Trimming vzoriek bol automaticky vy-
konaný na konci procesu sekvenovania na 
prístroji Illumina MiSeq 500. 

Získané sekvenačné dáta (fastq sú-
bory) boli porovnané s génovými mutá-
ciami obsiahnutými v databázach: TB Pro-
filer, Mykrobe Predictor a PhyResSE, za úče-
lom vyhodnotenia senzitivity a špecificity 
stanovenia rezistencie voči rifampicínu a 
izoniazidu v porovnaní s fenotypovým tes-
tovaním citlivosti. V rámci vyhodnotenia 
sekvenačných dát bola vykonaná aj klasifi-

kácia kmeňov M. tuberculosis z jednotli-
vých vzoriek do príslušných fylogenetických 
línií. 
 
Výsledky 

V štúdii bolo zahrnutých 20 vzoriek, 
konkrétne išlo o 10 vzoriek s potvrdenou 
fenotypovou rezistenciou  na rifampi-
cín/izoniazid, a zároveň genotypovou (Ge-
neXpert MTB/RIF) rezistenciou na rifampi-
cín a 10 vzoriek citlivých kmeňov. Kvalita 
sekvenačných dát bola vyhodnotená soft-
vérom FastQC a funkciou TBstats v bioin-
formatickom nástroji MTBSeq. Priemerná 
hĺbka pokrytia genómu bola 41x a prie-
merný počet zmapovaných krátkych sek-
vencii (mapped reads) s referenčným genó-
mom (M. tuberculosis H37Rv) bol 98,7 % 
(tab. 1). Minimálne požiadavky na hĺbku 
pokrytia boli nastavené na hodnotu 30 
a minimálny počet mapped reads na 95 %. 
 
Tab.1: Prehľad základných údajov informujúcich 
o kvalite sekvenačných dát 

 
 

Sekvenačné dáta spĺňajúce mini-
málne požiadavky kvality boli následne 
analyzované za účelom identifikácie géno-
vých mutácií asociovaných s rezistenciou 
na rifampicín a izoniazid s použitím bioin-
formatických nástrojov (tab. 2):  

 TB Profiler (http://tbdr.lshtm.ac.uk/) 

 Mykrobe Predictor (http://www.my-
krobe.com/products/predictor/)  

Mapped reads Hĺbka pokrytia

405/2019 98,56 44,5

371/2019 98,76 39,45

380/2019 98,76 32,56

388/2019 98,49 33,19

389/2019 98,91 56,32

391/2019 98,84 48,14

392/2019 98,59 49,21

393/2019 98,34 43,86

394/2019 98,52 31,1

405/2019 98,56 44,8

243/2019 99,13 45,96

257/2019 98,65 40,06

210/2019 98,95 46,42

393/2017 98,83 49,74

380/2018 98,76 32,56

244/2018 99,08 39,13

41/2018 98,65 42,18

366/2019 98,98 38,52

359/2019 98,69 42,75

365/2019 98,33 37,09

98,719 41,877
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 PhyResSE (https://bioinf.fz-bor-
stel.de/mchips/phyresse/) 

 
Klasifikácia kmeňov do príslušných 

fylogenetických línií preukázala, že spome-
dzi kmeňov citlivých na rifampicín 
a izoniazid patrili 4 do Euro-Americkej línie 
4.1.2.1, 3 kmene do Euro-Americkej línie 

4.8, 2 kmene do Euro-Americkej línie 4.7 
a 1 kmeň do Euro-Americkej línie 4.3.3. Fy-
logenetická klasifikácia MDR kmeňov bola 
nasledovná: 5 kmeňov patrí do Euro-Ame-
rickej línie 4.7, 2 kmene do Euro-Americkej 
línie 4.8.,  2 kmene do Pekingskej línie 2.2.1 
a 1 kmeň do Euro-Americkej línie 4.2.1. 

 
 
Tab.2: Stanovenie rezistencie voči rifampicínu prostredníctvom fenotypového testovania citlivosti a genotypo-
vého stanovenia citlivosti (GeneXpert MTB/RIF, WGS).  
 

 
 

Diskusia 
Získané výsledky potvrdili účinnosť 

WGS v diagnostike MDR formy tuberku-
lózy. Testované bioinformatické nástroje 
detegovali prítomnosť M. tuberculosis  vo 
všetkých vzorkách.  Rezistencia na rifampi-
cín bola stanovená so 100 % senzitivitou 
a 100 % špecificitou a rezistencia na 
izoniazid s 90 % senzitivitou a 100 % špeci-
ficitou. Najčastejšie vyskytujúcou sa mutá-
ciou súvisiacou s rezistenciou na rifampicín 
bol jednonukleotidový polymorfizmus 
p.Asp435Val v géne rpoB. V prípade 
izoniazidu bola najčastejšie detegovaná 
mutácia p.Ser315Thr v géne katG. Mutácia 
fabG c.15C>T asociovaná s rezistenciou na 
izoniazid bola potvrdená v genóme 3 izolá-
tov. Z dostupných vedeckých štúdii vy-
plýva, že táto mutácia kóduje aj rezistenciu 
na etiónamid (Vilchèze et al., 2014). Vý-
sledky citlivostí priamo korelujú s vedec-
kými prácami, v ktorých bola presnosť pre-
dikcie rezistencie na rifampicín a izoniazid 
priemerne nad 96 % (Papaventsis et al., 
2017, Macedo et al., 2018).   

Nezhoda v prípade výsledku fenoty-
pového a genotypového testovania citli-
vosti na izoniazid sa potvrdila v prípade jed-
nej vzorky. Z analýzy génových variantov (s 
frekvenciou 75%) sme identifikovali deléciu 
12bp v upstream variante génu furA. Pred-
pokladáme, že delécia môže súvisieť s re-
zistenciou kmeňa na izoniazid, kedže po-
dobné génové varianty boli potvrdené aj vo 
viacerých vedeckých prácach (Siu et al., 
2014). 

Pri porovnaní jednotlivých bioinfor-
matických nástrojov sme našli len mini-
málne odlišnosti. Databáza TB-Profiler ob-
sahuje navyše aj mutáciu rpoC p.Gly332Arg 
asociovanú s rezistenciou na rifampicín, 
ktorá nebola identifikovaná v prípade os-
tatných databáz. Výhodou PhyResSe je 
možnosť analýzy všetkých génových va-
riantov konkrétnej vzorky ( tzv. variant cal-
ling prostredníctvom programov BWA, 
SamTools a GATK ), čo umožňuje hľadať 
nové mutácie asociované s rezistenciou na 
všetky prvo- a druholíniové antituberkulo-
tiká.  

V prípade zaradenia kmeňov M. tu-
berculosis do konkrétnych línií je vhodné 

Fenotypové stanovenie rezistencie na rifampicín

Kultivácia na LJ agare GeneXpert MTB/RIF* MykrobePredictor TB-Profiler PhyResSE

367/2019 C C C C C

371/2019 C C C C C

380/2019 C C C C C

388/2019 C C C C C

389/2019 C C C C C

391/2019 C C C C C

392/2019 C C C C C

393/2019 C C C C C

394/2019 C C C C C

405/2019 C C C C C

243/2019 Rezist. Rezist. R rpoB  Q432X/ I (bez známej mutácie) R rpoB p.Gln432Lys / I (bez známej mutácie) R rpoB  Gln432Lys /  I (bez známej mutácie)

257/2019 Rezist. Rezist. R rpoB  Q435X / I katG S315G R rpoB  p.Asp435Val / I katG p.Ser315Thr R rpoB  Asp435Val / I katG  p.Ser315Thr 

210/2019 Rezist. Rezist. R rpoB  D435X / I katG  S315G R rpoB  p.Asp435Val / I katG  p.Ser315Thr R rpoB  Asp435Val / I katG  p.Ser315Thr 

393/2017 Rezist. Rezist. R rpoB  S450X / I fabG1 , katG S315G R rpoB  p.Ser450Leu / I fabG  c.-15C>T, katG  p.Ser315Thr R rpoB  p.Ser450Leu /  I fabG  c.-15C>T, katG  p.Ser315Thr 

380/2018 Rezist. Rezist. R rpoB  S450X / I katG  p.Ser315Thr R rpoB  p.Ser450Phe / I fabG  c.-15C>T, inhA p.Ile194Thr R rpoB  p.Ser450Val / I katG  p.Ser315Thr 

244/2018 Rezist. Rezist. R rpoB  D435X / I katG  S315G R rpoB  p.Asp435Val/ I katG  p.Ser315Thr R rpoB Asp435Val / I katG  p.Ser315Thr 

41/2018 Rezist. Rezist. R rpoB  D435V / I katG  S315G R rpoB  p.Asp435Val  / I katG  p.Ser315Thr R rpoB Asp435Val / I katG  p.Ser315Thr 

366/2019 Rezist. Rezist. R rpoB  D435V / I katG  S315G R rpoB  p.Asp435Val / I katG  p.Ser315Thr R rpoB Asp435Val / I katG  p.Ser315Thr 

359/2019 Rezist. Rezist. R rpoB  S450L / I fabG 1, katG  S315G R rpoB  p.Ser450Leu , rpoC  p.Gly332Arg  / I fabG  c.-15C>T, katG  p.Ser315Thr R rpoB  p.Ser450Leu / I fabG  c.-15C>T, katG  p.Ser315Thr

365/2019 Rezist. Rezist. R rpoB  D435V / I katG  S315G R rpoB  p.Asp435Val  / I katG  p.Ser315Thr R rpoB  Asp435Val / I katG  p.Ser315Thr 

* slúži iba na stanovenie rezistencie na rifampicín

Genotypové stanovenie rezistencie na rifampicín a izoniazid



JLF UK v Martine, 2020   

8 
 

použiť TB-Profiler  a PhyResSe, nakoľko My-
krobePredictor umožňuje klasifikovať kmeň 
iba do všeobecnej superlínie, čo predsta-
vuje výraznú limitáciu v molekulárno-epi-
demiologickej analýze MDR kmeňov M. tu-
berculosis. Podrobná fylogenetická analýza 
umožňuje identifikovať pôvod kmeňa M. 
tuberculosis a detailne opísať epidemiolo-
gickú príbuznosť pacientov.  

Výsledky získané WGS sú pre leká-
rov a klinických pracovníkov dostupné vo 
výrazne kratšom časovom rámci v porov-
naní s výsledkami fenotypového stanove-
nia citlivosti. Okrem už spomenutých výhod 
poskytujú sekvenačné dáta možnosť študo-
vať rezistenciu aj na najnovšie používané 
antituberkulotiká (vrátane bedachilínu a li-
nezolidu) a sledovať prenos a ohniská tu-
berkulózy na medzinárodnej úrovni.  
 
Záver 

Klinické využitie WGS sa postupne 
uplatňuje v mnohých odvetviach medicíny. 
Výsledky v predkladanej publikácii potvr-
dzujú vysokú citlivosť tejto metodiky 
v diagnostike rezistentných foriem tuber-
kulózy a analýze molekulárnej epidemioló-
gie ochorenia, a zároveň predstavujú ob-
rovský potenciál využitia WGS v rutinnej 
diagnostickej praxi. 

 
Táto práca bola podporená grantom APVV-
18-0084 a grantom UK /81/2020. 
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Úvod 
 Detský a adolescentný vek sú kľúčo-
vými etapami v živote pre psychické zdra-
vie jedinca. Až polovica všetkých psychic-
kých ťažkostí začína do veku 14 rokov, av-
šak väčšina z nich zostáva v tomto období 
nediagnostikovaná. Depresia alebo depre-
sívna porucha (DP) je závažná mentálna po-
rucha a v dnešnej dobe je jedným z najčas-
tejších ochorení u adolescentov. Prevalen-
cia u detí a adolescentov je 10-20% a spá-
chanie samovraždy je až treťou najčastej-
šou príčinou smrti u mladých ľudí vo veku 
15-19 rokov. Neliečená depresia v dospe-
losti významne ovplyvňuje kvalitu života 
postihnutého pacienta, ale  i jeho okolia 
(WHO, 2020). 

Depresia je multifaktoriálne ocho-
renie, ktorého presný patomechanizmus 
nebol doposiaľ odhalený. Jedným zo sú-
časne sledovaných mechanizmov vzniku 
depresie je neuroplastická teória, teda 
oslabená neurogenéza a synaptogenéza. 
Rastové faktory sú cytokíny, ktoré riadia 
osud buniek, vznik a vývoj tkanív, vrátane 
mozgu (Galvez-Contreras et al., 2016). K 
rastovým faktorom patria neurotrofické 
faktory ako napríklad BDNF (brain-derived 
neurotrophic factor), NGF (nerve growth 
factor), GDNF (glial cell line derived neu-
rotrophic factor), či s100B, ktoré regulujú 
neurogenézu, neuronálny rast, diferenciá-
ciu a plasticitu neuronálnych sietí, čo sú 
deje významné pri vývoji špeciálne v mla-

dom veku (Pallavi et al., 2013). BDNF je naj-
skúmanejším potenciálnym markerom pri 
depresii či iných poruchách nálady. Jeho 
znížené hladiny v krvi, či znížená expresia 
sú spojené s depresiou a terapia antidepre-
sívami jeho hladinu a expresiu zvyšuje (Bru-
noni et al., 2008; Duman a Monteggia, 
2006). BDNF spolu s NGF by mohli predsta-
vovať tzv. state markery depresie (Sen et 
al., 2008).  

GDNF je faktor, ktorý sa často vysky-
tuje v centrálnej nervovej sústave (CNS), 
a nedávne štúdie poukazujú na jeho úlohu 
pri bipolárnej i unipolárnej depresívnej po-
ruche (Barbosa et al., 2011a; Barbosa et al. 
2011b; Takebayashi, et al., 2006). 

s100B je proteín vylučovaný glio-
vými bunkami a jeho trofický či apoptotický 
účinok na neuróny závisí od jeho koncen-
trácie (Rajewska-Rager a Pawlaczyk, 2016; 
Schroeter et al., 2003; Steiner et al., 2011). 
V štúdiách bol spojený s poškodením he-
matoencefalickej bariéry a mohol by byť 
preto markerom jej integrity (Arora et al., 
2019). 

Rastové faktory ako VEGF (vascular 
endothelial growth factor) a VGF (nemá 
akronym) boli rovnako v štúdiách sledo-
vané ako potenciálne prediktory diagnózy 
a prognózy depresívnej poruchy u dospe-
lých (Galvez-Contreras et al., 2016), ale i u 
detí (Becerril-Villanueva et al., 2019). VEGF 
je faktor regulujúci angiogenézu, vaskulo-
genézu, rast endotelových buniek, ich mig-
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ráciu, či permeabilitu ciev (Galvez-Contre-
ras et al., 2016). Novšie štúdie ukazujú, že 
VEGF má priamy vplyv aj na neuróny a hrá 
úlohu v neuroprotekcii (Storkebaum et al., 
2004). 

VGF je neuropeptid regulovaný fak-
torom BDNF a rovnako je závislý od 
transkripčného faktora CREB. Moduluje 
nervové funkcie, zvyšuje synaptickú plasti-
citu i neurogenézu v gyrus dentatus. Je 
downregulovaný pri depresii a antidepre-
sívna terapia či fyzické cvičenie jeho expre-
siu zvyšujú (Thakker-Varia et al., 2009).  

Štúdie ukazujú, že jedným z prítom-
ných dejov spojených s depresívnou poru-
chou je aktivácia imunitného systému. 
Meta-analýza odhalila, že u pacientov s DP 
boli v krvi namerané vyššie hladiny prozá-
palových cytokínov oproti zdravým kon-
trolám (Dowlati et al., 2010). Jedným 
z markerov zápalu s nízkou intenzitou (tzv. 
low-grade inflammation) je suPAR. Je to 
rozpustná forma receptora pre urokiná-
zový aktivátor plazminogénu. Uvoľňuje sa 
pri väzbe urokinázy na receptor uPAR, 
ktorý je normálne viazaný v membráne 
(Gustafsson et al., 2017). V poslednej dobe 
je sledovaný jeho vzťah s depresívnou pa-
tológiou. 
 
Cieľ 

Cieľom našej štúdie bolo porovnať 
plazmatické hladiny vybraných vyššie uve-
dených rastových faktorov a faktorov fibri-
nolytického systému u depresívnych ado-
lescentov s hladinami u zdravých rovesní-
kov.  
 
Metódy 

Celkovo bolo do štúdie zahrnutých 
31 mladých pacientov so závažnou až veľmi 
závažnou depresívnou poruchou bez psy-
chotických symptómov vo veku 11 – 21 ro-
kov (20 dievčat, 11 chlapcov), ktorí boli 
hospitalizovaní na Psychiatrickej klinike 
Univerzitnej nemocnice Martin. Z toho 
bolo vybratých 12 pacientov vo veku 16 – 

19 rokov a 17 zdravých adolescentov podľa 
veku a pohlavia. Štúdia bola schválená Etic-
kou komisiou Jesseniovej lekárskej fakulty 
UK v Martine. Pacientom bola v deň prijatia 
do nemocnice odobratá venózna krv, z kto-
rej bola následne spracovaná plazma a tá 
bola uchovávaná v mrazničke pri teplote 
mínus 80°C až do doby analýzy. Krv za rov-
nakých podmienok bola odobratá aj zdra-
vým vekovo podobným dobrovoľníkom. Na 
základe literatúry a skúseností zahraničnej 
spolupracujúcej inštitúcie bolo vybraných 5 
markerov – VEGF, VGF, GDNF, suPAR 
a s100B, ktorých hladiny v plazme boli 
kvantifikované pomocou komerčných 
ELISA kitov – VEGF (BioLegend, USA), VGF, 
GDNF, suPAR a s100B (MyBioSource, USA) 
a porovnávané u depresívnych a zdravých 
adolescentov. Namerané dáta boli štatis-
ticky spracované v programe GraphPad 
Prism 8.0.1. Výsledky s p < 0,05 boli pova-
žované za štatisticky signifikantné. Na ziste-
nie sily testu (tzv. power analýza) bol pou-
žitý program G*Power 3.1.9.4. 
 
Výsledky 

V tejto štúdii bolo vyhodnotených 
12 pacientov s depresívnou poruchou vo 
veku 16 – 19 rokov (priemer 17,1 rokov; 6 
chlapcov, 6 dievčat) a 17 zdravých kontrol 
v rovnakej vekovej skupine (priemer 17,8 
rokov; 9 chlapcov, 8 dievčat). 

Štatistická analýza ukázala signifi-
kantne vyššie hladiny faktoru VEGF u dep-
resívnych pacientov v porovnaní s kon-
trolami. U chlapcov bol rozdiel výraznejší (p 
< 0,0001) ako u dievčat (p = 0,0036).  

Power analýza potvrdila, že počet 
subjektov v každej skupine pri faktore VEGF 
je dostatočný (sila efektu d = 2,33). Signifi-
kantný vplyv pohlavia zohráva rolu aj pri 
faktore VGF u pacientov, kde chlapci majú 
vyššie hodnoty (p = 0,0124). Faktor s100B 
je na hranici významnosti medzi zdravými 
a depresívnymi adolescentami (p = 0,05). 
Ostatné faktory neboli signifikantne od-
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lišné medzi skupinou depresívnych pacien-
tov a zdravých kontrol, ale sila efektu 
u nich bola slabá, prípadne stredne silná.  

Výsledky sú zosumarizované v ta-
buľkovej forme (tab. 1) a graficky zobra-
zené v grafoch (obr. 1).  
 

 
Tab. 1. Výsledky koncentrácií jednotlivých parametrov u pacientov s depresívnou poruchou a u kontrol. 

Parameter Pacienti (priemer ± SD) Kontroly (priemer ± SD) p-hodnota Sila efektu d 

VEGF 112,0 ± 21,3 pg/ml 72,5 ± 11,1 pg/ml < 0,0001 2,33 

VGF 142,8 ± 54,2 pg/ml 153,2 ± 64,7 pg/ml 0,66 0,17 

GDNF 74,1 ± 84,4 pg/ml 55,2 ± 59,7 pg/ml 0,50 0,26 

suPAR 6,3 ± 2,7 ng/ml 4,8 ± 1,4 ng/ml 0,07 0,70 

s100B 812,4 ± 457,9 pg/ml 533,7 ± 274,4 pg/ml 0,05 0,74 
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Obr. 1: Grafické zobrazenie koncentrácií jednotlivých parametrov (VEGF, VGF, GDNF, suPAR a s100B) v plazme. 
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Diskusia a záver 

Naša práca ukázala signifikantný 
rozdiel hladín parametra VEGF a hranične 
signifikantný rozdiel parametra s100B me-
dzi depresívnymi pacientmi a zdravými 
kontrolami. Rovnako vyššie hladiny VEGF 
v sére u depresívnych adolescentov boli 
namerané aj v štúdii autorov Becerril-Villa-
nueva et al. (2019) oproti kontrolám, čo je 
v súlade aj s nedávnou meta-analýzou 
u dospelých depresívnych pacientov (Tseng 
et al., 2015). Hladiny VEGF v sére u adoles-
centov neklesli ani po 8-týždňovej terapii 
fluoxetínom (Becerril-Villanueva et al., 
2019). Doposiaľ nebol odhalený priamy 
vzťah medzi hladinami VEGF v CNS a perifé-
rii, ani vysvetlená možná príčina vyšších 
hladín u pacientov s depresiou. Nakoľko sa 
predpokladá účasť VEGF v neuroprotekcii 
pred oxidačným stresom a zistila sa pozi-
tívna asociácia medzi hladinami VEGF 
a zvýšenou permeabilitou hematoencefa-
lickej membrány (HEB; Rigau et al., 2007), 
vyššia expresia VEGF a tým i permeabilita 
HEB môžu byť nástrojom, ako VEGF pri-
spieva k ochrane pred voľnými radikálmi 
a k vyššej neurogenéze (Tseng et al., 2015).  

Rozdiel hladín s100B medzi pacien-
tmi a zdravými kontrolami leží na hranici 
významnosti, ale v našej štúdii nebol dosta-
točný počet pozorovaní, t.j. sila efektu ne-
bola dostatočne veľká. Vyššie hladiny 
s100B v sére už boli pozorované u depre-
sívnych adolescentov a mladých dospelých 
(Arora et al., 2019). Falcone et al. (2010) 
našiel koreláciu medzi vyššími hladinami 
s100B v sére a suicidálnymi myšlienkami 
adolescentov s poruchami nálady. Meta-
analýza u dospelých pacientov s depresív-
nou i bipolárnou poruchou rovnako odha-
lila vyššie hladiny s100B oproti kontrolám 
(Schroeter et al., 2013). Zhang et al. (2009) 
poukázal na možnú rolu mierne zvýšených 
hladín s100B v neuroprotekcii. Zmeny hla-
dín s100B podporujú hypotézu, že poruchy 
nálady súvisia s patológiou gliových buniek 

(Rajkowska, 2000). Kombináciou genetic-
kých a environmentálnych faktorov (stres) 
môže v skorých štádiách depresie dôjsť 
k poškodeniu gliových buniek, čo následne 
vedie k patológii neurónov s rozvojom 
ochorenia. Medzi faktory, ktoré vedú k pr-
votnému poškodeniu astrocytov či iných ty-
pov gliových buniek, patrí zvýšená koncen-
trácia glukokortikoidov a nedostatok neu-
rotrofických a angiogenetických faktorov 
(Rajkowska a Miguel-Hidalgo, 2007). 

U faktorov VGF, GDNF a suPAR sme 
nepozorovali rozdielne hladiny medzi dep-
resívnymi adolescentami a zdravými roves-
níkmi, ale na definitívne potvrdenie tohto 
nálezu by boli potrebné štúdie s väčším 
počtom subjektov. Hladiny VGF u depresív-
nych dospelých pacientov boli v nedávnych 
štúdiách znížené oproti kontrolám (Jiang et 
al., 2017; Thakker-Varia et al., 2009) a anti-
depresívna liečba ich zvyšovala (Jiang et al., 
2017). Doposiaľ nie je známa úloha tohto 
proteínu pri patomechanizme depresie, ani 
či prechádza HEB. Jeho hladiny ale boli na-
merané aj v rôznych oblastiach mozgu a v 
cerebrospinálnom moku (CSF), pri-
čom fluktuácia koncentrácií v sére by 
mohla odzrkadlovať neurotrofické poruchy 
v limbickej oblasti (Jiang et al., 2017). Nová 
štúdia sledujúca hladiny VGF u depresív-
nych pacientov zistila, že jeho koncentrácie 
negatívne korelujú s výškou rizika spácha-
nia samovraždy a mohol by byť využívaný 
ako marker rizika samovraždy u depresív-
nych pacientov (Li et al., 2020). Táto štúdia 
predpokladá funkciu VGF v odpovedi orga-
nizmu na stres, nakoľko záťažou zvýšené 
hladiny kortikosteroidov znižujú expresiu 
VGF v sére i mozgu (Stanley et al., 2019). 

Publikácie porovnávajúce hladiny 
GDNF medzi depresívnymi a zdravými sub-
jektmi sú nejednotné, hladiny boli pozoro-
vané bez rozdielu medzi skupinami (Bilgiç 
et al., 2020), znížené u DP v štúdiách 
s mladšími dospelými a adolescentmi (Pal-
lavi et al., 2013; Sun et al., 2019), ale i zvý-
šené u pacientov s neskorším nástupom 
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ochorenia (Wang et al., 2011). Štúdie uka-
zujú, že faktor GDNF by mohol chrániť neu-
róny pred oxidačným stresom a zohrávať 
úlohu v systéme odmeny, tzv. reward sys-
tem (Lucassen et al., 2010; Uchida et al., 
2011). 

Nakoľko sa zistilo, že pri depresii hrá 
úlohu aj aktivovanie imunitného systému, 
marker zápalu nízkej intenzity ako je suPAR 
by mohol mať aj pri tomto ochorení určité 
uplatnenie. Nedávna štúdia detegovala 
vyššie plazmatické hladiny suPAR u depre-
sívnych pacientov a tých, čo sa pokúsili 
o samovraždu, oproti kontrolám (Ventorp 
et al., 2015). Vo väčšine prípadov hladiny 
suPAR pozitívne korelujú s hladinami TNF-
α a C-reaktívneho proteínu (CRP; Koch et 
al., 2011; Wrotek et al., 2015). Stanovova-
nie hladín suPAR oproti prozápalovým cy-
tokínom má výhody v tom, že hladiny sú 
ľahšie detekovateľné (v ng/ml), sú stabilné 
aj pri opätovnom rozmrazovaní a sú nezá-
vislé od cirkadiánnych rytmov (Ventorp et 
al., 2015). V 5-ročnej štúdii bola zistená po-
zitívna korelácia medzi hladinami suPAR 
a rizikom depresívnej poruchy i hospitalizá-
cie s touto diagnózou (Haastrup et al., 
2014).  

Táto štúdia bola súčasťou väčšieho 
projektu a na jej základe bol vybratý súbor 
miRNA súvisiacich s VEGF faktorom a ich 
expresia bola porovnávaná u depresívnych 
adolescentov a zdravých kontrol. Rovnako 
bol sledovaný aj vplyv antidepresívnej tera-
pie. Súbory s väčším počtom subjektov by 
mohli potvrdiť vplyv aj ďalších z týchto vy-
braných faktorov pri patomechanizme dep-
resie. 
 
Táto práca bola podporená projektmi 
UK/138/2020, VEGA 1/0255/18 a VEGA 
1/0044/18. 
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Úvod 

Tuberkulóza (TB) je najčastejšou 
príčinou úmrtia spôsobeného infekčnou 
chorobou (nachádza sa v zozname desia-
tich najčastejších príčin úmrtia). V roku 
2019 bolo nakazených celosvetovo 10 mili-
ónov ľudí a viac než milión ľudí zomrelo na 
toto ochorenie. Tuberkulózu spôsobuje 
baktéria Mycobacterium tuberculosis 
(Mtb), ktorá sa prenáša vzdušnou cestou, 
obyčajne kašľaním (WHO, 2020). Mtb má 
schopnosť perzistencie v organizme počas 
dlhého obdobia a u 95 % infikovaných má 
práve takúto latentnú formu (Dietrich a Do-
herty, 2009).  

Je známe, že aktivácia imunitného 
systému vedie k systémovému zápalu, 
ktorý je typický pre TB (Rohini et al., 2016). 
Systémový zápal sa prejavuje vo zvýšení 
koncentrácie C-reaktívneho proteínu (CRP) 
kvôli zvýšenej syntéze proteínov akútnej 
fázy. Zvýšené hladiny CRP môžu slúžiť ako 
citlivý indikátor priebehu tuberkulózy a zní-
ženie koncentrácie CRP počas liečby uka-
zuje dobrú terapeutickú odpoveď (Shaikh 
et al., 2012).  Ďalším parametrom indikujú-
cim zápal je zvýšená sedimentácia erytro-
cytov (ESR). Tieto dva parametre sa využí-
vajú najmä v diagnostickej praxi (Peresi et 
al., 2008). 

Tuberkulóza spôsobuje niekoľko he-
matologických abnormalít. Anémia je bež-
nou hematologickou komplikáciou u 16 až 
94 % pacientov liečených na tuberkulózu. 

(Lee et al., 2006). Anémia býva často ko-
morbiditou spolu s predošlými chronickými 
ochoreniami. K ďalším príčinám anémie 
patria metabolické deficiencie a ochorenia 
kostnej drene. Posledným typom je au-
toimunitná hemolytická anémia (Balepur a 
Schlossberg, 2016).   

Anémia spojená s chronickým ocho-
rením je vyvolaná obmedzeným prenosom 
železa do jadra erytrocytov. Pri zápale do-
chádza k aktivácii retikuloendoteliálnych 
buniek a tento faktor takisto prispieva 
k anémii z nedostatku železa. Aktivácia 
týchto buniek urýchľuje rozpad erytrocytov 
a kompenzačnou reakciou na to  reaguje 
erytropoetín. Odpoveď kostnej drene na 
erytropoetín u pacientov s chronickými 
ochoreniami kostnej drene je limitovaná 
a dochádza k abnormálnemu rastu erytro-
idných buniek (Balepur a Schlossberg, 
2016). 

Svoju rolu pri vzniku anémie majú aj 
aktivované monocyty. Uvoľňujú tumor ne-
krotizujúci faktor α (TNF-α) a iné cytokíny, 
ktoré oslabujú kompenzačnú odpoveď 
erytropoetínu na anemický stav v orga-
nizme (Ebrahim et al., 1995).     

Posledným faktorom prispievajúcim 
k anémii je laktoferín, ktorý sa uvoľňuje 
z granúl leukocytov počas fagocytózy. 
Viaže na seba železo a tým sa na transferín 
neviaže dostatok železa. Dochádza teda k 
zníženiu koncentrácie železa potrebného 
na tvorbu erytrocytov (Boeser, 1974).  
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K metabolickým príčinám anémie 
patrí nedostatok folátu alebo vitamínu B12. 
Nedostatok folátu je spojený s malnutrí-
ciou a aj zvýšenými nárokmi organizmu pri 
aktívnej forme TB. Nedostatok týchto 
dvoch látok spôsobuje makrocytárnu ané-
miu, ktorá sa môže objaviť aj počas liečby 
tuberkulózy. S ustupujúcim zápalom počas 
liečby sa regeneruje funkcia kostnej drene 
a tým aj hematopoéza, následkom čoho 
dochádza k retikulocytóze, t. j. nadmer-
nému počtu retikulárnych buniek, ktoré sú 
považované za vývojové štádium erytrocy-
tov (Das et al., 2003)  

Pri liečbe tuberkulózy bola zistená 
deštrukcia erytrocytov, a tým aj sekun-
dárna anémia. Tento typ anémie sa vysky-
tol u infikovaných pacientov s aktívnou for-
mou TB, no počas správnej liečby hemolýza 
ustúpila (Nandennavar et al., 2011). Vo vše-
obecnosti aj anémia, nezávisle od hladín 
železa, má za následok progresiu a zvýšenú 
mortalitu TB (Isanaka et al., 2012). 

V patofyziológii tuberkulózy zohrá-
vajú svoju úlohu aj trombocyty. Nedávna 
štúdia ukázala, že trombocyty sú produko-
vané aj v pľúcach (Lefrançais et al., 2017). 
Trombocyty spolu s monocytmi regulujú 
dozrievanie imunitných buniek a sekréciu 
cytokínov, čoho sôdledkom je skutočnosť, 
že trombocyty sú schopné ovplyvňovať 
imunitný systém už v ranných štádiach in-
fekcie. U pacientov so závažnou formou 
pľúcnej TB bola pozorovaná trombocytóza, 
a takisto bola narušená funkcia doštičiek 
ako aj ich tvar (Fox et al., 2018). 

Tuberkulóza má nepriaznivý vplyv aj 
na kostnú dreň. Ide najmä o fibrózu kostnej 
drene, ktorá vzniká nahromadením makro-
fágov obsahujúcich pohltené mykobaktérie 
(Khvitiya et al., 2004). Fibrotické zmeny v 
kostnej dreni poškodzujú tvorbu celého 
radu buniek, ktoré sa tam za normálnych 
okolností tvoria. Výsledkom je tzv. 
myeloftizická anémia (Laszlo a Huang, 
1990). Pri tejto anémii pozorujeme abnor-
málny tvar erytrocytov v tvare slzy 

a erytrocyty s jadrom. Tieto zmeny boli ná-
jdené v kavitách pri pľúcnej tuberkulóze, 
v granulomatóznych ložiskách v slezine, 
lymfatických uzlinách a v pečeni (Andre et 
al., 1961). 

Antituberkulotická liečba má veľký 
vplyv na hematologické parametre pa-
cienta. Takmer všetky antituberkulotiká 
majú do určitej miery nežiaduce účinky he-
matologického charakteru. Aj keď sa odpo-
rúča vykonávať rutinné hematologické vy-
šetrenia len pri podávaní cykloserínu, 
etambutolu a rifabutínu, v klinickej praxi sa 
tieto hematologické vyšetrenia vykonávajú 
u každého pacienta. Dôvodom sú vyššie 
spomenuté nežiaduce účinky a používanie 
kombinácie viacerých (väčšinou 4) antitu-
berkulotík. Z nich najpoužívanejší izoniazid 
a rifampicín vykazujú najväčšiu škálu nežia-
ducich účinkov na krvné parametre (Bale-
pur a Schlossberg, 2016).  

Cieľom tejto štúdie je analyzovať 
hematologické parametre, CRP, ESR, ale aj 
hladiny pečeňových enzýmov a kyseliny 
močovej u pacientov, ktorí boli hospitalizo-
vaní v priebehu roka 2019 v Národnom ús-
tave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrud-
níkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch a po-
rovnať ich stav na začiatku liečby a pri pre-
pustení z hospitalizácie po absolvovaní pr-
vej časti liečby, resp. aj vo vzťahu k pohla-
viu a typu rezistencie na antituberkulotiká.  
 
Materiál a metódy  

Do štúdie bolo zaradených 16 žien 
a 24 mužov s pľúcnou tuberkulózou (vo 
veku od 24 do 84 rokov), ktorí boli hospita-
lizovaní v Národnom ústave tuberkulózy, 
pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, 
vo Vyšných Hágoch. Pacientom bola diag-
nostikovaná tuberkulóza prostredníctvom 
svetelnej mikroskopie, kultiváciou na pev-
nom Löwenstein-Jensenovom médiu a prí-
padný typ rezistencie bola detegovaný po-
mocou PCR metódy. Pacienti boli vyšetrení 
takisto röntgenologicky pre prípadné 
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pľúcne abnormality. K základným sledova-
ným parametrom patrili vybrané hemato-
logické parametre (koncentrácia hemoglo-
bínu, sedimentácia erytrocytov, počet 
erytrocytov, leukocytov a trombocytov) a 
CRP. Hodnotili sme aj hladiny pečeňových 
enzýmov (ALT a AST) a kyseliny močovej 
ako markery poškodenia pečene a obličiek 
počas antituberkulotickej liečby. Tieto pa-
rametre sme porovnávali pred začatím 
liečby (odber realizovaný bezprostredne po 
prijatí pacientov) a po jej skončení a ná-
sledne štatisticky vyhodnotili.     

Pacientom bola podávaná antitu-
berkulotická liečba v rôznych kombiná-
ciách. 28 pacientom bola podávaná štvor-
kombinácia antituberkulotík, t.j rifampicín, 
izoniazid, etambutol, pyrazínamid. U 4 pa-
cientov bol ešte k tejto kombinácii pridaný 
streptomycín. 8 pacienti boli liečení 
izoniazidom spolu v kombinácii s rifampicí-
nom a etambutolom. Trojkombináciou 
izoniazid, etambutol a pyrazínamid bol lie-
čený jeden pacient. Jeden pacient bol lie-
čený iba rifampicínom a streptomycínom. 2 
pacientom bola podávaná dvojkombinácia 
izoniazidu a rifampicínu. Pacientom so zvý-
šenými hodnotami hepatálnych enzýmov 
boli podávané na zmiernenie nežiaduceho 
poškodenia pečene antituberkulotikami 
hepatoprotektíva.   
 
Štatistická analýza  

Štatistická analýza výsledkov bola 
vykonaná pomocou t-testu. p hodnotu 0,05 
a menej sme považovali za štatisticky vý-
znamnú, p < 0,01 za veľmi signifikantnú a p 
< 0,001 za výrazne signifikantnú. 

 
Výsledky a diskusia 

V tab. 1 je uvedený priemerný vek, 
priemerné hodnoty nameraných hemato-
logických parametrov, koncentrácií peče-
ňových enzýmov a kyseliny močovej pa-
cientov s tuberkulózou.  

Zo sledovaných 40 pacientov bolo 
39 pacientov s citlivými kmeňmi Mtb. 

U jednej pacientky sa objavila rezistentná 
forma TB na izoniazid.   

Priemerné hodnoty hladiny hemog-
lobínu boli mierne znížené oproti náležitým 
klinickým hodnotám daného laboratória, 
pričom počas liečby nedošlo k významnej 
zmene.  

Naopak priemerné hladiny ESR, CRP 
a počet leukocytov pred liečbou boli vý-
znamne zvýšené oproti referenčným hod-
notám. Zvýšenie hladiny leukocytov sa po-
važuje za bežne pozorovaný jav, keďže pri 
infekcii TB sú zapojené do protizápalovj re-
akcie polymorfonukleárne leukocyty 
a makrofágy (Rohini et al., 2016).   

Ukazovatele ako sedimentácia 
erytrocytov (ESR), koncentrácia CRP, počet 
trombocytov a leukocytov boli po hospita-
lizácii a príslušnej liečbe významne nižšie. 
Najväčší rozdiel bol pozorovaný v prípade 
ESR (73,15 mm/h oproti 56,38 mm/h) 
a CRP (73,07 oproti 40,94 mg/l). Práve tieto 
dva parametre dokazujú úspešnosť liečby 
a korelujú s ustupujúcim zápalovým proce-
som v organizme. Pokles v sérových kon-
centráciách CRP a iných proteínov akútnej 
fázy bol pozorovaný zároveň so zvýšenou 
koncentráciou hemoglobínu počas liečby aj 
u iných autorov (Lawn et al., 2000).  

Anémiu často pozorujeme u pacien-
tov s tuberkulózou a je výrazným rizikovým 
faktorom pre mortalitu (Ciglenecki et al., 
2007). Podľa nedávno publikovanej me-
taanalýzy takmer u 62 % pacientov s tuber-
kulózou sa objavila sideropenická alebo 
megaloblastická forma anémie (Barzegari 
et al., 2019). V našej štúdii bola priemerná 
hladina hemoglobínu na začiatku liečby pri 
diagnostikovaní ochorenia 115 g/l. Znížený 
počet erytrocytov malo pred liečbou záro-
veň 23 pacientov z 38, t.j 60,5 %. 31 pacien-
tov malo zníženú koncentráciu hemoglo-
bínu v krvi. Nízka hladina hemoglobínu sa 
objavuje bežne ako sprievodný jav chronic-
kého zápalu (Rohini et al., 2016). Pri zápa-
lovej reakcii dochádza k tvorbe a uvoľňova-
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niu rôznych zápalových cytokínov, ako na-
príklad IL-6 a TNF-α, ktoré znižujú tvorbu 
erytropoetínu a ovplyvňujú metabolizmus 

železa. Tieto procesy vplývajú negatívne na 
erytropoézu (Weiss et al., 2005). 

 
 

Tab. 1: Porovnanie vybraných laboratórnych parametrov počas liečby (uvedené ako priemer ± SE; náležité hod-
noty a použité jednotky: ESR – sedimentácia, CRP – C-reaktívny proteín, ALT – alanín-aminotransferáza, AST – 
aspartát-amino-transferáza) 

Parametre 
Referenčné hod-

noty 
Pacienti s TB pred 

liečbou 
Pacienti s TB po 

liečbe 
p-hodnota 

Vek - 
Ženy 50,31 

Muži 48 
- 

 

Hemoglobín [g/l] 
Všetci pacienti (n = 38) 
Ženy (n = 14) 
Muži (n = 24) 

Muži 135 – 170 
Ženy 120 – 158 

 
117,16 ± 17,55 
118,4 ± 20,88 
116,2 ± 15,75 

 
116,13 ± 16,91 
116,8 ± 20,71 
115,8 ± 14,73 

 
0,65 
0,51 
0,83 

ESR (mm/h) 
Všetci pacienti (n = 34) 
Ženy (n = 12) 
Muži (n = 22) 

3 – 10 

 
73,15 ± 28,01 
67,42 ± 33,12 
76,27 ± 25,09 

 
56,38 ± 27,03 
52,58 ± 32,31 
58,45 ± 23,85 

 
0,0001 

0,05 
0,001 

CRP (mg/l) 
Všetci pacienti (n = 39) 
Ženy (n = 15) 
Muži (n = 24) 

0,0 – 6,0 

 
73,07 ± 62,95 
56,64 ± 59,24 
83,33 ± 64,27 

 
40,94 ± 50,72 
28,37 ± 31,50 
48,80 ± 58,99 

 
0,001 
0,02 

0,016 

Erytrocyty [1012/l] 
Všetci pacienti (n = 38) 
Ženy (n = 14) 
Muži (n = 24) 

muži 4,5 – 5,3 
ženy 3,80 – 4,70 

 
4,06 ± 0,6 

4,12 ± 0,61 
4,02 ± 0,61 

 
3,93 ± 0,66 
3,96 ± 0,61 
3,92 ± 0,62 

 
0,05 
0,06 
0,25 

Trombocyty [109/l] 
Všetci pacienti (n = 37) 
Ženy (n = 14) 
Muži (n = 23) 

150 – 400 

 
394,4 ± 172,12 

370,29 ± 135,17 
415,70 ± 200,74 

 
334,62 ± 165,90 
314,79 ± 93,89 

346,70 ± 183,62 

 
0,01 
0,07 
0,10 

Leukocyty [109/l] 
Všetci pacienti (n = 38) 
Ženy (n = 14) 
Muži (n = 24) 

3,8 – 10 

 
10,9 ± 4,64 
9,84 ± 3,40 

11,75 ± 5,25 

 
8,18 ± 3,21 
7,51 ± 2,73 
8,58 ± 3,46 

 
0,0003 
0,0006 

0,01 

ALT [μkat/l] 
Všetci pacienti (n = 39) 
Ženy (n = 15) 
Muži (n = 24) 

0,16 – 0,52 

 
0,44 ± 0,44 
0,25 ± 0,16 
0,57 ± 0,52 

 
0,41 ± 0,36 
0,39 ± 0,34 
0,43 ± 0,37 

 
0,81 
0,07 
0,37 

AST [μkat/l] 
Všetci pacienti (n = 39) 
Ženy (n = 15) 
Muži (n = 24) 

0,16 – 0,52 

 
0,60 ± 0,62 
0,31 ± 0,13 
0,79 ± 0,73 

 
0,42 ± 0,21 
0,36 ± 0,13 
0,47 ± 0,24 

 
0,08 
0,30 
0,05 

Kyselina močová [μmol/l] 
Všetci pacienti (n = 36) 
Ženy (n = 13) 
Muži (n = 23) 

142,0 – 340,0 

 
286,40 ± 150,91 
294,60 ± 161,24 
281,76 ± 148,28 

 
413,45 ± 175,43 
384,46 ± 187,83 
428,70 ± 170,43 

 
0,0002 

0,06 
0,001 

 
U žien bola anémia diagnostikovaná  

pri hodnotách erytrocytov pod 3,80 x 1012/l 
a u mužov pod 4,50 x 1012/l. U 3 pacientov 
bola zistená mikrocytová anémia. Tento 
typ anémie je spôsobený účinkom kyslíko-
vých radikálov, ktoré produkujú neutrofily. 

Kyslíkové radikály prechádzajú do erytrocy-
tov a narušujú ich membránu. Dochádza 
teda k lýze erytrocytov alebo k štrukturál-
nym zmenám ako napr. elongácia a mikro-
cytóza erytrocytov (Khvitiya et al., 2004).  
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Nadmerný počet trombocytov pred 
liečbou malo 18 pacientov, t.j 48,6 %. Po 
liečbe u 8 z 18 pacientov sa znížil počet 
trombocytov v rámci referenčnej hodnoty 
pod 400 x 109/l. Tento parameter koreluje 
so štúdiou, kde počas 60-dňovej liečby boli 
znížené markery aktivity trombocytov (Fox 
et al., 2018).  

U 17 pacientov z 39 (43,6 %) boli po-
zorované zvýšené hladiny ALT. 10 pacien-
tov z 39 (25,6 %) malo zvýšené hladiny ALT 
pred liečbou. 7 pacientov z 39 (17,9 %) 
malo hladiny ALT v norme na začiatku 
liečby, ale počas liečby došlo ako prejav ne-
žiaducich účinkov liečby k zvýšeniu hladiny 
ALT. AST malo zvýšené 20 pacientov, z toho 
9 pacientom sa zvýšilo AST počas liečby.  

Hepatoxicita antituberkulotík je 
jedným z najčastejších nežiaducich účinkov 
antituberkulotík, ktorý býva niekedy aj pri-
čínou vysadenia alebo zámeny konkrét-
neho liečiva (Noor et al., 2020). Poškodenie 
pečene sa prejavuje hlavne pri vyšších dáv-
kach podávaných tuberkulotík a ich vzá-
jomnou kombináciou (Sharma et al., 2010). 
Najčastejšie ide o výsledok interakcie ri-
fampicínu s izoniazidom alebo s pyrazína-
midom. Závažná forma hepatotoxicity bola 
dokumentovaná aj pri súčasnom podávaní 
paracetamolu a izoniazidu (Noor et al., 
2020). Hepatotoxicita antituberkulotík sa 
prejavuje vracaním, zvýšením koncentrácií 
hepatálnych enzýmov a hepatitídou (Arbex 
et al., 2010). U 2 pacientov sa prejavila po-
lieková hepatopatia, z toho u 1 pacienta 
bol vysadený etambutol a namiesto etam-
butolu sa podával streptomycín. K zame-
dzeniu hepatotoxicity boli podávané 20 pa-
cientom hepatoprotektíva. 1 pacientovi 
bola diagnostikovaná vírusová hepatítida C 
spolu s HIV infekciou.    

Zvýšenie plazmatickej koncentrácie 
kyseliny močovej je takisto veľmi častý ne-
žiaduci účinok počas liečby tuberkulózy 
(najmä pyrazínamidom). Metabolit pyrazí-
namidu inhibuje tubulárnu sekréciu kyse-

liny močovej, čoho výsledkom je hyperuri-
kémia. Zvýšené hladiny kyseliny močovej si 
zvyčajne nevyžadujú prerušenie liečby, ale 
odporúča sa farmakologicky navodiť uriko-
zúriu. V našej štúdii malo hyperurikémiu 25 
pacientov, z toho 17 pacientom bol na 
zmiernenie hyperurikémie podávaný alo-
purinol (Arbex et al., 2010).   

Okrem spomenutých parametrov 
sme sledovali RTG regresiu pľúcnych nále-
zov pacientov. Parciálnu regresiu bolo 
možné sledovať už po 2 týždňoch liečby 
u pacientov s citlivou formou Mtb a takisto 
aj u pacientky s monorezistenciou na 
izoniazid. 35 pacientov z celkového počtu 
40 pacientov dosiahlo počas niekoľkotýž-
dňovej liečby parciálnu regresiu na RTG 
snímke. 
 
Záver 

Táto štúdia ukázala, že hladiny he-
moglobínu a počet erytrocytov boli znížené 
u pacientov s tuberkulózou, zatiaľ čo ESR, 
CRP a množstvo leukocytov bolo zvýšené 
v porovnaní s referenčnými hodnotami. 
Zvýšená koncentrácia leukocytov v krvi sig-
nalizuje prebiehajúci zápal a znížené množ-
stvo erytrocytov a zvýšené CRP vysvetľujú 
častý výskyt anémie u týchto pacientov. 
Zvýšené hladiny AST a ALT signalizujú po-
škodenie pečene buď kvôli chronickej he-
patopatii často spôsobenej alkoholom 
alebo v niektorých prípadoch aj kvôli anti-
tuberkulotickej liečbe. Zvýšená koncentrá-
cia kyseliny močovej je častým nežiaducim 
účinkom podávaného pyrazínamidu. Počas 
úspešnej liečby väčšinou dochádza aj po-
stupnej úprave jednotlivých parametrov, aj 
keď sa nedosahuje v prvej fázy liečby počas 
hospitalizácie. 

 
Táto práca bola podporená grantom APVV-
18-0084 a grantom UK /81/2020. 
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Úvod  

Syndróm akútnej respiračnej tiesne 
(ARDS) je život ohrozujúcim stavom s akút-
nym nástupom príznakov respiračnej insu-
ficiencie v dôsledku difúzneho poškodenia 
alveol, ktorý môže progredovať až do mul-
tiorgánového zlyhania alebo ireverzibilnej 
pľúcnej fibrózy.  

Napriek pribúdajúcim poznatkom 
o patofyziológii zmien pri ARDS a značnom 
množstve experimentálnych i klinických 
štúdií, v ktorých sa testovali rôzne druhy 
farmakologickej i nefarmakologickej liečby, 
ARDS zostáva naďalej závažnym problé-
mom so 40 % mortalitou.  

 
Definície ARDS 

Definícia American-European Con-
sensus Conference stanovila nasledujúce 
kritériá:  

a) akútny nástup príznakov vyvola-
ných známou príčinou do 7 dní od 
inzultu;  

b) závažnú hypoxémiu rezistentnú na 
oxygenoterapiu, pričom pre ťažšiu 
formu respiračnej insuficiencie s 
pomerom parciálneho tlaku kyslíka 
v artériovej krvi (PaO2) a frakcie 
vdychovaného kyslíka (FiO2) ≤ 200 
mmHg (26,7 kPa) sa zaviedol názov 
syndróm akútnej respiračnej tiesne 
(ARDS) a pre miernejšiu formu 
ochorenia s hodnotami 
PaO2/FiO2 200-300 mmHg (26,7-40 
kPa) názov akútne poškodenie pľúc 
(ALI);  

c) rádiologický nález difúznych bilate-
rálnych infiltrátov;  

d) absencia kardiogénneho pľúcneho 
edému s hodnotou zaklineného 
tlaku v a. pulmonalis ≤18 mmHg 
(Bernard et al. 1994). 
Novšia, tzv. Berlínska definícia 

z roku 2012 definovala 3 kategórie ARDS 
podľa hypoxémie u ventilovaného pacienta 
na úrovni hodnoty pozitívneho tlaku na 
konci výdychu (PEEP) ≥ 5 cmH2O (0,5 kPa) 
(ARDS Definition Task Force 2012):  

a) mierny stupeň ARDS s hodnotou 
PaO2/FiO2 medzi 200-300 mmHg 
(26,7-40 kPa);  

b) stredný stupeň ARDS s hodnotou 
PaO2/FiO2 medzi 100-200 mmHg 
(13,3-26,7 kPa);  

c) závažný stupeň ARDS s hodnotou 
PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg (≤ 13,3 kPa).  
 

Incidencia a mortalita ARDS 
Incidencia ARDS závisí od geografic-

kých rozdielov, regionálnej genetickej va-
riability, rozdielov vo fungovaní zdravotníc-
kych systémov, ako aj rozdielov v diagnos-
tických kritériách ARDS. Podľa údajov z 50 
krajín na 5 kontinentoch bol ARDS príčinou 
hospitalizácie u 10,4 % pacientov a príčinou 
použitia umelej pľúcnej ventilácie u 23,4 % 
pacientov. Prevalencia miernej, strednej 
a závažnej formy ARDS bola 30,0 %, 46,6 % 
resp. 23,4 %. Mortalita stúpala so závažnos-
ťou ARDS v rozmedzí 35,3-40,0 % (Bellani 
et al. 2016). U podstatnej časti pacientov sa 
po prekonaní ARDS pozoruje výrazná re-
dukcia kvality života a tiež fyzická a men-
tálna dysfunkcia rôzneho stupňa (Bein et al. 
2018).  
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Etiológia a rizikové faktory ARDS 
ARDS vzniká v priebehu < 7 dní po 

expozícii priamemu (pľúcnemu) alebo ne-
priamemu (mimopľúcnemu) inzultu alebo 
v dôsledku zhoršenia respiračných symptó-
mov. Najčastejšími príčinami priamej 
formy ARDS sú pneumónia, aspirácia, či to-
penie sa, príčinami nepriamej formy ARDS 
sú sepsa, závažná trauma, akútna pankre-
atitída atď. (Ware a Matthay 2000).  

Vznik a priebeh ARDS ovplyvňujú aj 
genetické a environmentálne faktory, vek, 
pohlavie, alkoholizmus, či rôzne, najmä res-
piračné komorbidity (Spadaro et al. 2019). 
Spomedzi kandidátnych génov, ktoré súvi-
sia s ARDS, je významný gén pre angioten-
zín-konvertujúci enzým (ACE)-2. ACE-2 udr-
žiava homeostázu systému renín-angioten-
zín-aldosterón, reguluje pľúcnu vaskulárnu 
permeabilitu a je zapojený aj do progresie 
poškodenia tkanív. Okrem toho je ACE-2 re-
ceptorom pre vstup koronavírusov do bu-
niek (Li et al. 2003), čo určuje náchylnosť je-
dinca na infekciu koronavírusom a progre-
siu ochorenia (Li et al. 2020). Vysoká expre-
sia ACE-2 v pľúcach, srdci a obličkách spô-
sobuje, že tieto orgány sú pri infekcii SARS-
CoV-2 primárne zasiahnuté (Wang et al., 
2020). Súvislosti medzi ACE-2 a progresiou 
ARDS ako aj možnosti terapeutického 
ovplyvnenia ACE-2 sú počas aktuálnej pan-
démie COVID-19 predmetom intenzívneho 
výskumu (Fang et al. 2020, Li et al. 2020).  

Rozdielna náchylnosť pre nejaký typ 
infekcie vyplýva aj z génového polymor-
fizmu, ktorý vedie k  poruche niektorej zá-
palovej alebo apoptotickej kaskády, čo spô-
sobuje horšiu prognózu ARDS v príslušnej 
rase alebo populácii. Napríklad Afroameri-
čania a hispánci majú vyššiu mortalitu pri 
ARDS ako belosi (Bime et al. 2016), o.i. aj 
z dôvodu polymorfizmu génu pre Duffy an-
tigén/receptor pre chemokíny (DARC) 
(Kangelaris et al. 2012). Vyššie riziko pre 
ARDS majú aj jedinci s krvnou skupinou A, 
u ktorých polymorfizmus v AB0 géne spô-

sobuje zvýšený výskyt vaskulárnych ocho-
rení a zvýšenie hladín proteínov ovplyvňu-
júcich zápal a funkciu endotelu (Reilly et al. 
2014a).  
 
Patogenéza ARDS 

Z časového hľadiska rozlišujeme 
včasnú (exsudačnú) fázu ARDS, ktorá po 
niekoľkých dňoch prechádza do proliferač-
nej fázy. Výsledkom môže byť kom-
pletné vyhojenie alebo dochádza k progre-
sívnej fibróze a ireverzibilnému respirač-
nému zlyhaniu (Ware a Matthay 2000). 

Exsudačná fáza (<7 dní od inzultu) 
je typická rýchlym nástupom respiračnej in-
suficiencie, s tachypnoe, tachykardiou a 
respiračnou alkalózou. Na RTG hrudníka 
nachádzame difúzne alveolárne infiltráty. 
Dysfunkcia epitelovo-endotelovej bariéry 
vedie k prenikaniu tekutiny bohatej na pro-
teíny z krvných kapilár do interstícia a al-
veol, ako aj k transmigrácii neutrofilov. Ne-
utrofily spolu s alveolárnymi makrofágmi, 
trombocytmi a inými zápalovými a pľúc-
nymi bunkami produkujú rôzne mediátory, 
ktoré stimulujú rozvoj zápalu a migráciu 
a aktiváciu ďalších buniek. Tvorbu pľúc-
neho edému a zápalu podporuje aj poško-
denie alveolárnych buniek II. typu a znížená 
tvorba surfaktantu (Matthay et al. 2012). 
Výmenu plynov cez alveolo-kapilárnu 
membránu zhoršuje ukladanie hyalínových 
membrán z koagulovaných plazmatických 
proteínov v alveolách a alveolárna hemorá-
gia. Pri ARDS sú postihnuté aj endotelové 
bunky pľúcnych kapilár, čo vedie k ich zvý-
šenej permeabilite a tvorbe edému, poru-
che vazomotorického tonusu a zvýšenej 
tvorbe mikrotrombov. Zvyšujúci sa after-
load pravej komory vedie k pľúcnej hyper-
tenzii. Poškodenie epitelovo-endotelovej 
bariéry v konečnom dôsledku zhoršuje 
ventilačno-perfúzne vzťahy v pľúcach a ve-
die k refraktérnej hypoxii. Poškodenie mik-
rovaskulárneho endotelu a alveolárneho 
epitelu závisia aj od vyvolávajúceho inzultu, 
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t.j. či je príčinou ARDS priame alebo ne-
priame poškodenie pľúc. Kým pri priamom 
ARDS prevažuje poškodenie alveolárnych 
epitelových buniek, pri extrapulmonálnom 
ARDS dominuje systémový zápal a poško-
denie endotelu (Pelosi et al. 2003). Kom-
plexné pôsobenie vyššie uvedených fakto-
rov narušuje rovnováhu apoptotických pro-
cesov v pľúcach. Pri ARDS sa spomaľuje 
apoptóza neutrofilov a zrýchľuje apoptóza 
pľúcnych epitelových buniek (Galani et al. 
2010).  

V priebehu niekoľkých dní ex-
sudačná fáza plynule prechádza do prolife-
račnej fázy, s proliferáciou a zmenami 
fibroblastov a alveolárnych buniek II. typu, 
ktoré sa diferencujú na epitelové bunky I. 
typu, čím sa reepitelizuje povrch poškode-
ných alveol. To obnovuje klírens tekutiny 
z alveol, pričom debris z alveol sa postupne 
odstraňuje makrofágmi. Zlepšovanie pľúc-
nej poddajnosti a redukcia pravo-ľavých 
skratov následne zlepšuje oxygenáciu. 
Úplná reparácia štruktúry a funkcie pľúc 
nastáva až po niekoľkých týždňoch (Mat-
thay et al. 2012). 

U časti pacientov môže proliferačná 
fáza progredovať do fibrotickej fázy, ktorá 
je charakteristická difúznymi, často irever-
zibilnými fibrotickými zmenami, so zvýše-
ným ukladaním kolagénu v alveolách a po-
ruchou jeho odstraňovania (Matthay et al. 
2012).  
 
Biomarkery ARDS 

Počas ARDS dochádza k poškodeniu 
viacerých typov buniek, z ktorých sa vypla-
vujú špecifické látky. Zároveň sa niektoré 
typy buniek v poškodených pľúcach akti-
vujú a tvoria vysoké koncentrácie biolo-
gicky aktívnych substancií. Mnohé z nich je 
možné merať v telesných tekutinách a pou-
žiť ako biomarkery poškodenia alebo akti-
vácie príslušného typu buniek (Mokrá a Ko-
šútová 2015). Tieto informácie môžu zlep-
šiť identifikáciu pacientov s rizikom vzniku 
ARDS, pomôcť spoľahlivejšie odhadnúť 

progresiu poškodenia pľúc, či zhodnotiť 
stupeň odpovede na použitú liečbu (Spa-
daro et al. 2019).  

 
Najdôležitejšími markermi exsudač-

nej fázy (Blondonnet et al. 2016, Hussain et 
al. 2018) sú:  
a) markery poškodenia epitelu: receptor 

pre koncové produkty pokročilej glyká-
cie (RAGE) ako marker poškodenia al-
veolárnych buniek I. typu; markery po-
škodenia alveolárnych buniek II. typu: 
zmeny koncentrácií špecifických sur-
faktantových proteínov (SP), najmä SP-
D, a zvýšenie Krebs von den Lungen 
(KL)-6 proteínu; sekrečný proteín neci-
liárnych bronchiálnych buniek (CCSP 
alebo CC16) ako marker poškodenia 
epitelových buniek bronchiolov  

b) markery poškodenia endotelu: von 
Willebrandov faktor (vWF), rozpustná 
medzibunková adhézna molekula-1 
(sICAM-1), angiopoetín (Ang)-2, E-se-
lektín, vaskulárny endotelový rastový 
faktor (VEGF), sfingozín-1-fosfát (S1P) 
a jeho receptor (SIPR3) 

c) markery poškodenia extracelulárnej 
matrix: matrixové metaloproteinázy 
(MMP), laminíny, fragmenty elastínu 

d) markery zápalu: tumor nekrotizujúci 
faktor (TNFα), interleukíny (IL)-1β, IL-6, 
IL-8, IL-10, rozpustný antagonista IL-1 
(IL-1ra), rozpustný IL-1 receptor II (sIL-
1RII), rozpustný TNF receptor I (sTNF-
RI), rozpustný TNF receptor II (sTNF-
RII), high mobility group box nukleárny 
proteín-1 (HMGB), C-reaktívny proteín 
(CRP) 

e) markery aktivácie koagulácie a inhibí-
cie fibrinolýzy: inhibítor aktivátora 
plazminogénu (PAI)-1, proteín C, trom-
bomodulín (TM), tkanivový faktor (TF). 

 
Markermi fibroproliferačnej fázy 

ARDS (Blondonnet et al. 2016, Hussain et 
al. 2018) sú: 
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a) markery proliferácie epitelových bu-
niek: rastový faktor keratinocytov 
(KGF), rastový faktor hepatocytov 
(HGF), epidermový rastový faktor 
(EGF), transformujúci rastový faktor 
(TGF)-α, kyslý rastový faktor fibrob-
lastov (FGF), rastový faktor podobný 
inzulínu (IGF)-1  

b) markery proliferácie endotelových 
buniek: VEGF  

c) markery proliferácie fibroblastov: N-
terminálny peptid prokolagénu III (N-
PCP-III)  

d) markery apoptózy epitelových bu-
niek: Fas/FasL. 

 
Kombinácie biomarkerov 

Hoci existujú mnohé biomarkery 
poukazujúce na epitelové a/alebo endote-
lové poškodenie, aktiváciu zápalu, či koagu-
lácie, žiaden z nich nie je dostatočne spo-
ľahlivým indikátorom príslušnej fázy ARDS 
alebo poškodenia buniek v prípade, že je 
hodnotený samostatne. Pre presnejšie 
a hodnovernejšie určenie patofyziologic-
kých zmien sa odporúča použitie kombiná-
cie viacerých biomarkerov, ktorých zmena 
sa predpokladá v príslušnej fáze ARDS. Po-
drobnejšie určenie typu poškodenia 
v zmysle fenotypizácie ARDS zároveň pri-
náša možnosť cielenejšej, personalizovanej 
liečby  (Spadaro et al. 2019).  
 
Subfenotypy ARDS 
Priamy vs nepriamy ARDS 

ARDS je možné podľa primárneho 
poškodenia rozdeliť na priamy a nepriamy 
podtyp ARDS. Pri priamom fenotype ARDS, 
napr. pri pneumónii alebo aspirácii, sú pri-
márne zasiahnuté pľúca, zatiaľ čo pri ne-
priamom ARDS je primárne ložisko lokalizo-
vané mimo pľúc a pľúca sú poškodené až 
sekundárne.  

Pri priamom ARDS prevláda poško-
denie alveolárnych epitelových buniek. Ty-
pickým nálezom je alveolárna atelektáza, 

nadmerné zmnoženie neutrofilov, uklada-
nie fibrínu a tvorba hyalínových membrán, 
ako aj intraalveolárny edém. Pri nepria-
mom ARDS pozorujeme difúzne poškode-
nie alveolárnych endotelových buniek, in-
tersticiálny edém a menej výrazné nahro-
madenie neutrofilov ako pri priamej (pľúc-
nej) forme (Pelosi et al. 2003). 

Pri priamej forme ARDS nachá-
dzame zvýšenie koncentrácií prozápalo-
vých cytokínov TNFα, IL-1β, IL-6 a IL-8 
najmä v pľúcnom tkanive alebo bronchoal-
veolárnej lavážnej tekutine, čo potvrdzuje 
primárne poškodenie pľúcneho tkaniva. 
V dôsledku poškodenia alveolárnych epite-
lových buniek sa zvyšuje aj surfaktantový 
proteín SP-D ako marker poškodenia bu-
niek II. typu a RAGE ako marker poškodenia 
buniek I. typu.  

Typické pre nepriamu (mi-
mopľúcnu) formu ARDS je zvýšenie koncen-
trácií prozápalových cytokínov najmä v krv-
nej plazme, čo potvrdzuje, že ložisko poško-
denia sa nachádza mimo pľúc a poškodenie 
pľúc je vyvolané pôsobením mediátorov 
vyplavených z extrapulmonálneho ložiska 
do systémovej cirkulácie (Pelosi et al. 2003, 
Shaver a Bastarache 2014). Dôkazom ne-
priameho poškodenia pľúc je zvýšenie mar-
kerov poškodenia endotelu, najmä vWF 
a angiopoetínu-2, ako aj markerov systé-
mového zápalu (napr. IL-6 a IL-8) (Bhargava 
a Wendt 2012, Calfee et al. 2015). 

 
Hyperinflamačný vs hypoinflamačný ARDS 

Podkladom pre ďalšie rozdelenie 
ARDS na hyperinflamačný a hypoinfla-
mačný podtyp boli rozdiely v niektorých kli-
nických a biologických znakoch. Pri hy-
perinflamačnom podtype, ktorý sa vysky-
tuje asi u tretiny pacientov s ARDS, sú zvý-
šené plazmatické hladiny IL-6, IL-8, sTNFR-
1 a PAI-1 a znížené hladiny proteínu C. Pa-
cienti s týmto podtypom majú závažnejšiu 
metabolickú acidózu s nižším obsahom bi-
karbonátu v plazme a celkovo horší priebeh 
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ochorenia z vyšším rizikom sepsy a nepriaz-
nivým prežívaním. Naopak, u pacientov s 
hypoinflamačným podtypom sa zistil menej 
výrazný zápal a riziko progresie do šoku. 
Iné indikátory závažnosti ARDS, ako sú 
PaO2/FiO2, stupeň poškodenia obličiek a 
pečene alebo leukocytóza, však neboli me-
dzi týmito podtypmi ARDS rozdielne (Calfee 
et al. 2014, Reilly et al. 2014b, Calfee et al. 
2015). Dodatočná analýza klinických vý-
sledkov ukázala, že rozdelenie na uvedené 
dva fenotypy je pomerne stabilné, a teda 
môže byť použité ako pomocný ukazovateľ 
charakteru počas prvých dní od vzniku 
ARDS (Delucchi et al. 2018). 

Bos so spolupracovníkmi (2017) po-
užili na rozlíšenie fenotypov ARDS s rôznym 
stupňom zápalu (fenotyp bez zápalu resp. 
uninflamed vs fenotyp so zápalom resp. re-
active) nasledujúce 4 biomarkery: IL-6, IFN-
γ, pomer angiopoetínu 1/2 a PAI-1. Po-
dobne ako vo vyššie uvedenej štúdii, aj títo 
autori pozorovali vyššiu mortalitu vo feno-
type z výraznejším zápalom (približne 37 %) 
ako vo fenotype bez zápalu (približne 15 %) 
(Bos et al. 2017). 

Podobné výsledky nedávno získali aj 
Bime so spolupracovníkmi (2019), ktorí po-
sudzovali vzťah mortality ku plazmatickým 
hladinám niektorých markerov: a) zápalo-
vých cytokínov-chemokínov (IL-6, IL-8, IL-
1β, IL-1RA), b) duálnych cytozýmov, t.j. in-
tracelulárnych enzýmov, ktoré po vylúčení 
fungujú ako cytokíny, napr. inhibičný faktor 
pre migráciu makrofágov (MIF) a extracelu-
lárna nikotínamid-fosforibozyltransferáza 
(eNAMPT), a c) markerov poškodenia ciev 
(S1PR3, Ang-2). Z výsledkov vyplýva, že zvý-
šenie šiestich testovaných biomarkerov 
(Ang-2, MIF, IL-8, IL-1RA, IL-6, eNAMPT) 
bolo možné označiť za spoľahlivé predik-
tory vyššej mortality pacientov s ARDS 
(Bime et al. 2019). 

U pacientov so septickým šokom sa 
v rámci projektu ProCESS hodnotili viaceré 
markery endotelového poškodenia a koa-
gulácie. Zvýšené hladiny niektorých z nich 

[Ang-2, rozpustnej fms-podobnej tyrozín-
kinázy-1 (sFLT-1), rozpustného receptora 
pre VEGF (s-VEGFR), trombomodulínu 
a vWF] korelovali s nepriaznivým prežíva-
ním pacientov (Hou et al. 2017). S horšou 
prognózou súviseli aj plazmatické hladiny 
markerov zápalu (IL-6, TNFα, IL-10), aktivá-
cie koagulácie (trombín-antitrombínový 
komplex, D-dimér), oxidačného stresu (izo-
prostán v moči) a hypoxie tkanív (laktát) 
(Kellum et al. 2017). 

 
Subtypizácia ARDS vo vzťahu k liečbe 

Predpokladá sa, že rozdiely v pato-
mechanizmoch jednotlivých subtypov 
ARDS (priameho vs nepriameho ARDS resp. 
hyperinflamačného vs hypoinflamačného 
ARDS) môžu ovplyvniť aj účinnosť použitej 
liečby (Pelosi et al. 2003, Rocco and Pelosi 
2008). Napríklad, v experimentálnych mo-
deloch ARDS bol glukokortikoid metylpred-
nizolón účinnejší pri priamej forme ARDS, 
kde signifikantne znížil zápalové zmeny a 
zlepšil parametre mechaniky pľúc a histolo-
gický obraz, ako pri nepriamom poškodení 
pľúc (Leite-Junior et al. 2008). Pri nepria-
mej forme ARDS sa naopak pozorovala lep-
šia odozva na použitie umelej pľúcnej ven-
tilácie, predovšetkým lepšia odozva na tzv. 
otváracie (recruitment) manévre a použitie 
PEEP, čo viedlo ku zlepšeniu oxygenácie 
a  mechaniky dýchania (Kloot et al. 2000).  

Rozdiely v odpovedi na rôzne tera-
peutické postupy sa pozorovali aj pri porov-
naní medzi hyperinflamačným a hypoinfla-
mačným podtypom ARDS. Pri hyperinfla-
mačnom podtype ARDS mali pacienti vyššiu 
potrebu vazopresorickej liečby a použitia 
mechanickej ventilácie, ale zistila sa horšia 
odozva na aplikáciu PEEP (Calfee et al. 
2014, Reilly et al. 2014b, Calfee et al. 2015). 
Menej priaznivá prognóza pri hyperinfla-
mačnom podtype v porovnaní s hypoinfla-
mačným podtypom bola zaznamenaná aj 
pri porovnaní rozdielnych stratégií manaž-
mentu tekutín (hypoinflamačný podtyp: 26 
% mortalita pri liberálnom režime a 18 % 
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mortalita pri konzervatívnom režime teku-
tín, vs hyperinflamačný podtyp: 40 % mor-
talita pri liberálnom režime a 50 % morta-
lita pri konzervatívnom režime tekutín) (Fa-
mous et al. 2017).  

Očakáva sa, že rozdiely medzi pod-
typmi ARDS budú zodpovedné aj za roz-
diely v odpovedi na rôznu farmakologickú 
liečbu. Na základe zaradenia pacientov do 
príslušných podytpov by umožnilo liečbu 
pacientov ARDS individualizovať, t.j. podať 
konkrétnemu pacientovi takú liečbu, na 
ktorú by vzhľadom na príslušný podtyp 
ARDS mohol byť senzitívny, čo by mohlo 
v konečnom dôsledku viesť v zlepšeniu 
stavu a prežívania pacientov (Spadaro et al. 
2019). 

 
Záver 

ARDS je život ohrozujúci syndróm 
so zložitou patogenézou. Intenzívny vý-
skum v posledných rokoch priniesol množ-
stvo nových informácií o mechanizmoch 
zmien pri ARDS a ich vzájomných interak-
ciách. Napriek tomu doteraz neexistuje jed-
noznačne účinná špecifická farmakologická 
liečba, ktorá by bola univerzálne prospešná 
pre všetkých pacientov s ARDS. Príčinou 
tohto stavu sú zrejme rozdiely medzi jed-
notlivými podtypmi v aktivácii prozápalo-
vých, prokoagulačných, profibrotických 
a iných kaskád na lokálnej i systémovej 
úrovni, ktoré spôsobujú rozdielnu účinnosť 
rôznych druhov liečby. Okrem toho je prav-
depodobné, že charakter týchto zmien je 
jedinečný u každého pacienta vzhľadom na 
jeho komorbididity, vek, pohlavie, gene-
tické predispozície, či environmentálne fak-
tory vrátane fajčenia, ktoré výrazným spô-
sobom ovplyvňujú priebeh i prognózu 
ARDS. Na základe týchto zistení sa očakáva, 
že sa v blízkej budúcnosti zavedú nové 
diagnostické postupy a kombinácie bio-
markerov, ktoré umožnia identifikáciu 
a tiež stupeň poškodenia špecifického typu 
buniek alebo aktivácie niektorej zo signál-

nych dráh. Tieto informácie umožnia za-
deliť pacienta do príslušného podtypu 
ARDS a poskytnúť mu cielenú liečbu. 
 
Práca vznikla s podporou projektov APVV-15-
0075, APVV-18-0084, VEGA 1/0356/18 a VEGA 
1/0255/18. 
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Úvod  
Syndróm akútnej respiračnej tiesne 

(ARDS) je závažné heterogénne ochorenie 
pľúc s približne 40 % mortalitou. Ako uvá-
dzame na inom mieste v tomto zborníku, 
ARDS je výsledkom difúzneho poškodenia 
alveol, ktoré vzniká z rôznych priamych 
(pľúcnych), ale aj nepriamych (mimopľúc-
nych) príčin. Dôsledkom môže byť v závaž-
nejších prípadoch až multiorgánové zlyha-
nie (MODS) a smrť, alebo ireverzibilná 
fibróza pľúc. 

V priebehu viac ako 50 rokov, od-
kedy bol ARDS po prvýkrát popísaný 
(Ashbaugh et al. 1967), sa testovali rôzne 
druhy farmakologickej i nefarmakologickej 
liečby. Napriek značnému úsiliu a vyso-
kému počtu rôznych experimentálnych 
i klinických štúdií však doteraz s výnimkou 
ventilačnej podpory, polohovania pacienta 
na minimálne 16 h denne v pronačnej po-
lohe, konzervatívneho režimu podávania 
tekutín a podávania periférnych myorela-
xancií neexistujú jednoznačné odporúčania 
ohľadom inej farmakoterapie (Umbrello et 
al. 2016). Vzhľadom na výraznú zápalovú 
zložku a pľúcny edém, ktoré sú dominant-
nými prejavmi ARDS, sa dá predpokladať, 
že podávanie látok s protizápalovým účin-
kom, predovšetkým glukokortikoidov (GK), 
by mohlo potlačiť prevažne neutrofilový zá-
pal, znížiť tvorbu edému a zmierniť oxi-
dačný stres, čo by mohlo viesť k zlepšeniu 
stavu pacientov s ARDS. Výsledky doteraj-
ších štúdií sú však často kontroverzné. Via-
cero GK preparátov, ktoré boli úspešne tes-

tované na laboratórnych zvieratách, sa ne-
skôr ukázali ako málo účinné alebo neú-
činné v klinických štúdiách. Existujú tiež vý-
razné rozdiely vo výsledkoch humánnych 
štúdií, ktoré sú okrem iného spôsobené aj 
rozdielmi vo vstupných kritériách a pod-
mienkach jednotlivých štúdií, veku pacien-
tov, stupni a podtype ARDS, v druhu poda-
ného liečiva, jeho dávkovaní a pod. V na-
šom príspevku uvádzame prehľad výsled-
kov podávania GK v experimentálnych mo-
deloch ARDS a v klinických štúdiách, vrá-
tane zhodnotenia možných príčin diskre-
pancií medzi štúdiami ako aj perspektív po-
dávania týchto liečiv pri ARDS. 

 
Mechanizmy účinku GK 

Účinky GK sú sprostredkované ge-
nómovými i negenómovými mechaniz-
mami. Klasický genómový mechanizmus 
začína väzbou GK na cytozólový glukokorti-
koidový receptor (cGCR) a následne pokra-
čuje na viacerých úrovniach, preto výsledok 
týchto dejov môžeme pozorovať mini-
málne 4 h od podania GK preparátu. Vďaka 
lipofilnému charakteru GK ľahko preniká 
cez plazmatickú membránu a viaže sa na li-
gand-viažucu doménu cGCR. Komplex GK-
cGCR sa presúva do jadra bunky, kde sa 
viaže na väzbové miesta DNA, tzv. glucocor-
ticoid response elements (GRE). Väzbou na 
pozitívne GRE miesto komplex GK-cGCR 
complex aktivuje transkripciu protizápalo-
vých proteínov, ako napr. interleukínu (IL)-
10, annexínu 1 alebo inhibítora nukleár-
neho faktora (NF)-κB, a stimuluje tiež 
tvorbu regulačných proteínov dôležitých 
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pre metabolizmus, pričom tento proces 
(tzv. transaktivácia) je pravdepodobne 
zodpovedný aj za mnohé nežiaduce účinky 
GK (Rhen a Cidlowski 2005, Stahn a Bu-
ttgereit 2008). Väzbou na negatívne GRE 
väzbové miesto GK-cGCR komplex inhibuje 
transkripciu prozápalových transkripčných 
faktorov, ako sú napr. NF-κB a aktivátorový 
proteín (AP)-1. Tento proces nazývaný aj 
transrepresia je zodpovedný za väčšinu 
protizápalových a imunosupresívnych účin-
kov GK. Dochádza pri ňom okrem iného aj 
k supresii syntézy prozápalových cytokínov, 
ako sú IL-1, tumor nekrotizujúci faktor 
(TNF)α, interferón (IFN)γ atď., inhibícii ex-
presie syntázy oxidu dusnatého (NOS) a 
tvorby NO, ale aj zníženiu tvorby transfor-
mujúceho rastového faktora (TGF)β, ktorý 
ovplyvňuje diferenciáciu fibroblastov na 
myofibroblasty, ukladanie extracelulárnej 
matrix a reparáciu poškodeného epitelu 
(Song et al. 1999, Kleinert et al. 2003, Ro-
gatsky a Ivashkiv 2006). 

Negenómové mechanizmy GK 
pravdepodobne prebiehajú cez membrá-
nové receptory a  druhých poslov. Tieto 
účinky majú rýchly nástup (rádovo sekundy 
až minúty) a krátke trvanie účinku  (60-90 
min) (Lösel a Wehling 2003). Predpokla-
dajú sa 3 spôsoby interakcie: 1) nešpeci-
fické interakcie GK s bunkovými membrá-
nami, ktoré vedú k zmene fyzikálno-che-
mických vlastností membrány, transportu 
iónov cez membránu a/alebo tvorbe ade-
nozíntrifosfátu (ATP), čo vedie k supresii 
imunitných buniek (Buttgereit a Scheffold 
2002, Stahn a Buttgereit 2008); 2) špeci-
fické interakcie s membránovými recep-
tormi pre GK (GR), čo vedie napr. k rýchlej 
imunosupresii cez T-lymfocyty (Bartho-
lome et al. 2004); a 3) negenómová väzba 
na cGR a uvoľnenie tzv. heat shock proteínu 
(HSP)-90, čo znižuje tvorbu kyseliny arachi-
dónovej (Croxtall et al. 2000). Negenómové 
mechanizmy sa podieľajú aj na aktivácii en-
dotelovej NOS (eNOS) a NO-závislej vazo-
dilatácii (Stahn a Buttgereit 2008). 

Špecifická situácia nastáva pri ARDS 
a sepse. Pri týchto stavoch dochádza k sys-
témovému zápalu, ktorý je aktivovaný NF-
κB systémom a znižovaný aktiváciou GRα 
receptorov. Pri ARDS sa však expresia a aj 
nukleárna translokácia GRα znižujú (Ka-
miyama et al. 2008). V dôsledku nedosta-
točnej GRα-sprostredkovanej (a endogén-
nymi GK aktivovanej) down-regulácie pre-
važujú prozápalové účinky NF-κB, čo vedie 
k zvýšeniu rôznych markerov zápalu 
v plazme a bronchoalveolárnej lavážnej te-
kutine (BALF), a to aj napriek zvýšenej hla-
dine cirkulujúceho kortizolu (Meduri et al. 
2009). Poškodenie pľúc sa ešte môže zvý-
razniť v prípade, že je tvorba endogénnych 
GK znížená (Incerpi et al. 2015). Naopak, po 
podaní GK sa môže obnoviť počet a funkcia 
GRα receptorov, čo môže urýchliť potlače-
nie zápalu a edému pľúc, podporiť vyhoje-
nie poškodenej alveolo-kapilárnej mem-
brány  a ochrániť pľúca pred ďalším poško-
dením (Meduri et al. 2011, Schwingshackl a 
Meduri 2016). 

 
Podávanie GK v experimentálnych štú-
diách 

Odpoveď na liečbu GK bola v rôz-
nych experimentálnych modeloch ARDS 
rôzna, čo bolo spôsobené najmä rozdielmi 
v stupni a špecifických vlastnostiach poško-
denia pľúc príslušným inzultom, napr. insti-
láciou lipopolysacharidu (LPS), lavážami 
pľúc fyziologickým roztokom, nadmernou 
ventiláciou atď., a tiež medzidruhovými 
rozdielmi použitých zvierat.  

Napríklad, pri priamom poškodení 
pľúc inhaláciou fosgénu podanie GK ne-
viedlo k výraznejšiemu zlepšeniu stavu 
(Smith et al. 2009, Luo et al. 2014) a do-
konca v neskorej fáze mohlo zhoršiť situá-
ciu, keďže spomalilo proliferáciu alveolár-
nych buniek II. typu a ich diferenciáciu na 
bunky I. typu, čo je predpokladom pre ree-
pitelizáciu a odstránenie tekutiny z alveol 
(de Lange a Meulenbelt 2011, Liu et al. 
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2014). Naopak v modeli inhalačného po-
škodenia pľúc herbicídom paraquatom 
u potkanov včasná i.v. liečba metylpred-
nizolónom zlepšila respiračné parametre 
a zmiernila zápal a poškodenie pľúc (Rocco 
et al. 2003, Chen et al. 2003). Priaznivú 
odozvu na podanie rôznych GK preparátov 
zaznamenali autori aj pri inhalačnom po-
škodení pľúc chlórom (Wang et al. 2005, 
Chen et al. 2013, Musah et al. 2019). Zlep-
šenie výmeny dýchacích plynov a potlače-
nie zápalu po podaní GK sa zistilo v modeli 
vyvolanom podaním morskej vody (Xinmin 
et al. 2006) a aj v našich experimentoch, 
kde sme vyvolali depléciu surfaktantu opa-
kovanou lavážou pľúc fyziologickým rozto-
kom (Mokra et al. 2016, Kosutova et al. 
2016, Mikolka et al. 2019). Efekt podania 
GK sa hodnotil aj v modeloch poškodenia 
pľúc neprimeranou ventiláciou, t.j. veľkými 
dychovými objemami a/alebo insuflačnými 
tlakmi. Zistilo sa, že i.p. podanie dexameta-
zónu potkanom priaznivo ovplyvnilo nielen 
respiračné parametre, ale pôsobilo preven-
tívne aj proti kardiovaskulárnemu poško-
deniu (Nin et al. 2006). I.t. podanie bu-
desonidu tiež viedlo k výraznému potlače-
niu pľúcneho zápalu, oxidačného poškode-
nia a edému, čo následne zlepšilo oxygená-
ciu (Ju et al. 2016).  

V modeloch priameho poškodenia 
pľúc, ktoré boli vyvolané i.t. podaním LPS 
myšiam, sa osvedčilo i.p. podanie dexame-
tazónu, ktoré znížilo počet neutrofilov v 
pľúcach a hladiny prozápalových cytokínov 
a markerov oxidačného stresu v BALF 
(Rocksén et al. 2000) ako aj i.v. 7-dňové po-
dávanie metylprednizolónu, ktoré zlepšilo 
mechaniku pľúc a znížilo fibrogenézu (Silva 
et al. 2009). Nástup fibrotických zmien od-
dialilo aj včasné podanie dexametazónu, 
ktoré zvýšilo aj expresiu GR v pľúcach 
(Wang et al. 2008). 

Povzbudivé výsledky sa dosiahli aj 
po i.t. podaní budesonidu v modeli kombi-
novaného priameho i nepriameho poško-

denia pľúc potkanov ventiláciou a i.v. poda-
ním endotoxínu. Budesonid významne 
zlepšil oxygenáciu, znížil prozápalové mar-
kery, redukoval poškodenie pľúcneho tka-
niva a zlepšil prežívanie (Gao a Ju 2016).  

Podanie GK malo vo viacerých štú-
diách dobrú odozvu aj v modeloch nepria-
meho poškodenia pľúc napr. v dôsledku 
sepsy. Napríklad i.v. podanie metylpred-
nizolónu zlepšilo výmenu plynov a reduko-
valo pľúcny edém nielen pri profylaktickom 
podaní, ale aj pri podaní 2 hod. po infúzii 
endotoxínu (Borg et al. 1985). Priaznivý úči-
nok malo aj podanie dexametazónu zviera-
tám so septickým šokom, ktoré zlepšilo kar-
diovaskulárne parametre a prežívanie 
(Hicks et al. 2012) a zmiernilo sekundárne 
zápalové a oxidačné poškodenie mozgu 
(Wang et al. 2006). Výrazne pozitívny efekt 
malo aj i.t. podanie budesonidu (Gao a Ju 
2015).   

 
Podávanie GK v klinických štúdiách 

V jednej z prvých štúdií efektu GK 
pri ARDS sa zistilo, že jednorazové podanie 
vysokej dávky metylprednizolónu (120 
mg/deň) nemá očakávaný pozitívny vplyv 
na mortalitu ani ventilačné parametre (Ber-
nard et al. 1985). Následne sa v pilotnej 
štúdii u pacientov s neskorým ARDS testo-
valo prolongované podávanie metylpred-
nizolónu s režimom: iniciálny bolus 200 mg 
i.v., potom dávka každých 6 h do 2-3 
mg/kg/deň až do extubácie, po extubácii 
postupné znižovanie dávky GK. Liečba, 
ktorá trvala celkovo 6 týždňov, znížila pro-
zápalové cytokíny v plazme aj BALF, čo ko-
relovalo so skóre poškodenia pľúc (Meduri 
et al. 1995).  

Výsledky oboch vyššie uvedených 
prác viedli k realizácii randomizovanej kon-
trolovanej štúdie (RCT), v ktorej sa pacien-
tom s ARDS nedostatočne reagujúcim na 
liečbu podával metylprednizolón v režime: 
úvodná dávka a dávka pre prvých 14 dní 2 
mg/kg/deň, potom vždy polovičná dávka 
z pôvodnej na každých ďalších 7 dní. Liečba 
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celkovo trvajúca 32 dní zlepšila skóre po-
škodenia pľúc a MODS, urýchlila extubáciu 
pacientov a znížila mortalitu, pričom  ne-
zvýšila riziko infekčných komplikácií 
(Meduri et al. 1998). Dodatočné analýzy 
ukázali, že GK liečba postupne redukovala 
hladiny TNFα, IL-1β, IL-6, ale aj kortizolu a 
adrenokortikotropného hormónu (ACTH). 
Plazma pacientov liečených GK stimulovala 
GR-sprostredkovanú aktivitu a potlačila 
NF-κB-sprostredkovanú transkripciu TNFα 
a IL-1β, čo potvrdilo hypotézu, že pri ARDS 
je endogénna GK kontrola zápalu nedosta-
točná, zrejme v dôsledku periférnej GK re-
zistencie spôsobenej systémovým zápalom 
(Meduri et al. 2002). 

V inej RCT u pacientov s perzistent-
ným ARDS, kde liečba metylprednizolónom 
začala až po 2 týždňoch od inzultu a bola 
podávaná kratšie ako v predchádzajúcej 
RCT, sa pozitívny efekt na mortalitu nepo-
zoroval. Zvýšil sa ale počet dní bez ventilá-
cie, zlepšila sa oxygenácia a pľúcna poddaj-
nosť a stabilizoval sa krvný tlak pacientov 
(Steinberg et al. 2006). Vzhľadom na vý-
sledky uvedených dvoch RCT sa podávanie 
GK pacientom s neskorým ARDS, teda ne-
skôr ako 2 týždne od inzultu, neodporúča 
(Sessler et al. 2010). 

Prevažne pozitívny efekt podávania 
metylprednizolónu pacientom vo včasnom 
štádiu stredného až závažného ARDS (v 
dávke 1 mg/kg/deň) a tiež neskorého per-
zistentného ARDS (v dávke 2 mg/kg/deň) 
na mortalitu, počet dní bez ventilácie, po-
čet dní hospitalizácie, oxygenáciu, skóre 
poškodenia pľúc a MODS potvrdili viaceré 
RCT a meta-analýzy (Meduri et al. 2007, 
Tang et al. 2009, Seam et al. 2012, Meduri 
et al. 2018). Veľmi povzbudivé sú aj vý-
sledky z RCT, ktorá sa realizovala u det-
ských pacientov s ARDS. Metylprednizolón, 
ktorý bol po úvodnej dávke 2 mg/kg/deň 
znížený na 1 mg/kg počas prvých 7 dní a po-
stupne znižovaný počas ďalších 7 dní, vie-
dol nielen ku zlepšeniu oxygenácie a skrá-
teniu oxygenoterapie (Drago et al. 2015), 

ale výrazne potlačil aj zápal (Schwingshackl 
et al. 2016, Kimura et al. 2016). Existujú 
však aj práce, ktoré priaznivý efekt GK pri 
ARDS nepotvrdili (Takaki et al. 2017, Kido et 
al. 2018). 

Podobne kontroverzné sú aj vý-
sledky RCT, kde sa GK podávali pacientom 
so závažnou pneumóniou. Kým niektorí au-
tori prezentovali isté zlepšenie stavu po po-
daní nízkych dávok GK (Confalonieri et al. 
2005, Meijvis et al. 2011, Stern et al. 2017), 
iní autori nezistili žiaden benefit (Snijders 
et al. 2010, Polverino et al. 2013). 

Rozporuplné sú aj výsledky podáva-
nia GK u pacientov so sepsou alebo septic-
kým šokom. Kým časť autorov prezentovala 
zlepšenie stavu pacientov po podaní níz-
kych dávok GK (Oppert et al. 2005, Annane 
et al. 2006, Tongyoo et al. 2016, Annane et 
al. 2018), aj keď s vyšším výskytom hyper-
glykémie a hypernatrémie, iné RCT nepo-
zorovali pokles mortality alebo znížené ri-
ziko septického šoku (Keh et al. 2016, Ven-
katesh et al. 2018). 

 
Rozdiely medzi experimentálnymi a klinic-
kými štúdiami 

Jednoznačnou výhodou použitia 
animálnych modelov je to, že na zvieratách 
je možné hodnotiť aj tie patofyziologické 
zmeny, ktoré nie je možné hodnotiť u ľudí. 
U zvierat je tiež možné overiť efekt nových 
spôsobov liečby vrátane ich nežiaducich 
účinkov. Na druhej strane, žiaden animálny 
model kompletne nevystihuje situáciu pri 
humánnom ARDS. Kým zvieratá sú pred 
umelo navodeným poškodením pľúc 
zdravé, chované v štandardných podmien-
kach, s porovnateľným vekom, hmotnos-
ťou a genetickou výbavou a experimenty 
sú vo všetkých skupinách štúdie vykoná-
vané podľa štandardného protokolu, stav 
pacientov s ARDS výrazne závisí od sprie-
vodných ochorení, genetických predispozí-
cií, veku, pohlavia, životného štýlu vrátane 
fajčenia atď., čo spôsobuje veľké inter-indi-
viduálne rozdiely v skupinách a aj v odozve 
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na liečbu. Navyše, ARDS sa u ľudí vyvíja 
v priebehu niekoľkých týždňov od včasných 
zmien s výraznou zápalovou a edémovou 
zložkou až po neskorú, fibroproliferačnú 
fázu, charakterizovanú postupnou reepite-
lizáciou alveol a odstraňovaním nahroma-
deného kolagénu, zatiaľ čo väčšina animál-
nych modelov z dôvodu technickej nároč-
nosti dlhodobých pokusov sleduje patofyzi-
ologické zmeny len počas niekoľkých hodín 
alebo dní od inzultu. Do úvahy musíme 
zobrať aj prirodzené medzidruhové roz-
diely v imunitnom systéme zvierat a ľudí, 
ktoré môžu spôsobiť rozdiely v odpovedi na 
poškodenie pľúc, ale aj na podanú liečbu 
(Matute-Bello et al. 2008). 

 
Rozdiely medzi klinickými štúdiami 

Výsledky jednotlivých klinických 
štúdií sa značne líšia v závislosti od vstup-
ných kritérií a selekcie pacientov, veku, 
sprievodných ochorení, stupňa a druhu 
ARDS (priamy vs nepriamy subtyp, resp. hy-
perinflamačný vs hypoinflamačný subtyp; 
viď na inom mieste v tomto zborníku), me-
todiky podávania GK (začiatok podávania, 
typ GK, dávkovanie, trvanie liečby atď.) 
a tiež od finálneho spracovania údajov. 
Účinnosť podaného GK však do značnej 
miery závisí od toho, v ktorej fáze ARDS sa 
GK podá. Jednoznačne lepšie výsledky je 
možné očakávať pri včasnom podaní (do 14 
dní od inzultu) ako pri neskorom podaní. 
Výsledky štúdie ovplyvňuje aj výber GK pre-
parátu, pričom by sa mali zohľadniť vlast-
nosti preparátu, doba účinku, možné nežia-
duce účinky atď.  

 
Záver 

Výsledky viacerých experimentál-
nych i klinických štúdií naznačujú veľký 
terapeutický potenciál použitia GK v liečbe 
ARDS. Diskrepancie medzi výsledkami jed-
notlivých klinických štúdií do značnej miery 
vyplývajú z nejednotnosti vstupných kritérií 
a metodických postupov. Napriek tomu, že 

sa v poslednom desaťročí podarilo či-
astočne optimalizovať terapeutický proto-
kol pre podávanie nízkych dávok 
metylprednizolónu, diskusia pretrváva pri 
ostatných GK preparátoch, čo samozrejme 
limituje ich použitie. 
 
Práca vznikla s podporou projektov APVV-15-
0075, APVV-18-0084, VEGA 1/0356/18 a VEGA 
1/0255/18. 
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Rho-asociované kinázy (Rho-kinázy; 
ROCK), patriace do AGC rodiny serín-treo-
nínových kináz, boli pôvodne identifiko-
vané ako efektory malých GTP-áz (RhoA), 
na základe ktorých bol odvodený ich názov 
(Truebestein et al. 2016). Predstavujú kľú-
čových regulátorov bunkovej kontrakcie, 
motility, morfológie, polarity a génovej ex-
presie, avšak mnohé štúdie popisujú zapo-
jenie Rho-kinázovej signálnej dráhy i v pa-
togenéze viacerých ochorení (pulmonárna 
hypertenzia, vazozpazmy, nervové poško-
denie, glaukóm, astma) (Amano et al. 
2010). 
 
Štruktúra a lokalizácia Rho-kináz 

U cicavcov sú popísané 2 izoformy 
Rho-kináz – ROCK1 a ROCK2, kódované 
génmi na 18. (lokus 18q11.1) a 2. chromo-
zóme (lokus 2p24). Reťazec izoformy 
ROCK1 pozostáva z 1354 aminokyselín 
(AMK), typ ROCK2 tvorí 1388 AMK (Julian 
a Olson 2014). „Splice“ variant ROCK2 
(ROCK2m), exprimovaný hlavne v kostro-
vom svale, obsahuje ešte ďalších 57 prídav-
ných AMK (Pelosi et al. 2007).  

Z hľadiska distribúcie je izoforma 
ROCK1 prítomná hlavne v pľúcach, pečeni, 
slezine, obličkách, semenníkoch a cirkulu-
júcich zápalových bunkách. Typ ROCK2 je 
preferenčne exprimovaný v mozgu, srdci 
a svaloch, lokalizovaný v cytoplazme v spo-
jení s vláknami vimentínu a aktínu, pričom 

sa môže premiestňovať do cytoplazmickej 
membrány. Variant ROCK2m proteínu má 
podobnú lokalizáciu ako ROCK2, avšak nie 
je schopný asociovať s plazmatickou mem-
bránou. U ROCK1 sa predpokladá, že 
k plazmatickej membráne sa viaže pomo-
cou komplexov E-kadherínov a katenínov 
na apikálnych spojeniach endotelových bu-
niek, alebo sa pripája k centrálnym mikro-
tubulom (Guan et al. 2013; Schofield a Ber-
nard 2013).  

Štrukturálne izoformy ROCK1 
a ROCK2 pozostávajú z NH2-terminálnej 
AGC kinázovej domény, centrálne špirálo-
vito-stočenej α-helixovej domény viažucej 
Rho-molekuly (RBD) a COOH-terminálneho 
konca s plekstrínovou homológnou domé-
nou (PH), vrámci ktorej je lokalizovaný vnú-
torný motív podobný zinkovému prstu, bo-
hatý na cysteín (CRD) (obr. 1) (Jacobs et al. 
2006; Truebestein et al. 2016). ROCK 
izoformy zdieľajú vyše 64%-nú identitu 
v primárnej sekvencii AMK, pričom najvyš-
šiu homológiu (92%) vykazujú v kinázovej 
doméne, a najväčšiu variabilitu v špirálo-
vito-stočenej doméne (55%) (Julian a Olson 
2014; Nakagawa et al. 1996). Pomerne vy-
soká fylogenetická podobnosť Rho-kináz 
(40-50%) bola popísaná aj s ostatnými AGC 
kinázami cytoskeletonu regulujúcimi bun-
kový tvar a funkciu, ako je napr. myoto-
nická dystrofická kináza alebo citron kináza 
(Riento a Ridley 2003). 
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Obr. 1: Štruktúra a hlavné regulátory funkcie Rho-kináz (upravené podľa Loirand 2015). 
 

Regulácia aktivity Rho-kináz 
Aktivita oboch izoforiem Rho-kináz 

je vďaka vysokej podobnosti v základnej 
sekvencii AMK regulovaná rovnakými me-
chanizmami, ale i špecifickými faktormi ty-
pickými pre konkrétny ROCK podtyp (Julian 
a Olson 2014). 

Amino- i karboxylové terminálne 
konce Rho-kináz sú nevyhnutné 

pre správne fungovanie enzýmu. NH2-ko-
niec zabezpečuje kinázovú činnosť, COOH-
terminál predstavuje autoregulačný inhibí-
tor – v uzavretej inaktívnej konformácii 
enzýmu priamo blokuje aktívne miesto 
kinázovej časti alebo stabilizuje katalytickú 
nekompetentnú konformáciu enzýmu (obr. 
2) (Knipe et al. 2015). 

 

 
 
Obr. 2: Aktivácia Rho-kináz (upravené podľa Julian a Olson 2014). 
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K aktivácii Rho-kináz dochádza pri 
narušení autoinhibičnej konformácie 
enzýmu. Medzi najlepšie preskúmané 
ROCK regulátory patria malé, GTP-viažuce 
Rho proteíny Ras superrodiny (RhoA, RhoB, 
RhoC), ktoré po väzbe na príslušné miesto 
RBD domény indukujú konformačné zmeny 
pre zvýšenie katalytickej aktivity enzýmu 
(oslabujú interakciu medzi autoinhibičným 
COOH-koncom a kinázovou doménou) 
(obr. 2 – Rho-závislá aktivácia) (Dvorsky et 
al. 2004; Schoefield a Bernard 2013). Po-
dobne, i väzba lipidov (kyselina arachidó-
nová, fosfatidylinozitolfosfát) na plekstrí-
novú homológnu doménu (PH) karboxylo-
vej časti uvoľňuje kinázovú doménu z uzav-
retej konformácie a stimuluje jej aktivitu 
(Wen et al. 2008). Na druhej strane, nie-
ktoré malé GTP-ázové molekuly (napr. 
RhoE, Gem, Rad) pôsobia na kinázovú akti-
vitu ROCK inhibične (obr. 1) (Ward et al. 
2002; Amano et al. 2010). U apoptotických 
buniek, odstránenie terminálnej karboxylo-
vej domény kaspázami (v prípade ROCK I) 
alebo granzýmom B (v prípade ROCK II) sti-
muluje katalytickú činnosť enzýmu 
tzv. Rho-nezávislou cestou, ktorou je indu-
kované napučiavanie membrány a frag-
mentácia bunkových elementov do 
apoptotických teliesok (obr. 2 – Rho-nezá-
vislá aktivácia) (Sebbagh et al. 2001; Se-
bbagh et al. 2005). Funkcia Rho-kináz môže 
byť okrem uvedených signálov regulovaná 
aj samotnou autofosforyláciou enzýmu 
alebo príbuznými kinázami (Knipe et al. 
2015). 
 
Rho-kinázová signalizácia v hladkosvalo-
vej kontrakcii 

Hladkosvalová (HS) kontrakcia je 
jedným z prvých mechanizmov, ktoré boli 
študované v súvislosti s aktivitou Rho-
kináz, a patrí i k najlepšie preskúmaným 
(Loirand 2015).  

V prípade HS kontrakcie, aktiváciu 
Rho-kináz spúšťa malá RhoA molekula, 
ktorá je do aktívnej, GTP-viažucej formy 

(GTP-RhoA) konvertovaná po stimulácii re-
ceptorov spojených s G-proteínmi (GPCR). 
Naviazanie komplexu GTP-RhoA na RBD 
doménu Rho-kinázy umožní jej aktiváciu a 
transport enzýmu z cytoplazmy do plazma-
tickej membrány (Zhang et al. 2020; Kai-
buchi et al. 1999). Aktívna Rho-kináza v 
mieste Thr696 a Thr853 fosforyluje myozín-
viažucu podjednotku (MYPT1), zložku fos-
fatázy ľahkého reťazca myozínu (MLCP), 
čím dochádza k jej inhibícii. MLCP je fyzio-
logicky zodpovedná za defosforyláciu ľah-
kých reťazcov myozínu (MLC), a tým ukon-
čenie kontrakčnej odpovede vyvolanej ak-
tinomyozínom (relaxáciu). Inhibícia MLCP, 
naopak, podporuje fosforyláciu MLC a zvý-
šenú kontraktilitu hladkého svalu počas 
Ca2+-senzitizácie (obr. 3). Obe izoformy 
Rho-kináz ovplyvňujú aktivitu MLCP a fos-
foryláciu MLC, avšak iba izoforma ROCK2 sa 
viaže priamo na MYPT1 podjednotku MLCP 
(Riento a Ridley 2003; Wang et al. 2009; 
Kawano et al. 1999).  

Okrem inhibície MLCP prostredníc-
tvom fosforylácie jej MYPT1 podjednotky, 
je popísaná i interakcia Rho-kináz s ďalšou, 
katalytickou podjednotkou MLCP – PP1c. 
Aktivita PP1c je priamo regulovaná proteí-
nom CPI-17, ktorý vo fosforylovanom stave 
(Thr38) slúži ako účinný inhibítor fosfatáz (v 
nefosforylovanom stave je CPI-17 len veľmi 
slabý fosfatázový inhibítor). Fosforyláciu 
podjednotky CPI-17 umožňuje nielen pro-
teínkináza C (PKC), ale i Rho-kinázy, čím sa 
aj touto molekulárnou dráhou zúčastňujú 
inhibície MLCP a stimulácie kontrakcie 
(obr. 3) (Swärd et al. 2003; Knipe et al. 
2015).  

V nesvalových bunkách umožňujú 
Rho-kinázy fosforyláciou ERM proteínov 
(ezrín, radixín, moesín) reorganizáciu cy-
toskeletonu, fosforyláciou LIM-kináz 
(LIMK1, LIMK2) zvyšujú ich schopnosť fos-
forylovať kofilín. Kofilín je aktín-viažuci 
a depolymerizujúci proteín, ktorý reguluje 
obrat aktínových filamentov. Fosforylácia 
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kofilínu LIM-kinázami po aktivácii ROCK in-
hibuje dezorganizáciu aktínových vláken 
sprostredkovanú kofilínom a vedie k zvýše-
niu počtu aktínových filamentov nevyhnut-
ných pre formáciu stresových vláken, ktoré 

sa podieľajú na udržiavaní tvaru a vnútor-
nej organizácie bunky (Schoefield a Ber-
nard 2013; Amano et al. 2010). 

 
 

 
 
Obr. 3: Molekulárne dráhy Rho-kináz zapojené do hladkosvalovej kontrakcie (upravené podľa Fukata et al. 2001). 
 

Rho-kinázy a bronchiálna hyperreaktivita 
pri astme 

Patofyziológia alergickej astmy je 
charakterizovaná kombináciou bronchiál-
nej hyperreaktivity (BHR), zápalu a remo-
delácie. BHR prispieva k abnormálnemu zú-
ženiu dýchacích ciest (DC) v reakcii na ši-
roké spektrum stimulov a je zodpovedná za 
rekurentné epizódy dýchavičnosti, pisko-
tov, bolesti na hrudi a kašľa. BHR je esen-
ciálna pre určenie diagnózy a koreluje so 
stupňom závažnosti ochorenia, výskytom 
príznakov i množstvom liečby potrebnej 
na kontrolu symptómov (Sakai et al. 2017). 

Bronchiálny tonus v DC je domi-
nantne regulovaný kontraktilnou schop-
nosťou HS buniek zabezpečovanou Ca2+-zá-
vislými alebo Ca2+-nezávislými dráhami. 
Rho-kinázová signalizácia, aktivovaná GTP-
viažucim RhoA proteínom, sprostredkuje 
vznik HS kontrakcie Ca2+-nezávislou dráhou 
(Ca2+-senzitizáciou), a je zapojená i do ab-
normálnej HS kontrakcie v prípade astmy 
(Kume 2008).  

U zvierat s BHR v experimentálnych 
modeloch alergickej astmy bola pozoro-
vaná zvýšená expresia aktívnej formy RhoA 
proteínu v bronchiálnych HS bunkách pot-
kanov a myší stimulovaných kontraktilnými 
GPCR agonistami, ako napr. acetylcholín 
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alebo endotelín. Zapojenie Rho-kinázovej 
signálnej dráhy do Ca2+-senzitizácie spro-
stredkovanej acetylcholínom v HS bunkách 
potvrdzuje i fakt, že Ca2+-senzitizácia bola 
citlivá na pôsobenie C3 exoenzýmu Clostri-
dium botulinum (inhibítor RhoA) a látku 
Y27632 (ROCK inhibítor) (Chiba a Misawa 
2004; Chiba et al. 2010). Podobne, u potka-
nov s hyperreaktivitou DC na inhalovaný 
acetylcholín, navodenou senzibilizáciou 
2,4-dinitrofenylovaným extraktom Ascaris 
suum a Bordetella pertussis, bolo detego-
vané zvýšené celkové množstvo RhoA pro-
teínu v HSDC v porovnaní so zdravými pot-
kanmi, ako aj nadmerná translokácia RhoA 
do plazmatickej membrány, ktorá slúži ako 
indikátor aktivovaného RhoA (Chiba et al. 
1999; Chiba et al. 2001). Nadexpresia 
RhoA, MLC a MLCK bola zistená i v pľúc-
nych homogenátoch zvierat senzibilizova-
ných ovalbumínom v porovnaní so zdra-
vou kontrolnou skupinou. U senzibilizova-
ných skupín bola v in vivo štúdiách pozoro-
vaná významná BHR na histamín a in vitro 
zvýšená kontrakčná odpoveď HS trachey, 
bronchiolov a pľúc na bronchokonstrikčné 
mediátory (histamín, acetylcholín, KCl), 
ktoré boli oslabené aplikáciou inhibítora 
Rho-kináz (Schaafsma et al. 2004; Witzen-
rath et al. 2008; Gosens et al. 2004).  

Mnohé transkripčné a post-
transkripčné procesy v RhoA/Rho-kinázo-
vej signálnej dráhe sú regulované Th2-pro-
zápalovými cytokínmi (IL-4, IL-13), Th17-cy-
tokínmi (IL-17A) a faktorom nekrotizujúcim 
tumor α (TNF-α), typickými pre astmu. 
Predpokladá sa, že Th2-cytokíny, TNF-α 
a IL-17A stimulujú syntézu RhoA proteínu 
pre spustenie Rho-kinázových dráh kon-
trakcie v bronchiálnych HS bunkách aktivá-
ciou STAT6 a nukleárneho faktora κB 
(NF-κB), nakoľko pre oba transkripčné fak-
tory boli nájdené špecifické viažuce časti 
v promótorovom regióne RhoA génu (obr. 
4) (Goto et al. 2010). 

Interleukín IL-4 podporuje diferen-
ciáciu naivných Th-lymfocytov na Th2-

bunky, rozvoj eozinofilového zápalu, indu-
kuje hypresekréciu hlienu a priamym pôso-
bením na HSDC prispieva k BHR u astmatic-
kých jedincov (Kubo 2017). Inkubácia ľud-
ských bronchiálnych HS buniek s IL-4 indu-
kovala priamu fosforyláciu hlavného signál-
neho transduktora a aktivátora transkrip-
cie pri astme – STAT6, ako aj signifikantný 
nárast expresie RhoA proteínu v bronchiál-
nej hladkej svalovine potkanov s BHR navo-
denou antigénom (Chiba et al. 2003). 

Ďalší významný Th2-cytokín s ple-
iotropnými účinkami – IL-13, sa u astmati-
kov zúčastňuje remodelačných procesov 
prestavby steny DC, podporuje BHR 
a v spolupráci s IL-4 sa podieľa na stimulácii 
B-buniek produkujúcich IgE protilátky 
(Gour a Wills-Karp 2015; Kubo 2017). Intra-
nazálna instilácia IL-13 up-regulovala ex-
presiu RhoA proteínu a potencovala BHR 
u naivných myší, pričom zvýšená expresia 
RhoA v prítomnosti IL-13 bola zazname-
naná i v kultúrach ľudských bronchiálnych 
HS buniek. Up-regulácia RhoA proteínu, in-
dukovaná IL-13 bola inhibovaná lefluno-
midom (inhibítorom STAT6), čo naznačuje 
zapojenie IL-13/STAT6 signalizácie do roz-
voja BHR pri astme (Chiba et al. 2009a). 
Zvýšená hladina IL-13 v DC astmatikov 
pravdepodobne negatívne reguluje miR-
133a (mikro RNA), čo sa prejaví zvýšenou 
produkciou RhoA a kontraktilitou bron-
chiálnej hladkej svaloviny (Chiba et al. 
2009b).  

Faktor nekrotizujúci tumor α (TNF-
α) zvyšuje u ľudí BHR na metacholín, spro-
stredkuje zápalovú odpoveď a jeho prítom-
nosť je spojená i so závažnosťou ochorenia 
(Sakai et al. 2017). V bronchiálnych HS bun-
kách TNF-α signifikantne posúva krivku zá-
vislosti dávky-účinku na acetylcholín, pod-
poruje fosforyláciu p42/MAP kinázy 
(p42/MAPK) a expresiu RhoA, ktoré možno 
potlačiť predliečbou látkou U0126, p42/44 
MAPK inhibítorom (Sakai et al. 2004). 
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Obr. 4: RhoA/Rho-kinázová aktivácia regulovaná cytokínmi uvoľnenými z imunitných buniek a epigenetickými 
modifikáciami (upravené podľa Zhang et al. 2020). 

 
Okrem zapojenia ,,klasických“ Th2-

lymfocytov do rozvoja astmy sa v posled-
ných rokoch diskutuje i o prozápalovej 
funkcii podskupiny pomocných lymfocytov 
Th17, ktoré sa vyznačujú produkciou inter-
leukínov IL-17A, IL-17F a IL-22  (Kudo et al. 
2012). Zvýšené hladiny IL-17A, nájdené 
v sére, spúte a bronchoalveolárnej laváži 
pacientov s astmou, pozitívne korelovali 
so závažnosťou ochorenia, pravdepodobne 
potencovanou nadmernou aktiváciou ne-
utrofilov a makrofágov (Finkelman et al. 
2010). IL-17A, ale nie IL-17F alebo IL-22, 
priamo zvyšoval kontraktilitu tracheálnych 
HS stripov po stimulácii metacholínom 
alebo KCl, pričom tento efekt na hladký sval 
preukázal aktiváciu signálnej kaskády NF-
κB/RhoA/ROCK2, ktorá vyústila do zvýše-
nej fosforylácie MLC (Kudo et al. 2012). 

Liečba neutralizačnou protilátkou proti IL-
17 v kombinácii s ROCK inhibítorom v my-
šacom modeli astmy účinne potlačila zvý-
šený odpor DC po inhalácii metacholínom 
(Dos Santos et al. 2018). 
 
Záver 

Doterajšie výsledky štúdií povtr-
dzujú, že Rho-kinázaová signálna dráha sa 
významne podieľa na sprostredkovaní 
hladkosvalovej kontrakcie nezávislej od 
Ca2+ (Ca2+-senzitizácie), obzvlášť v prípade 
patologických stavov spojených s hyper-
kontraktilitou hladkej svaloviny (astma, va-
zospazmy). V prípade astmy preto môžu in-
hibítory Rho-kináz predstavovať poten-
ciálny benefit nielen v potlačení BHR, ale 
i ostatných patologických mechanizmoch 
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ochorenia – zápalu a remodelácie DC (Sakai 
et al, 2017). 
  
Táto práca vznikla vďaka podpore grantov 
UK/118/2020, VEGA 1/0160/17 a APVV 19-
0033. 
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Úvod 
Tuberkulóza (TB) je infekčné bakte-

riálne ochorenie, ktoré sa môže manifesto-
vať pľúcnou ako aj mimopľúcnou formou. 
Pôvodcom ochorenia sú aeróbne, intrace-
lulárne bacily rodu Mycobacterium (M.) tu-
berculosis (Gordon and Parish 2018). Pro-
ces infikovania býva najčastejšie spôso-
bený inhaláciou kvapôčok obsahujúcich tu-
berkuloidné baktérie. Častice aerosólu sú 
generované a následne prenášané prúdom 
vzduchu najčastejšie kašľaním alebo kýcha-
ním. V roku 2019 bola TB diagnostikovaná 
u takmer 10 miliónov ľudí, pričom 1,4 mili-
óna pacientov tomuto ochoreniu podľahlo. 
V celosvetovom rozsahu tak TB pretrváva 
na zozname desiatich najsmrteľnejších 
chorôb (“WHO | Global Tuberculosis Re-
port 2020” 2020).  

Veľmi závažný priebeh infekcií je 
pozorovaný pri rezistentných kmeňoch M. 
tuberculosis. Pre kmene rezistentné na via-
cero antituberkulóznych liečiv (multidrug-
resistant, MDR) je typická necitlivosť voči 
izoniazidu a rifampicínu, a tak je použitie 
antituberkulotík prvej línie spravidla neú-
činné. Najzávažnejší typ infekcií je spôso-
bený kmeňmi s rezistenciou rozšíreného 
spektra (extensively drug-resistant, XDR). 
Takáto rezistencia zahŕňa MDR kmene ďa-
lej rezistentné na fluorochinolónové antibi-
otiká (FQ) a parenterálne látky druhej línie 
zo skupiny aminoglykozidov, ku ktorým 

patrí tobramycín, gentamicín, streptomy-
cín alebo amikacín. Rezistencia baktérií je 
spôsobená rôznymi mechanizmami a jej 
rozvoj môže byť urýchlený nedostatočnou 
zdravotnou starostlivosťou, nespoluprácou 
pacienta a nesprávnou alebo neracionál-
nou farmakoterapiou (Seung et al. 2015; 
Porvaznik et al. 2014). 

Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) odporúča pri eliminácii MDR tuber-
kulóznych baktérií použitie liečebných reži-
mov, ktoré obsahujú aspoň štyri rozličné 
antituberkulózne liečivá. Odporúča sa pou-
žitie pyrazínamidu v kombinácii s antitu-
berkulotikami druhej línie. Do kombinácie 
sa teda môžu použiť FQ vyšších generácií, 
etiónamid alebo protiónamid, parente-
rálne liečivá zo skupiny aminoglykozidov 
(kanamycín, kapreomycín, amikacín) alebo 
cykloserín či kyselina p-aminosalicylová 
(PAS) (Park et al. 2015).  
 
Aminoglykozidy – pôvod, rozdelenie, me-
chanizmus účinku, vzťah štruktúry a roz-
voja rezistencie 

Aminoglykozidy (AG) predstavujú 
skupinu prírodných a semi-syntetických an-
tibiotík, ktoré vykazujú silný, od koncentrá-
cie závislý baktericídny účinok. Pre AG je 
charakteristický aj post-antibiotický efekt, 
a preto ich účinok pretrváva aj po poklese 
plazmatickej koncentrácie (Turnidge 2003). 
Cieľovými štruktúrami ich cídneho pôsobe-
nia sú prokaryotické ribozómy, konkrétne 
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30S podjednotky. Do bunky vstupujú aktív-
nym transportom a výsledkom naviazania 
sa na A-stranu 16S ribozómálnej RNA je in-
hibícia translácie a biosyntézy bakteriál-
nych proteínov (Avent et al. 2011; Krause 
et al. 2016) 

Názov aminoglykozidy dostali tieto 
látky na základe ich chemickej štruktúry. 
V terapii používané AG sú obvykle zložené 
z troch aminomonosacharidových cukor-
ných jednotiek, ktoré sa spájajú O-glykozi-
dovými väzbami. Jednotlivé aminomonosa-
charidy sú deriváty jednoduchých cukrov, 
ktoré majú jednu alebo viacero hydroxylo-
vých (-OH) skupín nahradených amino (-
NH2) skupinami (Jana a Deb 2006; Serio et 
al. 2018; Glinka et al. 2020).  

Streptomycín, prvý izolovaný ami-
noglykozid z baktérií Streptomyces griseus, 
bol uvedený do klinickej praxe v liečbe tu-
berkulózy už v roku 1944 (Krause et al. 
2016; Serio et al. 2018). Odvtedy boli ďalšie 
AG izolované z pôdnych baktérií ako rodu 
Streptomyces (mycíny; kanamycín, tobra-
mycín, neomycín), tak aj rodu Micromonos-
pora (micíny; sisomicín, gentamicín). Zaují-
mavú skupinu predstavujú aminoglykozidy, 
ktoré vznikli chemickou modifikáciou už 
existujúcich látok. Takýmto spôsobom boli 
pripravené napríklad amikacín, arbekacín, 
netilmicín a plazomicín (schválený Americ-
kou agentúrou pre lieky a potraviny v júni 
2018). Úpravy molekuly plazomicínu boli 
navrhnuté tak, aby jeho štruktúra bola ne-
vhodným substrátom pre väčšinu amino-
glykozidy-modfikujúcich enzýmov (AME) 
(Serio et al. 2018). Bežne sa rozlišujú tri 
skupiny AME, ktoré sú zastúpené aminogly-
kozid N-acetyl transferázami (AAC; N-ace-
tylácia), aminoglykozid O-nukletidyltran-
sferázami (ANT; O-adenylylácia) a amino-
glykozid O-fosfotransferázami (APH; O-fos-
forylácia). Enzymatické naviazanie objem-
nejších štruktúr na hydroxy- a amino-funk-
čné skupiny spôsobuje inaktiváciu amino-
glykozidov (Dozzo a Moser 2010; Krause et 
al. 2016; McGann et al. 2016). AME spolu 

s efluxnými pumpami predstavujú dve ma-
joritné cesty rozvoja rezistencie baktérií na 
aminoglykozidy. Treťou, menej častou ces-
tou, je u Enterobacteriaceae popísaná cie-
ľová modifikácia väzobného miesta pre AG. 
Ribozomálne metyltransferázy cielene me-
tylujú väzobné miesto, čím vytvárajú sté-
rické zábrany pre naviazanie aminoglykozi-
dových štruktúr. Gény zodpovedné za 
tento dej sú umiestnené na transpozónoch 
prenosných plazmidov, čím môže dôjsť 
k horizontálnemu šíreniu tejto cesty rezis-
tencie (Dozzo a Moser 2010).  
 
Farmakokinetika aminoglykozidov 

Aminoglykozidy sú hydrofilné, poly-
kationické látky, ktoré sú zle absorbované 
z gastrointestinálneho traktu (menej než 1 
%). Z tohto dôvodu sa musia podávať pa-
renterálnou cestou, intravenózne alebo in-
tramuskulárne (Jana a Deb 2006; Craig 
2011). Hodnota distribučného objemu AG 
sa približuje celkovému objemu vody 
v tele, čo naznačuje ich rozsiahlu distribú-
ciu do tkanív, vrátane pľúc. U pacientov so 
sepsou, kongestívnym zlyhaním srdca, pe-
ritonitídou, horúčkou alebo závažnými po-
páleninami býva hodnota distribučného 
objemu obvykle vyššia, čo vedie k nižším 
hodnotám dosiahnutých sérových koncen-
trácií AG. Schopnosť týchto antibiotík via-
zať sa na proteíny plazmy je nízka (zvyčajne 
menej než 10 %). Eliminácia aminoglykozi-
dov je zabezpečovaná glomerulárnou filtrá-
ciou v obličkách väčšinou v nezmenenej 
forme, čo predstavuje určitú výhodu pri 
liečbe infekcií uropoetického systému. Časť 
aminoglykozidov sa transfromuje na to-
xické metabolity, ktoré môžu poškodiť 
tubulárne bunky obličiek. Biologický polčas 
je závislý od renálnych funkcií pacienta 
a pohybuje sa od 1,5 do 2,6 hodiny. Pri zní-
ženom klírense kreatinínu (pod 10 ml/min) 
sa eliminačný polčas predlžuje na 30 až 56 
hodín (Craig 2011; Mokrý et al. 2013; 
Krause et al. 2016). 
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Terapeutické monitorovanie plazmatic-
kých koncentrácií liečiv 

Terapeutické monitorovanie kon-
centrácií liečiv v plazme (therapeutic drug 
monitoring, TDM) je prostriedok individua-
lizácie a personalizácie farmakoterapie. Po-
sudzovaním farmakokinetických paramet-
rov a následnou úpravou dávok je možné 
dospieť k minimalizovaniu nežiaducich 
účinkov liečiv a súčasne k maximalizovaniu 
ich terapeutického potenciálu (Roberts et 
al. 2012). Jednou z výhod TDM je aj znižo-
vanie nákladov na farmakoterapiu (Kim et 
al. 2018). Terapeutické monitorovanie 
plazmatických koncentrácií liečiv napo-
máha udržiavať koncentrácie aminoglyko-
zidov v rozsahu nevyhnutnom pre bez-
pečnú a účinnú terapiu. Stanovovanie plaz-
matických koncentrácií tiež prispieva 
k skráteniu času hospitalizácie. Treba mať 
na pamäti, že klinický účinok liečiv je možné 
pozorovať aj napriek ich nižším plazmatic-
kým koncentráciám. Existujú však aj prí-
pady, kedy sa u pacientov rozvinuli nežia-
duce účinky, a to aj napriek plazmatickým 
koncentráciám v medziach normy. Úprava 
dávkovania by sa preto mala opierať nielen 
o TDM, ale aj o klinickú odpoveď pacienta 
(Kovacevic et al. 2016).  

Na stanovenie plazmatických kon-
centrácií liečiv je dostupných viacero analy-
tických metód. Použitie vysoko-účinnej 
kvapalinovej chromatografie s tandemo-
vou hmotnostno-spektrálnou analýzou (LC-
MS/MS) sa vyznačuje väčšou špecificitou. 
Vysoká citlivosť tejto analytickej metódy 
nevyžaduje potrebu veľkého objemu 
vzorky pri porovnaní s vysokoúčinnou kva-
palinovou chromatografiou s UV detekciou 
(Barco et al. 2020). Protokol pre odobera-
nie vzoriek je zvyčajne koncipovaný nasle-
dovne: 

 prvý odber (3 – 5 ml venóznej krvi) sa 
odoberá 30 minút pred podaním dru-
hej dávky pri podávaní raz denne a tre-
tej alebo štvrtej dávky pri podávaní 
dvoch alebo troch denných dávok 

 druhý odber (3 – 5 ml venóznej krvi) sa 
odoberá po 1 hodine od podania štvr-
tej dávky 

Vzorky plazmy sa po centrifugácii 
podrobujú predúprave pre kvantitatívnu 
analýzu. Najčastejšie ide o uvoľnenie lie-
čiva z väzby na bielkoviny plazmy (Kovace-
vic et al. 2016). Z hľadiska stability liečiv je 
vzorku potrebné zamraziť, ak sa jej kvanti-
tatívna analýza neuskutoční v krátkom čase 
po odbere (Alsultan and Peloquin 2014).  
 
Aminoglykozidy v pediatrii 

Aminoglykozidy sú často využívané 
v pediatrickej praxi, a to aj napriek svojmu 
dokázanému nefro-, oto- a neuro-toxic-
kému potenciálu. Sú účinné proti širokému 
spektru Gram-negatívnych baktérií, vrá-
tane baktérií z rodu Enterobacteriaceae, 
väčšiny kmeňov Pseudomonas a niektorým 
kmeňom Escherichia coli, Mycobacterium 
či Staphylococcus aureus) (Krause et al. 
2016). Jednotlivá dávka podávaného ami-
noglykozidu závisí od gestačného veku ako 
aj od hmotnosti dieťaťa. V súčasnosti je 
preferované podávanie jednorazových 
denných dávok namiesto viacdňových den-
ných dávok, pretože toto dávkovanie je 
rovnako účinné pri menšej nefrotoxicite 
(Bhatt et al. 2019). Pri intravenóznom po-
dávaní aminoglykozidov je možné dávku 
korigovať na základe hodnôt sérových kon-
centrácií tak, aby bola dosiahnutá terapeu-
tická koncentrácia liečiva, a tým aj opti-
málny baktericídny účinok (Krause et al. 
2016).  

V neonatológii je pri podozrení na 
sepsu novorodenca ordinovaná kombino-
vaná antibiotická liečba ampicilínom s ami-
noglykozidom práve pre ich výhodný syner-
gický účinok (Jefferies 2017). Podávané 
dávky musia zohľadňovať hmotnosť, ges-
tačný ako aj postnatálny vek dieťaťa. 
Najmä v prvom mesiaci života a u pred-
časne narodených detí s nízkou pôrodnou 
hmotnosťou majú aminoglykozidy oveľa 
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vyšší biologický polčas, a preto je nutné ko-
rigovať dávku a frekvenciu ich podávania. 
Ďalej sú aminoglykozidy v neonatológii or-
dinované v prípade nekrotizujúcej entero-
kolitídy, perforácie čreva, aspiračnej penu-
mónie či pneumónie spôsobenej gram-
negatívnymi patogénmi, a tiež pri podo-
zrení na pseudomonádovú infekciu. Lo-
kálne podávané aminoglykozidy (tobramy-
cín, neomycín) sú v pediatrickej praxi 
účinné v liečbe očných a ušno-nosno-krč-
ných infekcií, a to buď samostatne alebo v 
kombinácii s inými liečivami účinnými 
najmä proti spektru Gram-pozitívnych bak-
térií (napr. bacitracín). V pediatrii sa ďalej 
aminoglykozidy využívajú v liečbe febrilnej 
neutropénie (amikacín) a empirickej alebo 
cielenej liečbe infekcií močových ciest (Git-
terman 1998; Le Saux a Robinson 2019). U 
pacientov s cystickou fibrózou je vhodné 
podávanie aminoglykozidov, a to najmä v 
prípade psudomonádových infekcií dol-
ných dýchacích ciest (Young et al. 2013). 
Profylakticky sa podávanie aminogly-
kozdiov využíva v pediatrii aj pri operáciách 
gastrointestinálneho traktu. Streptomycín 
môže byť užitočný v liečbe TB, brucelózy či 
tularémie (Krause et al. 2016).  
 
Dávkovanie aminoglykozidov 

Dávkovanie aminoglykozidov je za-
ložené na hmotnosti pacienta, pričom 
dávka a dávkovacie intervaly môžu byť zre-
dukované u pacientov s renálnou nedosta-
točnosťou (Pai et al. 2011). V klinickej praxi 
sa pre AG používajú tri stratégie dávkova-
nia. Konvenčné dávkovanie je prístup, kedy 
sa podaná dávka vypočíta na základe hmot-
nosti pacienta a aplikuje sa trikrát denne. 

Dávkovanie s rozšíreným intervalom je 
charakteristické podaním síce jednej, ale 
vyššej dávky (obvykle trojnásobok jednotli-
vej dávky konvenčného dávkovania), vypo-
čítanej na základe hmotnosti. Podľa oblič-
kových parametrov pacienta sa môže frek-
vencia konvenčného dávkovania znížiť a 
rozsah dávkovania s rozšíreným intervalom 
predĺžiť (Comments and Pearls 2018). Tre-
ťou stratégiou je  súčasné podávanie iného 
antibiotika (napr. β-laktámových, van-
komycín) s AG. Takáto kombinácia sa odpo-
rúča pri Gram-pozitívnych bakteriálnych in-
fekciách, keďže synergické pôsobenie po-
tencuje penetráciu AG do prokaryotickej 
bunky (Comments and Pearls 2018; Rami-
rez a Tolmasky 2010).  U novorodencov (0 
– 4 mesiace) sa rozlišuje gestačný vek, 
postnatálny vek a korigovaný gestačný vek. 
Gestačný vek sa počíta ako počet týždňov 
od matkinej poslednej menštruačnej pe-
riódy do pôrodu. Postnatálny vek je naopak 
počet týždňov života po narodení. U pred-
časne narodených novorodencov sa vek 
upravuje na korigovaný gestačný vek. Ten 
je súčtom gestačného veku a veku postna-
tálneho. Vek od 1. mesiaca do 1. roka života 
sa súhrnne označuje ako obdobie dojčaťa. 
Detský vek napokon zahŕňa obdobie od 1. 
do 12. roku života (Comments and Pearls 
2018). 
 
Dávkovanie s rozšíreným intervalom 
(tobramycín, gentamicín)  
Novorodenci 

Úvodné dávky aminoglykozidov 
u novorodencov v závislosti od korigova-
ného gestačného veku sú uvedené v tab. 1. 
 

 
Tab.1: Úvodné dávky u novorodencov (Comments and Pearls 2018) 

Korigovaný gestačný vek (týždne) Postnatálny vek (dni) Dávka (mg/kg i.v.) Dávkovací interval (hod) 

 
29* alebo menej 

0 – 7 5 48 

8 – 28 4 36 

29 alebo viac 4 24 

30-34 0 – 7 4,5 36 

8 alebo viac 4 24 

35 alebo viac všetci 4 24 

* alebo značná asfyxia, perzistujúci ductus arteriosus alebo liečba indometacínom alebo ibuprofénom 
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Obder vzoriek krvi pre náhodné sta-

novovanie plazmatických hladín (tzv. ran-
dom level) sa u novorodencov odporúča vy-
konať 22 hodín od podania prvej dávky bez 
ohľadu na dávkovaciu stratégiu. Cieľová 

hodnota plazmatickej koncentrácie stano-
venej po 22 hodinách je rovná alebo men-
šia než 1,2 mg/l za predpokladu terapie tr-
vajúcej viac než 48 hodín (Comments and 
Pearls 2018). 

 
Tab. 2: Úprava dávkovacieho intervalu na základe hodnôt plazmatických koncentrácií (Comments and Pearls 
2018) 

Koncentrácia po 22 hodinách (mg/l) Navrhovaný dávkovací interval  

1,2 alebo menej každých 24 hodín  

1,3 – 2,6 každých 36 hodín 

2,7 – 3,5 každých 48 hodín 

 
3,6 alebo viac 

zastaviť dávkovanie a opakovať odber o 24 hodín; založiť dávkovací 
interval na čase potrebnom na dosiahnutie menšej koncentrácie 
než 2 mg/l 

 
Dojčenský a detský vek 
V dojčenskom a detskom veku sa dávka vy-
počítava na základe telesnej hmotnosti. Ak 
je hmotnosť pacienta viac ako 20 % nad 
ideálnou telesnou hmotnosťou (IBW), je 

potrebné použiť dávkovaciu hmotnosť, 
ktorá sa vypočítava nasledovne: 
dávkovacia váha = 0,4 * (aktuálna telesná 
hmotnosť – IBW) + IBW 

 
Tab. 3: Úvodné dávky u dojčiat a detí (Comments and Pearls 2018) 

Vek Dávka (mg/kg i.v.) Interval (hodiny) 

1 mesiac až 9 rokov 7 – 9 24 

9 a viac rokov 7 24 

 
Monitorovanie najnižšej koncentrá-

cie (tzv. trough level) vo všeobecnosti pos-
tačuje pri realizácii TDM u aminoglykozi-
dov. Táto plazmatická koncentrácia slúži na 
overenie eliminačných schopností pa-
cienta. Obvykle sa odoberá tesne pred, 
resp. maximálne 30 minút pred podaním 
nasledujúcej dávky. Stanovenie maximál-
nej koncentrácie nie je nevyhnutné, na-
koľko sa od vyšších dávok očakáva aj vyššia 

plazmatická koncentrácia liečiva postaču-
júca pre klinický účinok. S potrebou indivi-
dualizácie farmakoterapie môže byť stano-
venie maximálnej plazmatickej koncentrá-
cie pri odbere po 90 minútach od konca in-
travenóznej aplikácie. Pri terapii AG sa od-
porúča každé 2 – 3 dni stanovovať sérový 
kreatinín, resp. každý deň pri renálnej ne-
dostatočnosti (Comments and Pearls 
2018). 

 
Tab. 4: Cieľové koncentrácie v plazme (Comments and Pearls 2018). 

Najnižšia koncentrácia Maximálna koncentrácia 

menej než 1 mg/l 15 – 25 mg/l 

 
Záver 
Celosvetovo tuberkulóza ohrozuje milióny 
ľudí a znižuje kvalitu života tým, ktorí majú 
aktívny priebeh infekcie. Pri TB zapríčinenej 
rezistentnými kmeňmi na viacero liečiv sa 
odporúča aj použitie antituberkulóznych 

liečiv druhej línie. Keďže tieto látky vyka-
zujú od koncentrácie závislý baktericídny 
účinok a ich použite sa spája aj s rozvojom 
toxicity, TDM v klinickej praxi môže výrazne 
prispieť k úspešnosti a bezpečnosti farma-
koterpie, či k zníženiu incidencie ich vedľaj-
ších účinkov. 



  Nové trendy vo farmakoterapii XII. 

49 
 

 
Táto práca bola podporená grantom APVV-18-
0084 a grantom UK /81/2020. 
 
Použitá literatúra 
1. Alsultan, Abdullah, and Charles A. Peloquin. 

2014. “Therapeutic Drug Monitoring in the 
Treatment of Tuberculosis: An Update.” Drugs 
74 (8): 839–54. 
https://doi.org/10.1007/s40265-014-0222-8. 

2. Avent, M. L., B. A. Rogers, A. C. Cheng, and D. 
L. Paterson. 2011. “Current Use of Aminogly-
cosides: Indications, Pharmacokinetics and 
Monitoring for Toxicity.” Internal Medicine Jo-
urnal 41 (6): 441–49. 
https://doi.org/10.1111/j.1445-
5994.2011.02452.x. 

3. Barco, Sebastiano, Alessio Mesini, Laura Bar-
bagallo, Angelo Maffia, Gino Tripodi, Federico 
Pea, Carolina Saffioti, Elio Castagnola, and Giu-
liana Cangemi. 2020. “A Liquid Chroma-
tography-Tandem Mass Spectrometry Plat-
form for the Routine Therapeutic Drug Moni-
toring of 14 Antibiotics: Application to Cri-
tically Ill Pediatric Patients.” Journal of Phar-
maceutical and Biomedical Analysis 186: 
113273. 
https://doi.org/10.1016/j.jpba.2020.113273. 

4. Bhatt, Jayesh, Nikki Jahnke, and Alan R. Smyth. 
2019. “Once-Daily versus Multiple-Daily Do-
sing with Intravenous Aminoglycosides for 
Cystic Fibrosis.” Cochrane Database of Syste-
matic Reviews 2019 (9). 
https://doi.org/10.1002/14651858.CD002009
.pub7. 

5. Comments, General, and Clinical Pearls. 2018. 
“AMINOGLYCOSIDES DOSING AND MONITO-
RING GUIDELINES NB Provincial Health Autho-
rities Anti-Infective Stewardship Committee 
GENERAL COMMENTS.” Horizon Health Ne-
twork, no. September. 

6. Craig, William A. 2011. “Optimizing Aminogly-
coside Use.” Critical Care Clinics 27 (1): 107–
21. 
https://doi.org/10.1016/j.ccc.2010.11.006. 

7. Dozzo, Paola, and Heinz E. Moser. 2010. “New 
Aminoglycoside Antibiotics.” Expert Opinion 
on Therapeutic Patents 20 (10): 1321–41. 
https://doi.org/10.1517/13543776.2010.5061
89. 

8. Gitterman, B. 1998. “Aminoglycosides.” Pe-
diatrics in Review 19 (8): 285–285. 
https://doi.org/10.1542/pir.19-8-285. 

9. Glinka, Marta, Wojciech Wojnowski, and Andr-
zej Wasik. 2020. “Determination of Aminogly-
coside Antibiotics: Current Status and Future 

Trends.” TrAC - Trends in Analytical Chemistry. 
Elsevier B.V. 
https://doi.org/10.1016/j.trac.2020.116034. 

10. Gordon, Stephen V., and Tanya Parish. 2018. 
“Microbe Profile: Mycobacterium Tuberculo-
sis: Humanity’s Deadly Microbial Foe.” Micro-
biology (United Kingdom) 164 (4): 437–39. 
https://doi.org/10.1099/mic.0.000601. 

11. Jana, S., and J. K. Deb. 2006. “Molecular Un-
derstanding of Aminoglycoside Action and Re-
sistance.” Applied Microbiology and Biotech-
nology 70 (2): 140–50. 
https://doi.org/10.1007/s00253-005-0279-0. 

12. Jefferies, Ann L. 2017. “Management of Term 
Infants at Increased Risk for Early-Onset Bacte-
rial Sepsis.” Paediatrics and Child Health 
(Canada) 22 (4): 223–28. 
https://doi.org/10.1093/pch/pxx023. 

13. Kim, Kibum, Gwendolyn A. McMillin, Philip S. 
Bernard, Srinivas K. Tantravahi, Brandon Wal-
ker, and Robert L Schmidt. 2018. “Cost-Effecti-
veness of Therapeutic Drug Monitoring for 
Imatinib Administration in Patients with Chro-
nic Myeloid Leukemia.” Blood 132 (Supple-
ment 1): 3547–3547. 
https://doi.org/10.1182/blood-2018-99-
120263. 

14. Kovacevic, Tijana, Sanja Avram, Dragana Mila-
kovic, Nikolina Spiric, and Pedja Kovacevic. 
2016. “Therapeutic Monitoring of Amikacin 
and Gentamicin in Critically and Noncritically 
Ill Patients.” Journal of Basic and Clinical Phar-
macy 7 (3): 65. https://doi.org/10.4103/0976-
0105.183260. 

15. Krause, Kevin M., Alisa W. Serio, Timothy R. 
Kane, and Lynn E. Connolly. 2016. “Aminogly-
cosides: An Overview.” Cold Spring Harbor 
Perspectives in Medicine 6 (6): a027029. 
https://doi.org/10.1101/cshper-
spect.a027029. 

16. McGann, Patrick, Sarah Chahine, Darius 
Okafor, Ana C. Ong, Rosslyn Maybank, Yoon I. 
Kwak, Kerry Wilson, Michael Zapor, Emil Le-
sho, and Mary Hinkle. 2016. “Detecting 16S 
RRNA Methyltransferases in Enterobacteria-
ceae by Use of Arbekacin.” Journal of Clinical 
Microbiology 54 (1): 208–11. 
https://doi.org/10.1128/JCM.02642-15. 

17. Mokrý, Juraj, Igor Porvazník, and Juraj Váňa. 
2013. Vybrané Kapitoly z Klinickej Farmakoló-
gie Antimikrobiálne Látky I . - Farmakológia. 

18. Pai, Manjunath P, Anne N Nafziger, and Joseph 
S Bertino. 2011. “Simplified Estimation of Ami-
noglycoside Pharmacokinetics in Underweight 
and Obese Adult Patients †.” ANTIMICROBIAL 
AGENTS AND CHEMOTHERAPY 55 (9): 4006–
11. https://doi.org/10.1128/AAC.00174-11. 



JLF UK v Martine, 2020   

50 
 

19. Park, Sang In, Jaeseong Oh, Kyungho Jang, 
Jangsoo Yoon, Seol Ju Moon, Jong Sun Park, 
Jae Ho Lee, et al. 2015. “Pharmacokinetics of 
Second-Line Antituberculosis Drugs after Mul-
tiple Administrations in Healthy Volunteers.” 
Antimicrobial Agents and Chemotherapy 59 
(8): 4429–35. 
https://doi.org/10.1128/AAC.00354-15. 

20. Porvaznik, I, J Mokry, and I Solovic. 2014. 
“Drug Resistance to Anti-Tuberculotics in 
Children - Three Years Status in Slovakia.” Acta 
Medica Martiniana 13 (3): 18–22. 
https://doi.org/10.2478/acm-2013-0018. 

21. Ramirez, Maria S., and Marcelo E. Tolmasky. 
2010. “Aminoglycoside Modifying Enzymes.” 
Drug Resistance Updates 13 (6): 151–71. 
https://doi.org/10.1016/j.drup.2010.08.003. 

22. Roberts, Jason A., Ross Norris, David L. Pater-
son, and Jennifer H. Martin. 2012. “Therapeu-
tic Drug Monitoring of Antimicrobials.” British 
Journal of Clinical Pharmacology. Wiley-
Blackwell. https://doi.org/10.1111/j.1365-
2125.2011.04080.x. 

23. Saux, Nicole Le, and Joan Robinson. 2019. 
“Aminoglycosides—Alive and Well in Tre-
atment of Pediatric Infections: A Case of Bene-
fit versus Risk.” Journal of the Association of 
Medical Microbiology and Infectious Disease 

Canada 4 (1): 1–5. 
https://doi.org/10.3138/jammi.2018.09.19. 

24. Serio, Alisa W., Tiffany Keepers, Logan An-
drews, and Kevin M. Krause. 2018. “Aminogly-
coside Revival: Review of a Historically Impor-
tant Class of Antimicrobials Undergoing Reju-
venation.” EcoSal Plus 8 (1). 
https://doi.org/10.1128/ecosalplus.esp-0002-
2018. 

25. Seung, Kwonjune J, Salmaan Keshavjee, and 
Michael L Rich. 2015. “Drug-Resistant Tuber-
culosis.” 

26. Turnidge, John. 2003. “Pharmacodynamics 
and Dosing of Aminoglycosides.” Infectious Di-
sease Clinics of North America. W.B. Saunders. 
https://doi.org/10.1016/S0891-
5520(03)00057-6. 

27. “WHO | Global Tuberculosis Report 2020.” 
2020. WHO. 

28. Young, David C., Jeffery T. Zobell, Chris 
Stockmann, C. Dustin Waters, Krow Ampofo, 
Catherine M.T. Sherwin, and Michael G. Spi-
garelli. 2013. “Optimization of Anti-Pseudo-
monal Antibiotics for Cystic Fibrosis Pulmo-
nary Exacerbations: V. Aminoglycosides.” Pe-
diatric Pulmonology 48 (11): 1047–61. 
https://doi.org/10.1002/ppul.22813. 

 

 



  Nové trendy vo farmakoterapii XII. 

51 
 

Význam cytokínov v patogenéze renálneho karcinómu a ich využite v praxi 
 

Daniela Vargová1, Martina Šutovská1, Ján Ľupták2 

 

1Ústav farmakológie, Martinské centrum pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta UK 
v Martine, 2Urologická klinika, Univerzitná nemocnica Martin 

E-mail: vargova238@uniba.sk    
 
  

Úvod 
Renálny karcinóm je nádor z tubu-

lárnych buniek obličky. Nie je to samo-
statná entita, ale veľmi heterogénna sku-
pina nádorov, z ktorých každý má iný feno-
typ, molekulárny profil, klinický obraz aj 
prognózu. Najčastejšie (cca 65 – 70 %) sa 
vyskytuje tzv. svetlobunkový karcinóm 
(clear cell renal cell carcinoma - ccRCC). 
Tento nádor má veľmi nepriaznivú prog-
nózu a najvyššiu mortalitu spomedzi všet-
kých nádorov urogenitálneho 
traktu (Cairns et al., 2011). V celosvetovom 
meradle predstavuje RCC zhruba 2- 3 % 
všetkých onkologických ochorení u dospe-
lých (Znaor et al., 2015), v rozvinutých kra-
jinách je 7. najčastejšou neopláziou (Padala 
et al., 2020). Každý rok vo svete pribudne 
takmer 300 tisíc nových prípadov RCC a viac 
než tretina z nich končí fatálne (Ricketts et 
al., 2018). Incidencia a najmä počet náhod-
ných nálezov RCC v posledných rokoch 
stúpa (Capitano et al., 2019), čo  pravdepo-
dobne možno pripísať zlepšeniu diagnostic-
kých zobrazovacích metód. Práve náhodné 
nálezy tvoria takmer polovicu všetkých no-
vodiagnostikovaných prípadov RCC. Väč-
šina z nich sú karcinómy v pokročilom štá-
diu vývoja a približne v 1/3 prípadov sú prí-
tomné už aj vzdialené metastázy (Padala et 
al., 2020). Typická triáda príznakov – hema-
túria, bolesť v boku alebo slabinách a hma-
tateľná abdominálna rezistencia sú zried-
kavé (< 10 %) (Cairns et al., 2011). Pacienti 
s RCC majú zväčša veľmi nešpecifické prí-
znaky, ktoré môžu pripomínať iné ochore-
nia abdominálneho pôvodu. Navyše, ich 
nástup je pomerne neskorý a často spojený 

s pokročilým štádiom, čo výrazne znižuje 
efektivitu terapie a zhoršuje tak celkovú 
prognózu pacienta. RCC je vysoko chemo- 
a rádiorezistentý nádor a primárnou metó-
dou liečby, aj napriek výraznému pokroku 
v oblasti medikamentóznej terapie, stále 
ostáva nefrektómia. Aj po adekvátnej 
liečbe približne 50 % pacientov progreduje 
do metastatického štádia a menej ako 10 % 
z nich prežije 5 rokov (Chevrier et al., 2017). 
Metastatické štádium RCC (mRCC) je prak-
ticky neliečiteľné, pričom priemerná dĺžka 
prežívania je približne 7-11 mesiacov 
a pravdepodobnosť 5-ročného prežitia je 
menej ako 10 % (Murphy et al., 2015). 
Spontánna regresia mRCC po nefrektómii 
je zriedkavá (cca 1 % všetkých prípadov 
RCC) (Riese et al., 1991), no v porovnaní 
s inými malignitami je niekoľkonásobne 
vyššia (Chodorowski et al., 2007). Vďaka 
existencii prípadov spontánnej regresie 
RCC, vysokej koncentrácii lymfocytov v 
jeho tkanive a schopnosťou reagovať na 
imunoterapiu, bol tento nádor klasifiko-
vaný ako imunogénny (Itsumi and Tatsu-
gami, 2010). Toto poznanie následne viedlo 
k vývoju medikamentóznej liečby na báze 
cytokínov: IL-2 a interferón-α (IFN- α). Ich 
účinnosť je ale pomerne slabá: 10-20 % cel-
kových odpovedí pri liečbe IL-2 (Floros et 
al., 2015)  a 15 % celkových odpovedí pri 
IFN- α (Fossa et al., 2000). Navyše, pre do-
siahnutie ich efektu je potrebné podávať 
ich vo vysokej koncentrácii, ktorá má často 
za následok závažné toxické nežiaduce 
účinky postihujúce srdce, pľúca, obličky aj 
CNS. V posledných rokoch sú preto IL-2 
a IFN- α limitované iba pre úzke spektrum 
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prípadov. Ďalším míľnikom v terapii RCC 
bolo objavenie príčiny vzniku hereditár-
neho RCC (von Hippel-Lindau syndróm) - 
bialelickej mutácie VHL, ktorá je prítomná 
aj v 50 % sporadických prípadov (Koul, et al. 
2011). Dôsledkom tejto mutácie je kon-
štantná aktivácia HIF-α vedúca k nadpro-
dukcii kľúčových mediátorov angiogenézy: 
VEGF a PDGF, čím sa aktivuje celý rad sig-
nálnych dráh, vrátane mTOR. Toto zistenie 
odštartovalo vývoj ďalších liečiv a spektrum 
cielenej liečby pre RCC sa rozšírilo o nie-
koľko nových preparátov: inhibítory tyrozín 
kináz (TKI) a mTOR inhibítory. Aj keď tieto 
látky dokázali výrazne predĺžiť dobu preží-
vania (overal survival - OS a progression 
free survival - PFS) u pacientov s mRCC, po-
čet kompletných remisií je stále málo a vý-
skyt nežiaducich účinkov je tiež pomerne 
vysoký (Syčová-Milá, 2010). Riešením by 
mohli byť nové metódy ovplyvňujúce cyto-
kíny a ich signálne dráhy, ktorých význam 
v patogenéze RCC, ako potvrdzujú viaceré 
štúdie, je nezanedbateľný. Cytokíny – pro-
teíny, príp. glykoproteíny s priemernou 
hmotnosťou < 30 kDa, sú produkované 
najmä leukocytmi v rámci odpovede vrode-
nej a získanej imunity na rôzne patógeny a 
antigény. Okrem leukocytov bola ich pro-
dukcia a prítomnosť cytokínových recepto-
rov potvrdená aj v nádorových a stromál-
nych bunkách rôznych typov solídnych ná-
dorov, RCC nevynímajúc. Cytokíny majú 
v nádorovom mikroprostredí (tumor micro-
environment – TME) veľmi pleiotropné 
účinky a mnohé aj ambivalentný charakter. 
Niektoré (napr. CXCL12, CXCR4, CXCR7) 
môžu indukovať produkciu rastových fakto-
rov a tým podporovať rast nádoru 
(Chudzinski et al., 2018), iné (CXCL4 
a CXCL10) naopak inhibujú proces angioge-
nézy a pôsobia tak tumorsupresívne (Chow 
and Luster, 2014). V súvislosti s RCC je za-
tiaľ najviac preskúmaný VEGF a jeho sig-
nálne dráhy, no priamym mediátorom an-
giogenézy je napr. aj chemokín CCL2, alebo 
tzv. monocyte chemoattractant protein 1 - 

MCP-1 (Salcedo et al., 2000). Jeho zvýšená 
expresia a pronádorový charakter boli po-
tvrdené aj v bunkách RCC, kde prostredníc-
tvom svojho receptora CCR2 MCP-1 stimu-
loval proliferáciu a migráciu nádorových 
buniek (Kuper et al., 2016). Ďalší chemokín, 
tzv. macrophage inflammatory protein 1 – 
MIP-1δ, bol detegovaný v kostných metas-
tázach RCC a predpokladá sa, že je zodpo-
vedný za osteolýzu indukovanú metastatic-
kými bunkami RCC (Kominsky et al., 2008). 
Viaceré cytokíny a chemokíny sa preto javia 
nielen ako potencionálne biomarkery RCC, 
ale aj ako cieľové molekuly nových terape-
utických metód. 
 
Cieľ štúdie 

Vzhľadom na množstvo dôkazov 
o význame cytokínov v patogenéze RCC 
bolo cieľom našej štúdie komplexne analy-
zovať imunologický profil (detekcia 27 cyto-
kínov) nádorového tkaniva v porovnaní so 
zdravým tkanivom obličky, ako aj imunolo-
gický profil moču pacientov s RCC a moču 
kontrolných subjektov. U 6 pacientov sme 
tiež sledovali dynamiku cytokínov – roz-
diely v ich koncentrácií pred a po nefrektó-
mii. Následne sme sa pomocou štatistic-
kých metód snažili určiť cytokíny s najvyš-
šou diagnostickou a prognostickou hodno-
tou, ktoré by zároveň mohli predstavovať aj 
cieľové molekuly nových metód liečby RCC.  
 
Metodika 

Celkovo sme analyzovali vzorky od 
62 jedincov (48 pacientov z toho 22 žien vo 
veku 70,3 ± 10,7 r. a 26 mužov vo veku 61,5 
± 12,2 r. ; 14 kontrolných subjektov z toho 
11 žien vo veku 41,1 ± 11,4 r. a 3 muži vo 
veku 39,3 ± 7,4 r.). Všetci účastníci museli 
spĺňať vopred stanovené kritériá a zároveň 
podpísať informovaný súhlas. Tkanivo RCC 
spolu s kontrolnou vzorkou makroskopicky 
zdravého parenchýmu obličky boli odo-
braté počas resekcie nádoru z tej istej ob-
ličky. Vzorky moču sme získali za štandard-
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ných podmienok od pacientov predope-
račne a od 6 z nich aj po operácii, ako aj od 
zdravých dobrovoľníkov. Odber a manipu-
lácia s biologickým materiálom boli schvá-
lené etickou komisiou JLF UK (č. 13/2019). 
Všetky tkanivové vzorky sme homogenizo-
vali, scentrifugovali a v získanom superna-
tante sme použitím vyšetrovacieho kitu 
Bio-PlexTM Human Cytokine Standard 27-
Plex a prístroja Bio-Plex® 200 System (ktorý 
pracuje na základe fluorescencie) detego-
vali 27 rôznych cytokínov. Ich výslednú kon-
centráciu sme normalizovali na celkovú hla-
dinou proteínov v tkanive (metódou Lowry 
et al. 1951). Vzorky moču sme u pacientov 
s potvrdenou hemoglobinúriou najprv po-
drobili hemoglobinometrii s cieľom vylúčiť 
falošne pozitívne výsledky – cytokíny po-
chádzajúce z krvnej cirkulácie. Následne 
sme podobne ako pri tkanive detegovali 27 
cytokínov. Všetky výsledky boli analyzo-
vané štatistickými metódami: Stuart 
Maxwellov test, Wilcoxon párový test, 
ANOVA, Bonferoni post-hoc test. 
 
Výsledky a diskusia 

V tkanivových vzorkách sme zazna-
menali signifikantný vzostup hladiny nie-
koľkých cytokínov: VEGF, MIP-1β, IP-10, Il-
15 a eotaxín. Okrem IL-15 a eotaxínu, ktoré 
dosiahli najvyššiu koncentráciu až v pokro-
čilých štádiách (grade – G3 a G4), sa u všet-
kých ostatných potvrdila jednoznačná pre-
diktívna hodnota závažnosti ochorenia. 
Hladiny VEGF, MIP-1β  a IP-10 signifikantne 
korelovali s histopatologickým štádiom 
(gradingom - G) ochorenia a ich hodnoty 
(uvedené v hodnotách p v poradí podľa 
gradingu G1-G4) sú nasledovné: VEGF: 
0,05; 0,05; 0,01 a 0,001; MIP-1β: 0,05; 0,05; 
0,01 a nesignifikantné; IP-10: 0,05; 0,05; 
0,051 a 0,01. Priemerné hodnoty týchto cy-
tokínov (v pg/ml) uvádza tab. 1. Tieto vý-
sledky naznačujú, že uvedené cytokíny sa 
určitým spôsobom podieľajú na procese vý-
voja RCC. Chemokínu MIP-1β sa pripisujú 
výrazné chemotaktické vlastnosti, no zistilo 

sa tiež, že jeho aplikácia priamo do tkaniva 
kolorektálneho karcinómu u myší, dokáže 
aktivovať bunky protinádorovej imunity, 
a tým signifikantne spomaliť rast nádoru 
(Luo et al., 2004). V našich vzorkách sme 
v pokročilých štádiách RCC pozorovali po-
kles koncentrácie MIP-1β. Domnievame sa 
preto, že strata MIP-1β a jeho predpokla-
daných protinádorových účinkov tak prav-
depodobne podporuje dediferenciáciu ná-
doru a generalizáciu ochorenia. U niekto-
rých cytokínov ich výsledný efekt závisí od 
izoformy či cieľového receptora. V prípade 
chemokínov triedy CXC, schopnosť potenci-
ovať alebo inhibovať angiogenézu predur-
čuje prítomnosť tzv. ELR domény. IP-10 
(CXCL10) je  ELR negatívny a pôsobí preto 
angiostaticky (Strieter et al., 1995). Dôle-
žitá je však aj forma receptora, na ktorý sa 
IP-10 viaže. Aktivácia CXCR3-A podporuje 
viabilitu a proliferáciu buniek, zatiaľ čo 
väzba na variant CXCR3-B indukuje 
apoptózu (Lasagni et al., 2003). Vzhľadom 
na to, že IP-10 dosiahol  v našich vzorkách 
vyššie hladiny v tkanivách pokročilých štá-
dií RCC,  predpokladáme skôr prítomnosť 
CXCR3-A. Vo vzorkách moču od pacientov 
boli v porovnaní s kontrolnými vzorkami 
signifikantne zvýšené cytokíny PDGF, IL-15, 
MIP-1β, eotaxínu a MCP-1. V prípade po-
sledných dvoch bola zaznamenaná aj vý-
znamná korelácia so štádiom (G) nádoru. P 
hodnoty týchto cytokínov v poradí podľa 
štádia (G) nádoru sú nasledovné: eotaxín: 
0,01; 0,05;  0,01 a 0,01; MCP-1: 0,01; 0,01; 
0,01 a 0,01, ich priemerné hodnoty (v 
pg/ml) uvádza tab. 2. Produkciu MCP-1 
bunkami RCC a jeho pronádorový potenciál 
potvrdili aj predchádzajúce štúdie (napr. 
Kuper et al., 2016; Perut et al., 2009). Pri 
eotaxíne bola okrem výraznej chemotaktic-
kej aktivity zaznamenaná aj jeho schopnosť 
priamo indukovať angiogenézu in vivo 
a tiež podporiť inváziu buniek karcinómu 
prostaty (Salcedo et al., 2001; Zhu, 2014). 
Práve MCP-1 a eotaxín sa z nášho pohľadu 
javia ako najvhodnejšie pre neinvazívnu 
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skorú diagnostiku RCC a pravdepodobne by 
našli využitie aj v oblasti terapie. Cytokíny, 
ktoré boli u pacientov zvýšené predope-
račne, boli vo vzorkách od 6 pacientov na 3. 
deň po resekcii výrazne znížené (pozri tab. 
3). To podporuje našu domnienku o tom, že 

za ich produkciu sú zodpovedné niektoré 
z buniek prítomných v TME. Mierny vzos-
tup v koncentrácii PDGF sme pozorovali ba 
u jedného pacienta (č. 5). 
 

 
Tab. 1: Priemerné hodnoty (v pg/ml) najsignifikantnejších cytokínov v tkanive nádoru (TU) a v makroskopicky 
zdravom tkanive (C) 

tkanivo NG1 NG2 NG3 NG4 

 TU C TU C TU C TU C 

VEGF 4065,36 ± 
1990,51 

520,26 
± 

251,44 

3340,79 ± 
1192,78 

609,64 ± 
125,095 

3450,51 ± 
1062,93 

301,16 ± 
106,61 

4368,40 ± 
1520,70 

390,77 
± 75,11 

IP-10 2101,25 ± 
204,95 

602,29 
± 

184,67 

3489,93 ± 
932,76 

1757,75 ± 
842,27 

5272,56 ± 
836,07 

2400,92 ± 
711,9742 

8622,10 ± 
4732,99 

789,11 
± 

162,21 

MIP-1β 232,89 ± 
48,67 

55,63 ± 
12,01 

2697,43 ± 
1663,64 

198,94 ± 
68,93 

804,43 ± 
161,11 

358,15 ± 
89,26 

535,93 ± 
233,28 

165,12 
± 39,76 

 
Tab. 1: Priemerné hodnoty (v pg/ml) najsignifikantnejších cytokínov v moči pacientov (TU) a v moči kontrolných 
subjektov (C) 

moč NG1 NG2 NG3 NG4 

 TU C TU C TU C TU C 

Eotaxín 6,52 ± 
1,39 

2,02 ± 
0,52 

5,29 ± 
0,87 

2,02 ± 
0,52 

9,20 ± 
3,50 

2,02 ± 
0,52 

8,67 ± 
2,74 

2,02 ± 
0,52 

MCP-1 69,25 ± 
20,55 

11,22 ± 
1,86 

110,33 ± 
35,19 

11,22 ± 
1,86 

69,13 ± 
25,51 

11,22 ± 
1,86 

148,76 ± 
86,42 

11,22 ± 
1,86 

 
Tab. 3: Dynamika cytokínov – priemerné hodnoty (v pg/ml) cytokínov v moči pacientov 1 – 6 pred operáciou (Deň 
0) a po nefrektómii (Deň 3) v porovnaní s priemernou hodnotou (v pg/ml) cytokínov v moči kontrol.  

  PDGF IL-15 MCP-1 MIP-1b Eotaxín VEGF 

Pac. 1 
NG2 

Deň 0 28,39 58,89 32,84 27,48 9,02 100,02 

Deň 3 15,16 24,4 20,33 1,97 5,56 23,95 

Pac. 2 
NG2 

Deň 0 19,58 40,83 21,3 7,03 5,64 152,41 

Deň 3 12,22 27,07 10,13 1,05 2,8 97,77 

Pac. 3 
NG2 

Deň 0 21,84 67,98 188,96 27,28 8,17 147,29 

Deň 3 13,75 46,59 22,17 4,58 4,64 77,1 

Pac. 4 
NG2 

Deň 0 32,46 66,59 293,74 31,91 18,32 292,8 

Deň 3 7,08 36,68 103,06 2,58 6,74 45,01 

Pac. 5 
NG4 

Deň 0 23,44 146,65 84,26 4,49 6,81 160,78 

Deň 3 30,46 79,5 17,86 2,86 6,62 74,05 

Pac. 6 
NG4 

Deň 0 16,17 90,47 64,01 17,29 4,65 130,43 

Deň 3 15,84 71,47 26,15 3,68 2,28 92,13 

kontrola  1,3 ± 0,36 1,69 ± 0,23 11,22 ± 1,86 3,88 ± 1,07 2,02 ± 0,52 
97,12 ± 
28,27 

 
Záver 

Aj keď ide o malú vzorku pacientov 
a kontrolných subjektov, uvedené výsledky 
súhlasia s našou hypotézou o významnej 
úlohe, ktorú cytokíny zohrávajú pri rozvoji 

a progresii renálneho karcinómu. Tieto mo-
lekuly sa tak stávajú kandidátmi pre vývoj 
nových metód diagnostiky ako aj medika-
mentóznej liečby RCC a ich zavedenie do 
praxe by znamenalo významný prelom 
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v uroonkológii. Pre vyslovenie jednoznač-
ných záverov, získanie relevantnejších vý-
sledkov a zvýšenie možnosti využitia cyto-
kínov v praxi, je preto naším ďalším cieľom 
rozšíriť súbor našich vzoriek a zároveň hlb-
šie preskúmať intracelulárne dráhy aktivo-
vané jednotlivými cytokínmi. 
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Úvod 
Perorálne antikoagulanciá sa použí-

vajú na prevenciu a liečbu rôznych trombo-
embolických chorôb. Medzi ich hlavné indi-
kácie patrí predovšetkým atriálna fibrilácia, 
hlboká žilová trombóza, pľúcna embólia, 
mechanické srdcové chlopne, prevencia 
tromboembolizmu po operácii bedrového 
alebo kolenného kĺbu a prevencia cievnych 
mozgových príhod. Ako perorálne antikoa-
gulanciá sa používajú antagonisty vitamínu 
K a taktiež nové perorálne antikoagulanciá, 
ktoré skrátene označujeme ako NOAK (van 
den Heuvel et al. 2018). Warfarín, antago-
nista vitamínu K, je najčastejšie používané 
perorálne antikoagulancium. Predstavuje 
lacné a účinné liečivo, no jeho použitie je 
u mnohých pacientov obmedzené z dô-
vodu liekových a potravinových interakcií, 
úzkeho terapeutického rozsahu a variabil-
nej odpovedi na dávku. Z uvedených dôvo-
dov je preto potrebné jeho pravidelné mo-
nitorovanie (Saraf et al. 2014). Alternatívou 
warfarínu sú nové perorálne antikoagulan-
ciá, ktoré majú rýchly nástup účinku, pred-
vídateľnú farmakokinetiku ako aj farmako-
dynamické účinky. NOAK delíme do dvoch 
skupín a to na priame inhibítory faktora Xa 
(rivaroxaban, apixaban, edoxaban) 
a priame inhibítory trombínu (dabigatran) 
(Gelosa et al. 2018). K ďalším výhodám 
týchto liečiv patrí aj relatívne ľahšie a jed-
noduchšie použitie, nakoľko sa môžu podá-
vať vo fixných dávkach bez pravidelného 
monitorovania koagulačného procesu 
(Haas et al. 2019). Ich nevýhodou je rela-
tívne krátky biologicky polčas eliminácie a 

preto vynechanie niekoľkých dávok zvýši ri-
ziko tromboembolických príhod. U pacien-
tov užívajúcich NOAK môže byť nonadhe-
rencia k liečbe ešte častejšia ako u warfa-
rínu a to z dôvodu, že pacienti nie sú pravi-
delne monitorovaný. Napriek tomu, že 
NOAK majú nižšiu farmakokinetickú a far-
makodynamickú variabilitu ako warfarín, 
ich znížená biotransformácia v pečeni ako 
aj porucha funkcie obličiek môže spôsobiť 
zvýšenie ich koncentrácie s následným zvý-
šením rizika krvácania (Lindahl et al. 2018).  
 
Dabigatran 

Dabigatran sa podáva vo forme níz-
komolekulárneho proliečiva – dabigatran 
etaxilátu, ktoré nevykazuje žiadnu farma-
kologickú aktivitu (Hankey and Eikelboom 
2011). Po perorálnom podaní sa dabigatran 
etaxilát v organizme rýchlo hydrolyzuje na 
aktívnu formu, dabigatran, ktorá špecificky 
a reverzibilne inhibuje voľný ako aj na fibrín 
viazaný trombín väzbou na jeho aktívne 
miesto (Obrázok 1). Účinok dabigatranu na-
stupuje okamžite po podaní dávky s maxi-
málnymi plazmatickými koncentráciami 
a antikoagulačnými účinkami do 2 – 3 ho-
dín (Ryn et al. 2010).  

Biologický polčas po perorálnom 
podaní je 12 – 17 hodín a 80 % dabigatranu 
sa vylučuje obličkami (Connolly et al. 2013). 
Odporúčaný dávkovací režim je 110 mg 
dvakrát denne. Dabigatran je kontraindiko-
vaný u pacientov s ťažkým poškodením 
funkcie obličiek, pri klinicky významnom kr-
vácaní alebo pri liečbe inhibítormi P-glyko-
proteínu ako je ketokonazol, cyklosporín, 
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itrakonazol či takrolimus (Huisman et al. 
2012). 

  

 
 
Obr. 1: Aktivácia dabigatran etexilátu na aktívny da-
bigatran 

 
Inhibítory faktora Xa 

Koagulačný faktor X zaujíma kritické 
miesto v koagulačnej kaskáde a riadi pre-
menu protrombínu na trombín. Aktivácia 
jednej molekuly faktora X vedie k aktivácii 

1000 molekúl protrombínu (Ansell 2007). 
Rivaroxaban, apixaban a edoxaban (Obrá-
zok 2) sú špecifické priame inhibítory voľ-
ného ako aj na trombus viazaného faktora 
Xa (Harder and Graff 2013). Inhibítory fak-
tora Xa majú priaznivý profil prínosu a ri-
zika pri liečbe a prevencii trombotických 
príhod, avšak tieto liečivá môžu zhoršiť 
alebo spôsobiť akútne závažné krvácanie so 
značnou morbiditou a mortalitou. Ande-
xanet alfa je modifikovaná neaktívna forma 
ľudského faktora Xa, ktorá je navrhnutá 
špeciálne na viazanie a sekvestráciu mole-
kúl inhibítorov faktora Xa, čím rýchlo zni-
žuje ich aktivitu. Podanie bolusu alebo infú-
zie andexanetu alfa vedie k rýchlemu potla-
čeniu ich aktivity. Funkčnosť hemokoagulá-
cie bola obnovená 12 hodín po podaní an-
tidota u 79 % pacientov (Connolly et al. 
2019).

 
Obr. 2: Štruktúrne vzorce rivaroxabanu, apixabanu a edoxabanu. 

 
Apixaban 

Apixaban je priamy, kompetitívny 
a vysoko selektívny inhibítor voľného ako aj 
na protrombín viazaného faktora Xa. Biolo-
gická dostupnosť apixabanu je približne 50 
% (Frost, Wang, et al. 2013). Po perorálnom 
podaní je maximálna plazmatická koncen-
trácia dosiahnutá po troch hodinách. Biolo-
gický polčas apixabanu je približne 12 hodín 
a ustálený stav sa dosiahne po 2 – 3 dňoch 
pri užívaní 2 krát denne (Frost, Nepal, et al. 
2013). Po perorálnom podaní je apixaban 
najviac vylučovaný stolicou (takmer 50 %), 
no významnú cestu eliminácie predstavuje 
taktiež moč, ktorým sa vylučuje približne 25 

% liečiva väčšinou v nezmenenej forme 
a žlčou, ktorou sa vylúči asi 3 % podanej 
dávky (Raghavan et al. 2009). Viaceré štú-
die dokázali, že pri apixabane je nižšie riziko 
závažného krvácania, intrakraniálneho kr-
vácania ako aj gastrointestinálneho krváca-
nie v porovnaní s warfarínom (Yao et al. 
2016). 
 
Edoxaban 

Edoxaban je perorálny, priamy, 
kompetitívny inhibítor faktora Xa, ktorý má 
viac ako 10 000 násobne vyššiu selektivitu 
pre faktor Xa v porovnaní s trombínom 
(Camm and Bounameaux 2011). Biologická 



  Nové trendy vo farmakoterapii XII. 

59 
 

dostupnosť edoxabanu je približne 60 %. 
Farmakokinetika edoxabanu je charakteri-
zovaná rýchlou absorpciou (1 – 3 h), pričom 
maximum plazmatickej koncentrácie sa do-
siahne po 1,5 hodine. Biologický polčas pri 
podávaní 60 mg jeden krát denne je 10 – 14 
hodín. Edoxaban sa vylučuje predovšetkým 
stolicou (približne 60 %) a močom (35 %). 
Podlieha biotransformácii na rôzne meta-
bolity, z ktorých najčastejší sa tvorí hyd-
rolýzou avšak viac ako 70 % podanej dávky 
sa vylučuje v nezmenenej podobe (Yao et 
al. 2016). V porovnaní s warfarínom má 
edoxaban nižšie riziko krvácania, vrátane 
závažného krvácania, intrakraniálneho a ži-
vot ohrozujúceho krvácania. Výnimku tvorí 
gastrointestinálne krvácanie, ktoré sa vy-
skytuje častejšie pri vyšších dávkach edoxa-
banu (Giugliano et al. 2013) 
 
Rivaroxaban 

Rivaroxaban je perorálny priamy in-
hibítor faktora Xa, ktorý pôsobí na voľný a 
na trombus viazaný faktor Xa a taktiež aj na 
faktor Xa v protrombinázovom komplexe. 
Rýchlo sa vstrebáva a maximálna plazma-
tická koncentrácia sa dosiahne za 2 – 4 ho-
diny po podaní. Biologická dostupnosť riva-
roxabanu je veľmi vysoká a to 80 až takmer 
100 % (Mueck et al. 2011). Rivaroxaban má 
dvojitý spôsob eliminácie, kedy dve tretiny 
dávky sú metabolizované v pečeni pro-
stredníctvom cytochrómu P450 a biotran-
sformačných procesov nezávislých od enzý-
mov cytochrómu P450. Pri tejto ceste eli-
minácie sa polovica metabolitov vylučuje 
obličkami a polovica hepatobiliárnou ces-
tou. Zvyšná tretina dávky sa vylúči priamo 
obličkami v nezmenenej forme (Mueck et 
al. 2011).  
 
Možnosti monitorovania koagulačného 
účinku 

Nové, priame perorálne antikoagu-
lanciá si nevyžadujú rutinné sledovanie ko-
agulácie vďaka predvídateľnej farmakoki-

netike a farmakodynamike, avšak pri nie-
ktorých situáciách môže byť potrebné, 
resp. prospešné stanovenie hladiny liečiva 
či jeho antikoagulačného účinku (Dale, 
Chan, and Eikelboom 2016). Potencionálne 
indikácie pre koagulačné testy zahŕňajú nú-
dzové situácie (napr. trauma), urgentný 
chirurgický zákrok, invazívne zákroky, zá-
važné krvácanie, predávkovanie, akútna 
trombóza, zlyhanie obličiek alebo pečene, 
overenie adherencie či potencionálne lie-
kové interakcie. Monitorovanie koagulácie 
sa taktiež vykonáva pri sledovaní účinnosti 
liečby, vyhodnocovaní potenciálu krváca-
nia a pri pomoci výberu vhodného lieku 
(Conway et al. 2017). Koagulačné testy, ako 
je protrombínový čas (PT) a aktivovaný par-
ciálny tromboplastínový čas (aPTT), nie sú 
vhodné pre monitorovanie NOAK, nakoľko 
ich normálne hodnoty nekorelujú s plazma-
tickými hladinami liečiv zo skupiny NOAK. 
Predĺženie týchto hodnôt nie je vždy spo-
jené s ich antikoagulačným účinkom (Rot-
tenstreich et al. 2018). Dabigatran predl-
žuje štandardný PT, tento efekt má však 
nízku citlivosť a jeho korelácia s aPTT je 
komplexná a nelineárna. Inhibítory faktora 
Xa predlžujú PT a aPTT no citlivosť týchto 
testov je nízka (Blann and Lip 2014). Testy 
na meranie trombínového času (TT) sú pri 
nízkych dávkach dabigatranu vysoko citlivé, 
avšak pri koncentráciách vyšších ako 600 
ng/ml sa maximálny meraný čas koagulač-
ných faktorov často presiahne, a tak z dô-
vodu vysokej citlivosti je stanovenie TT ne-
vhodné pre kvantifikáciu dabigatranu 
v plazme. Priame inhibítory faktora Xa ne-
majú žiadny vplyv na pridanie nadbytku 
trombínu a preto TT nie je vhodný na ich 
kvantifikáciu (Ruzsiková et al. 2014). Na 
stanovenie voľnej frakcie priameho inhibí-
tora trombínu, dabigatranu, v ľudskej citrá-
tovej plazme je možné použiť Hemoclot 
Trombin Inhibitor test (HTI test). HTI je 
presný, citlivý a robustný test dilučného 
trombínového času (dTT), ktorý je založený 
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na inhibícii konštantnej a definovanej kon-
centrácie trombínu. Pri hodnotení antikoa-
gulačného pôsobenia dabigatranu by pou-
žitie tohto rýchleho, štandardizovaného 
a kalibrovaného testu malo poskytnúť 
presné výsledky. HTI test je v Európe certi-
fikovaný už od konca roku 2010 a je dobre 
použiteľný v klinickej praxi (Samoš et al. 
2015). Ďalšou možnosťou monitorovania 
dabigatranu je čas zrážania ekarínu (ECT). 
Ekarín je jed získaný z hada Echis carinatus, 
ktorý premieňa trombín na meizotrombín, 
ktorý následne transformuje fibrinogén na 
fibrín. Výhodou je, že tento test nie je 
ovplyvnený heparínom ani heparinoidmi. 
Existujú dve variácie testovania na základe 
ekarínu a to tradičný zrazeninový test (clot 
test) a chromogénny test (chromogenic 
test). Zrazeninový test môže byť ovplyv-
nený hladinami protrombínu a fibrinogénu, 
čo môže znížiť presnosť merania (Gosselin 
and Douxfils 2020). Stanovenie ECT dete-
kuje na dávke závislú inhibíciu trombínovej 
aktivity meizotrombínu spôsobenú pria-
mymi inhibítormi trombínu, vrátane paren-
terálne podávaného bivaluridínu a argotra-
banu (Solbeck et al. 2018). V štúdii od Sol-
beck a spol. bola na stanovenie hladiny da-
bigatranu použitá tromboelastografia 
(TEG). TEG je vysokoelastický, hemosta-
tický test s plnou krvou, ktorý poskytuje vý-
sledky do 15 minút. Tento test meria rôzne 
fázy tvorby trombu a zistilo sa, že iniciácia 
koagulácie sa predĺži podľa inhibičného 
účinku dabigatranu na trombín. Napriek 
sľubným výsledkom tejto metódy je ešte 
potrebné vykonať viacero štúdií a daný test 
zvalidovať (Solbeck et al. 2014). Výhodou 
TEG v porovnaní s HTI a ETC je, že zobrazuje 
širšie spektrum koagulačného procesu 
a poskytuje informácie o čase zrážania, hy-
pofibrinogenémii a fibrinolýze. HIT a ETC 
reflektujú koncentrácie dabigatranu prí-
tomného v plazme a TEG vypovedá o anti-
koagulačnom účinku dabigatranu ako 
aj o hemostatickej kapacite. Tento test 

však nie je pre dabigatran dostatočne špe-
cifický (Solbeck et al. 2018). 

Pre inhibítory faktora Xa je anti-Xa 
aktivita lineárna v širokom rozmedzí hladín 
jednotlivých liečiv a môže sa tak využiť na 
kvantifikáciu liečiva. Pre všetky inhibítory 
faktora Xa však neexistuje jednotný štan-
dardizovaný anti-Xa test. Aj keď je možné 
použiť rovnaký test pre všetky perorálne in-
hibítory fXa, je ho potrebné kalibrovať pre 
každé liečivo zvlášť (Reiffel et al. 2016). 
Anti-fXa testy sú založené buď na jed-
nostupňovej (kinetickej) analýze alebo na 
dvojstupňovej metóde. Ďalej je ich možné 
rozdeliť na tzv. endogénne a exogénne 
testy. V endogénnom teste sa plazmatický 
faktor X aktivuje na fXa, zatiaľ čo v exogén-
nom teste sa do plazmy pridá definované 
množstvo fXa. Na stanovenie priamych in-
hibítorov faktora Xa je vhodný endogénny 
jednostupňový test, endogénny dvojstup-
ňový test a špecifický exogénny dvojstup-
ňový anti-fXa test (Samama et al. 2013). Ko-
merčne dostupné súpravy testov, ktoré 
udávajú koncentráciu NOAK a heparínu 
však nie sú testami špecifickými. Chromo-
génne anti-fXa testy sú založené na in vitro 
inhibícii exogénneho nadbytku fXa liečivom 
prítomným v plazme pacienta (van Pelt et 
al. 2018). V týchto testoch sa hovädzí alebo 
ľudský faktor Xa pridáva v nadbytku do 
plazmy obsahujúcej priamy inhibítor fXa 
a neneutralizovaný exogénny fXa sa meria 
bez suplementácie AT chromogénnym sub-
strátom. Podľa očakávanej koncentrácie 
v pomere k podanej dávke výsledok de-
monštruje rezistenciu, normálnu odpoveď 
alebo predávkovanie daným liečivom 
(Samama et al. 2013). Koncentrácia liečiva 
v plazme pacienta sa interpretuje z kalib-
račných kriviek špecifických pre každú 
látku. Komerčne dostupné anti-fXa testy sú 
teda založené na rovnakom princípe ale po-
užívajú rôzne kalibračné krivky na prevede-
nie aktivity na koncentráciu liečiva (van Pelt 
et al. 2018). 
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Tab. 1: Prehľad koagulačných testov a ich využiteľnosť pre stanovenie účinnosti NOAC. 

Test Inhibítory trombínu Inhibítory faktora Xa 

PT nie nie 

aPTT len kvalitatívne nie 

TT len kvalitatívne nie 

Hemoclot Trombin Inhibitor áno nie 

Anti-fXa nie áno 

 
Terapeutické monitorovanie nových pero-
rálnych antikoagulancií 
 Terapeutické monitorovanie liečiv 
(TDM) je definované ako klinické labora-
tórne stanovenie hladiny liečiva v orga-
nizme (najčastejšie v plazme, resp. krvi), 
ktoré pri vhodnej interpretácii výsledkov 
pozitívne ovplyvní proces farmakoterapie. 
Jedná sa teda o meranie hladín konkrét-
nych liečiv v krvi alebo plazme pacienta, 
ktorá je odobraná v určitom čase po podaní 
liečiva, čím vieme personalizovať terapiu. 
TDM však nie je nevyhnutné používať pri 
všetkých liečivách. Používa sa najmä na sle-
dovanie liečiv s úzkym terapeutickým inde-
xom, s výraznou farmakokinetickou varia-
bilitou a pri liečivách, ktoré vyvolávajú zá-
važné nežiaduce účinky (Kang and Lee 
2009). Nové perorálne antikoagulanciá boli 
nadizajnované tak, aby nebolo potrebné 
pravidelné sledovanie ich terapeutických 
hladín, nakoľko majú predvídateľné far-
makokinetické a farmakodynamické vlast-
nosti. Taktiež boli zdokonalené a upravené 
dávkovacie režimy NOAK-ov, napríklad na 
základe stupňa renálnej insuficiencie, 
hmotnosti, veku pacienta a taktiež pri sú-
bežnom podávaní liečiv, kde hrozia liekové 
interakcie (napríklad s liečivami ovplyvňu-
júcimi glykoproteín P alebo CYP3A4). Tieto 
úpravy však nemusia byť dostatočné 
a môžu vyžadovať ďalšie zmeny dávkovania 
(Douxfils et al. 2016). Potreba terapeutic-
kého monitorovania sa líši aj z hľadiska te-
rapeutických indikácií. Napríklad v prípade 
ortopedických indikácií je potreba monito-
rovania veľmi nízka, zatiaľ čo pri prevencii 
CMP či pri nevalvulárnej fibrilácii siení je 

potrebná liečba vysokými dávkami po dlhú 
dobu a potreba TDM sa tak zvyšuje. Zave-
denie rutinného monitorovania hladín by 
pripravilo nové perorálne antikoagulancia 
o jednu z výhod oproti warfarínu. Overenie 
plazmatickej koncentrácie by však mohlo 
byť vhodné pri určitých situáciách ako je 
užívanie liečiv, ktoré interagujú s NOAK či 
pri renálnej insuficiencii. TDM dabigatranu 
sa oproti inhibítorom faktoru Xa javí ako 
vhodnejšie z dôvodu užšieho terapeutic-
kého indexu, nižšej biologickej dostupnosti 
a väčšej citlivosti na faktory ovplyvňujúce 
farmakokinetiku dabigatranu. Keďže dabi-
gatran nie je takmer vôbec metabolizovaný 
je jeho eliminácia z organizmu závislá a cit-
livá na zmeny renálných funkcií (Urbánek 
2015). Kvapalinová chromatografia v on-
line zapojení s hmotnostnou spektromet-
riou (liquid chromatography-mass spectro-
metry, LC-MS) predstavuje jednu z mož-
ných analytických metód monitorovania 
nielen NOAK ale aj mnohých iných liečiv. 
LC-MS predstavuje vysoko citlivú, presnú 
a robustnú metódu, ktorou je možné sta-
novovať súbežne materské liečivá ako aj ich 
metabolity. Pomocou vhodnej úpravy 
vzorky je možné docieliť limity detekcie až 
na úrovni pg/ml. Medzi jej nevýhody patrí 
relatívna nedostupnosť vo väčšine klinic-
kých laboratórií ako aj potreba odborne 
školeného personálu. Cena samotnej ana-
lýzy je v porovnaní s konvenčnými me-
tódami vyššia, no táto nevýhoda je vyvá-
žená možnosťou prispôsobenia podmienok 
analýzy podľa želaných požiadaviek, čo 
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nám umožní stanoviť aj liečivá, ktoré sa ru-
tine nemonitorujú (Scridon and Serban 
2016). 
 
Záver 

Nové perorálne antikoagulanciá ne-
vyžadujú rutinný monitoring počas farma-
koterapie, avšak v niektorých prípadoch 
ako je napríklad užívanie liečiv, ktoré s nimi 
interagujú, renálna insuficiencia alebo 
traumy môže byť monitorovanie výhodné. 
Na sledovanie hladín dabigatranu je 
vhodný HTI test alebo test založený na sle-
dovaní zrážania ekarínu. Na stanovenie 
priamych inhibítorov faktora Xa sa použí-
vajú anti-Xa testy. LC-MS je v súčasnosti po-
važovaná za zlatý štandard pre potenciálne 
sledovanie plazmatických koncentrácií 
NOAK, avšak pre jeho nedostupnosť je táto 
metóda málo využívaná. 
 
Táto práca vznikla s podporou projektu VEGA 
1/0081/20 a Grantu UK/67/2020. 
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Liečivá, ktoré akýmkoľvek spôso-
bom ovplyvňujú množstvo, kvalitu, ako aj 
odstraňovanie hlienu z dýchacích ciest 
(DC), môžu prispievať k zlepšeniu mukoci-
liárneho klírensu. Podporujú činnosť sub-
mukóznych žliaz, menia fyzikálno-chemické 
vlastnosti hlienu, stimulujú riasinky k účin-
nejšiemu pohybu, avšak v mnohých prípa-
doch je ich účinok kombinovaný. 

Ambroxol (2-amino-3,5-dibróm-N- 
[trans-4-hydroxycyklohexyl] benzylamín) 
ako expektorans má široké klinické použitie 
v liečbe akútnych a chronických ochorení 
DC už od roku 1978. Ide o polysyntetický 
derivát chinazolínového alkaloidu vasicínu 
získaného z indického kríka Adhatoda va-
sica (obr. 1). 

 

 
 
Obr. 1: Rozdiely v chemickej štruktúre bromhexínu 
a jeho metabolitu ambroxolu 

 
Klinické štúdie na dospelých pacien-

toch s ochoreniami DC potvrdzujú jeho 
schopnosť riediť a znižovať viskozitu hlienu, 
stimulovať pohyb cílií epitelu DC podobne 
ako jeho pôvodná zlúčenina bromhexín. 
Navyše, štrukturálne rozdiely s bromhe-
xínom, ako napríklad prítomnosť hydroxy-
lovej skupiny v para-trans polohe cyklohe-
xánového kruhu a delécia metylovej sku-
piny, poskytli ambroxolu aj ďalšie jeho be-

nefity: schopnosť stimulovať tvorbu surfak-
tantu, protizápalovú aktivitu, antioxidačné 
pôsobenie, ako aj lokálne anestetický úči-
nok (Kantar a spol., 2020). 

Farmakokinetika ambroxolu bola 
nedávno podrobne analyzovaná autormi 
štúdie Cazan a spol. (2018), v ktorej bola 
potvrdená  79 % biologická dostupnosť am-
broxolu po perorálnom podaní, reduko-
vaná v dôsledku prvého prechodu peče-
ňou. Distribúcia ambroxolu z krvi do tkanív 
je rýchla s maximálnou koncentráciou do-
siahnutou v pľúcnom tkanive, čo predsta-
vuje 15 až 20-násobne vyššie koncentrácie 
ako boli zistené v krvi. Metabolizmus pre-
bieha v pečeni činnosťou cytochrómu P450 
3A4 s terminálnym biologickým polčasom 
eliminácie približne 10 hodín a s celkovým 
klírensom 660 ml/min. Až 90 % podanej 
dávky je vylučovaných vo forme metaboli-
tov močom. Nepreukázalo sa, že by vek 
alebo pohlavie klinicky významne ovplyvnili 
jeho farmakokinetiku, preto nie je indiko-
vaná úprava jeho dávkovania. 

V mechanizme účinku ambroxol sti-
muluje zatiaľ nie komplexne známym me-
chanizmom tvorbu surfaktantu. Hromadí 
sa v lamelárnych telieskach sekrečných ly-
zozómov pneumocytov II. rádu. Lokálne ne-
utralizáciou pH ovplyvňuje uvoľnenie Ca2+ 
s dávkovo-závislou exocytózou surfak-
tantu, ktorý udržiava povrchové napätie 
v alveolách a bráni ich kolapsu (Fois a spol., 
2015). Je to aj jeden z dôvodov, pre ktoré je 
ambroxol indikovaný u novorodencov 
v liečbe RDS syndrómu.  

Úloha surfaktantu nie je zanedba-
teľná ani na úrovni mukociliárneho tran-
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sportu, kde znižuje viskozitu hlienu pro-
stredníctvom depolymerizácie kyslých po-
lysacharidových vlákien bronchiálneho sek-
rétu a stimulácie tvorby neutrálnych poly-
sacharidov žľazovými bunkami. Okrem 
toho separáciou periciliárnej a gélovej 
vrstvy hlienu DC, ako aj znížením adheren-
cie hlienu k respiračnému epitelu, surfak-
tant uľahčuje odkašliavanie a zvyšuje jeho 
efektivitu (Kantar a spol., 2020).  

Výsledky animálnych experimentov 
analyzujúcich priamy ciliomodulačný efekt 
ambroxolu sú však kontroverzné a závislé 
od spôsobu podávania liečiva, kde len jeho 
lokálna aplikácia zvýšením vnútrobunko-
vého pH stimuluje rýchlosť pohybu riasi-
niek (Disse a Ziegler, 1987; Suzuki a spol., 
2012). Rozdiely sú však viditeľné aj v klinic-
kých štúdiách analyzujúcich účinnosť am-
broxolu na stázu bronchiálneho sekrétu. 
Germouty a Jirou-Najou (1987) poskytujú 
dôkaz jeho dávkovo-závislého efektu po 
perorálnom podávaní, kým autori ďalšej kli-
nickej štúdie u pacientov s chronickou 
bronchitídou a sťaženou expektoráciou 
hlienu paradoxne nepotvrdili jeho benefit 
(Guyatt a spol., 1987). Ciliostimulačný 
efekt je však klinicky markantný u pacien-
tov s chronickou obštrukčnou chorobou 

pľúc (CHOCHP), u ktorých dlhodobá liečba 
ambroxolom signifikantne redukuje počet 
exacerbácií a významnou mierou zlepšuje 
sledované klinické symptómy ochorenia 
(expektoráciu, kašeľ, dyspnoe). Navyše sa 
skracuje aj doba potreby antibiotickej 
liečby a zlepšuje auskultačný nález na 
pľúcach (Malerba a spol., 2004). 

Účinok ambroxolu na transport ió-
nov v DC bol študovaný na humánnych 
Calu-3 bunkách, ktoré sa svojimi vlastnos-
ťami najviac približujú bronchiálnemu epi-
telu. Výsledky experimentov naznačujú 
(Hasegawa a spol., 2006), že ambroxol má 
potenciál ovplyvniť nadmernú sekréciu te-
kutín tak, aby bola udržaná optimálna vis-
kozita a objem spúta. Spomínaný farmako-
dynamický účinok je výsledkom modulácie 
aktivity bikarbonátových transportérov 
AE2 a NBC1, ako aj Na+/K+/2Cl− kotranspor-
téru NKCC1 v bazolaterálnej membráne 
epitelovej bunky, bez zníženia vodivosti 
CFTR kanála lokalizovaného v apikálnej 
časti bunky zodpovedného za pretrvávanie 
sekrécie. Naopak, za bazálnych podmienok 
nemá žiadny vplyv na aktivitu CFTR kanála. 
Taktiež neovplyvňuje transport Na+ iónov 
sprostredkovaný ENaC epiteliálnymi sodí-
kovými kanálmi (obr. 2). 

 

 
Obr. 2: Modulačný účinok ambroxolu na sekréciu tekutín v epitely DC (upravené podľa Hasegawa a spol., 2016). 
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Ambroxol okrem svojich sekretoly-
tických a nepriamych mukolytických účin-
kov vykazuje aj lokálne anestetické vlast-
nosti prostredníctvom inhibície napäťovo-
riadených sodíkových kanálov (Nav).  

V porovnaní s ostatnými lokálnymi 
anestetikami je vysoko potentným blokáto-
rom Nav, keďže vyvoláva 40-násobne silnej-
šiu blokádu v porovnaní s lidokaínom. Jeho 
účinok sa asi najvýraznejšie prejavuje na 
sodíkových kanáloch podtypu Nav1.8 expri-
movaných preferenčne na C- nociceptív-
nych vláknach. Lokálne anestetický efekt 
môže byť dobre využiteľný v prípade bo-
lestí hrdla, ako aj v manažmente neuropa-
tickej bolesti rôznej etiológie, chronickej 
bolesti a bolesti spojenej so zápalom 
(Gaida a spol., 2005; Kern a Weiser, 2015; 
Schutz a spol., 2002). V in vitro experimen-
tálnych podmienkach blokáda Nav1.8 ióno-
vých kanálov vyvolaná ambroxolom nastu-
puje v priebehu niekoľkých sekúnd, je zá-
vislá od koncentrácie a je plne reverzibilná. 
Znížená citlivosť na mechanické podnety je 
dosiahnutá už po 30 min v trvaní účinku pri-
bližne 3 hodín u experimentálnych paraple-
gických zvierat. U pacientov bol potvrdený 
dlhodobejší účinok pri skôr zahájenej lokál-
nej terapii (Kern a Schwickert, 2017). V prí-
pade použitia orálnych pastiliek pri boles-
tiach hrdla spojených s faryngitídou je lo-
kálne anestetický účinok viditeľný pri pou-
žití jednotlivej 20 mg dávky. So zvyšovaním 
dávky sa však spomenutý účinok už nezvy-
šuje. Vhodné je dodržiavať minimálne 30 
min dávkovacie intervaly. 6 tabliet sa pova-
žuje za maximálnu dennú dávku. Efektivita 
je docielená počas 1 až 3 dňovej terapie 
(EMA, 2015). 

Nezávisle od blokády Nav1.8 sodíko-
vých iónových kanálov je ambroxol účinný 
v redukcii nociceptívnej bolesti vďaka jeho 
protizápalovému pôsobeniu a inhibícii nie-
ktorých prozápalových cytokínov IL-6, IL-8 
(Kern a Schwickert, 2017). V animálnych 
modeloch akútneho poškodenia pľúc indu-
kovaného lipopolysacharidmi ambroxol 

signifikantne redukuje hladiny TNF-α, IL-6 
a TGF-ẞ1 v bronchoalveolárnej laváži (BAL) 
a znižuje kumuláciu neutrofilov v mieste 
tkanivového poškodenia. Taktiež bol potvr-
dený jeho inhibičný vplyv na vyplavenie his-
tamínu, IL-4 a IL-13 z bazofilov, ako aj 
schopnosť potlačiť fosforyláciu MAPK, obi-
dvoch závislých na prítomnosti IgE protilá-
tok (Paleari a spol., 2011). V podmienkach 
alergického zápalu DC preventívne podáva-
nie ambroxolu znižuje hladinu eozinofilov 
v BAL a Th2 cytokínov (IL-5, IL-13), zatiaľ čo 
liečba zahájená po ukončení expozície aler-
génom podporuje produkciu Th1 cytokínov 
(IL-10, IFN-ƴ a IL-12) v alveolárnych makro-
fágoch a znižuje hladiny karbonylových 
bielkovín ako biomarkerov oxidatívneho 
stresu v BAL. Ako antioxidant vedie k vy-
chytávaniu voľných kyslíkových radikálov 
(ROS), nepriamo znižuje peroxidáciu lipidov 
a inhibuje fagocyty (Gillissen a Nowak, 
1998). Ambroxol vďaka svojim antioxidač-
ným a imunomodulačným vlastnostiam sa 
ukazuje ako prospešný pre astmatických 
pacientov (Takeda a spol., 2016). 

Vzhľadom k jeho schopnosti potla-
čiť replikáciu vírusu, ovplyvniť štruktúry 
bakteriálneho biofilmu, vrátane imunoglo-
bulínov IgA a IgG, ako aj znížiť adherenciu 
baktérií (Pseudomonas aeruginosa, Esche-
richia coli, Staphylococcus aureus) k epitelu 
DC, je ambroxol spájaný s ochranným účin-
kom proti vírusovým a bakteriálnym infek-
ciám DC. Tiež sa považuje za synergicky pô-
sobiace liečivo s antibiotikami, keďže zvy-
šuje ich koncentráciu v pľúcach v prípade 
súbežného podávania (Paleari a spol., 
2011). 

V mnohých krajinách je ambroxol 
dostupný ako voľnopredajný liek vďaka 
dobrému bezpečnostnému profilu. Je ob-
siahnutý v niekoľkých farmaceutických lie-
kových formách, ako sú tablety, sirupy, pas-
tilky, suchý prášok a inhalačné roztoky, ako 
aj šumivé tablety. 
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Tab. 1: Nevýhodný pomer benefit/riziko pre použitie ambroxolu v nasledujúcich indikáciách (EMA, 2015). 

Indikácia použitia Vekové obmedzenie Odôvodnenie 
sekretolytická liečba akútnych a chro-
nických bronchopulmonálnych ocho-
rení spojených s abnormálnou sekré-
ciou a transportom hlienu 

< 4 roky 
 

rôzna patofyziológia: 
alveolárna proliferácia končí vo veku 3 
rokov, mikrovaskulárna proliferácia 
však trvá až do veku 4 rokov 
 

liečba a profylaxia IRDS u predčasne 
narodených detí a novorodencov 

prematúrni novorodenci, novorodenci 
narodení v termíne 
 

nepreukázaná účinnosť ambroxolu 

hroziaci predčasný pôrod- prevencia 
IRDS a podpora dozrievania pľúc 
 

antenatálne podávanie ambroxolu 
 

nepreukázaná účinnosť ambroxolu 

profylaxia pooperačných pľúcnych 
komplikácií (PPC) u dospelej populá-
cie 

dospelí pacienti 
 

nepreukázaná účinnosť ambroxolu 

 
Tab. 2: Nevýhodný pomer benefit/riziko pre použitie ambroxolu v kombinácii s iným liečivom v nasledujúcich 
indikáciách (EMA, 2015). 

Kombinovaná liečba s Vekové obmedzenie Indikácia použitia 

klenbuterolom všetky vekové skupiny 
0 rokov- dospelí 
 

akútne a chronické choroby DC spo-
jené s bronchospazmom, ako aj naru-
šenou tvorbou a odstraňovaním  sek-
rétov: spastická bronchitída, CHOCHP 
spojená s emfyzémom a bronchiálna 
astma 

doxycyklínom všetky vekové kategórie, pre ktoré je 
indikovaná 
12 rokov- dospelí 
 

akútna exacerbácia chronickej bron-
chitídy vyvolaná mikroorganizmami 
citlivými na doxycyklín sprevádzaná 
hypersekréciou patologického hlienu  

teofylínom všetky vekové kategórie, pre ktoré je 
indikovaná 
12 rokov- dospelí 
 

liečba a prevencia sťaženého dýchania 
indukovaného bronchokonstrikciou 
u pacientov s perzistentnou astmou 
alebo stredne ťažkou až ťažkou for-
mou CHOCHP (napr. chronická bron-
chitída a emfyzém) s 
patologickou sekréciou hlienu alebo 
poruchou mukociliárneho klírensu 

 V roku 2015 Európska agentúra pre 
lieky prehodnotila pomer klinického prí-
nosu a rizika liečiva (Tab. 1 a Tab. 2) a 
schválila použitie ambroxolu v nasledujú-
cich indikáciách: sekretolytická liečba (pe-
rorálne, inhalačné, rektálne a intravenózne 
podanie) s výnimkou detí mladších ako 4 
roky; profylaxia a liečba pooperačných 
bronchopulmonálnych komplikácií (intra-
venózne podanie) s výnimkou dospelých 
pacientov, u ktorých nebola potvrdená 
účinnosť podávanej terapie. Podobne účin-
nosť nebola potvrdená u prematúrnych no-
vorodencov  a novorodencov narodených 
v termíne v profylaxii a liečbe RDS syn-
drómu (intravenózne podanie). Naopak, 

podanie ambroxolu stále zostáva efektívne 
v analgézii pri akútnych bolestiach hrdla 
dospelých a detí starších ako 12 rokov 
(orálne podanie na sliznicu). Neodporúča 
sa kombinovať ambroxol s klenbuterolom 
patriacim do skupiny beta2 sympatikomi-
metík v manažmente bronchiálnej astmy 
a CHOCHP. Spomenutá kombinácia bola 
zneužívaná aj v kulturistike. Benefit antibi-
otickej liečby doxycyklínom pri akútnej 
exacerbácii chronickej bronchitídy sprevá-
dzanej nadmernou tvorbou patologického 
hlienu v prípade potvrdenej citlivosti mik-
roorganizmov na doxycyklín podávanej 
spoločne s ambroxolom neprevýšil riziká 
kombinovanej terapie. 
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V súvislosti s bezpečnosťou podáva-
nia ambroxolu boli hlásené závažné hyper-
senzitívne reakcie ako anafylaxia, kožné ne-
žiaduce reakcie vrátane erythema multi-
forme, Stevens-Johnsonovho syndrómu, 
toxickej epidermálnej nekrolýzy alebo 
akútneho generalizovaného pustulózneho 
exantému. Informácie o produktoch obsa-
hujúcich účinnú látku ambroxol sú neustále 
priebežne aktualizované. Odporúčané je 
okamžite prerušiť liečbu v prípade objave-
nia sa kožných príznakov. 

Následkom vypuknutia pandémie 
nového druhu vírusovej pneumónie CO-
VID-19, ktorej pôvodcom je SARS-CoV-2, 
mnohí pacienti s jeho ťažkým priebehom 
bývajú hospitalizovaní na JIS z dôvodu dy-
spnoe a ARDS syndrómu vyžadujúcich si 
UPV. Vírus napáda a difúzne poškodzuje 
hlavne alveolárne epitelové bunky 
v pľúcach, keďže jeho hlavným cieľom pô-
sobenia je receptor pre angiotenzín-kon-
vertujúci enzým 2. Jeho vysoká expresia 
bola potvrdená aj v srdci, preto pacienti 
s kardiovaskulárnymi ochoreniami majú 
vyššie riziko infekcie a následných kompli-
kácií. Prichytenie vírusu k cieľovým bun-
kám je iba prvým krokom k infekcii. Na jeho 
prienik do bunky je dôležitá prítomnosť 
a správna funkcia špecifického enzýmu 
bunky, TMPRSS2, ktorý štiepi spike proteín 
SARS-CoV2 vírusu (Shen a spol., 2017). Vý-
skum v tejto oblasti je v poslednej dobe 
značný, dokonca objavili sa aj niektoré in-
formácie týkajúce sa analýzy farmakodyna-
mického účinku ambroxolu, ktorý by mohol 
nejakým spôsobom zasiahnuť do priebehu 
samotnej infekcie (Bradfute a spol., 2020). 
Jeho prodrug forma, bromhexín, je totiž 
potentným inhibítorom aktivity TMPRSS2 
enzýmu (Lucas a spol., 2014). 

Otázka neuroprotektívneho pôso-
benia ambroxolu bola rozpracovaná a ana-
lyzovaná len nedávno. Ľudia s Parkinsono-
vou chorobou s mutáciou génu pre gluko-
cerebrozidázu (GBA) majú zvýšenú predis-
pozíciu k rozvoju pohybového postihnutia 

už v mladšom veku, majú vyšší stupeň kog-
nitívnej dysfunkcie a podliehajú rýchlejšej 
progresii ochorenia. Príčinou je dysfunkcia 
prirodzene sa vyskytujúceho enzýmu glu-
kocerebrozidázy vedúca k hromadeniu pro-
teínu alfa-synukleínu. Dokázalo sa, že am-
broxol zlepšuje funkciu tohto enzýmu v ne-
urónoch, čím poukazuje na jeho poten-
ciálne neuroprotektívne pôsobenie v prí-
pade, že sa potvrdí znížená kumulácia alfa-
synukleínu. Z tohto dôvodu by vysokodáv-
ková dlhodobá liečba ambroxolom mohla 
prispievať k spomaleniu progresie Parkin-
sonovej choroby (Mullin  a spol., 2020). 

Nedostatok enzýmu glukocereb-
rozidázy je podstatou aj Gaucherovej cho-
roby patriacej do skupiny geneticky pod-
mienených metabolických ochorení spoje-
ných s lyzozomálnou poruchou a hromade-
ním glukocerebrozidu v lyzozómoch mak-
rofágov, najmä v slezine, pečeni, kostnej 
dreni, mozgu, osteoklastoch a menej často 
v pľúcach, pokožke, obličkách a v srdci. U 
pacientov s Gaucherovou chorobou typu 1 
môže dôjsť aj k vývoju Parkinsonovej cho-
roby. Okrem substitučnej enzymatickej 
liečby a liečby redukujúcej syntézu glukoce-
rebrozidu inhibítormi glukozylceramid-syn-
tetázy je kvalita života pacientov nielen 
v rukách lekárov, ale aj výskumných pra-
covníkov v súvislosti s vývojom enzýmovej 
a génovej terapie. S cieľom hľadania 
ďalších alternatívnych možností liečby 
ochorenia, klinické pilotné  štúdie s pero-
rálne podávaným ambroxolom potvrdili, že 
táto liečba je dostatočne bezpečná,  dobre 
tolerovaná a efektívna v zmiernení niekto-
rých klinických symtómov ako myoklonus, 
kŕče a dysfunkcia pupilárneho reflexu (Na-
rita a spol., 2016). 

Záverom je tak možné zosumarizo-
vať biologické účinky ambroxolu (Tab. 3) 
využiteľné nielen v prevencii a liečbe ocho-
rení respiračného systému, ale aj v manaž-
mente neurodegeneratívnych, geneticky 
podmienených metabolických ochorení 



JLF UK v Martine, 2020   

70 
 

spojených s lyzozomálnou poruchou a peri-
férnej neuropatie. 
 
Tab. 3: Farmakodynamické účinky ambroxolu a mechanizmus jeho pôsobenia 

Biologický účinok ambroxolu Mechanizmus účinku 
Sekretolytický modulácia aktivity transportérov pre bikarbonát a kontransportérov pre anióny 

na bazolaterálnej membráne bunky, bez zníženia vedenia CFTR iónového kanála 

Mukolytický prostredníctvom surfaktantu, ktorý vedie k depolymerizácii kyslých polysachari-
dových vlákien bronchiálneho sekrétu a stimulácii tvorby neutrálnych polysa-
charidov žľazovými bunkami 

Ciliostimulačný frekvencia kmitania cílií 

Podpora sekrécie surfaktantu zmena pH v lamelárnych organelách pneumocytov II. rádu 

Zvýšená efektivita kašľového reflexu prostredníctvom surfaktantu a zmeny viskozity hlienu 

Protizápalový inhibícia prozápalových/stimulácia protizápalových cytokínov (NF-kB; MAPK) 

Antioxidatívny vychytávač ROS, inhibícia peroxidácie lipidov, inhibícia fagocytov 

Analgetický priama blokáda Nav 1.8  sodíkových iónových kanálov 

Protivírusový 
Antibakteriálny 
Synergický účinok s ATB 

potlačenie replikácie vírusu 
štruktúra bakteriálneho biofilmu, IgA, IgG; ↓ adherencie baktérií k epitelu DC 
zvýšenie koncentrácie ATB v pľúcach 

Potenciálne neuroprotektívny zvýšená aktivita glukocerebrozidázy 

 
 
Táto práca bola podporená grantom VEGA 
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