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Predhovor 

V ďalšom vydaní zborníka „Nové trendy vo farmakoterapii“ nájdete práce doktoran-

dov ako aj skúsených výskumných pracovníkov.  

Trináste vydanie obsahuje popri originálnych prácach aj viaceré prehľadové práce z ob-

lastí, ktorým sa venujú autori jednotlivých príspevkov. Patrí k nim napríklad respiračná farma-

kológia, ftizeológia, ale aj imunofarmakológia, pediatrická farmakológia a psychofarmakoló-

gia.  

Sme presvedčení, že si so záujmom prečítate niektoré (alebo aj všetky) články v zbor-

níku a získate tak nielen prehľad o aktuálne riešených výskumných úlohách na našich praco-

viskách, ale aj inšpiráciu do ďalšej vedeckej práce. 

 

V Martine, 10. decembra 2021 

Zostavovatelia 
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Úvod 
Tuberkulóza (TBC), infekčné ocho-

renie spôsobené baktériami patriacimi do 
komplexu Mycobacterium (M.) tuberculo-
sis, je aj v súčasnosti obrovským problé-
mom a liečba tohto ochorenia je pre leká-
rov obzvlášť komplikovaná. Hlásený počet 
novodiagnostikovaných pacientov s TBC 
má síce celosvetovo klesajúcu tendenciu, 
no počet úmrtí v roku 2020 vzrástol na 1,5 
milióna, čo pravdepodobne súvisí s pandé-
miou vírusu COVID-19. Hlavným problé-
mom, ktorý komplikuje eradikáciu a liečbu 
TBC, je prevalencia multidrug rezistentných 
(MDR-TB: rezistentné na 2 lieky prvej línie: 
izoniazid a rifampicín) a extensively drug 
rezistentných (XDR-TB: MDR kmene navyše 
rezistentné na fluorochinolóny a injekčné 
podávané aminoglykozidové antibiotiká) 
kmeňov [1].  

Prvolíniové liečivo pyrazínamid 
(PZA), syntetický derivát nikotínamidu, je 
nevyhnutnou súčasťou liečebných režimov 
TBC (vrátane MDR foriem) už od druhej po-
lovice 20. storočia [2]. PZA je predliek (pro-
drug), ktorý sa konvertuje na aktívnu formu 
(kyselinu pyrazínovú) prostredníctvom 
enzýmu pyrazínamidázy. Tento enzým je 
kódovaný génom pncA [3]. Vďaka svojej je-
dinečnej baktericídnej aktivite proti po-
maly rastúcim a metabolicky neaktívnym 
mykobaktériám umožňuje skrátiť dĺžku 

liečby na 6 mesiacov (z pôvodných 9 – 12 
mesiacov) [4]. Napriek klinickej dôležitosti 
PZA sa fenotypové testovanie citlivosti ru-
tinne nevykonáva z dôvodu technickej ná-
ročnosti (zachovanie kyslého pH prostre-
dia), a výsledky nie sú vždy spoľahlivé, 
najmä v dôsledku častého výskytu falošne 
pozitívnych a falošne negatívnych nálezov 
[5,6]. V dnešnej dobe sú v klinickej praxi 
čoraz častejšie preferované molekulárno-
genetické diagnostické metódy. Patrí k nim 
aj celogenómové sekvenovanie (WGS), 
ktoré umožňuje stanoviť rezistenciu na PZA 
na základe identifikácie mutácií v cieľových 
génoch [7]. Výsledky štúdií potvrdili, že mu-
tácie vyskytujúce sa v géne pncA sú najčas-
tejšie spojené s rezistenciou na toto liečivo 
[8,9]. V menšej miere je rezistencia na PZA 
kódovaná aj mutáciami v génoch rpsA 
a panD [10].  

V predkladanej práci sme prostred-
níctvom WGS študovali variabilitu mutácií 
v génoch pncA, rpsA a panD a ich súvislosť 
s rezistenciou na PZA, a to v kmeňoch M. 
tuberculosis vykazujúcich fenotypovú rezis-
tenciu na minimálne jedno z testovaných 
antituberkulotík. 
 
Materiál a metodika 

Vzorky: Do štúdie bolo zahrnutých 
95 kmeňov M. tuberculosis s potvrdenou 
fenotypovou rezistenciou na minimálne 
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jedno z testovaných antituberkulotík. 
Vzorky boli zozbierané v Národnom refe-
renčnom mykobakteriologickom laborató-
riu Národného ústavu tuberkulózy, pľúc-
nych chorôb a hrudníkovej chirurgie 
vo Vyšných Hágov a v Národnom referenč-
nom mykobakteriologickom laboratóriu 
Štátneho zdravotného ústavu v Prahe. 

Fenotypové testovanie citlivosti: 
Konvenčné fenotypové testovanie citlivostí 
sa vykonalo proporčnou metódou na tu-
hom (Lowenstein-Jensenov agar) a v teku-
tom médiu (BACTECTM MGITTM 960 System, 
Becton, Dickinson and Company, East 
Rutherford, USA). Pre jednotlivé testované 
liečivá boli použité kritické koncentrácie 
podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej 
organizácie (WHO) [11]: rifampicín (40 
μg/ml), izoniazid (0,2 μg/ml), etambutol (2 
μg/ml), pyrazínamid (400 μg/ml), strep-
tomycín (4 μg/ml), kanamycín (30 μg/ml), 
etionamid (40 μg/ml), cykloserín (40 
μg/ml), kyselina paraaminosalycylová (1 
μg/ml) a moxifloxacín (1 μg/ml).  

Všetky práce súvisiace s manipulá-
ciou so živými bakteriálnymi kultúrami sa 
realizovali v laboratóriu s 3. úrovňou biolo-
gickej bezpečnosti. 

WGS: Extrakcia DNA z rezistentných 
kmeňov M. tuberculosis sa vykonávala 
priamo z bakteriálnych kultúr vyrastených 
na Löwenstein-Jensenovom pevnom mé-
diu alebo v tekutom médiu BACTECTM, s po-
užitím QIAamp DNA Blood Mini Kit 
(QIAGEN, Hilden, Nemecko). Vyizolovaná 
DNA bola kvantifikovaná na fluorometric-
kom zariadení QuBit 3.0 (dsDNA HS Assay). 
Pred prípravou sekvenačnej knižnice bola 
koncentrácia DNA jednotlivých vzoriek 
upravená na hodnoty 0,2 – 0,4 ng/μl. Na 
prípravu sekvenačnej knižnice bol použitý 
Illumina Nextera XT 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 viažucich sa 
na adaptorové sekvencie spojené s tran-
spozónom.  

Sekvenovanie bolo vykonané na 
platforme Illumina MiSeq 500 (Illumina, 
San Diego, USA), s použitím sekvenačnej 
chémie Illumina MiSeq Reagent Kit v2 (300 
cyklov). Sekvenačné dáta boli produkované 
vo formáte FASTQ. Trimming (orezanie) 
FASTQ súborov bol automaticky vykonaný 
na konci procesu sekvenovania na prístroji 
Illumina MiSeq 500. 

Bioinformatické spracovanie sek-
venačných dát: Kvalita sekvenačných dát 
bola vyhodnotená softvérom FastQC a 
funkciou TBstats v bioinformatickom ná-
stroji MTBSeq. Mutácia v géne pncA bola 
charakterizovaná iba vtedy, ak boli mutácie 
v tomto géne detegované pri najmenej ôs-
mich čítaniach s minimálnym Phred score 
20. Frekvencia identifikovaných mutácií 
bola 10 %, 40 % a 75 %. 

Fylogenetická príslušnosť kmeňov 
M. tuberculosis do jednotlivých línií bola vy-
konaná prostredníctvom online bioinfor-
matického nástroja TB Profiler. 

Etické prehlásenie: Štúdia bola 
schválená Etickou komisiou Jesseniovej le-
kárskej fakulty v Martine (EK 72/2018), Uni-
verzity Komenského v Bratislave. 
 
Výsledky 

Kvalita sekvenačných dát: Mini-
málne kritériá pre kvalitu sekvenčných dát 
boli: priemerná hĺbka pokrytia 30x a mini-
málne 90 % referenčného genómu pokry-
tého konkrétnou sekvenciou. Tieto požia-
davky boli splnené pre všetky vzorky. 

WGS: Analýza sekvenačných dát 
umožnila identifikovať mutáciu v géne 
pncA v 52,6 % kmeňov (50/95). Navyše, 
monorezistencia na PZA sa v tejto štúdii ne-
potvrdila, naopak až 96 % (48/50) zo skú-
maných kmeňov s pncA mutáciou bolo 
MDR, vzhľadom k mutáciám prítomných 
v génoch kódujúcich rezistenciu na prvolí-
niové antituberkulotiká izoniazid (gény 
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katG a fabG) a rifampicín (gény rpoB a 
rpoC), pričom 8 z nich bolo genotypovo re-
zistentných aj na druholíniové fluorochino-
lónové (mutácie v géne gyrA) a aminogly-
kozidové (mutácie v géne eis a rrs) antitu-
berkulotiká (XDR). Celkovo bolo v géne 
pncA charakterizovaných 32 rôznych mutá-
cií, zahŕňajúc 26 jednonukleotidových poly-
morfizmov (SNP) a 6 indelov (delécií a in-
zercií) (tab. 1). 

Najčastejšie bola identifikovaná 
mutácia pncA p.Leu182Ser (3/50). Väčšina 
mutácií (30/32) je známa z predošlých štú-
dií, avšak 2 delécie pncA 287_287del 

a pncA 524_524del neboli doposiaľ charak-
terizované.  

Devätnásť kmeňov vykazujúcich 
mutáciu v géne pncA patrilo do Euro-Ame-
rickej línie a 31 kmeňov do Pekingskej línie 
(tab. 2). V dôsledku vysokej mutačnej varia-
bility v pncA géne však nie je možné stano-
viť štatisticky signifikantnú asociáciu medzi 
príslušnou líniou a konkrétnou mutáciou. 

Celková senzitivita a špecificita 
WGS v porovnaní s fenotypovým stanove-
ním citlivosti na PZA bola 78,38 % a 64 %. 
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Diskusia 
PZA je prvolíniové antituberkuloti-

kum s unikátnou baktericídnou aktivitou 
a je esenciálnou súčasťou liečebných reži-
mov MDR-TB, preto je sa pacientov vyža-
duje rýchle a presné stanovenie rezistencie 
na toto liečivo [12]. Naša štúdia preukázala, 
že 50 kmeňov (100 %) vykazuje mutáciu 
v géne pncA, z toho až 32 unikátnych. Mu-
tácie s frekvenciou 10 %, 40 % a 75 % v gé-
noch panD a rpsA neboli potvrdené ani 
v jednom izolovanom kmeni M. tuberculo-
sis. Mutácie v génoch panD a rpsA sú vo 
všeobecnosti raritné, nakoľko štúdie uká-
zali, že viac ako 90 % prípadov rezistencie 
na PZA je kódovaných v géne pncA [13,14].  
Vysoká mutačná variabilita v géne pncA ko-
reluje s doposiaľ publikovanými štúdiami 
[15]. Mutácie v géne pncA sa vyskytovali 
iba súbežne s mutáciami v génoch kódujú-
cich rezistenciu na ostatné prvolíniové 
a druholíniové antituberkulotiká, čo potvr-
dzuje teóriu, že cirkulácia a vývoj monore-
zistentných kmeňov na PZA je veľmi vzácny 
[16].  

Sekvenčné dáta v našej štúdii uká-
zali, že 62 % kmeňov M. tuberculosis rezis-
tentných na PZA patrí do podlínie Peking 
2.2.1 a 38 % do Euro-Americkej línie 4. Vý-
sledky korelujú so štúdiami, ktoré potvrdili 
rastúci výskyt a prenos MDR kmeňov Pekin-
gskej línie v takmer celej Európe, predo-
všetkým vďaka selektívnym výhodám zahŕ-
ňajúcim hypermutabilitu, hypervirulenciu a 
zvýšenú schopnosť prenosu [17,18].  

V porovnaní s dostupnými kata-
lógmi sumarizujúcimi mutácie spojené s re-
zistenciou na PZA sme identifikovali dva 
nové indely v géne pncA (287_287del; 
524_524del), ktoré potenciálne môžu kó-
dovať rezistenciu [19,20]. Klinická relevan-
cia týchto nových mutácií si vyžaduje ďalšie 
podrobnejšie štúdium, a to najmä korelá-
ciu s minimálnou inhibičnou koncentrá-
ciou.   

Senzitivita a špecificita WGS v tejto 
štúdii bola dosiahnutá na úrovni 73, 38 %, 

respektíve 64 %. Nízka citlivosť WGS v sta-
novení rezistencie na PZA v porovnaní 
s inými antituberkulotikami sa preukázala 
vo viacerých štúdiách [21,22]. Je to pravde-
podobne spôsobené technickou náročnos-
ťou fenotypového stanovovanie citlivosti, 
ktoré je štandardne preferované v klinic-
kých laboratóriách, ako aj nedostatkom in-
formácií týkajúcich sa mutácií v géne pncA 
a ich spojenia s rezistenciou [23].  
 
Záver 

V tejto štúdii sme potvrdili klinický 
význam WGS v diagnostike kmeňov M. tu-
berculosis rezistentných na PZA. Vysoký po-
diel falošne negatívnych výsledkov získa-
ných fenotypovým testovaním citlivosti 
zdôrazňuje dôležitosť nastavovania liečeb-
ného režimu pacientovi na aj základe mutá-
cií v identifikovaných v géne pncA. 

 
Táto práca bola podporená grantom APVV-
18-0084 a grantom VEGA-1/0093/22. 
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Úvod 
 Celosvetová pandémia koronaví-
rusu je stále aktuálna, ale do dnešnej doby 
existuje len málo liečebných postupov, 
ktoré boli úspešné v klinických štúdiách. 
Vzhľadom na letalitu ochorenia sa preto 
neustále hľadajú nové možnosti farmakolo-
gického ovplyvnenia samotného vírusu, 
ako aj jeho následkov. Pred tým však je po-
trebné lepšie pochopiť mechanizmy pôso-
benia súčasného kmeňa SARS-Co-2 a to 
nielen v dýchacom systéme, ale aj v iných 
postihnutých orgánoch. 
 
Klinické symptómy COVID-19 

K jedným z najčastejších hlásených 
klinických symptómov ochorenia SARS pat-
ria bolesti hlavy, strata čuchu, upchatie 
a výtok z nosa, suchý kašeľ, myalgia, zmeny 
chuti, bolesti hrdla a horúčka. Zmeny chuti 
a čuchu boli potvrdené v 15 klinických štú-
diách vo viac ako v 50 % prípadov. Najnov-
šia správa Medzinárodného združenia pre 
závažné akútne respiračné a vznikajúce in-
fekcie (ISARIC), ktorá analyzovala 60 109 
hospitalizovaných prípadoch COVID-19 v 
43 krajinách sveta zistila, že tri najčastejšie 
symptómy koronavírusovej infekcie pri pri-
jatí boli horúčka, kašeľ a dýchavičnosť.  Cel-
kovo bola prevalencia symptómov najvyš-
šia u ľudí vo veku 30-60 rokov. Najčastejším 
atypickým prejavom u starších dospelých 
bola zmätenosť (ECDC, 2021). 
 
SARS-CoV-2 a mukociliárny klírens 

Predpokladá sa, že primárnym 
miestom vstupu SARS-Co-2 do ľudského or-
ganizmu  je práve respiračný trakt. Vírus sa 
prechodom hornými a dolnými dýchacími 

cestami (DC) dostáva do kontaktu s ciliár-
nym epitelom, ktorý reprezentuje prvú ob-
rannú líniu pred jeho vstupom do pľúcneho 
tkaniva. O ľudských koronavírusoch je vo 
všeobecnosti známe, že spôsobujú stratu 
riasiniek z povrchu ciliárnych buniek. Tieto 
vlasové výbežky fungujú ako senzorické or-
ganely a existujú takmer na každej eukary-
otickej bunke. Klasifikujú sa na pohyblivé a 
nepohyblivé, pričom obe pozostávajú z cy-
toskeletu na báze mikrotubulov nazýva-
ného axonéma s prítomnými variáciami 
v jej jednotlivých zložkách. Povrchová 
membrána cílie obsahuje obrovské množ-
stvo špecificky lokalizovaných receptorov a 
iónových kanálov, vďaka čomu je detekcia, 
prenos a translácia vonkajších mechanic-
kých alebo chemických stimulov ich hlav-
nou funkciou v rámci bunky. Receptory ria-
siniek môžu tiež poskytovať cieľové miesta 
pre infekciu koronavírusom. Štúdie vyko-
nané s použitím ľudských nazálnych epite-
liálnych buniek od pacientov s rinitídou vy-
volanou variantom koronavírusu (HCoV) 
potvrdili, že aj keď sú pacienti asymptoma-
tickí, po niekoľkých dňoch infekcie dochá-
dza k poškodeniu respiračného epitelu v 
dôsledku bunkovej smrti a dysfunkcie riasi-
niek (Chilvers et al., 2001). Poškodením 
funkcie cílií je narušená očisťovacia úloha 
mukociliárneho klírensu (MCC), čím sa pa-
cient stáva náchylným na sekundárne kom-
plikácie spojené s rizikom infekcií.  

Existuje jednoznačný dôkaz prítom-
nosti proteínu receptora ACE2 na povrchu 
motilných riasiniek epiteliálnych buniek 
DC, ktorý predstavuje vstupnú bránu vírusu 
SARS-CoV-2 počas respiračného prenosu 
hostiteľa (Lee et al., 2020). 

mailto:marta.joskova@uniba.sk


  Nové trendy vo farmakoterapii XIII. 

11 
 

Kým ľudské koronavírusy HCoV-
229E (alfakoronavírus) a HCoV-OC43 (be-
takoronavírus) sa podieľajú len na mier-
nych infekciách DC, SARS-CoV-2 prestavuje 
ich výnimku. Spôsobuje vážne poškodenie 
najmä DC, obličiek a kardiovaskulárneho 
systému a predstavuje tak vážne riziko pre 
pacientov s ciliopatiami, ochoreniami obli-
čiek a kardiovaskulárneho systému. 
Akékoľvek ďalšie cieľové orgány a cieľové 
receptory SARS-CoV-2 však zostávajú záha-
dou a vyžadujú si ďalší výskum. 
 
Patogenéza COVID-19 

Predpokladá sa, že patogenéza CO-
VID-19 je riadená dvoma hlavnými pro-
cesmi. Kým v ranom štádiu ochorenia je do-
minantná replikácia vírusu SARS-CoV-2, 
progresia ochorenia je pod kontrolou naru-
šenej regulácie imunitného systému spoje-
nej so zápalovou odpoveďou na SARS-CoV-
2 vedúcou k poškodeniu tkaniva, známou 
pod pojmom cytokínová búrka. V priebehu 
ochorenia dochádza k aktivácii imunity 
sprostredkovanej Th1 bunkami so silnou 
zápalovou odpoveďou charakterizovanou 
výrazným zvýšením pro-zápalových cyto-
kínov (IFNα, IFNγ, IL-1β, IL-6, IL-12, IL-18, IL-
33, TNFα, TGFβ) a chemokínov (CXCL10, 
CXCL8, CXCL9, CCL2, CCL3, CCL5), ktoré 
útokom na organizmus  následne vyvolajú 
syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS) 

a zlyhanie ďalších orgánov (Coperchini et 
al., 2020; Adivitiya et al., 2021). 

 
Farmakoterapia COVID-19 v minulosti 
a dnes 

Vychádzajúc z tejto skutočnosti, an-
tivírusová liečba by mohla mať najvýraz-
nejší účinok v skorších štádiách ochorenia, 
zatiaľ čo benefit imunosupresívnej a proti-
zápalovej terapie by sa mohol odraziť v ne-
skorších štádiách COVID-19.  

V marci 2020 FDA odporučila použi-
tie antimalarík hydroxychlorochinu a chlo-
rochinu v manažmente akútnych stavoch 
COVID-19, avšak niekoľko placebo-kontro-
lovaných klinických štúdií neskôr nepotvr-
dilo signifikantné zlepšenie klinického 
stavu takto postihnutých pacientov. Ana-
lýza účinkov antivirotík indikovaných 
v liečbe HIV infekcie priniesla zistenie, že 
kombinovaná liečba lopinavir/ritonavir in-
hibuje iný typ proteázy ako je typický pre 
SARS-CoV-2, čo viedlo k hľadaniu účinnej-
ších látok. Mierny benefit spojený s rýchlej-
šou rekonvalescenciou a zabránením prog-
resie respiračného ochorenia bol potvr-
dený zavedením remdesiviru do klinickej 
praxe. Jeho použitie v rámci monoterapie 
alebo v kombinácii s dexametazónom je in-
dikované len u hospitalizovaných pacien-
tov vyžadujúcich si suplementáciu kyslí-
kom. 
 

 
Obr. 1: COVID-19, cytokínová búrka a jej farmakologické ovplyvnenie (upravené podľa Tang et al., 2020). 
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Pretože v priebehu cytokínovej 
búrky ťažko chorých pacientov T-Ly a mo-
nonukleárne bunky uvoľňujú veľké množ-
stvá IL-6, imunomodulačná liečba použitím 
humanizovanej monoklonálnej protilátky 
proti  receptoru pre IL-6 tocilizumabu vyu-
žitej už v liečbe autoimunitných ochorení 
môže minimalizovať zápalovú reakciu a za-
brániť  vývoju respiračnej insuficiencie 
a ARDS syndrómu (obr. 1). 

Analyzovaná bola aj prídavná liečba 
namierená proti IL-1β (canakinumab) a in-
hibítori JAK kináz (baricitinib a ruxolitinib). 
Do dnešného dňa však neexistuje klinicky 
relevantný dôkaz ich účinku (obr. 1). 

Národný inštitút zdravia v USA od-
porúča v prípade ambulantnej terapie pa-
cientov s miernym až stredne závažným 
priebehom ochorenia, ktorí si síce nevyža-
dujú terapiu kyslíkom, ale majú zvýšené ri-
ziko progresie ochorenia, viacero monoklo-
nálnych protilátok na liečbu COVID-19. 
Účinnosť liečby bamlanivimab + ete-
sevimab, casirivimab + imdevimab alebo 
sotrovimab je možné dosiahnuť len v prí-
pade, že sa podáva čo najskôr po potvrdení 
infekcie, to znamená do 10 dní od prvých 
príznakov ochorenia. Jej úlohou je zabrániť 
vniknutiu vírusu do cieľovej bunky hosti-
teľa. V tomto prípade nie je vhodné použi-
tie glukokortikoidov. Ich potreba narastá 
u pacientov so zníženou saturáciou kyslí-
kom (NIH, 2021).  

V krajinách Európskej únie je Európ-
skou liekovou agentúrou (EMA) ku dňu 
15.11.2021 schválená na klinické použitie 
nasledujúca biologická terapia COVID-19. 
V prípade mierneho priebehu ochorenia 
nevyžadujúceho si podporu kyslíkom je in-
dikovaná monoklonálna protilátka proti 
spike proteínu SARS CoV-2 regdanvimab 
alebo kombinácia 2 monoklonálnych proti-
látok viažucich sa na 2 rôzne miesta spike 
proteínu brániace vstupu vírusu do tela 
hostiteľskej bunky casirivimab + 
imdevimab. V prípade pneumónie a po-

treby suplementácie kyslíka je dostupný in-
hibítor vírusovej RNA-polymerázy brániaci 
rozmnožovaniu vírusu vo vnútri napadnu-
tej hostiteľskej bunky remdesivir.  Žiadosť o 
povolenie na uvedenie na trh bola predlo-
žená aj v prípade ďalších liečiv používaných 
v terapii reumatoidnej artritídy a atopickej 
dermatitídy inhibítora JAK kináz, bariciti-
nibu, humanizovanej monoklonálnej proti-
látky proti receptoru pre IL-6 tocilizumabu 
a  antagonistu receptora pre IL-1 anakinra. 
EMA aktuálne posudzuje tiež údaje o lieku 
Paxlovid proti ochoreniu COVID-19 urče-
ného na perorálne podanie, ktorú vyvinula 
americká farmaceutická spoločnosť Pfizer 
(EMA, 2021). Spomenuté antivirotikum 
efektívne znižuje potrebu hospitalizácií a ri-
ziko mortality. Jeho účinná látka PF-
07321332 funguje ako inhibítor proteázy 
3CL koronavírusu, ktorého vysoké koncen-
trácie v cirkulácii sú udržiavané prítomnos-
ťou ritonaviru spomaľujúceho jeho meta-
bolizmus cytochrómom v pečeni (Pfizer, 
2021). 

 
COVID-19, pneumónia a mechanická ven-
tilácia pľúc 

Nedostupnosť špecifickej antivíru-
sovej liečby COVID-19 má za následok dlhý 
priebeh hospitalizácií postihnutých pacien-
tov spojených s ich vysokou mortalitou. 
V mnohých prípadoch sa vyvíja intersti-
ciálna pneumónia, ktorá môže následne 
progredovať do ARDS vyžadujúceho si 
umelú pľúcnu ventiláciu. Jej benefity zostá-
vajú zatiaľ otázne, keďže niektoré štúdie 
poukazujú na riziko iatrogénneho poškode-
nia pľúc v dôsledku pôsobenia tlaku, ob-
jemu aplikovaného  vzduchu a dysfunkcie 
surfaktantu ako príčinného faktora atelek-
tázy a edému pľúc. Poškodenie pľúc môže 
byť aj následkom zapojenia sa aktivity pro-
zápalových cytokínov (Beitler et al., 2016).  

Experimentálne štúdie poukazujú aj 
na riziko inhibície fyziologických obranných 
mechanizmov DC v dôsledku oxygenotera-
pie so zhoršením existujúcich respiračných 
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problémov. Intubácia za účelom mechanic-
kej ventilácie navodzuje stav dysfunkcie 
kašľového reflexu, keďže oblasť hlasiviek sa 
nemôže uzatvoriť a zvyšuje tlak v trachey 
počas úsilného výdychu. Zníženie efektivity 
kašľa sa navyše potencuje celkovou anesté-
ziou, podávaním opioidov alebo nutnosťou 
vykonania tracheotómie. Mechanická ven-
tilácia taktiež prispieva k narušeniu MCC 
a podporuje tvorbu biofilmu lemujúceho 
endotracheálnu kanylu ako príčinného fak-
tora nozokomiálnej pneumónie u mecha-
nicky ventilovaných pacientov (Diaconu et 
al., 2018). Tracheotómia u dlhodobo-venti-
lovaných pacientov si vyžaduje dostatočnú 
hydratáciu pacientov vo vážnom stave 
a môže participovať na štrukturálnych ako 
aj funkčných zmenách MCC. K urýchleniu 
pohybu riasiniek pokrývajúcich povrch DC 
dochádza podaním purinergických, adre-
nergických a cholinergických agonistov. 
Nedostatočné odstraňovanie hlienov a ob-
štrukcia DC môžu byť príčinou vývoja lobár-
nej atelektázy.  

U kriticky chorých pacientov je ty-
pická nerovnováha medzi oxidačnými a an-
tioxidačnými mechanizmami spojená s 
nadmernou tvorbou voľných kyslíkových 
radikálov, ktoré vedú k poškodeniu lipidov, 
bielkovín a nukleových kyselín, apoptóze 
buniek a exacerbácii zápalovej odpovede. 
Podanie vysokých dávok kyslíka nad 50 % 
môže mať za následok hyperoxiu a zvýraz-
nenie škodlivého účinku oxidatívneho 
stresu (Nakane, 2020).  
 
Mechanická ventilácia a signálne dráhy 
adenozínu 

Podpora dýchania kovidových pa-
cientov mechanickou ventiláciou prispieva 
k inhibícii signálnej dráhy adenozínu pro-
stredníctvom adenozínových receptorov 
A2A, čím sa indukuje zápalový proces v hy-
poxiou poškodenom tkanive. V súvislosti 
s uvedenými skutočnosťami bola nedávno 
do klinickej praxe zavedená nová terapeu-
tická liečba využívajúca regulačné účinky 

inhalačného adenozínu na zápalové mediá-
tory s cieľom potlačenia zápalu, cytokíno-
vej búrky a zlepšenia prognózy ochorenia. 
Výsledky klinických štúdií poukazujú nielen 
na skrátenie dĺžky pobytu v priemere o 6 
dní, ale aj zníženie počtu dní pozitívnych na 
SARS-CoV-2. U liečených pacientov v po-
rovnaní s kontrolou bolo potvrdené zlepše-
nie saturácie krvi kyslíkom sprevádzané zní-
žením zápalových parametrov vrátane hla-
dín CRP proteínu. Účinnosť spomenutej te-
rapie viedla aj k zlepšeniu prognostických 
indexov, NLR (pomer neutrofilov k lymfocy-
tom) a PLR (pomer krvných doštičiek k lym-
focytom). Liečba sa zdá byť bezpečná a 
vďaka modulácie imunitného systému 
umožňuje účinnú reakciu proti progresii ví-
rusovej infekcie so skrátením dĺžky pobytu 
a zlepšením parametrov zápalu (Caracciolo 
et al., 2021). 
 
Adenozín 

Na mnohých zvieracích modeloch 
akútneho poškodenia pľúc a ARDS bola po-
tvrdená schopnosť adenozínu alebo špeci-
fických agonistov adenozínových recepto-
rov znižovať zápal, regulovať integritu en-
dotelu a upravovať množstvo pľúcnej teku-
tiny. Sprievodným zistením bolo zvýšenie 
produkcie endogénneho adenozínu v reak-
cii na mechanické pôsobenie ventilácie. 
Niektorí autori uvažovali nad možnosťou, 
že endogénna produkcia adenozínu môže 
zmierniť poškodenie pľúc, kým iní pouká-
zali na to, že kyslíková liečba redukuje pro-
spešné účinky exogénneho adenozínu na 
fyziologické obranné mechanizmy respirač-
ného traktu.  

Preto u pacientov s COVID-19 vyža-
dujúcich si podporu dýchania treba staros-
tlivo zvážiť liečbu adenozínom. Jeho podá-
vanie by však mohlo zvrátiť stratu účinnosti 
ťažko poškodeného pľúcneho tkaniva v hy-
poxických podmienkach. 

Biologická dostupnosť adenozínu je 
limitovaná. Jeho krátky biologický polčas je 
spôsobený transportnými systémami pre 
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nukleozidy (ENT)-1 a -2, ktoré bránia nad-
mernej kumulácii adenozínu v extracelulár-
nom priestore jeho transportom do jadra 
bunky. Adenozín-kináza a adenozín-deami-
náza sú enzýmy, ktoré „inaktivujú“ ade-
nozín a inhibujú jeho schopnosť viazať sa na 
receptory. Adenozín-deamináza konver-
tuje adenozín späť na AMP a adenozín-de-
amináza konvertuje adenozín na inozín, čo 
je dôležitý krok v metabolizme nukleotidov 
(Le et al., 2019). 

Farmakodynamické účinky ade-
nozínu sú sprostredkované signálnymi drá-
hami aktivovanými prostredníctvom šty-
roch receptorových podtypov adenozíno-
vých receptorov spojených s G-proteínom 
(obr.2).  
 

 
Obr. 2: Adenozínové receptory (A1AR, A2AAR, A2BAR, 
A3AR) a ich signálne dráhy (upravené podľa Effendi 
et al., 2020) 

Signálne dráhy spojené s uvoľnením nuk-
leotidov 

Adenozín je degradačným produk-
tom ATP, ktorý sa uvoľňuje do extracelulár-
neho priestoru v dôsledku poškodenia, 
smrti buniek alebo zapojením sa mechaniz-
mov participujúcich na jeho riadenom uvoľ-
ňovaní. Príkladom riadených mechanizmov 
môže byť sekrečná exocytóza, mechanizmy 
spojené s činnosťou konexínových a pan-
nexínových hemikanálov, ATP viažucich ka-
zetových transportérov (ABC), kanálov mo-
dulátora vápnikovej homeostázy (CALMH), 
P2X7 purinergického receptora riadeného 
ATP a dvoch tried kanálov relevantných pre 
udržanie normálnej osmolarity bunky – 
maxi-anionové kanály (MAC) a objemom 
regulované iónové kanály (VRAC) (obr. 3). 
 Kým ATP stimuluje imunitnú odpo-
veď, adenozín má silný imunosupresívny 
vplyv vyvolaný väzbou adenozínu s A2AAR a 
A2BAR exprimovanými na imunitných bun-
kách, čím podporuje inhibíciu zápalu spro-
stredkovaného dendritickými bunkami, 
monocytmi, makrofágmi a neutrofilmi. In-
terakcia adenozínu s A2AAR na T bunkách 
znižuje ich aktiváciu a sekréciu cytokínov. 
K potlačeniu zápalu cievnych endotelových 
a epitelových buniek prispieva adenozín 
aktiváciou A2AAR a A2BAR na ich povrchu, 
čím zohráva rozhodujúcu úlohu pri pod-
pore integrity bunkových membrán počas 
zápalového postihnutia alebo poranenia 
tkaniva (Le et al., 2019). 
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Obr. 3: Mechanizmy podieľajúce sa na uvoľnení ATP (upravené podľa Giuliani et al., 2020). 

 
Záver 

V súčasnosti je inhalačný adenozín 
používaný v rámci bronchoprovokačných 
testov a bol plánovaný aj v liečbe ARDS syn-
drómu, čo boli hlavné dôvody pre jeho po-
užitie u pacientov s COVID-19, ktorí nevy-
kazovali klinické zlepšenie na v súčasnosti 
odporúčanú terapiu. Jeho podávanie so 
zmesou 21 % kyslíka v priebehu 5-dňovej 
terapie potvrdilo istý benefit, čo by mohlo 
byť rozhodujúcim krokom v jeho ďalšom 
klinickom skúšaní s cieľom rozšírenia mož-
nosti farmakoterapie COVID-19. 
 
Táto práca bola podporená projektmi APVV-19-
0033; VEGA 1/0253/19, APVV-18-0084. 

 
Zoznam použitej literatúry 
1. Adivitiya, Kaushik MS, Chakraborty S, Veleri S, 

Kateriya S. Mucociliary Respiratory Epithelium 
Integrity in Molecular Defense and Susceptibi-
lity to Pulmonary Viral Infections. Biology 
2021; 10: 95.  

2. Beitler JR, Malhotra A, Thompson BT. Ventila-
tor-induced Lung Injury. Clin Chest Med 2016; 
37: 633-46.  

3. Caracciolo M, Correale P, Mangano C, Foti G, 
Falcone C, Macheda S, Cuzzola M, Conte M, 
Falzea AC, Iuliano E, Morabito A, Caraglia M, 
Polimeni N, Ferrarelli A, Labate D, Tescione M, 
Di Renzo L, Chiricolo G, Romano L, De Lorenzo 
A. Efficacy and Effect of Inhaled Adenosine 
Treatment in Hospitalized COVID-19 Patients. 
Front Immunol 2021; 12: 613070.  

4. Coperchini F, Chiovato L, Croce L, Magri F, Ro-
tondi M. The cytokine storm in COVID-19: An 

overview of the involvement of the chemo-
kine/chemokine-receptor system. Cytokine 
Growth Factor Rev 2020; 53: 25-32.  

5. Diaconu O, Siriopol I, Poloșanu LI, Grigoraș I. 
Endotracheal Tube Biofilm and its Impact on 
the Pathogenesis of Ventilator-Associated 
Pneumonia. J Crit Care Med (Targu Mures) 
2018; 4: 50-5.  

6. Effendi WI, Nagano T, Kobayashi K, Nishimura 
Y. Focusing on Adenosine Receptors as a Po-
tential Targeted Therapy in Human Diseases. 
Cells 2020; 9: 785.  

7. EMA. COVID-19: latest updates – European 
Medicines Agency [online]. November 2021 
[cit. 2021-11-15]. Dostupné na internete: 
[https://www.ema.europa.eu/]. 

8. Giuliani AL, Sarti AC, Di Virgilio F. Ectonucleoti-
dases in Acute and Chronic Inflammation. 
Front Pharmacol 2021; 11: 619458.  

9. ECDC. Clinical characteristics of COVID-19. Eu-
ropean Centre for Disease Prevention and 
Control. An agency of the European Union [on-
line]. September 2021 [cit. 2021-11-15]. Do-
stupné na internete: [https://www.ecdc.eu-
ropa.eu]. 

10. Chilvers MA, McKean M, Rutman A, Myint BS, 
Silverman M, O'Callaghan C. The effects of 
coronavirus on human nasal ciliated respira-
tory epithelium. Eur Respir J 2001; 18: 965–70. 

11. Le TT, Berg NK, Harting MT, Li X, Eltzschig HK, 
Yuan X. Purinergic Signaling in Pulmonary In-
flammation. Front Immunol 2019; 10: 1633.  

12. Lee IT, Nakayama T, Wu CT, Goltsev Y, Jiang S, 
Gall PA, Liao CK, Shih LC, Schürch CM, McIlwain 
DR, Chu P, Borchard NA, Zarabanda D, Dhola-
kia SS, Yang A, Kim D, Chen H, Kanie T, Lin CD, 
Tsai MH, Phillips KM, Kim R, Overdevest JB, Ty-
ler MA, Yan CH, Lin CF, Lin YT, Bau DT, Tsay GJ, 
Patel ZM, Tsou YA, Tzankov A, Matter MS, Tai 



JLF UK v Martine, 2021   

16 
 

CJ, Yeh TH, Hwang PH, Nolan GP, Nayak JV, 
Jackson PK. ACE2 localizes to the respiratory ci-
lia and is not increased by ACE inhibitors or 
ARBs. Nat Commun 2020; 11: 5453.  

13. Nakane M. Biological effects of the oxygen mo-
lecule in critically ill patients. J Intensive Care 
2020; 8: 95.  

14. NIH. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 
Treatment Guidelines [online]. Október 2021 
[cit. 2021-11-20]. Dostupné na internete: 

[https://COVID-19 Treatment Guidelines 
(nih.gov)]. 

15. Tang L, Yin Z, Hu Y, Mei H. Controlling Cytokine 
Storm Is Vital in COVID-19. Front Immunol 
2020; 11: 570993.  

16. Pfizer. Pfizer’s novel COVID-19 oral antiviral 
treatment candidate reduced risk of hospitali-
zation or death by 89 % in interim analysis of 
phase 2/3 EPIC-HR study [online]. November 
2021 [cit. 2021-11-23]. Dostupné na internete: 
[www.pfizer.com]. 

 
 



  Nové trendy vo farmakoterapii XIII. 

17 
 

Farmakogenetická analýza ako nástroj individualizácie terapie depresie 
 

Michaela Krivošová1, Zuzana Mačeková2, Peter Huťka3, Matúš Dohál4, Marek Samec1, 
Igor Ondrejka3, Juraj Mokrý4 

 
1Martinské centrum pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin, 2Nemocničná 

lekáreň, Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s, Košice-Šaca, Katedra farmakológie a toxikológie, 

Farmaceutická fakulta UK, Bratislava, 3Psychiatrická klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK 

a UNM, Martin, 4Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin 

E-mail: michaela.krivosova@uniba.sk     

 
Depresia je chronické mentálne 

ochorenie, ktoré predstavuje závažný indi-
viduálny i celospoločenský problém. V sú-
časnosti postihuje okolo 280 miliónov ľudí 
globálne, z čoho vyplýva, že 1 z 27 ľudí na 
svete (vrátane detí) trpí týmto ochorením 
(IHME, 2021). Hoci poznatky o depresii 
spolu s vývojom nových antidepresív neu-
stále napredujú, až jedna tretina pacientov 
nereaguje na dostupnú antidepresívnu 
liečbu, ide o tzv. rezistentných pacientov 
(Rush et al., 2006). Predovšetkým v prípade 
depresie rezistentnej na liečbu (TRD, z angl. 
treatment-resistant depression) má veľký 
význam využitie farmakogenetickej analýzy 
(PGx) na lepšie pochopenie vplyvu genetic-
kej výbavy na patofyziológiu či farmakoló-
giu u jednotlivých pacientov. Farmakoge-
netika/farmakogenomika je vedná dis-
ciplína, ktorá skúma vplyv genetických fak-
torov na metabolizmus liečiva, účinnosť 
liečby a na jej nežiaduce účinky. Podľa špe-
cifického génu, v ktorom je detegovaná 
mutácia, môžu tieto zmeny ovplyvňovať 
farmakokinetiku (metabolizmus liečiva) 
alebo farmakodynamiku liečiva (mechaniz-
mus účinku, vedľajšie účinky). V literatúre 
sa stretneme s dvomi mierne odlišnými  
pojmami - kým farmakogenetika sleduje 
len obmedzené množstvo biomarkerov, 
hlavne génových polymorfizmov hrajúcich 
esenciálnu úlohu pri metabolizme liečiv, 
farmakogenomika skúma variabilitu lieko-
vej odpovede na úrovni celého genómu 

(Corponi et al., 2018; Perlík F & Slanař O, 
2015). Gény, ktoré kódujú kľúčové enzýmy 
zapojené v biotransformácii liečiv v tele, 
môžu často podliehať mutáciám. To má 
signifikantný dopad na účinok antidepresív, 
keďže väčšina psychotropných liečiv pod-
lieha hepatálnemu metabolizmu. V súčas-
nosti patria polymorfizmy/mutácie v gé-
noch kódujúcich izoformy cytochrómu 
P450 (CYP450) medzi klinicky relevantné, 
keďže významne ovplyvňujú enzymatickú 
aktivitu. Tabuľka 1 zhŕňa klinicky rele-
vantné varianty pri izoformách CYP2B6, 
CYP2C19 a CYP2D6 (najdôležitejšie 
izoformy CYP450 v metabolizme antidepre-
sív), ich frekvenciu v európskej populácii 
a antidepresíva registrované na Slovensku, 
ktorých transformácia v organizme je takto 
ovplyvnená. Súčasné vedecké štúdie iden-
tifikovali aj mutácie v génoch kódujúcich 
konjugačné enzýmy ako UDP-glukuro-
nyltransferázu či P-glykoproteín (ABCB1), 
ktoré by mohli byť tiež relevantné, ale do-
posiaľ nie sú dostatočné dôkazy pre ich kli-
nickú aplikáciu (Bousman et al., 2021). 

Prítomnosť dvoch špecifických alel 
v génoch kódujúcich niektoré izoformy 
CYP450 ovplyvňuje ich metabolickú akti-
vitu, na základe čoho sa určuje tzv. typ me-
tabolizátora. V súčasnosti klasifikačný sys-
tém rozoznáva 5 typov a to ultrarýchly, 
rýchly, normálny, intermediárny a pomalý 
typ metabolizátora (Caudle et al., 2017). 
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Najčastejšie kombinácie alel – diplotypy gé-
nov pre CYP2B6, CYP2C19 a CYP2D6 v eu-
rópskej populácii sú uvedené v tabuľke 2 aj 

s ich relatívnym zastúpením a definovaním 
typu metabolizátora. 

 
 

Tab. 1: Klinicky relevantné mutácie v génoch kódujúcich izoformy CYP450 pri antidepresívach registrovaných na 
Slovensku. Zdroj: Pharmacogenomics Knowledgebase (PharmGKB), Clinical Pharmacogenetics Implementation 
Consortium (CPIC), Bousman et al., 2021. 

Gén Alela Funkcia 
Frekvencia v európ-
skej populácii 

Antidepresíva, ktorých metabolizmus je ovplyvnený 

CYP2B6 

*1 normálna 49% bupropión 

*2 normálna 5% 

*4 zvýšená 4% 

*5 normálna 12% 

*6 znížená 23% 

*18 žiadna 0% 

*22 zvýšená 1% 

CYP2C19 

*1 normálna 62% amitriptylín, citalopram, escitalopram, imipramín, 
klomipramín, sertralín *2 žiadna 15% 

*3 žiadna 0% 

*4 žiadna 0% 

*17 zvýšená 22% 

CYP2D6 

*1 normálna 19% amitriptylín, duloxetín, fluvoxamín, imipramín, klomi-
pramín, mirtazapín, paroxetín, venlafaxín, vortioxetín *1xN  zvýšená 1% 

*2 normálna 28% 

*2xN zvýšená 1% 

*3 žiadna 2% 

*4 žiadna 19% 

*5 žiadna 3% 

*6 žiadna 1% 

*9 znížená 3% 

*10 znížená 2% 

*14 znížená 0% 

*41 znížená 9% 

Tab. 2: Najčastejšie fenotypy CYP2B6, CYP2C19 a CYP2D6 v európskej populácii. Zdroj: PharmGKB, 2021. 

CYP2B6 CYP2C19 CYP2D6 

Diplotyp Frekven-
cia 

Typ met. Diplotyp Frekven-
cia 

Typ met. Diplotyp Frekven-
cia 

Typ met. 

*1/*1 24% NM *1/*1 39% NM *1/*2 11% NM 

*1/*6 23% IM *1/*17 27% RM *2/*4 10% IM 

*1/*5 11% NM *1/*2 18% IM *2/*2 8% NM 

*6/*6 5% PM *2/*17 6% IM *1/*4 7% IM 

*5/*6 5% IM *17/*17 5% UM *2/*41 5% NM 

*1/*2 5% NM *2/*2 2% PM *1/*1 4% NM 

*1/*4 4% RM 
   

*1/*41 4% NM 

IM – intermediárny metabolizátor, NM – normálny metabolizátor, PM – pomalý metabolizátor, RM – rýchly me-
tabolizátor, UM – ultrarýchly metabolizátor 
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Súčasným zlatým štandardom je na-
sadzovanie liečiv prvej voľby v iniciálnych, 
teda nižších ako terapeutických dávkach, 
ktoré sa postupne titrujú až do dosiahnutia 
terapeutickej dávky, ktorá je klinicky 
účinná. V závislosti od biologického polčasu 
liečiva je potom očakávaný efekt liečby 
v priebehu niekoľkých týždňov. Odporú-
čaná terapeutická dávka však nemusí byť 
správna pre všetkých pacientov. To môže 
viesť k oneskoreniu nasadenia adekvátnej 
dávky konkrétneho antidepresíva a sú-
časne k vyšším ekonomických výdavkom 
spojených s liečbou. V niektorých ambulan-
ciách je postup dopĺňaný monitorovaním 
hladín liečiv, kedy si môže lekár overiť opti-
málne dávkovanie, ako aj adherenciu pa-
cienta. Clinical Pharmacogenetics Imple-
mentation Consortium (CPIC) vydalo odpo-
rúčané postupy, kde navrhujú znížiť 
úvodnú dávku selektívnych inhibítorov 
spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) 
a tricyklických antidepresív (TCA) na polo-
vicu u pacientov, ktorí sú zadefinovaní ako 
pomalí metabolizátori CYP2C19. U takých 
pacientov, ktorí túto izoformu CYP450 me-
tabolizujú rýchlo/ultrarýchlo, odporúčajú 
použiť alternatívnu terapiu, nakoľko by ne-
museli byť dosahované adekvátne hladiny 
liečiva v krvi. Podobne, pomalí metabolizá-
tori CYP2D6 by mali mať podľa CPIC nasa-
denú polovičnú dávku TCA, fluvoxamínu 
a paroxetínu a ultrarýchlym metabolizáto-
rom odporúčajú alternatívne antidepresíva 
(Hicks et al., 2013, 2015). 

Mutácie ovplyvňujúce farmakody-
namiku antidepresív nie sú v doposiaľ pub-
likovanej literatúre dostatočne popísané 
alebo sú ich dôkazy kontroverzné (Whirl-
Carrillo et al., 2012). Výskum sa v tejto ob-
lasti zameriava hlavne na gény kódujúce re-
ceptory neurotransmiterov, prenášačové 
systémy, ale aj gény zapojené do signálnej 
transdukcie, génovej transkripcie, sklada-
nia a transportu bielkovín (Bousman et al., 
2021). Medzi gény, ktoré by mohli ovplyv-
ňovať odpoveď antidepresív, patrí SLC6A4 

kódujúci sérotonínový transportér. V pro-
mótorovej oblasti 5-HTTLPR génu SLC6A4 
sa často vyskytuje polymorfizmus, ktorého 
súvislosť s depresiou vzbudzuje pomerne 
veľký záujem (Duman & Canli, 2015). Jed-
notlivci, ktorí majú obe dlhé alely (L forma), 
lepšie odpovedajú na terapiu SSRI. Tí, ktorí 
sú heterozygóti s jednou L alelou a druhou 
krátkou S alelou, prípadne majú obe 
S alely, odpovedajú horšie na podanú tera-
piu (Keers et al., 2011). Zároveň depresívni 
pacienti s aspoň jednou L alelou by mali 
mať nižšie riziko nežiaducich účinkov spoje-
ných s SSRI liečbou ako sú psychomotorická 
agitácia či poruchy spánku (Perlis et al., 
2003), ale popisuje sa u nich väčšia pravde-
podobnosť vzniku sexuálnej dysfunkcie 
v súvislosti s terapiou (Oz et al., 2020). 
Okrem toho existuje aj ďalší často popiso-
vaný polymorfizmus rs25531 génu SLC6A4, 
pri ktorom A alela predstavuje normálnu 
funkciu prenášača a prítomnosť G alely 
znamená nižšiu účinnosť SSRI a vyššie riziko 
nežiaducich účinkov (Kraft et al., 2005). 
Rôzna odpoveď na terapiu SSRI ako aj vplyv 
na výskyt nežiaducich účinkov sa popisujú 
aj pri polymorfizmoch génu HTR2A, ktorý 
kóduje sérotonínový receptor 2A (Kato et 
al., 2006; Minov et al., 2001; Uher et al., 
2009; Wan et al., 2021). V inej štúdii vytvo-
rili model, kde sledovali rôzne polymor-
fizmy génov HTR2A, GRIK4 (podjednotka 
glutamátového receptora) a FKBP5 (FK506 
viažuci proteín 5), pomocou ktorého doká-
zali predikovať odpoveď na liečbu antidep-
resívami a remisiu pacientov (Horstmann 
et al., 2010). 

Asociácie s odpoveďou na terapiu 
boli popísané aj v polymorfizmoch génu 
pre rastový neurotrofický faktor BDNF. Me-
dzi asi najznámejší jednonukleotidový poly-
morfizmus patrí Val66Met (rs6265), kedy 
metionín (Met) substituuje valín (Val) v po-
zícii 66. U ľudí s Val/Met genotypom bola 
dokázaná lepšia odpoveď na liečbu SSRI, 
výsledky však ovplyvňoval aj etnický pôvod 
študovaných subjektov (Niitsu et al., 2013). 
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U pacientov, ktorí nereagujú na 
štandardnú liečbu antidepresívami, bol už 
v minulosti popísaný priaznivý efekt suple-
mentácie kyselinou listovou (Farah, 2009; 
Fava & Mischoulon, 2009). Aktívna forma 
kyseliny listovej sa podieľa na tvorbe neu-
rotransmiterov ako sú dopamín, sérotonín 
či noradrenalín (Sijilmassi, 2019). Mety-
léntetrahydrofolát reduktáza (MTHFR) je 
enzým, ktorý má kľúčovú úlohu pri pre-
mene neaktívnej kyseliny listovej na ak-
tívny 5-metyltetrahydrofolát. Polymor-
fizmy ako sú C677T a A1298C v géne, ktorý 
kóduje enzým MTHFR, môžu viesť k nedos-
tatočným hladinám aktívneho folátu v krvi 
a s tým spojenou zvýšenou náchylnosťou 
k rozvoju depresie (Bender et al., 2017). 
U pacientov, ktorým boli detegované obe 
mutácie, môže byť funkcia tohto enzýmu 
znížená o viac než 70%. V takom prí-
pade môže byť suplementácia aktívnym L-
metylfolátom efektívnou voľbou (Stengler, 
2021). Na druhej strane, vyšetrovanie spo-
mínaných polymorfizmov v týchto génoch 
je niekedy považované za nadhodnotené, 
nakoľko sa vyskytujú v génome až tretiny 
európskej populácie (NCBI, 2021).  

Niektoré genetické mutácie zvyšujú 
riziko vážnych nežiaducich účinkov kon-
krétnych liečiv. Príkladom sú mutácie v gé-
noch pre ľudský leukocytárny antigén (HLA, 
z angl. human leukocyte antigen) HLA-A 
a HLA-B, ktoré môžu viesť k závažným až fa-
tálnym hypersenzitívnym reakciám u pa-
cientov užívajúcich antiepileptiká/stabilizá-
tory nálady karbamazepín a oxkarbamaze-
pín pri liečbe bipolárnej poruchy (Amstutz 
et al., 2014). 

Súčasné dôkazy sú pre klinickú apli-
káciu identifikácie variantov farmakodyna-
mických génov nedostatočné. V prípade 
farmakokinetických génov je dostatok dô-
kazov, napriek tomu PGx analýzy nie sú cel-
kom implementované v klinickej praxi psy-
chiatrov. Hlavnou príčinou môže byť nedo-
stupnosť validovaných farmakogenetic-

kých panelov, vysoká cena takéhoto vyšet-
renia, či problém s interpretáciou výsled-
kov a ich využitím v praxi (Bousman et al., 
2021). V niektorých krajinách sú farmako-
genetické analýzy v klinickej praxi psychiat-
rov preplácané zdravotnou poisťovňou, 
čím sú pre pacientov dostupnejšie.  
 
Záver 

Cieľom PGx testovania nie je nahra-
diť súčasné doporučené postupy, ale ich 
doplniť a podať popri demografických pa-
rametroch, životnom štýle pacienta, ko-
morbiditách a komedikácii celistvejší po-
hľad na ochorenie pacienta a potenciálne 
možnosti výberu efektívnej terapie v efek-
tívnej dávke (Bousman et al., 2021). V sú-
časnosti prebiehajú rozsiahle farmakoge-
nomické štúdie (Blagec et al., 2018; Oslin et 
al., 2021), aj vďaka ktorým by v budúcnosti 
liečba mohla byť aplikovaná ešte racionál-
nejšie a systém pokus-omyl by mohol byť 
čo najviac minimalizovaný. 

 
Táto práca bola podporená grantom VEGA 
1/0255/18. 
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Úvod  

Astma je komplexné ochorenie dý-
chacích ciest vznikajúce v dôsledku expozí-
cie dýchacích ciest alergénu. Vyznačuje sa 
chronickým zápalom, hyperreaktivitou 
a neskôr aj remodeláciou steny dýchacích 
ciest. Na rozvoji tohto ochorenia sa podieľa 
množstvo humorálnych a celulárnych zlo-
žiek, ktoré interagujú cez komplex patofy-
ziologických dráh. Tieto patofyziologické 
mechanizmy môžu byť potlačené alebo in-
dukované rôznymi bunkovými alebo mole-
kulárnymi procesmi. Celulárna zložka infil-
trujúca dýchacie cesty zahŕňa T-lymfocyty, 
eozinofily, monocyty, neutrofily, mastocyty 
a makrofágy. Tieto typy buniek produkujú 
prozápalové mediátory, ktoré vedú ku 
funkčným a štrukturálnym zmenám dýcha-
cích ciest (Gerthoffer et al., 2013; Guida 
a Riccio, 2019).  

Bronchokonstrikcia je jedným 
z hlavných prejavov astmy a chronickej ob-
štrukčnej choroby pľúc. Často využívanými 
úľavovými antiastmatikami sú agonisty β2 
AR (adrenergický receptor) . Aj keď sú tieto 
liečivá efektívne v potláčaní spazmov, čas-
tým nežiaducim javov, ktorý sa spája s dl-
hodobým používaním je tachyfylaxia. V zá-
palových podmienkach sa stretávame aj so 
zmenami citlivosti β2 receptorov. Tieto 
zmeny sú podmienené zvýšenou tvorbou 
zápalových mediátorov (prostaglandín E2 
(PGE2), tumor nekrotizujúci faktor- α (TNF-
α) interleukín-13 (IL-13)), ktoré účinkom na 
cieľové štruktúry znižujú odpoveď β2 recep-
tora na danú koncentráciu agonistu (Robi-
nett et al., 2014). Liečba kortikosteroidmi 
a monoklonálnymi protilátkami, zameraná 

na špecifické cytokíny a ich pôsobenie, po-
skytuje úľavu od exacerbácii, avšak nepri-
spievajú k zlepšeniu remodelácie dýchacích 
ciest. Skríningové štúdie odhalili prítom-
nosť nových podtypov receptorov spoje-
ných s G-proteínom ako potencionálnych 
cieľov pre nové antiastmatiká. Mimoriadne 
zaujímavo sa javí prítomnosť TAS2R (Tan 
a Sanderson, 2014; Nayak et al., 2019). 

Existencia TAS2R sa spája hlavne s 
ústnou dutinou, kde sa po stimulácii jed-
ného alebo viacerých z 25 doteraz objave-
ných podtypov sprostredkuje horký chu-
ťový vnem. Nie je jasné, či existujú endo-
génne agonisty receptorov horkej chuti. 
Avšak tieto receptory dokážu rozoznávať 
veľké množstvo prírodných alebo syntetic-
kých látok, ako sú acyl-homoserínové 
laktóny produkované baktériami, kofeín, 
chinín, chlorochín alebo erytromycín (De-
villier et al., 2015). Aktivácia týchto recep-
torov v chuťových pohárikoch jazyka má 
význam nielen pri rozoznávaní chutí, ale 
u cicavcov sa vyskytuje ako súčasť obran-
ných mechanizmov. Rastlinné sekundárne 
metabolity, často toxické pre cicavce do-
kážu stimulovať TAS2R a výsledkom tejto 
reakcie sa prejaví nepríjemnou, horkou 
chuťou, ktorej úloha spočíva obmedzení 
ďalšej konzumácie danej látky (Nagy 
a Mučaji, 2016; Lu et al., 2017; Freund 
a Lee, 2018). 

Okrem ústnej dutiny bola expresia 
TAS2R popísaná aj v extraorálnych orgáno-
vých systémoch, napr.: dýchací systém, 
gastrointestinálny trakt, centrálny nervový 
systém, koža, kardiovaskulárny systém, 
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imunitný systém ako aj na membráne širo-
kého spektra buniek (chemosenzorické 
bunky, bunky hladkej svaloviny, endote-
lové bunky, epitelové bunky a zápalové 
bunky (Devillier et al., 2015; Camoretti-
Mercado a Lockey, 2020). Expresia mimo 
ústnej dutiny naznačuje, že tieto receptory 
sa môžu priamo podieľať na regulácii pro-
cesov, ktoré nemajú súvis so zmyslovými 
funkciami. V dýchacom systéme agonisty 
receptorov na povrchu epitelových buniek 
zvyšujú ciliárnu frekvenciu. Podtyp 
TAS2R38  je v tomto type buniek zapojený 
do procesov vrodenej imunity a zmena 
jeho aktivity je často spájaná s vyšším rizi-
kom infekcii horných dýchacích ciest 
(Orsmark-Pietras et al., 2013). Hladina ex-
presie TAS2R10, TAS2R14 a TAS2R31 bola 
na izolovanom tkanive hladkého svalstva 
od ľudských darcov 3 až 4- krát vyššia v po-
rovnaní s β2 AR. Podtypy TAS2R5,TAS2R4 
a TAS2R19 mali hladinu expresie porovna-
teľnú s hladinou β2 AR.  V posledných ro-
koch sa prítomnosť receptorov horkej chuti 
potvrdila aj u morčiat a myší, čo poskytuje 
možnosť skúmať následky stimulácie 
TAS2R in vivo a in vitro. Aktivácia TAS2R na 
bunkách hladkého svalstva vedie k relaxá-
cii. Modulácia sekrécie pro-zápalových me-
diátorov bola pozorovaná po stimulácii 
TAS2R na bunkách imunitného systému, 
ako sú mastocyty, makrofágy (Nayak et al., 
2019; S et al., 2019; Jeruzal-Świątecka et 
al., 2020). Na leukocytoch astmatikov ne-
odpovedajúcich na klasickú liečbu, boli za-
znamenané zvýšené hladiny expresie ako aj 
up-regulácia podtypov TAS2R v porovnaní 
so zdravými pacientami (Orsmark-Pietras 
et al., 2013). V podmienkach alergického 
zápalu sa výrazne nemení citlivosť TAS2R 
a riziko tachyfylaxie je v prípade využitiach 
horkých ligandov nižšie ako pri β2 mimeti-

kách. Táto vlastnosť, ako aj komplexné pô-
sobenie na viacerých úrovniach sa zdá byť 
výhodou pre potenciálne využitie agonis-
tov TAS2R v liečbe astmy (Gerthoffer et al., 
2013; An a Liggett, 2018). 
 
Metodika 

Na zistenie potenciálu interakcie vy-
braného sekundárneho metabolitu Gen-
tiana lutea L. s receptormi horkej chuti in 
silico sme použili databázu horkých látok 
BitterX. Táto databáza (BitterX Main Page 
(shsmu.edu.cn)) je voľné prístupná a je vý-
sledkom práce dizajnového laboratória 
molekulového modelovania Šanghajskej 
Univerzity Číne. Poskytuje možnosť zistenia 
interakčného potenciálu vybranej molekuly 
s receptormi horkej chuti. Na predpoveda-
nie potenciálu konkrétnej molekuly využíva 
dáta z vedeckých databáz, analyzuje fyzi-
kálno-chemické parametre jednotlivých 
štruktúr , ktoré sú kľúčové z hľadiska väzby 
hľadanej molekuly na jeden z podtypov 
TAS2R (Mažerik, 2021). 

Pre prácu v tejto databáze sú po-
trebné univerzálne štruktúrne vzorce pre 
každú molekulu, ktoré sa skrátene ozna-
čujú ako SMILES (Simplified  Molecular In-
put Line Entry System) (Huang et al., 2016; 
Dagan-Wiener et al., 2019; Mažerik, 2021 ). 

Obrázok 1 obsahuje úvodnú stránku 
databázy BitterX. Postup práce s databázou 
zahŕňa pomenovanie súboru v políčku „job 
name“ , zadanie SMILES hľadanej molekuly 
do políčka „Enter SMILES“ a spustenie pro-
gramu tlačidlom „run“. Výsledky získané 
z programu obsahujú informácie o štruk-
túre molekuly, molekulovú hmotnosť, po-
čet atómov a väzieb tvoriacich molekulu 
a údaj „TPSA“ (topological polar surface 
area), ktorý opisuje celkovú polárnu plochu 
molekuly. Tento údaj môže plniť dôležitú 
úlohu pre väzbu látky na receptor. 

 

 

http://mdl.shsmu.edu.cn/BitterX/
http://mdl.shsmu.edu.cn/BitterX/
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Tab. 1: Zoznam SMILES použitých látok. 

názov SMILES 

genciopikrín C=C[C@H]1[C@@H](OC=C2C1=CCOC2=O)O[C@H]1[C@@H]([

C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)O 

amarogentín C=C[C@@H]1[C@@H]2CCOC(=O)C2=CO[C@H]1O[C@H]1[C@

@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)OC(=O)c1c(cc(cc1O)O)

c1cccc(c1)O 

genciobóza C([C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](O1)OC[C@@H]1[

C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](O1)O)O)O)O)O)O)O)O 

gencianóza OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@]3(CO)O[C@H](

CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C

@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O 

 
 

 
Obr. 1: Úvodná stránka BitterX. 
 

Vyhodnotenie všetkých potenciál-
nych možností interakcii poskytuje stĺp-
cový graf na obrázku 2. Zobrazuje pravde-
podobnosť (%) interakcie s konkrétnymi 
subtypmi receptorov na osi x. Prehľadnej-
šie údaje možno získať zo sekcie „Receptor 
list“ na obrázku 3. Receptory s ktorými 

hľadaná molekula interaguje sú zoradené 
zostupne, od najvyššej po najnižšiu prav-
depodobnosť. Získané údaje týkajúce sa 
pravdepodobnosti interakcie sú zaokrúh-
lené na tri desatinné miesta (Mažerik, 
2021). 
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Obr. 2: Charakteristika študovanej molekuly. 
 

 
Obr. 3: Zoznam receptorov podľa BitterX. 

 
Výsledky 

Počet receptorov a pravdepodob-
nosť (%) interakcie vybranej molekuly 
s konkrétnym podtypom receptoru horkej 
chuti obsahuje tabuľka 2. Zvýraznenie pod-
typu receptora označuje, že sa v minulosti 
jeho prítomnosť potvrdila v bunkách imu-
nitné a dýchacieho systéme. Znak „x“ ho-
vorí o tom, že s týmto subtypom receptora 
nemá vybraná molekula žiaden potenciál 
interagovať. Zo sekundárnych metabolitov 

koreňa Gentiana lutea L. sme vybrali 4 mo-
lekuly, u ktorých sa potvrdila horká chuť. 
Z hľadiska štruktúrnej klasifikácie sekun-
dárnych metabolitov patrí genciopikrín 
a amarogentín k sekoiridoidom. Genci-
obióza a gencianóza patria k horkým sacha-
ridom. Aj vďaka prítomnosti týchto skupín 
obsahových látok sa Gentianeae radix vyu-
žíva ako prírodne liečivo pri nechutenstve 
a žalúdočno-črevných ťažkostiach (Ma-
žerik, 2021). 
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Tab. 2: Výsledky získané z databázy BitterX. Farebne zvýraznené časti tabuľky sú podtypy TAS2R prítomné na 
bunkách dýchacieho a imunitného systému. 

 
Tab. 3: Lokalizácia, množstvo podtypov a predpokladaná funkcia TAS2R vo vybraných systémoch (Bloxham et al., 
2020; Jeruzal-Świątecka et al., 2020). 

Systém Bunky/tkanivá Receptory Predpokladaná funkcia 

Imunitný 
T,B-lymfocyty monocyty, 
neutrofily, NK-bunky 

TAS2R: 4,5,10,13,14,19,20, 45,46,50 Protizápalová 

mastocyty TAS2R: 4,5,10,13,14,19,20, 46 Protizápalová 

Dýchací 

bronchiálne epiteliálne 
bunky 

TAS2R: 1,3,4,7,8,9,10,13,14 Ciliárny klírens 

hladké svalstvo dýchacích 
ciest 

TA2SR: 
1,3,4,5,8,9,10,13,14,19,20,31,42,45,46, 
50 

Relaxácia hladkého sval-
stva 

hladké svalstvo bronchov 
TAS2R: 
4,5,7,8,9,10,14,19,2031,38,39,43,45,46 

Bronchodilatácia 

alveolárne makrofágy 
TAS2R: 
4,5,7,8,9,10,14,19,2031,38,39,43,45,46 

Protizápalová 

 

 
Obr. 4: Predpokladaný účinok nasledujúci po stimulácii TAS2R v dýchacích cestách. MC-mastocyty, AEC-epitelové 
bunky dýchacích ciest, PBMC-periférne mononukleárne bunky, ASMC-bunky hladkého svalstva dýchacích ciest. 
Upravené podľa (Camoretti-Mercado a Lockey, 2020). 

 

 

Látky 
Pravdepodobnosť interakcie (%) príslušmej látky s podtypom TAS2R podľa BitterX 

1 5 7 14 16 38 39 40 41 43 44 46 47 

amarogentín 51,04 68 79,69 79,87 58 68,19 74,36 53,56 61,59 73,77 79,96 73,37 73,47 

gencianóza x 97,25 x 81,98 97,99 x 74,44 x 82,79 x x x x 

genciobióza x 83,67 x 78,64 97,09 x 74,34 x 76,54 x x x x 

genciopikrín 59,81 52,34 x 66,01 70,33 x 52,89 x 54,53 x x x x 
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Hladké svalstvo dýchacích ciest ob-
sahuje široké spektrum receptorov horkej 
chuti. Molekuly použité v in silico analýze 
majú potenciál stimulovať 8 podtypov. Nie 
všetky molekuly však vykazujú rovnakú 
pravdepodobnosť (%) interakcie s recepto-
rom podľa tabuľky 2. Najväčšiu šancu väzby 
a následnej aktivácie má gencianóza, ktorej 
percentuálna pravdepodobnosť interakcie 
TAS2R je až 97,25 %. Najväčšie množstvo 
receptorov by podľa BitterX mohol aktivo-
vať amarogentín. Z celkových 13 recepto-
rov, sa v dýchacom systéme nachádza 
podľa tabuľky 3 nachádza 8. Pri 7 podty-
poch je pravdepodobnosť aktivácie recep-
tora amarogentínom väčšia ako 65 %. 

Aj keď podľa in vitro meraní s využi-
tím experimentálnych agonistov chlo-
rochínu a chinínu preukazuje stimulácia 
TAS2R bronchodilatačný účinok, mechaniz-
mus relaxácie nie je plne objasnený. Sig-
nálna kaskáda nasledujúca po väzba li-
gandu na TAS2R na bunkách hladkého sval-
stva je však odlišná od kaskády po aktivácii 
receptora na membráne chuťových buniek. 
Existuje niekoľko hypotéz, ktoré vysvetľujú 
mechanizmus bronchodilatačného účinku 
agonistov TAS2R. Po väzbe ligandu na re-
ceptor nastáva disociácia jednotiek G-pro-
teínu. V chuťových bunkách sú podjednot-
kami G-proteínu α-gustducín a β3γ13. Ex-
presia α-gustducínu však v bunkách hlad-
kého svalstva nebola potvrdená. V tomto 
type buniek sa predpokladá prítomnosť 
Gαi2 podjednotky. Jedna z hypotéz vysvet-
ľuje mechanizmus relaxácie stimuláciou 
PLCβ (fosfolipáza C-β2) cez β3γ13 podjed-
notku s následnou syntézou IP3 (inozitol-3-
fosfát), ktorý po väzbe na IP3 receptor na 
membráne endoplazmatického retikula in-
dukuje uvoľnenie Ca2+. Za bežných okol-
ností by tento vzostup viedol ku kontrakcii. 
Avšak lokálne, krátkodobé zvýšenie hladiny 
Ca2+ v bunke vedie k otvorenie iónových 

kanálov BKCa (vodivosťou vápnika aktivo-
vané draslíkové kanály) a hyperpolarizácii 
bunkovej membrány. Ďalšia možnosť navo-
denia relaxácie spočíva v blokáde L-typu 
napäťovo závislých Ca2+ kanálov(VDCC). Do 
úvahy pripadá aj mechanizmus zahŕňajúci 
inhibíciu fosfatidylinozitol-3-kinázy (PIK3). 
Podstatou tohto pôsobenie nie je regulácia 
tvorby alebo účinku druhých poslov, ale 
ovplyvnenie depolymerizácie aktínu a jeho 
odpojenie od myozínu. Posledným predpo-
kladaným mechanizmom je zníženie citli-
vosti kontraktilného aparátu bunky voči 
Ca2+ a stimulácia jeho vstupu do mitochon-
drii. Neexistuje špecifický agonista pre 
všetky podtypy TA2SR a nie je presne ob-
jasnené, ktoré podtypy sú v najväčšej 
miere zodpovedné za relaxáciu. Použitie 
rozdielnych tkanív (morča, potkan, myš)  
môže tiež vysvetľovať rozdiely v možných 
mechanizmoch aktivácie TAS2R ( Tan a San-
derson, 2014; Nayak et al., 2019; Camo-
retti-Mercado a Lockey, 2020; Jeruzal-
Świątecka et al., 2020). 

Remodelácia steny hladkého sval-
stva dýchacích ciest je závažnou kompliká-
ciou a jej spomalenie alebo inhibícia by 
bola v podmienkach alergického zápalu 
veľmi efektívna. Agonisty TAS2R redukovali 
proliferáciu hladkého svalstva dýchacích 
ciest indukovanú rastovým faktorom odvo-
deným od krvných doštičiek (PDGF) a epi-
dermálnym rastovým faktorom (EGF). Pod-
statou antiproliferačného pôsobenia je blo-
káda indukcie transkripčných faktorov 
STAT-3 a AP-1. Aktivácia STAT-3 je podmie-
nená stimuláciou PIK3, ktorej inhibícia bola 
sledovaná po podaní agonistov TAS2R. Úči-
nok transkripčného faktora AP-1 je závislý 
na stimulácii mitogénom-aktivovanej pro-
teínkinázy (MAP). V prítomnosti horkých li-
gandov bola aktivita MAP redukovaná 
(Sharma et al., 2016; Kim et al., 2019). 
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Obr. 5: Možné mechanizmy účinku TAS2R. Upravené podľa (Nayak et al., 2019). 

 
Bunky imunitného systéme, ktorých 

činnosť vedie k rozvoj komplikácii spoje-
ných s astmou, exprimujú pomerne po-
četné množstvo receptorov horkej chuti. 
Účinok študovaných molekúl sa vzťahuje na 
podtypy TA2SR5, TAS2R14 a TAS2R46 
podľa tabuľky 2. Amarogentín dokáže 
podľa BitterX stimulovať všetky menované 
podtypy a podobne ako pri hladkom sval-
stve, je aj v bunkách imunitného systému 
pravdepodobnosť interakcie pomerne vy-
soká. Najväčšiu možnosť aktivovať TAS2R5 
má podobne ako v hladkom svalstve mole-
kula gencianózy, až 97,25 %.  

Imunitné bunky sú pre vykonávanie 
svojej funkcie vybavené špecifickými typmi 
receptorov, hlavne toll-like receptory (TLR) 
a lektínové receptory typu-C (CLR). Ich 
úloha spočíva v detekcii špecifických mole-
kulárnych vzorov asociovaných s pato-
génmi (PAMP). Rozlišovacia funkcia môže 
byť vysvetlením existencie receptorov hor-
kej chuti na membráne buniek imunitného 
systému. Avšak, v podmienkach alergicky 
indukovanej astmy boli zaznamenané zvý-
šené hladiny expresie receptorov horkej 
chuti, najviac u podtypov TAS2R13, 
TAS2R14 a TAS2R19. Experimentálne štú-
die s využitím chlorochínu, noskapínu, dex-

trometorfánu a chinínu preukázali zapoje-
nie TAS2R do protizápalových procesov. 
Stimulácia receptorov horkej chuti na 
membráne mastocytov znižovala sekréciu 
histamínu a PGE2, indukovanú IgE. Horké li-
gandy inhibovali uvoľnenie cytokínov 
a chemokínov ako  TNF-α, makrofágový zá-
palový proteín-1 (CCL3), inteleukín-8 CXCL8 
z leukocytov a makrofágov. Okrem modu-
lácie sekrečnej aktivity buniek, bola popí-
saná supresia migrácie neutorfilov na 
miesto zápalu. Molekulový mechanizmus 
vysvetľujúci protizápalový účinok horkých 
ligandov však nie je známy (Ekoff et al., 
2014; S et al., 2019; Nayak et al., 2019). 
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Úvod  
N-acetylcysteín (NAC) je od 60. ro-

kov minulého storočia široko používaným 
liečivom, najmä pre jeho mukolytické a an-
tioxidačné účinky. Používa sa aj ako antido-
tum pri predávkovaní paracetamolu 
a čoraz častejšie sa využívajú aj jeho proti-
zápalové vlastnosti (Aldini et al. 2018). Cie-
ľom tohto príspevku je priniesť prehľad 

možností použitia NAC aj mimo tradičných 
indikácií. 

 
Farmakologické vlastnosti NAC 

NAC je syntetický N-acetylový deri-
vát prirodzenej aminokyseliny L-cysteínu, 
ktorý je základným substrátom pre tvorbu 
antioxidantu glutatiónu (GSH). Po vstupe 
do buniek sa NAC rýchlo hydrolyzuje na 
cysteín, ktorý sa zabuduje do GSH (obr. 1). 

 
Obr. 1: Cyklus glutatiónu. Glutatión sa syntetizuje z aminokyselín glutamátu, cysteínu a glycínu postupnými re-
akciami katalyzovanými enzýmami glutamátcysteínligázou (γ-glutamylcysteínsyntázou) (GCL) a GSH syntázou 
(GSy). GSH sa oxiduje glutatiónperoxidázou (GPx) na oxidovaný glutatión (GSSG) a redukuje sa glutatiónreduktá-
zou (GR) z GSSG späť na GSH. GSH môže tiež reagovať s xenobiotikami a endogénnymi substrátmi (X) v reakciách, 
ktoré sú katalyzované glutatión-S-transferázami (GST). GSH, GSSG a GSH konjugáty sa môžu exportovať z bunky 
napr. pomocou proteínov multi-liekovej rezistencie Mrp1 (upravené podľa Schmidt a Dringen 2012).  

 
NAC ľahko prechádza fosfolipido-

vou dvojvrstvou plazmatickej membrány 
buniek.  

V klinickej praxi sa NAC používa 
v perorálnej, inhalačnej aj intravenóznej 
forme. Pri respiračných ochoreniach sa ob-
vykle používa denná dávka 600 mg p.o. Pri 

inhalačnom podaní by NAC mohol dosiah-
nuť vyššie koncentrácie v dýchacích ces-
tách, čím by sa zvýraznil jeho mukolytický 
efekt.  Od širšieho použitia nebulizovaného 
NAC však odrádzajú informácie o nízkej 
úrovni jeho vnútornej aktivity a krátkeho 

mailto:daniela.mokra@uniba.sk


  Nové trendy vo farmakoterapii XIII. 

33 
 

biologického polčasu v dýchacích cestách 
(Cazzola et al. 2019). 

Po perorálnom podaní sa NAC 
rýchlo absorbuje v tenkom čreve, pričom 
vrcholovú hodnotu plazmatickej koncen-
trácie dosiahne 0,5-1 h po podaní. Ná-
sledne je NAC metabolizovaný v pečeni 
v rámci prvého prechodu pečeňou na cys-
teín, ktorý pečeň využíva na syntézu GSH. 
Perorálna biologická dostupnosť NAC je 
nízka (< 5%), pravdepodobne v dôsledku 
metabolických zmien pri prechode črevnou 
stenou a metabolizmu v pečeni ako aj rých-
lej difúzie do buniek a konverzie na GSH. Pri 
intravenóznom podaní NAC sa obchádza 
first-pass metabolizmus pečeňou aj meta-
bolizmus stenou čreva, vďaka čomu je 
možné rýchlo dosiahnuť dostatočné plaz-
matické koncentrácie NAC, čo sa využíva 
napr. pri otrave paracetamolom 
(Rushworth a Megson 2014). 

NAC je vo všeobecnosti dobre tole-
rovaný aj pri podávaní vysokých dávok. Naj-
častejšími nežiaducimi účinkami sú nauzea, 

vracanie a hnačka. Zriedkavo sa v dôsledku 
uvoľnenia histamínu môže vyskytnúť aj 
alergická alebo anafylaktická reakcia. Sú 
známe liekové interakcie s paraceta-
molom, GSH a niektorými cytostatikami. 
NAC potenciuje účinok nitroglycerínu 
a jemu podobných liečiv a môže spôsobiť 
hypotenziu (Holdiness 1991).  
 
NAC ako mukolytikum 

Mukolytický efekt NAC vyplýva 
z jeho schopnosti štiepiť disulfidové mos-
tíky v glykoproteínoch s vysokou molekulo-
vou hmotnosťou, čo vedie k zníženej visko-
zite hlienu a jeho ľahšiemu odstraňovaniu 
z dýchacích ciest (obr. 2) (Balsamo et al. 
2000). Z tohto dôvodu sa NAC používa pri 
ochoreniach s nadmernou produkciou 
hustého hlienu, ako je cystická fibróza, 
chronická obštrukčná choroba pľúc 
(CHOCHP), intersticiálna pľúcna fibróza 
(IPF) alebo bronchiálna astma (Calverley et 
al. 2021). 

 

 
Obr. 2: Schéma mukolytického účinku NAC (upravené podľa Aldini et al. 2018). 

 
NAC ako antidotum  

Od 70. rokov 20. storočia sa NAC po-
užíva aj ako antidotum pri otravách parace-
tamolom (acetaminofénom) (Fisher 
a Curry 2019). Paracetamol sa metaboli-
zuje na N-acetyl-p-benzochinónimín 
(NAPQI), ktorý sa detoxikuje prostredníc-
tvom GSH. Pri nedostatku GSH reaguje 

NAPQI s proteínmi a nukleovými kyseli-
nami a následne vytvára vedľajšie pro-
dukty, ktoré indukujú poškodenie buniek 
a/alebo imunitnú odpoveď, a to najmä 
v pečeni a obličkách (Jaeschke 2015, Vr-
bová et al. 2016). NAC ako prekurzor cyste-
ínu dopĺňa zásoby GSH, čím znižuje riziko 
prípadného poškodenia buniek (Whiteho-
use et al. 1985). 
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Podobným spôsobom NAC účinkuje 
ako antidotum aj pri otravách ťažkými 
kovmi, ako je napr. olovo, kadmium, chróm 
a ortuť (Aykin-Burns et al. 2005, Blanusa et 
al. 2005).   
 
NAC ako antioxidant 

NAC sa pre svoje antioxidačné 
účinky začal používať v 80. rokoch 20. sto-
ročia. Priamy antioxidačný efekt je daný 
prítomnosťou tiolovej (-SH) skupiny v mo-
lekule NAC, vďaka čomu je NAC schopný re-
agovať s rôznymi radikálovými i neradikálo-
vými oxidantmi, vrátane peroxidu vodíka, 
superoxidového a hydroxylového aniónu, 
či peroxinitritu (Samuni et al. 2013). Ne-
priamy antioxidačný efekt NAC vyplýva zo 
schopnosti NAC byť prekurzorom cysteínu, 
ktorý je spolu s glutamátom a glycínom ne-
vyhnutný pre tvorbu GSH (obr. 1). GSH ako 
priamy antioxidant reguluje oxidačný stav 
v bunkách a zároveň funguje ako substrát 
pre viaceré antioxidačné enzýmy, napr. 
glutatiónreduktázu, glutaredoxín, gluta-
tiónperoxidázu, či peroxiredoxín (Deponte 
2013). 

Hladiny GSH s vekom, ale aj pri rôz-
nych ochoreniach s nadmernou úrovňou 
oxidačného stresu postupne klesajú (Raghu 
et al. 2021). Objasnenie úlohy oxidačného 
stresu v patogenéze mnohých chorôb 
viedlo k experimentálnemu, prípadne aj kli-
nickému použitiu NAC pri viacerých respi-
račných ochoreniach vrátane CHOCHP 
(Matera et al. 2016), IPF (Martinez et al. 
2014), či pľúcnej silikózy (Sun et al. 2019), 
pri rôznych kardiovaskulárnych ochore-
niach (Wilder et al. 2015, Ali Hasan Al Saegh 
et al. 2016), chronickej nefropatii (Ye et al. 
2021), či neplodnosti v dôsledku polycystic-
kých ovárií (Sandhu et al. 2021).  
 
NAC ako ochranca mozgu 

Použitie NAC našlo svoje opodstat-
nenie aj pri neurologických ochoreniach 
(Bavarsad Shahripour et al. 2014, Skvarc et 

al. 2017). Oxidačný stres spôsobuje dys-
funkciu a zvýšenú apoptózu buniek mozgu, 
vznik neurozápalu a zmeny permeability 
hematoencefalickej bariéry pre neuropa-
tické proteíny. To môže viesť ku kognitív-
nym poruchám, nakoľko hipokampus,  zod-
povedný za procesy pamäti a učenia, je mi-
moriadne citlivý na zvýšenie oxidantov 
a pro-zápalových cytokínov (Chen et al. 
2008, Enciu et al. 2013). NAC chráni ner-
vové bunky pred apoptózou (Talley et al. 
1995) a znižuje neurotoxicitu (Geller et al. 
2001). 

Kognitívna dysfunkcia môže vznik-
núť aj z dôvodu zvýšeného ukladania amy-
loidu a tau proteínov v mozgu, ako je to 
napr. pri Alzheimerovej chorobe (Cai et al. 
2011, Sinha et al. 2016). Ako sa ukázalo 
v experimentoch, NAC je schopný čias-
točne zabrániť aj týmto zmenám (Unnithan 
et al. 2012). NAC tiež znížil akumuláciu α-
synukleínu a zmiernil stratu dopamínergic-
kých terminálov v modeli Parkinsonovej 
choroby (Clark et al. 2010). 

Ďalšou skupinou chorôb, pri ktorých 
sa intenzívne študuje možný terapeutický 
potenciál NAC, sú psychiatrické ochorenia. 
Ich etiológia je multifaktoriálna a zahŕňa 
aktiváciu zápalových kaskád, oxidačný 
stres, glutamátergickú transmisiu, metabo-
lizmus GSH, dysfunkciu mitochondrií, 
apoptózu, efekt neurotropínov, dopamí-
nergickú cestu, či vnútrobunkovú modulá-
ciu vápnika. Väčšinu týchto faktorov je však 
možné ovplyvniť podaním NAC (Dean et al. 
2011, Minarini et al. 2017).  Vznik kognitív-
nej dysfunkcie pri psychiatrických diagnó-
zach je spojený aj s N-metyl D-aspartáto-
vou (NMDA) dysreguláciou a aj tu sa NAC 
ukázal ako prospešný, nakoľko účinkuje ako 
agonista pre glycínový NMDA receptor 
(Singh a Singh 2011). Okrem toho NAC pro-
stredníctvom svojho derivátu cysteínu mo-
duluje dostupnosť glutamátu v mozgu, čím 
zmierňuje zmeny v glutamátovej signalizá-
cii, ktoré sa zhoršujú s vekom (Cao et al. 
2012). 
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NAC ako ochranca ciev 
Ateroskleróza je okrem iného dô-

sledkom nadmernej proliferácie buniek 
hladkej svaloviny ciev. NAC čiastočne inhi-
buje pro-oxidačný ox-LDL lipoproteín 
a silný vazokonstriktor urotenzín, ktoré sti-
mulujú proliferáciu buniek hladkej svalo-
viny ciev (Andrews et al. 2001). NAC znižuje 
hladiny diferenciačných proteínov buniek 
hladkej svaloviny ciev ako aj aktivitu viace-
rých kináz vrátane p38 mitogén-aktivova-
nej proteínkinázy (MAPK)  (Su et al. 2001). 
NAC tiež prakticky kompletne inhibuje 
down-reguláciu angiotenzínového AT1 re-
ceptora angiotenzínom 2 (Ichiki et al. 2001) 
a blokuje sérotonínom stimulovanú tvorbu 
superoxidu a ERK-MAPK fosforyláciu v bun-
kách hladkej svaloviny ciev (Lee et al. 
1999).  

Stabilitu aterosklerotických plakov 
narúšajú vysoké koncentrácie reaktívne fo-
riem kyslíka (ROS), ktoré modulujú aktivitu 
degradačných proteáz, tzv. matrixových 
metaloproteináz (MMP). Ox-LDL aktivuje 
transkripčné faktory AP-1 a NF-κB a zvyšuje 
disrupciu matrixu, čím podporuje prasknu-
tie aterosklerotického plaku (Xu et al. 
1999). NAC inhibuje expresiu ox-LDL recep-
tora v endoteli (Nagase et al. 2001) a zni-
žuje aktivitu MMP-9 (Galis et al. 1998), čo 
ukazuje potenciál antioxidantov v stabilizá-
cii vulnerabilných plakov. V klinickej štúdii 
Andrewsa a kol. (2001) suplementácia NAC 
signifikantne zlepšila koronárnu a peri-
férnu vazodilatáciu, pravdepodobne aj 
vďaka lepšej dostupnosti NO. 
 
NAC ako antiflogistikum 

Oxidačný stres a zápal sú veľmi úzko 
prepojené. Oxidačný stres indukuje expre-
siu NF-κB, čo následne vedie k zvýšeniu 
tvorby pro-zápalových cytokínov (TNFα, IL-
1β, IL-6, IL-8 atď.). NAC znižuje ROS-induko-
vanú aktiváciu NF-κB a tým moduluje aj zá-
pal (Tenório et al. 2021). NAC ovplyvňuje aj 
iné prozápalové mechanizmy vrátane cyk-
looxygenázy (COX-2), MMP-3, MMP-4, či 

expresie vnútrobunkovej adhéznej mole-
kuly (ICAM-1). NAC tiež inhibuje fosforylá-
ciu p38 MAPK kinázy tým, že znižuje kon-
centráciu peroxidu vodíka v bunke a upra-
vuje redoxnú rovnováhu (De Flora et al. 
2021). Na druhej strane, NAC podporuje 
stimuláciu erytroidu-2 podobného nukleár-
neho faktora (Nrf2). Nrf2 je transkripčný 
faktor, ktorý reguluje antioxidačné cy-
toprotektívne enzýmy cez promótorovú 
sekvenciu známu ako antioxidačný respon-
zívny element (ARE), čo vedie k supresii 
prozápalovej aktivity a stimulácii protizá-
palových mechanizmov, ako je napr. hé-
moxygenáza-1 (HO-1) alebo NAD(P)H-de-
hydrogenáza-1 (Oter et al. 2012). Protizá-
palový účinok NAC prostredníctvom dvoj-
smerného ovplyvnenia transkripčných fak-
torov NF-κB a Nrf2 je znázornený na obr. 3. 

 

 
Obr. 3: Schéma protizápalového účinku NAC a GSH. 
NAC a GSH pôsobia dvomi paralelnými protizápalo-
vými cestami, a to inhibíciou tvorby NF-κB-depen-
dentných prozápalových génov a/alebo stimuláciou 
Nrf2-dependentných protizápalových génov (upra-
vené podľa De Flora et al. 2021). 

 
Výrazné protizápalové vlastnosti 

viedli k úspešnému podaniu NAC nielen pri 
vyššie uvedených chronických respiračných 
ochoreniach, ale aj pri akútnom poškodení 
pľúc v dôsledku COVID-19 (Jorge-Aarón et 
al. 2020, De Flora et al. 2020). V našich ex-
perimentoch intravenózne podanie NAC 
signifikantne znížilo markery oxidačného 
stresu a zápalu u králikov s mekóniom-in-
dukovaným poškodením pľúc (Mokrá et al. 
2015a, Mokrá et al. 2015b). 



JLF UK v Martine, 2021   

36 
 

NAC v in vivo štúdiách vykázal aj ur-
čitý antifibrotický efekt, ktorého relevancia 
sa ale v klinických štúdiách u pacientov 
s IPF nepotvrdila (Myllärniemi a Kaar-
teenaho, 2015). 
 
Závery 

NAC je liečivo so širokým spektrom 
účinkov. Vďaka jeho antioxidačným a proti-
zápalovým vlastnostiam, takmer zanedba-
teľným nežiaducim účinkom v porovnaní 
s inými protizápalovými látkami, a tiež 
vďaka nízkej cene sa spektrum indikácií pre 
jeho použitie v súčasnosti výrazne rozši-
ruje. 
 
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 
Bronchiálna astma predstavuje 

chronické zápalové ochorenie dýchacích 
ciest (DC). Vyznačuje sa bronchiálnou hy-
perreaktivitou, hypersekréciou hlienu, zvý-
šenou senzitivitou obranných mechaniz-
mov a následnou remodeláciou respirač-
ného epitelu (Lambrecht a Hammad 2012). 
Na rozvoji zápalového procesu sa podieľa 
široké spektrum zápalových mediátorov 
(histamín, leukotriény, prostaglandíny)  
a buniek imunitného systému. Chronický 
zápal, ktorý sa rozvíja v dýchacích cestách 
potencuje, bronchiálnu hyperreaktivitu, 
moduluje obranné mechanizmy DC a ve-
die k irreverzibilným zmenám štruktúry 
tkaniva DC, nazývaných remodelácia. Bron-
chiálna hyperreaktivita, ako jeden z kľúčo-
vých a charakteristických znakov astmy, je 
definovaná ako predispozícia DC k nadmer-
nému zúženiu v reakcii na stimuly (Chap-
man a Irvin 2015). Kontraktilita buniek 
hladkej svaloviny je variabilná a modulo-
vaná vzhľadom na pôsobenie mechanic-
kých a chemických podnetov (Zhang a 
Gunst 2008). Dôležitú úlohu v patogenéze 
alergického zápalu zohrávajú rôzne formy 
kináz, ktoré sú zapojené do procesov: kon-
traktility hladkej svaloviny, aktivity zápalo-
vých buniek, ako aj do remodelačných 
zmien tkaniva. Jedným z atraktívnych cie-
ľov na moduláciu patomechanizmu ochore-
nia sú serín treonínové kinázy - Rho-kinázy.  
 
 
 

Ca2+ dependentná kontrakcia hladkej sva-
loviny 

Tonus hladkej svaloviny dýchacích 
ciest (HSDC) je kontrolovaný autonómnym 
nervovým systémom. Aktivácia parasym-
patiku cez M2 a M3  receptory vyvoláva 
bronchokonstrikciu a zvyšuje sekréciu 
hlienu, stimulácia sympatikových β2-recep-
torov vedie, naopak, k bronchorelaxácii (Ja-
vorka et al. 2009).   

Okrem toho môže kontraktilitu 
HSDC ovplyvňovať aj tzv. non-adrenergický 
non-cholinergický systém (NANC). Uvoľne-
nie neuropeptidov (substancie P, neuro-
kinínu A a B, peptidu odvodeného od génu 
kalcitonínu - CGRP) z nemyelinizovaných 
aferentných C-vláken indukuje broncho-
konstrikciu, procesom nazývaným ,,neuro-
génny zápal“ (D´Agostino et al. 2019). Inhi-
bičná zložka NANC uvoľnením vazoaktív-
neho intestinálneho peptidu (VIP) a oxidu 
dusnatého (NO) vedie k relaxácii (Goyal et 
al. 2010). 

Regulácia bronchiálneho tonusu je 
v DC zabezpečovaná kontraktilnou schop-
nosťou HS buniek prostredníctvom Ca2+-zá-
vislých alebo Ca2+-nezávislých dráh 
(tzv. Ca2+-senzitizáciou sprostredkovanou 
Rho-kinázovou signalizáciou) (Kume 2008). 

Charakteristickým znakom excita-
bilnej povahy buniek je influx Ca2+, ktorý zá-
visí od membránového potenciálu a Ca2+ 
dependentnej väzby 2 hlavných kontraktil-
ných proteínov - aktínu a myozínu (Hill - Eu-
banks et al. 2011). Kontrakcia hladkej sva-
loviny je stimulovaná interakciou medzi fi-
lamentmi aktínu a myozínu (Takeya 2016), 

mailto:palencarova10@uniba.sk
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fosforyláciou ľahkých reťazcov myozínu 
(MLC20) v mieste Ser 19. Fosforylácia nas-
táva po zvýšení intracelulárnej koncentrá-
cie Ca2+. Vytvorenie komplexu medzi C - 
terminálnou doménou kalmodulínu a N - 
terminálnou doménou kinázy ľahkého re-
ťazca myozínu (MLCK), spôsobí aktiváciu 
vláken a následnú fosforyláciu MLC20. Vý-
sledkom je vznik hladkosvalovej kontrakcie 
(Vetterkind a Morgan 2012).  

Mnohé endogénne molekuly, 
napr. acetylcholín, cysteinylové leukot-
riény (LTD4), prostaglandíny (PGE2, PGF2α), 
ale i niektoré rastové faktory (EGF, IGF-1), 
pôsobia ako agonisty receptorov spojených 
s G-proteínmi (GPCR). Po väzbe na GPCR 
aktivujú α-podjednotku G proteínu (G12/13), 
čím dochádza ku konverzii inaktívneho 
RhoA proteínu (GDP-RhoA) v cytoplazme 
do aktívnej formy (GTP-RhoA) (Fernandes 
et al. 2007). Rho-kinázy, plne aktivované 
GTP-RhoA proteínom zvyšujú kontraktilitu 
HS viacerými mechanizmami (Knipe et al. 
2015).  

 
Kontrakcia hladkej svaloviny dýchacích 
ciest ovplyvnená alergickým zápalom 

Kontraktilita hladkej svaloviny pri 
alergickom zápale je ovplyvňovaná kom-
plexnými procesmi, ktoré zahŕňajú  vplyv 
zápalových mediátorov a cytokínov, sa-
motnú funkciu hladkej svaloviny (HS), re-
modeláciu DC a genetické abnormality 
(Chapman a Irvin 2015). 

Zápalové faktory, najmä cytokíny IL 

4, IL-13 a TNF- tvorené T-lymfocytmi 
a ďalšími imunitnými bunkami, zvyšujú 
kontraktilitu HSDC pravdepodobne cez Ca2+ 
signálne dráhy (Sakai et al. 2017). V skorej 
fáze alergickej reakcie k zužovaniu stien DC 
prispievajú mediátory mastocytov a bazo-
filov - histamín, serotonín, cysteinylované 
leukotriény (cysLT) a prostaglandíny (PG) 
(Barnes 2011). V neskorších fázach rozvinu-
tého zápalového procesu eozinofily nad-
merne proliferujú, maturujú a infiltrujú tka-
nivo DC (Porsbjerg et al. 2013). Cytotoxické 

proteíny eozinofilov - hlavne hlavný bázický 
proteín (MBP) a eozinofilová peroxidáza 
(EP) potencujú bronchokonstrikciu cez 
dráhy parasympatiku a dráždením senzitív-
nych nervových zakončení. Eozinofily sú vý-
znamným zdrojom bronchokonstrikčných 
cysteinylovaných leukotriénov (LTC4, LTD4, 
LTE4) (Elieh Ali Komi 2019).  

Tonus HSDC je kontrolovaný auto-
nómnym nervovým systémom, pričom 
mnohé zápalové cytokíny sú schopné indu-
kovať depolarizáciu membrány a zvyšovať 
cholinergickú odpoveď (Wang et al. 
2018b). U astmatikov bola  preukázaná 
zvýšená aktivita cholinergického systému, 
ktorá v kombinácii so zápalom alebo špeci-
fickou genetickou predispozíciou  môže 
zvyšovať kontraktilitu HSDC (Goyal et al. 
2010).  

Naopak, aj samotná HSDC má po-
diel na regulácii zápalu a je zapojená do 
procesov uvoľňovania širokého spektra cy-
tokínov (napr. GM-CSF, IL-6) a chemokínov 
(CCL5, CCL7, CCL11, CCL13, CSCL8), ktoré sa 
podieľajú buď na samotnej regulácii funk-
cie HSDC, alebo prispievajú k rozvoju zá-
palu (Prakash 2013). 

 
Postavenie Rho-kinázovej signalizácie v 
kontrakcii hladkej svaloviny dýchacích 
ciest 

Rho-asociované kinázy (Rho-kinázy; 
ROCK), patria do AGC rodiny serín-treoní-
nových kináz (Traubestein et al. 2016). U ci-
cavcov sú charakterizované 2 izoformy 
Rho-kináz - ROCK1 a ROCK2 (Julian a Olson 
2014). Izoforma ROCK1 je exprimovaná 
hlavne v bunkách pečene, pľúc, obličiek, 
sleziny, semenníkov a cirkulujúcich zápalo-
vých bunkách. ROCK2 je lokalizovaná 
najmä v srdcových, svalových (vrátane 
hladkosvalových) a mozgových bunkách 
(Guan et al. 2013).  

Jedným z prvých mechanizmov, 
ktoré boli skúmané v súvislosti s Rho-kiná-
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zovou aktivitou je hladkosvalová (HS) kon-
trakcia a zároveň patrí i k najlepšie preskú-
maným (Loirand 2015).  

Aktiváciu Rho-kináz spúšťa konver-
zia inaktívnej GDP-viažúcej RhoA (GDP-
RhoA) na aktívnu GTP-viažúcu RhoA, po sti-
mulácii receptorov spojených s G-prote-
ínmi (GPCR). Naviazaním komplexu GTP-
RhoA na RBD doménu Rho kinázy umožní 
jej aktiváciu a enzým je transportovaný z 
cytoplazmy do cytoplazmatickej mem-
brány (Zhang et al. 2020). Aktivovaná Rho-
kináza fosforyluje myozín viažúcu podjed-
notku (MYPT1) v mieste Thr696 a Thr853, 

čím inhibuje zložku fosfatázy ľahkého re-
ťazca myozínu (MLCP).   

Za fyziologických podmienok je 
MLCP zodpovedná za svalovú relaxáciu - 
defosforyláciou ľahkých reťazcov myozínu 
(MLC), dochádza k ukončeniu kontrakčnej 
odpovede vyvolanej aktinomyozínom. Na-
opak, inhibícia MLCP podporuje fosforylá-
ciu MLC a zvýšenú kontraktilitu hladkého 
svalu počas Ca2+ senzitizácie (obr. 1). Akti-
vitu MLCP ovplyvňujú obe izoformy Rho-
kináz, ale iba izoforma ROCK2 sa priamo 
viaže na MYPT1 podjednotku MLCP (Wang 
et al. 2009). 

 
 

 
Obr. 1: Molekulárne dráhy Rho-kináz zapojené do hladkosvalovej kontrakcie (upravené podľa Zhang et al. 2020) 
 

Inhibítory Rho kináz  
O látkach zo skupiny inhibítorov 

Rho-kináz je známe, že vykazujú relaxačné 
účinky na HSDC pri patologických stavoch 
spojených s hyperreaktivitou DC, ako je aj 
alergická astma (Feng 2016). Medzi najviac 
študované Rho-kinázové inhibítory patria: 
izochinolínový derivát fasudil a látka 
Y27632 (Zhang et al. 2020).  

Fasudil účinne inhibuje obidve 
izoformy Rho-kináz, okrem nich inhibuje aj 

proteínkinázu A (PKA) a proteínkinázu C 
(PKC). Metabolizuje sa v pečeni, kde sa pre-
mieňa na aktívny metabolit hydroxyfasudil, 
ktorý má analogický účinok. Obe látky sú 
schopné relaxovať HSDC (Zhang et al. 
2020).  

Medzi aminopyridínové inhibítory 
Rho-kináz patrí látka Y27632, ktorá pôsobí 
ako ATP-kompetitívny inhibítor Rho-kináz. 
Vykazuje mierne vyššiu selektivitu k 
izoforme ROCK1, inhibičný potenciál aj voči 
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PKC, kináze ľahkých reťazcov myozínu 
(MLCK), a cAMP-závislým proteínkinázam 
(Zhang et al. 2020).  

V našich pilotných experimentoch 
sme sa zamerali na sledovanie špecifického 
odporu dýchacích ciest  (sRaw) v podmien-
kach in vivo ako parametra, ktorý definuje 
stupeň kontraktility HSDC po inhalačnom 
podaní fasudilu a látky Y27632, v koncen-
trácii 1.10-3 mol.l-1, 5 min. denne posled-
ných 14 dní 28-dňovej OVA-senzibilizácie. 
Väčšina experimentálnych štúdií sleduje 
účinok uvedených látok po ich systémovom 
podaní. V prípade alergickej astmy je zaují-
mavejší vplyv uvedených látok po ich inha-
lačnom podaní. V prípade inhalačného po-
dania liečiv dochádza len k lokálnemu pô-
sobeniu v DC a k minimalizácii systémových 
účinkov liečiv.  

Reaktivita DC v podmienkach in vivo 
bola u bdelých samcov morčiat kmeňa 
Dunkin-Hartley s hmotnosťou 200-350g, 

s experimentálne vyvolanou alergickou as-
tmou posudzovaná ako zmena hodnôt špe-
cifického odporu DC (sRaw) po inhalácii 
bronchokonstrikčného mediátora hista-
mínu (1.10-4 mol.l-1, 30 s) pred začiatkom 
experimentu, a následne po 3 týždňoch 
senzibilizácie alergénom ovalbumínom 
(OVA). Počas posledných 7 dňoch senzibili-
zácie boli zvieratá liečené podaním inhalač-
ného fasudilu. Významný nárast parametra 
sRaw bol u senzibilizovanej skupiny zvierat 
s alergickým zápalom (OVA+) pozorovaný 
po 3 týždňoch OVA-senzibilizácie v porov-
naní so zdravou kontrolou (OVA-) (obr. 2).  

V prípade 7 dňového inhalačného 
podávania látky Y2763 meranie sRaw, rea-
lizované po 3 týždňoch senzibilizácie a týž-
dni liečby, preukázalo zníženie reaktivity 
DC. Bronchodilatačný efekt Y2763 bol do-
konca výraznejší ako u referenčných antias-
tmatík salmeterolu a budesonidu (obr. 3). 

 

 
 
Obr. 2: Účinok inhibítora Rho-kináz látky hydroxyfasudilu na špecifický odpor (sRaw) dýchacích ciest (DC) v pod-
mienkach in vivo po inhalačnom podaní. Zmeny hodnôt sRaw po inhalácii histamínu (1.10-4 mol.l-1, 30 s) boli 
u sledovaných skupín merané pred začiatkom senzibilizácie (OVA-), po 3 týždňoch senzibilizácie (OVA+). Zdravú 
kontrolnú skupinu (OVA) predstavujú zvieratá, ktorým bol 21 dní podávaný fyziologický roztok, negatívnu kon-
trolnú skupinu (OVA+) zvieratá senzibilizované 21 dní ovalbumínom (OVA). Zvyšné experimentálne skupiny pod-
stúpili 21-dňovú senzibilizáciu OVA a súčasne im bola posledných 7 dní senzibilizácie podávná inhalačne látka 
hydroxyfasudil (HF 1 mM). Referenčné liečivá salmeterol (SALM) a budesonid (BUD). Dáta sú vyjadrené ako prie-
mer ± S.E.M; n = 6-10; +++ p < 0.001 OVA+ vs. OVA-; ***p < 0.001, *p < 0.05 OVA+ vs. testovaná látka. 
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Obr. 3: Účinok inhibítora Rho-kináz  látky Y27632 na špecifický odpor (sRaw) dýchacích ciest (DC) v podmienkach 
in vivo po inhalačnom podaní. Zmeny hodnôt sRaw po inhalácii histamínu (1.10-4 mol.l-1, 30 s) boli u sledovaných 
skupín merané pred začiatkom senzibilizácie (OVA-), po 3 týždňoch senzibilizácie (OVA +). Zdravú kontrolnú sku-
pinu (OVA-) predstavujú zvieratá, ktorým bol 21 dní podávaný fyziologický roztok, negatívnu kontrolnú skupinu 
(OVA+) zvieratá senzibilizované 21 dní ovalbumínom (OVA). Zvyšné experimentálne skupiny podstúpili 28-dňovú 
senzibilizáciu OVA a súčasne im bola posledných 7 dní senzibilizácie podávná inhalačne látka Y27632 (1 mM): 
referenčné liečivá salmeterol (SALM) a budesonid (BUD). Dáta sú vyjadrené ako priemer ± S.E.M; n = 6-10; +++ p 
< 0.001 OVA+ vs. OVA-; ***p < 0.001 OVA+ vs. testovaná látka. 
 

Záver 
 V našich experimentoch inhalačné 
podanie inhibítora Rho kináz Y27632 preu-
kázalo výrazný bronchodilatačný účinok na 
reaktivitu dýchacích ciest v podmienkach in 
vivo. Avšak pri inhalačnom podaní hydroxy-
fasudilu nebol uvedený efekt pozorovaný. 
Rozdiely v bronchodilatačnom pôsobení 
študovaných inhibítorov Rho-kináz je 
možno vysvetliť zatiaľ len pracovnou hypo-
tézou, a to v rozdieloch selektivity na jed-
notlivé izoformy Rho-kináz. Látka Y27632 
vykazuje vyššiu selektivitu k izoforme 
ROCK1 a inhibičný potenciál na ďalšie typy 
proteínkináz (PKC, MLCK, a cAMP-závislú 
proteínkinázu), čím je možné vysvetliť jej 
výraznejší bronchodilatačný účinok.  Na 
presné overenie uvedenej hypotézy sú po-
trebné ďalšie štúdie. 
 
 
Táto práca vznikla vďaka podpore grantov 
VEGA 1/0314/21, 1/0253/19  a APVV 19-0033. 
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Úvod 
Perorálne podaná glukóza vyvolá v 

ľudskom organizme výraznejšie vyplavenie 
inzulínu než rovnaké množstvo podané in-
travenóznou cestou (Perley a Kipnis 1967). 
Tento jav sa vysvetľuje pôsobením ďalších, 
glykémiu znižujúcich faktorov, ktoré sú pro-
dukované a vyplavované bunkami črevnej 
sliznice a majú schopnosť stimulovať bunky 
pankreasu k vyplaveniu inzulínu (Baggio a 
Drucker 2007). Pojmom inkretínový efekt 
teda označujeme vzájomné pôsobenie hor-
mónov gastrointestinálneho traktu na zní-
ženie glykémie. Peptid podobný glukagónu 
(GLP-1; glucagon-like peptide-1) a na glu-
kóze závislý inzulínotropný polypeptid 
(GIP; glucose-dependent insulinotropic po-
lypeptide) sú dva hlavné fyziologické inkre-
tínové hormóny. Je známe, že inkretínový 
efekt je znížený u pacientov s diabetes mel-
litus druhého typu (DM2T). Podávanie lá-
tok agonisticky pôsobiacich na inkretínové 
GLP-1 receptory stimuluje bunky pankre-
asu k sekrécii inzulínu v podobnom rozsahu 
ako po perorálnom podaní glukózy, čo ve-
die k zníženiu glykémie (Hinnen 2017). 
V Slovenskej republike je v súčasnosti re-
gistrovaných niekoľko subkutánne podáva-
ných prípravkov, ktorých účinnými látkami 
sú agonisty GLP-1 receptora (GLP-1RA) 
(ŠÚKL 2021). Cieľom tohto článku je pouká-
zať na možné  použitie semaglutidu v ino-
vatívnej perorálnej liekovej forme.  
 
 
 

Prehľad a farmakologické účinky agonis-
tov GLP-1 receptora  

GLP-1RA majú niekoľko význam-
ných a výhodných účinkov u pacientov 
s DM2T. Podávanie exogénnych agonistov 
receptora GLP-1 má za následok:  

 zníženie plazmatickej koncentrácie 
glukózy, 

 zníženie plazmatickej koncentrácie 
hemoglobínu A1c, 

 zníženie plazmatickej koncentrácie 
voľných mastných kyselín, 

 zníženie plazmatickej koncentrácie 
glukagónu, 

 zníženie telesnej hmotnosti, 

 spomalenie vyprázdňovania ža-
lúdka, 

 zvýšenie pocitu sýtosti (Zander et 
al. 2002). 

GLP-1RA znižujú glykémiu na úro-
veň v lačnom stave, a to aj u pacientov, 
ktorí neodpovedali dostatočne na iné pero-
rálne antidiabetiká (PAD) (Nauck et al. 
1993). Navyše sa zistilo, že agonisty GLP-1 
receptorov vedú k zníženiu systolického 
(a v menšej miere aj diastolického) krv-
ného tlaku a k zvýšeniu frekvencie srdca. 
Receptory pre GLP-1 a GIP sú spojené s Gs 
proteínom a k ich expresii dochádza 
v mnohých tkanivách ľudí a primátov.  

V pankrease sú GLP-1 receptory lo-
kalizované predovšetkým v β-bunkách Lan-
gerhansovych ostrovčekov. V obličkách 
a pľúcach sa nachádzajú najmä v bunkách 
hladkých svalov artérií a arteriol. Pozorovať 
ich je možné aj na kardiomyocytoch sinoat-
riálneho uzla (obr. 1, Pyke et al. 2014). 
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Obr. 1: Účinky GLP-1RA na cieľové tkanivá. Upravené podľa Hinnen 2017. 

 
Terapeutické použitie prirodzených 

inkretínov je limitované ich krátkym biolo-
gickým polčasom a rýchlym odbúravaním. 
Vývoj nových analógov, ktoré sú odolnejšie 
voči degradácii,  toto obmedzenie preko-
nal. Do skupiny agonistov GLP-1 receptora 
zaraďujeme exenatid, lixisenatid, liraglutid, 
albiglutid, dulaglutid a semaglutid (Hinnen 
2017).  

Iný terapuetický cieľ v rámci liečby 
DM2T, pri ktorom sa predlžuje životnosť in-
kretínov, predstavuje inhibícia enzýmu 
dipeptidyl-peptidáza štvrtého typu (DPP-4; 
EC 3.4.14.5). Tento enzým je zodpovedný 
za degradáciu prirodzených inkretínov. 
Gliptíny sú kompetitívne inhibítory DPP-4 
a do tejto triedy liečiv sa radí alogliptín, li-
nagliptín, sitagliptín, saxagliptín a vildaglip-
tín (Deacon a Lebovitz 2016).  
 
Semaglutid 

Semaglutid patrí k najnovším analó-
gom inkretínov. Vykazuje 94 % homológiu 
s ľudským GLP-1 proteínom. Štrukturálne 
zmeny umožňujú zvýšiť jeho väzbovosť na 

albumín krvnej plazmy a tiež odolnosť voči 
pôsobeniu DPP-4. Biologický polčas semag-
lutidu sa preto pohybuje  na úrovni jed-
ného týždňa (cca 165 hodín) (Jensen et al. 
2017). Štandardne je dostupný v parente-
rálnej liekovej forme na subkutánne použi-
tie v týždňových intervaloch a aplikuje sa 
zvyčajne v kombinácii s  PAD. Zástupcovia 
GLP-1RA sa najčastejšie kombinujú 
s metformínom, derivátmi sulfonylmočo-
viny (SU), gliflozínmi alebo glitazómi. Práve 
kombinácia GLP-1RA s derivátmi SU môže 
ohroziť pacienta potenciálnym rizikom 
vzniku hypoglykémie. Použitie semaglutidu 
je spojené so znížením telesnej hmotnosti, 
čo je výhodné u pacientov s nadváhou 
a obezitou (Chaudhury et al. 2017).  
 
Nežiaduce účinky 
 V prípade inkretínových mimetík sa 
závažná hypoglykémia objavuje len zried-
kavo. Dôvodom je skutočnosť, že GLP-1RA 
pôsobia na zníženie glykémie prostredníc-
tvom stimulácie vyplavenia inzulínu závis-
lého od glukózy. Počas hypoglykémie tieto 
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látky zároveň nespôsobujú zníženie vypla-
vovania glukagónu. V prípade perorálnej aj 
subkutánnej aplikácie sa u pacientov môžu 
rozvinúť gastrointestinálne nežiaduce 
účinky. K najčastejším patrí zvracanie, ne-
voľnosť a hnačka, ktoré sú pre túto skupinu 
liečiv charakteristické. Napriek tomu, že nie 
je možné úplne vylúčiť pankreatické nežia-
duce účinky ich pôsobenia, Európska lie-
ková agentúra (EMA, European Medicines 
Agency) a Americká agentúra pre lieky 
a potraviny (FDA, Food and Drug Adminis-
tration) vydali stanovisko, v ktorom uvá-
dzajú, že príčinná súvislosť medzi inkretíno-
mimetikami a pankreatitídou alebo pan-
kreatickými neopláziami je v rozpore so sú-
časnými poznatkami. V Spojených štátoch 
amerických je na obaloch prípravkov obsa-
hujúcich GLP-1RA možné nájsť varovanie 
(tzv. black box warning) pred potenciálnym 
vznikom nádorov C-buniek štítnej žľazy. 
Táto výstraha je však založená výhradne na 
pozorovaniach v zvieracích modeloch (u 
hlodavcov) a nie je charakteristická len pre 
semaglutid. Incidencia rozvoja medulár-
nych karcinómov štítnej žľazy (MTC, me-
dullary thyroid cancer) v populácii je nízka, 
a preto je zložité úplne vylúčiť takúto spoji-
tosť. Regulačné autority preto vyžadujú ne-
ustály dohľad nad používaním týchto látok. 

Semaglutid je však kontraindikovaný u pa-
cientov s MTC v osobnej alebo rodinnej 
anamnéze, a tiež u pacientov s viacnásob-
nými endokrinnými neopláziami (Smits a 
Van Raalte 2021).  
 
Inovácia liekovej formy 
 Primárnou úlohou gastrointestinál-
neho traktu je absorpcia živín, minerálov 
a tekutín a súčasná ochrana ľudského orga-
nizmu  pred patogénmi, toxínmi a škodli-
vými substanciami. Z toho dôvodu tu exis-
tuje hneď niekoľko ochranných mechaniz-
mov. Črevná absorpcia peptidov je výrazne 
znížená biochemickými a fyzikálnymi barié-
rami. Liečivá peptidového a proteínového 
charakteru sa preto ešte stále musia podá-
vať parenterálnou cestou podania. Vo vše-
obecnosti platí, že tieto látky majú nízku 
stabilitu (kyslé prostredie žalúdka, tráviace 
enzýmy) a nedostatočnú schopnosť prestú-
piť v neporušenej forme cez membrány 
tráviaceho traktu., Na dosiahnutie systé-
mového účinku musia peptidové liečivá 
prestúpiť po perorálnom podaní z miesta 
podania transcelulárnou alebo paracelulár-
nou cestou cez bariéru epitelových buniek 
do systémového krvného riečiska a ďalej 
k cieľovému miestu účinku (obr. 2, Ham-
man, Enslin, a Kotzé 2005).  

 
Obr. 2: Schéma transcelulárneho prestupu semaglutidu gastrickým epitelom. Upravené podľa Twarog et al. 2019. 
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GLP-1RA majú peptidovú štruktúru, 
a preto proteolytické enzýmy tráviaceho 
traktu a nízke hodnoty pH v žalúdku pred-
stavujú hlavnú prekážku pre dosiahnutie 
požadovaného stupňa biologickej dostup-
nosti aj po perorálnom podaní. Aby sa as-
poň čiastočne eliminovali vyššie popísané 
prekážky absorpcie z tráviaceho traktu, pe-
rorálna tabletová forma semaglutidu obsa-
huje urýchľovač (enhancer) absorpcie. 
Spolu s inými pomocnými látkami bol teda 
do perorálnej tablety pridaný enhancer 
SNAC (salkaprozát sodný; chemicky sodná 
soľ N-(8-[2-hydroxybenzoyl] amino) kap-
rylátu) (obr. 3, Bækdal et al. 2021). SNAC na 
lokálnej úrovni zvyšuje hodnotu pH v bez-
prostrednom okolí erodujúcej tablety, čím 
chráni semaglutid pred proteolytickou deg-
radáciou enzýmami, ktorých aktivita je zá-
vislá od nízkeho pH. Salkaprozát sodný je 
tiež v tomto prípade dôležitý pre svoju puf-
rovaciu schopnosť. Okrem toho táto po-
mocná látka zosilňuje transcelulárny pre-
stup semaglutidu cez membrány, a to in-
terakciou s fosfolipidovou dvojvrstvou bu-
niek žalúdočného epitelu. Salkaprozát 
sodný podporuje aj monomerizáciu semag-
lutidu z oligomérnej formy, čo uľahčuje 
jeho prestup cez epitelové bariéry. Ako far-
maceutická pomocná látka sa SNAC pridáva 
do perorálnych tabliet v dávke 300 mg, pri-
čom vyššie dávky (600 mg) môžu viesť k vy-
soľovaniu a precipitácii účinnej látky z roz-
toku (Buckley et al. 2018). 

 
Obr. 6: Štruktúrny vzorec sodnej soli salkaprozátu 
(Buckley et al. 2018). 

U zdravých jedincov bola pozoro-
vaná erózia tabletovej formy nezávislá od 
objemu tekutiny (vody) podanej pri prehlt-
nutí tablety. S menším objemom vody (50 
ml) nastáva pomalší rozpad tablety v ža-
lúdku v porovnaní s rýchlejším rozpadom 
pozorovaným pri objeme tekutiny 240 ml. 
Rýchlosť rozpadu má však zásadný vplyv na 
plazmatickú koncentráciu semaglutidu. 
Hodnoty plochy pod koncentračnou kriv-
kou semaglutidu za 24 hodín (AUC0-24h) 
a maximálnej plazmatickej koncentrácie 
semaglutidu (Cmax) boli približne o 70% vyš-
šie pri pomalšom rozpade tablety. Preto sa 
pri klinickom hodnotení vydalo odporúča-
nie perorálnu tabletu so semaglutidom za-
píjať s objemom maximálne 120 ml čistej 
vody (Bækdal et al. 2021). Biologická do-
stupnosť zistená z dát pri klinickom skúšaní 
pri dodržaní odporúčaných podmienok ap-
likácie predstavuje len 0,8%. Zvyšuje pri ne-
prijímaní potravy viac ako 30 minút po po-
daní semaglitidu. Naopak biologická do-
stupnosť klesá pri zapití tablety väčším ob-
jemom (>120 ml) tekutiny. Z toho dôvodu 
sa odporúča podávať tabletovú formu se-
maglutidu ráno nalačno, aspoň 30 minút 
pred prvým jedlom, nápojom alebo pero-
rálnymi formami iných liečiv (Overgaard et 
al. 2021).  

Semaglutid v tabletách spolu so sal-
kaprozátom sodným v dávkach 20 mg a 40 
mg znižuje hodnoty glykovaného hemoglo-
bínu o viac ako 1,4%, pričom tieto údaje sú 
porovnateľné s dátami získanými pri sub-
kutánne podávanom semaglutide raz za 
týždeň v dávke 1 mg (Twarog et al. 2019).  

Farmakokinetické vlastnosti pero-
rálne podávaného semaglutidu s fixnou 
dávkou 300 mg salkaprozátu sodného u pa-
cientov s DM2T sú porovnateľné s tými, 
ktoré boli pozorované u zdravých jedincov 
(Granhall et al. 2019). Z dostupných dát tý-
kajúcich sa bezpečnosti sa nepreukázalo, že 
perorálne podávanie semaglutidu so sal-
kaprozátom sodným má významný klinický 
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vplyv (interakciu) na súčasne podávaný lizi-
nopril, warfarín, digoxín a metformín. 
Kombinácia s týmito liečivami sa javí byť 
bezpečná, bez potreby úpravy dávky uve-
dených liečiv (Bækdal et al. 2019). Naopak 
pri súčasnom podávaní levotyroxínu a pe-
rorálneho semaglutidu boli pozorované 
zmeny niektorých farmakokinetických pa-
rametrov oboch liečiv. Preto sa u pacientov 
užívajúcich semaglutid odporúča monito-
rovanie činnosti štítnej žľazy (Hauge et al. 
2021). Z hľadiska vzniku srdcových arytmií 
je možné považovať SNAC za bezpečný. 
V dávkach 12-krát vyšších než bežná dávka 
(300 mg) sa nepozorovalo na elektrokardi-
ograme významné predĺženie QTc intervalu 
(Granhall et al. 2021). 

Perorálne podávaný semaglutid 
s dávkovaním raz denne bol schválený 
agentúrou FDA v roku 2019 a neskôr aj 
agentúrou EMA v roku 2020, a to ako prí-
pravok Rybelsus ® (Novo Nordisk, Dánsko, 
“Type 2 Diabetes Medicine | RYBELSUS® 
(semaglutide) tablets 7 mg or 14 mg” n.d.). 

 
Záver 

Tabletová forma semaglutidu pred-
stavuje prvé liečivo zo skupiny priamych in-
kretínomimetík – agonistov GLP-1 recep-
tora, ktoré sa môže podávať perorálnou 
cestou (Kim a Jung 2021). Využitie látok 
zvyšujúcich permeabilitu a odolnosť voči 
pôsobeniu žalúdočných štiav, akou je na-
príklad sodná soľ salkaprozátu, prekonáva 
obmedzenia pre podávanie terapeutických 
peptidov perorálnou cestou podania, 
a otvára tak nové možnosti ich využitia 
v liečbe chronických ochorení ako DM2T. 
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Úvod 
Metylxantíny sú sekundárne meta-

bolity rastlín odvodené od purínových báz. 
Medzi najznámejšie látky tejto skupiny pat-
ria kofeín, teofylín a teobromín, ktoré sú 
obsiahnuté v rastlinách ako Coffea arabica, 
Theobroma cacao a Camellia sinensis. Tieto 
metylxantíny patria medzi jedny z najviac 
konzumovaných farmakologicky účinných 
látok, nakoľko sa nachádzajú v čokoláde a 
v nealkoholických nápojoch ako je káva 
alebo čaj (Bertil, 2011). Metylxantíny vyka-
zujú množstvo terapeuticky využiteľných 
účinkov a preto sa využívajú ako broncho-
dilatanciá, stimulátory CNS, vazodilatanciá 
či diuretiká (J. Monteiro et al., 2018). Kon-
zumácia rastlín obsahujúcich kofeín a jeho 
deriváty bola prvý krát zdokumentovaná 
v Číne v treťom storočí, aj keď sa predpo-
kladá, že tento zvyk začal už v dobe kamen-
nej. Do Európy sa káva dostala okolo roku 
1570, kedy ju priviezol taliansky lekár a bo-
tanik Prospero Alpini (Costa et al., 2016). 
 
Metylxantíny 

Metylxantíny predstavujú metylo-
vané deriváty xantínu tvorené rastlinami 
ako aj zvieratami a môžeme ich nájsť vo 
väčšine ľudských tekutín a tkanív (Car-
rageta et al., 2018). Molekula xantínu je 
tvorená pyrimidínovým a imidazolovým 
kruhom, ktoré sú spolu kondenzované. Me-
tylové skupiny pochádzajúce z S-adenozyl-
L-metionínu, môžu byť naviazané na atóm 
dusíka v polohách 1, 3, 7 alebo 9 (Ashihara 
et al., 2013). Biosynstézou v rastlinách 
vzniká kofeín (1,3,7-trimetylxantín), teofy-
lín (1,3-dimetylxantín) a teobromín (3,7-di-

metylxantín), ktoré sa líšia počtom a polo-
hou metylových skupín. Paraxantín (1,7-di-
metylxantín) je ďalším farmakologicky ak-
tívnym metylxantínom, ktorý však nie je 
produkovaný rastlinami ale vzniká počas 
metabolizmu kofeínu (J. Monteiro et al., 
2018).  

 
Kofeín 

Kofeín, 1,3,7-trimetylxantín, je hlav-
nou účinnou látkou kávy a zároveň jednou 
z najpoužívanejších psychoaktívnych látok 
na svete. Hlavný zdroj kofeínu pre ľudí 
predstavuje konzumácia kávy, čaju, kakao-
vých a kolových nápojov, ako aj guarany 
alebo maté. Najvyšší obsah kofeínu je 
v čiernom čaji a kávových zrnách získaných 
z rastlín rodu Coffea (čaľaď Rubiaceae) a to 
najmä v odrodách Coffea canephora (ro-
busta) a Coffea arabica (arabika). Koncen-
trácia kofeínu závisí od druhu a kultivácie, 
pričom kávové zrná robusty obsahujú o 40 
– 50 % viac kofeínu ako kávové zrná arabiky 
(Burdan, 2015a).  

Po perorálnom podaní je kofeín 
rýchlo a takmer kompletne absorbovaný 
z gastrointestinálneho traktu a distribuuje 
sa do väčšiny tkanív a orgánov organizmu. 
Keďže ľahko preniká cez intracelulárne 
membrány vrátane hematoencefalickej 
a placentárnej, pozorujeme jeho výskyt aj 
v rôznych telesných tekutinách ako je žlč, 
sliny, mlieko, pot alebo cerebrospinálna te-
kutina. Metabolizuje sa v pečeni pôsobe-
ním cytochrómu P450 1A2 (CYP1A2), za 
vzniku troch hlavných metabolitov: teofy-
línu, teobromínu a paraxantínu, ktoré 
sa vylučujú močom (obr. 1). Maximálna 
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koncentrácia kofeínu v krvi (cmax) je pri-
bližne jednu hodinu po jeho konzumácii a 
jeho koncentrácia klesá po 3 – 6 hodinách 

o takmer 50 – 70 % (Kertys et al., 2021; 
Renda & De Caterina, 2019).

 

 
Obr. 1: Hlavné metabolické cesty kofeínu. 
 

 
Mechanizmus účinku kofeínu 

Už v nízkych dávkach (0,7 – 20 
mg/kg) pôsobí kofeín ako antagonista na 
adenozínových receptoroch, ktoré patria 
do skupiny receptorov spriahnutých s G-
proteínom a delíme ich na štyri typy: A1, 
A2A, A2B a A3 (obr. 2). Prvé dva typy sa na-
chádzajú najmä v CNS a srdci, okrem toho 
sa A1 nachádza vo väčšine buniek a A2A sa 
nachádza v bazálnych gangliách, cievach 
a krvných doštičkách. Antagonistické pôso-
benie kofeínu na jednotlivé adenozínové 
receptory tak predstavuje terapeutické 
možnosti pri liečbe chorôb CNS (ako sú Par-
kinsonova, Alzheimerova či Huntingtonova 
choroba), imunitného systému, kardiovas-
kulárneho systému, ischémií či zápalových 
stavov (Burdan, 2015b; Jasiewicz & Siera-
kowska, 2020).  

Vo výrazne vyšších koncentráciách 
pôsobí kofeín ako kompetitívny inhibítor 
fosfodiesteráz (PDE), čím zvyšuje intracelu-

lárne koncentrácie cyklického adenozínmo-
nofosfátu (cAMP) v kostrovom svale a tu-
kovom tkanive, kde dochádza k stimulácii 
lipolýzy. Súčasne je inhibícia fosfodiesteráz 
zodpovedná za jeho kardiostimulačné 
a bronchodilatačné účinky. 
 

 
Obr. 2: Mechanizmy účinku kofeínu (upravené 
podľa Ribeiro & Sebastio, 2010). Vysvetlivky: ARs, 
adenozínové receptory; GABARs, GABA receptory 
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Okrem toho vo vysokých dávkach 
vplýva na mobilizáciu vápnika z intracelu-
lárnych zásob endoplazmetického retikula 
a tiež inhibuje väzbu ligandu na benzodia-
zepínové väzobné miesto GABAA receptora 
(Cortés et al., 2016; Institute of Medicine 
(US) Committee on Military Nutrition, 
2001). 

 
Teofylín 

Čierny a zelený čaj predstavujú naj-
bohatší zdroj teofylínu (1,3-dimetylxan-
tínu), no v stopových množstvách sa taktiež 
nachádza v kakau a kávových zrnách (J. 
Monteiro et al., 2018).  

Teofylín sa po perorálnom podaní 
rýchlo a kompletne absorbuje a maximálne 
koncentrácie dosahuje približne po dvoch 
hodinách od podania. Podobne ako kofeín 
je metabolizovaný v pečeni pomocou 
CYP1A2 a jeho biologický polčas je u dospe-
lých 5 – 6 hodín (Dasgupta & Krasowski, 
2020). 

 
Mechanizmus účinku teofylínu 

Teofylín pôsobí ako slabý neselek-
tívny inhibítor fosfodiesteráz a pôsobením 
na PDE3 izoformu vyvoláva relaxáciu hlad-
kej svaloviny dýchacích ciest. Súčasne inhi-
bíciou PDE sprostredkováva zvýšené uvoľ-
ňovanie IL-10, ktorý má výrazné protizápa-
lové účinky. Okrem toho teofylín, rovnako 
ako aj kofeín, pôsobí ako antagonista na 
adenozínových receptoroch (Barnes, 
2009). 

 
Teobromín 

Hlavným zdrojom teobromínu (1,7-
dimetylxantínu) sú plody stromu Theob-
roma cacao, ktoré sa používajú na výrobu 
kakaa a čokolády. Pri spracovaní kakaa sa 
teobromín nedegraduje, zostáva vo vyso-
kom množstve v horkej čokoláde a preto sa 
využíva ako ukazovateľ obsahu kakaa v čo-
koláde (Kerimi & Williamson, 2015). Prí-
tomnosť teobromínu v čokoláde je jedným 
z dôvodov, prečo má konzumácia čokolády 

pozitívny vplyv na zlepšenie nálady (Singh 
et al., 2018). Na rozdiel od kofeínu má te-
obromín len mierne stimulačný účinok na 
CNS. 

Maximálnu plazmatickú koncentrá-
ciu dosahuje za 2 – 3 hodiny po podaní s bi-
ologickým polčasom okolo 7 hodín. Po-
dobne ako kofeín a teofylín je teobromín 
metabolizovaný v pečeni a vylučuje sa mo-
čom (J. Monteiro et al., 2018). 

 
Mechanizmus účinku teobromínu 

Teobromín, rovnako ako aj ostatné 
spomínané metylxantíny, inhibuje fos-
fodiesterázy a blokuje adenozínové recep-
tory. Vykazuje však aj ďalšie účinky, ktoré 
sú nezávislé od adenozínových receptorov, 
ako napríklad zníženie bunkového oxidač-
ného stresu alebo regulácia génovej expre-
sie (Martínez-Pinilla et al., 2015).  

 
Účinky metylxantínov na organizmus 

Okrem toho, že metylxantíny sú 
konzumované vo forme nápojov a rôznych 
potravín, majú aj dôležitý medicínsky vý-
znam (Costa et al., 2016). V súčasnosti po-
zorujeme zvýšený záujem vo  výskume me-
tylxantínov a ich potencionálnych priazni-
vých vplyvov na ľudský organizmus (J. P. 
Monteiro et al., 2016).  

 
Dýchacia sústava 

Metylxantíny sa v rámci dýchacej 
sústavy používajú pri liečbe astmy a chro-
nickej obštrukčnej choroby pľúc. Najčastej-
šie je využívaný teofylín, ktorý sa môže po-
dávať perorálne, ako aj intravenózne 
(Brand & Arrowsmith, 2021). Metylxantíny 
pôsobia ako neselektívne inhibítory fos-
fodiesteráz, čo vedie k zvýšeniu intracelu-
lárnej koncentrácie cAMP a cGMP, čím 
vedú k bronchodilatácii a vazodilatácii. Re-
laxačný účinok teofylínu na hladkú svalo-
vinu dýchacích ciest je sprostredkovaný 
najmä inhibíciou PDE3 izoformy, avšak 
tento účinok vzniká iba pri relatívne vyso-
kých plazmatických koncentráciách (>10 
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mg/ml) (Mokry & Mokra, 2013). Inhibícia 
PDE je pravdepodobne zodpovedná aj za 
niektoré vedľajšie účinky teofylínu, ako je 
nauzea a vomitus (PDE4), palpitácie a srd-
cové arytmie (PDE3) alebo bolesti hlavy 
(PDE4) (Barnes, 2009). Ďalším mechaniz-
mom, ktorým môžu metylxantíny elimino-
vať rozvoj bronchokonstrikcie je pri nižších 
koncentráciách antagonizmus adenozíno-
vých receptorov. Antagonistickým pôsobe-
ním sa zníži uvoľňovanie histamínu a leu-
kotriénov zo žírnych buniek, ktoré prispie-
vajú k zúženiu dýchacích ciest u pacientov 
s astmou (Brand & Arrowsmith, 2021). Me-
tylxantíny tiež ovplyvňujú hladiny intrace-
luláreho vápnika v bunkách hladkej svalo-
viny dýchacích ciest tým, že pôsobia ako 
agonisty ryanodínového receptora a stimu-
lujú tak uvoľňovanie vápnika z intracelulár-
nych zásob. Intracelulárny vápnik reguluje 
kontrakciu ako aj relaxáciu hladkých svalov 
dýchacích ciest. Pri náhlom zvýšení intrace-
lulárnych hladín vápnika dochádza k fos-
forylácii ľahkého reťazca myozínkinázy 
a tak ku kontrakcii (Tilley, 2011). Metylxan-
tíny tiež modulujú aktivitu histón deace-
tyláz a zvyšujú expresiu receptorov aktivo-
vaných peroxizómovým proliferátorom γ 
(PPARγ) a tak pôsobia priaznivo pri ob-
štrukčných ochoreniach dýchacích ciest 
(Emala, 2019). 

Metylxantíny sa používajú taktiež 
pri liečbe apnoe u predčasne narodených 
detí, ktoré sa vyskytuje väčšinou u detí na-
rodených v 37. týždni alebo skôr. Terapia 
metylxantínmi je základom liečby centrál-
neho apnoe, kde sa využíva stimulačný 
vplyv na dýchacie centrá v CNS ako aj pozi-
tívny vplyv na funkcie dýchacích svalov. 
Ako neselektívne antagonisty adenozíno-
vých receptorov môžu zlepšovať minútovú 
ventiláciu, citlivosť chemoreceptorov voči 
CO2 ako aj kontrakciu bránice (Onãtibia-As-
tibia et al., 2016). Pri liečbe apnoe sa po-
dáva intravenózne po dobu 30 minút teofy-
lín v nárazovej dávke 5 – 7 mg/kg, po ktorej 
sa následne podáva 1,5 – 2 mg/kg každých 

8 – 12 hodín perorálne alebo intravenózne. 
Kofeín sa podáva intravenózne po dobu 30 
minút v nasycovacej dávke 20 mg/kg a ná-
sledne sa intravenózne podáva udržiavacia 
dávka 5 – 8 mg/kg každých 24 hodín (Onãti-
bia-Astibia et al., 2016).  

 
Centrálna nervová sústava 

Kofeín je najviac konzumovanou 
psychoaktívnou látkou na svete. Ide o 
o psychostimulačnú látku s miernejšími 
farmakologickými účinkami oproti psy-
chostimulanciám ako je amfetamín alebo 
kokaín (Ferré, 2016). Tento účinok vzniká 
blokádou adenozínových A1 a A2 recepto-
rov v mozgu, čo vedie k zvýšeniu regulač-
ného efektu adenozínu v noradrenergných, 
cholinergných, dopaminergných a seroto-
ninergných systémoch. Zvýšená stimulácia 
týchto neurotransmiterových systémov má 
povzbudzujúci účinok, zvyšuje bdelosť, po-
zornosť a motorickú aktivitu (Cortés et al., 
2016). Kofeín vykazuje na dávke závislý po-
vzbudzujúci účinok, zlepšuje hedonický to-
nus a pomáha zlepšiť koncentráciu. Kofeín 
môže taktiež skrátiť reakčný čas a zlepšiť 
pozornosť pri plnení dlhých a psychicky ná-
ročných úloh. Okrem toho stimuluje bde-
losť a ovplyvňuje spánok, kedy predlžuje 
spánkovú latenciu, skracuje celkový čas 
spánku a skracuje hlboký spánok. Najviac 
ovplyvňuje spánok konzumácia kávy alebo 
samotného kofeínu v období niekoľko ho-
dín pred spaním, no aj väčšie množstvo ko-
feínu podaného počas dňa môže negatívne 
ovplyvniť spánok (Nehlig, 2016). 

Neurodegeneratívne ochorenia, 
ako je Parkinsonova a Alzheimerova cho-
roba, sú charakterizované progresívnou 
dysfunkciou nervového systému a prítom-
nosťou zápalu. Pri Parkinsonovej chorobe 
dochádza k progresívnej strate dopaminer-
gných neurónov v oblasti substantia nigra, 
čo vedie k dopamínovému deficitu, ktorý sa 
prejavuje trasom, svalovou stuhnutosťou 
a spomaleným pohybom (Janitschke et al., 
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2021; Rivera-Oliver & Díaz-Ríos, 2014). Via-
ceré štúdie preukázali pozitívnu súvislosť 
medzi pitím kávy a rozvojom Parkinsonovej 
choroby. Tieto štúdie popísali súvislosť me-
dzi pravidelnou konzumáciou kávy a zníže-
ným rizikom výskytu tohto ochorenia 
v staršom veku, pričom maximálny 
ochranný účinok by mali poskytovať 3 šálky 
kávy denne (Oñatibia-Astibia et al., 2017). 
Kofeín ale aj teofylín sú potencionálne pro-
spešné pri farmakologickej liečbe Parkinso-
novej choroby, pretože zablokovaním ade-
nozínového A2A receptora metylxantínmi 
sa znižuje deplécia a degenerácia dopami-
nergných neurónov v mozgu, čím dochádza 
k potlačeniu príznakov ako je katalepsia 
alebo spomalenie pohyblivosti (Oñatibia-
Astibia et al., 2017; Pardo et al., 2020). Al-
zheimerova choroba je progresívna a ire-
verzibilná neurodegeneratívna porucha, 
ktorá vedie ku kognitívnym, behaviorálnym 
a pamäťovým poruchám. V poslednej dobe 
je kofeín, ako antioxidačne pôsobiaca látka, 
predmetom záujmu pre jeho schopnosť 
ochrany pred oxidačným stresom pri Alzhe-
imerovej chorobe (Kolahdouzan & Hama-
deh, 2017). Viaceré štúdie naznačujú spoji-
tosť medzi konzumáciou kávy a znížením ri-
zika vzniku Alzheimerovej choroby ako aj 
demencie. V kanadskej štúdii trvajúcej 5 ro-
kov pozorovali zníženie rizika vzniku Alzhe-
imerovej choroby o 31 % pri každodennom 
pití kávy (Nehlig, 2016).  

 
Kofeín a bolesť 

Kofeín je mnohokrát súčasťou lie-
kov obsahujúcich kyselinu acetylsalicylovú, 
paracetamol a nesteroidné antiflogistiká 
(NSAID), najčastejšie ibuprofén. Pôvodne 
sa k týmto analgetikám pridával na kom-
penzáciu ich potenciálne sedatívnych účin-
kov, no v súčasnosti sa považuje za adju-
vantné analgetikum (Sawynok, 2011). Ad-
juvanciá sami o sebe bolesť nezmierňujú 
ale zosilňujú účinok samotného analgetika. 
Podanie kofeínu s neopioidnými analgeti-

kami znižuje ich dávku potrebnú na dosiah-
nutie účinku približne o 40 % (Lipton et al., 
2017).  

Jedným z mechanizmov, ktorým by 
mohol kofeín pôsobiť, je zníženie pH ža-
lúdka a zvýšenie krvného prietoku v ža-
lúdku a pečeni a tak zlepšiť vstrebávanie lá-
tok. Viaceré štúdie však tento účinok nepo-
tvrdili (Zhang, 2013). Antinociceptívny úči-
nok kofeínu vzniká inhibíciou adenozíno-
vých A2A a A2B receptorov. Pôsobením na 
A2A receptory kofeín inhibuje adenozínom 
indukovanú COX-2 a uvoľňovanie prostag-
landínu E2 v mikrogliálnych bunkách. Nao-
pak pri vysokom príjme kofeínu pôsobením 
na A1 receptory môže napríklad dôjsť k zní-
ženiu analgetického účinku akupunktúry 
(Bertil, 2011; Tavares & Kimiko Sakata, 
2012). 

Kombinácia kofeínu s neopioidnými 
analgetikami sa najčastejšie používa pri 
liečbe bolesti hlavy. Ukázalo sa, že pacienti 
pociťujú lepšiu úľavu od bolesti pri užívaní 
kombinačnej liečby ako pri monoterapii sa-
motným analgetikom (Zhang, 2013). Sú-
časne však aj nadmerná konzumácia kofe-
ínu alebo náhle vysadenie kofeínu môže vy-
volať bolesti hlavy (Sawynok, 2011). Kofeín 
sa ako adjuvans podáva v dávke 25 až 100 
mg. Pri jeho užívaní je potrebné byť opa-
trný obzvlášť u pacientov s peptickou vre-
dovou chorobou, gastroezofageálnym 
refluxom, s hepatálnym alebo renálnym 
poškodením, kardiovaskulárnymi ochore-
niami alebo ak je u pacienta pozorovaný 
tras, agitovanosť či anxieta (Tavares & 
Kimiko Sakata, 2012). 

 
Kardiovaskulárny systém 

Systémové podávanie metylxantí-
nov môže ovplyvniť hemodynamické para-
metre ako je krvný tlak a srdcová frekven-
cia. Tieto hemodynamické zmeny sú vý-
sledkom priameho účinku metylxantínov 
na kontraktilitu a vodivosť myokardu, 
vaskulárny tonus a na sympatoadrenálny 
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systém (Riksen et al., 2011). Podanie kofe-
ínu môže viesť k zvýšeniu krvného tlaku, vy-
volaním vazokonstrikcie a zvýšením cievnej 
rezistencie. Toto zvýšenie krvného tlaku je 
však iba prechodné a u ľudí pravidelne kon-
zumujúcich kávu sa naň vytvorí tolerancia 
(Chieng & Kistler, 2021; Grant et al., 2018). 
U pacientov trpiacich hypertenziou dochá-
dza k zvýšeniu systolického ako aj diastolic-
kého tlaku a je preto potrebná opatrnosť 
najmä u pacientov s dekompenzovanou 
hypertenziou (Rodríguez-Artalejo & López-
García, 2018).  

Vplyv kávy a kofeínu na CNS a srd-
covú frekvenciu je taktiež dávaný do súvis-
losti k výskytu srdcových  arytmií. Často je 
pacientom s komorovými a predsieňovými 
arytmiami odporúčané aby sa vyhýbali ko-
feínovým nápojom, avšak rozsiahle štúdie 
naznačujú, že konzumácia čaju a kávy je aj 
u týchto pacientov bezpečná a dokonca 
môže znížiť ich výskyt. Pravidelný príjem 
kofeínu do 300 mg/deň sa javí ako bez-
pečný a môže chrániť pred poruchami srd-
cového rytmu (Voskoboinik et al., 2018). 

Dlhodobá mierna konzumácia kávy 
a čaju (1 – 3 šálky denne) je asociovaná so 
znížením rizika vzniku koronárnej choroby 
srdca ako aj cievnej mozgovej príhody 
(Mattioli et al., 2019). Ďalším účinkom, kto-
rým metylxantíny pozitívne vplývajú na kar-
diovaskulárny systém je ovplyvnenie hla-
diny cholesterolu. Ukázalo sa, že konzumá-
cia kakaa ako aj produktov z neho vyrobe-
ných zvyšuje hladinu HDL a znižuje hladinu 
LDL cholesterolu v plazme, čím prispieva ku 
kardiovaskulárnej ochrane a znižujú tak ri-
ziko koronárnych srdcových chorôb. Tento 
účinok by mal byť zo všetkých metylxantí-
nov pripisovaný najmä teobromínu (Neu-
fingerl et al., 2013). 

 
Obezita a diabetes 

Existuje viacero štúdií o účinku a 
vplyve metylxantínov a ich derivátov na 
obezitu. Metylxantíny stimulujú lipolýzu 

a inhibujú adipogenézu, čím znižujú množ-
stvo tukového tkaniva (Carrageta et al., 
2018). Okrem toho štúdie podporujú aj hy-
potézu, že konzumácia kávy a čaju môže vy-
volávať chudnutie zvýšením termogenézy 
(Greenberg et al., 2006). Dôležitým mecha-
nizmom, ktorým metylxantíny stimulujú li-
polýzu, je antagonistické pôsobenie na A1 
receptoroch, ktoré sú zodpovedné za regu-
láciu lipolýzy, ukladanie mastných kyselín 
a distribúciu tuku v tkanivách (Carrageta et 
al., 2018). 

Ďalšia oblasť výskumu je zameraná 
na účinok a vplyv metylxantínov na diabe-
tes mellitus. Káva prirodzene neobsahuje 
sacharidy, takže pacienti trpiaci diabetom 
zvyčajne nezohľadňujú príjem kávy 
v liečbe. Ukázalo sa, že kofeín môže ovplyv-
ňovať hladiny glukózy (Dewar & Heuberger, 
2017). Po konzumácii kávy s obsahom kofe-
ínu dochádza najprv v priebehu pár hodín 
k zvýšeniu hladiny glukózy a zníženiu kon-
centrácie inzulínu v krvi. Avšak konzumá-
ciou kávy po dobu niekoľkých týždňov sa 
naopak môže zlepšiť glykemický metaboliz-
mus znížením hladiny glukózy a zvýšením 
inzulínovej odpovede (Habtemariam, 2019; 
Reis et al., 2019). Väčšina epidemiologic-
kých štúdií ukázala, že dlhodobý príjem 
kávy (okolo 400 mg kofeínu denne – 4 
šálky) môže znížiť riziko vzniku diabetes 
mellitus 2. typu. Tento účinok bol pozoro-
vaný aj pri bezkofeínovej káve a teda mô-
žeme predpokladať, že k nemu prispievajú 
aj iné zložky kávy ako sú metylxantíny (Kolb 
et al., 2021; Pimentel et al., 2009). Jedna 
z hypotéz, ktorá vysvetľuje ako káva pozi-
tívne ovplyvňuje riziko vzniku diabetu mel-
litus 2. typu, je ovplyvnením hmotnosti 
a stavby tela, nakoľko obezita predstavuje 
jeden z hlavných rizikových faktorov vzniku 
tohto ochorenia (Tunnicliffe & Shearer, 
2008). Ďalšou hypotézou je stimulácia ter-
mogenézy a pozitívne ovplyvnenie gastro-
intestinálnych peptidov, ako je glukagónu 
podobný peptid-1 (GLP-1) a gastrický inhi-
bičný peptid (GIP), čím sa zníži absorpcia 
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glukózy z tráviaceho traktu (Pimentel et al., 
2009).  
 
Záver 

Metylxantíny sú už po stáročia sú-
časťou ľudskej stravy a súčasne aj farmako-
logicky aktívne zlúčeniny. Ich účinky sú  
sprostredkované viacerými mechanizmami 
a to najmä nekompetitívnym antagoniz-
mom adenozínových receptorov (A1, A2A, 
A2B a A3), inhibíciou fosfodiesterázy a akti-
váciou ryanodínových receptorov (Ko-
lahdouzan & Hamadeh, 2017). Kofeín, teo-
fylín a teobromín sa ľahko absorbujú z gas-
trointestinálneho traktu a prenikajú do 
centrálneho nervového systému, kde vyvo-
lávajú psychostimulačné účinky, ktoré sú 
viditeľnejšie pri akútnom príjme. Okrem 
toho sa ukázalo, že majú preventívny a do-
konca aj terapeutický potenciál pri neuro-
degeneratívnych ochoreniach ako je Par-
kinsonova choroba a Alzheimerova cho-
roba (Oñatibia-Astibia et al., 2017).  Me-
tylxantíny sa klinicky používajú pre svoj 
bronchodilatačný účinok pri liečbe as-
tmy, chronickej obštrukčnej chorobe pľúc 
a apnoe u predčasne narodených detí (Got-
twalt & Tadi, 2021). Kofeín je taktiež súčas-
ťou analgetických prípravkov, kde sa pou-
žíva ako adjuvans v kombinácii s paraceta-
molom, ibuprofénom a kyselinou acetylsa-
licylovou pri liečbe bolestí hlavy (Tavares & 
Kimiko Sakata, 2012).  Množstvo epidemio-
logických štúdií dokázalo, že pravidelná 
konzumácia kávy dokáže znížiť riziko vý-
skytu diabetes mellitus 2. typu avšak pri 
akútnej konzumácii kávy sa môže para-
doxne zvýšiť inzulínová rezistencia a hla-
dina glukózy v krvi (Habtemariam, 2019).  
Metylxantíny taktiež pozitívne vplývajú na 
kardiovaskulárny systém znížením hladín 
LDL cholesterolu, čím sa znižuje riziko 
vzniku koronárnej choroby srdca ako aj 
cievnej mozgovej príhody. Na potvrdenie 
a objasnenie týchto účinkov je potrebný ich 
ďalší výskum, v ktorých by sa mali použiť 

také dávky metylxantínov, ktoré sú rele-
vantné pre výživu, keďže sa experimen-
tálne štúdie často vykonávajú s fyziolo-
gicky nevhodnými koncentráciami (J. Mon-
teiro et al., 2018). 

 
 
Táto práca vznikla s podporou projektu VEGA 
1/0081/20 a VEGA 1/0255/18. 
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Úvod 
Postihujúc viac ako 300 miliónov 

ľudí po celom svete predstavuje astma zá-
važný celosvetový zdravotný i ekonomický 
problém (GINA, 2021; The Global Asthma 
Report, 2018; WHO, 2007). Okrem toho, že 
je hlavným zdrojom globálnej ekonomickej 
záťaže, je príčinou zníženej kvality života, či 
predčasných úmrtí u ľudí všetkých veko-
vých kategórii, a to v rozvojových aj rozvi-
nutých krajinách. Nárast prevalencie od 
roku 2006 sa odhaduje na 3,6 % (The Glo-
bal Asthma Report, 2018). Rovnako alar-
mujúci je aj fakt, že ide o najčastejšie chro-
nické ochorenie detského veku (Stern et 
al., 2020). 

Globálna iniciatíva pre astmu 
(GINA) definuje astmu ako heterogénne 
ochorenie, spravidla charakterizované 
chronickým zápalom dýchacích ciest, vy-
značujúce sa anamnézou respiračných 
symptómov, akými sú sipot pri dýchaní, dý-
chavičnosť, tlak na hrudi a kašeľ. Pre tieto 
symptómy je typická variabilita v intenzite 
a v čase a sú sprevádzané bronchiálnou ob-
štrukciou, ktorá je reverzibilná spontánne 
alebo po liečbe (GINA, 2021). Najčastejším 
fenotypom astmy je alergická astma, bežne 
definovaná ako astma spojená so senzibili-
záciou na aeroalergény, ktorá významne 
prispieva k rozvoju symptómov ochorenia 
a k zápalovým procesom v dýchacích ces-
tách (Akar-Ghibril et al, 2020). V patoge-
néze ochorenia sa uplatňujú mnohé bunky 
imunitného systému, ako T-lymfocyty, 
mastocyty, makrofágy, bazofily, neutrofily, 
eozinofily, či prirodzené imunitné bunky 
(ILC). Významnú úlohu v procese majú aj 

bronchiálne epitelové bunky, ktoré ne-
predstavujú len fyzickú bariéru pre inhalo-
vané antigény, ale aj dôležitú vrstvu ria-
diacu aspekty pľúcnej imunity (Lambrecht 
and Hammad, 2013). Pri alergickom zápale 
dochádza následkom akumulácie a aktivá-
cie Th2 lymfocytov k  IgE-dependentnej ak-
tivácii mastocytov a infiltrácii eozinofilov, 
k následnej degranulácii týchto buniek, 
produkcii cytokínov a v konečnom dô-
sledku k hypersekrécii hlienu, hyperreakti-
vite dýchacích ciest, ich obštrukcii a remo-
delácii (Barnes, 2011; Schatz and Rosen-
wasser, 2014).  

Stúpajúca prevalencia tohto ocho-
renia vedie k potrebe hľadania nových 
možností terapie s dlhodobým účinkom 
a limitovanými nežiaducimi účinkami 
(Ozdemir et al., 2018). Jedným z dôvodov 
je aj skutočnosť, že pacienti trpiaci týmto 
ochorením často nedokážu získať maxi-
málny benefit z terapie, či už z dôvodu ved-
ľajších účinkov steroidnej medikácie alebo 
z dôvodu potreby špeciálnych zručností pre 
správne vykonanie inhalácie lieku (Rehman 
et al., 2018). Skúmanie bronchodilatač-
ných, protizápalových a antiremodelač-
ných účinkov nových látok môže preto po-
zitívne prispieť k prevencii výskytu astmy, k 
jej liečbe a k zníženiu nežiaducich účinkov 
súčasných antiastmatík. V súčasnosti vo ve-
deckej literatúre pribúdajú experimentálne 
práce popisujúce významnú biologickú ak-
tivitu flavónov a flavonolov. 
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Flavóny a flavonoly  
Flavóny a flavonoly patria do sku-

piny flavonoidov, nízkomolekulárnych se-
kundárnych metabolitov rastlín s význam-
nou biologickou aktivitou (De Luna et al., 
2020; Tanaka and Takahashi, 2013; Ullah et 
al., 2020). V súčasnej dobe sú intenzívne 
študované vďaka širokému zastúpeniu 
v prírode a predovšetkým vďaka svojim 
protizápalovým, antioxidačným, antikarci-
nogénnym, kardioprotektívnym, neuropro-
tektívnym, antibakteriálnym či antivíruso-
vým vlastnostiam (De Luna et al., 2020; 
Dias et al., 2021; Wang et al., 2021).  

Z hľadiska štruktúry ide o deriváty 
2-fenylchromónu (obr. 1) a podľa stupňa 
oxidácie a saturácie heterocyklického pyrá-
nového kruhu ich delíme do niekoľkých 
podskupín (Kicinska and Jarmuszkiewicz, 
2020; Wang et al., 2021). Práve flavóny 
a flavonoly, o ktorých pojednáva tento člá-
nok, patria medzi najvýznamnejšie podsku-
piny flavonoidov (Panche et al., 2016). 

 

 
Obr. 1: Chemická štruktúra základného skeletu 
flavonoidov (2-fenylchromón). 

 
Flavóny 

Najvýznamnejšími zástupcami 
flavónov sú chryzín, luteolín, apigenín či 
bajkaleín (Tanaka and Takahashi, 2013). Ich 
základnou chemickou štruktúrou je 2-fenyl-
1-benzopyrán-4-ón (De Luna et al., 2020) a 

medzi ich hlavné zdroje patrí zeler, petrž-
len, červená paprika, harmanček, mäta či 
Ginkgo biloba. Väčšina flavónov nachádza-
júcich sa v ovocí a zelenine má hydroxylovú 
skupinu umiestnenú v polohe 5 A-kruhu, 
pričom hydroxylácia ostatných pozícií sa líši 
v závislosti od taxonomickej klasifikácie da-
ného rastlinného druhu (najčastejšie ide 
o polohu 7 A-kruhu alebo polohu 3´ a 4´ B-
kruhu) (Panche et al., 2016). Od množstva 
hydroxylových skupín v molekule flavónov 
priamo úmerne závisí ich antiastmatický 
potenciál. Preukázalo sa, že výraznejší an-
tiastmatický účinok majú zlúčeniny obsa-
hujúce viac hydroxylových skupín a teda, že 
stúpa v nasledujúcom poradí: chryzín < baj-
kaleín < apigenín < luteolín (Lee et al., 
2014). Na druhej strane, niektoré experi-
mentálne štúdie naznačujú, že práve sub-
stitúcia hydroxylových skupín metoxylo-
vými skupinami vedie k výraznejšiemu pro-
tizápalovému účinku flavónov (Shim et al., 
2012; Weng et al., 2015).  

Pre pochopenie antiastmatického 
pôsobenia týchto zlúčenín je zásadné 
poznať patogenézu alergickej astmy. Ako 
už bolo uvedené, v patogenéze hrajú vý-
znamnú úlohu Th2 lymfocyty vznikajúce 
v dôsledku interakcie alergénu s dendritic-
kými bunkami a CD4+ T- bunkami. Stimu-
lujú B bunky/plazmatické bunky k tvorbe 
a uvoľňovaniu IgE, produkujú cytokíny ako 
napríklad IL-5 podporujúci diferenciáciu 
a aktiváciu eozinofilov, či interleukíny IL-4 
a IL-13, ktoré indukujú expresiu IgE recep-
torov na povrchu mastocytov a eozinofilov 
a podporujú adhéziu eozinofilov k endotelu 
(obr. 2) (Ritter et al, 2020). Infiltrácia eozi-
nofilov, mastocytov a T-lymfocytov do epi-
telu vedie k deskvamácii bronchiálnej epi-
telovej vrstvy, hyperplázii pohárikových bu-
niek epitelu a k zhrubnutiu submukózy 
(Holgate, 2011).

 

https://sciprofiles.com/profile/970183
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Obr. 2: Úloha Th2 lymfocytov v patogenéze alergickej astmy (Prevzaté a upravené z: Rang & Dale’s Pharmacology, 
2020). 

 
Luteolín a jeho štruktúrny analóg 

tetrametoxyluteolín preukázateľne inhi-
bujú uvoľňovanie histamínu, tumor nekro-
tizujúceho faktora (TNF) , β-hexózamini-
dázy či prostaglandínu D2 z mastocytov 
a zároveň de novo syntézu TNF a chemo-
kínového ligandu CCL2 verbujúceho imu-
nitné bunky do miesta zápalu. Výraznejším 
účinkom sa vyznačuje metoxylovaný ana-
lóg. Predpokladaným mechanizmom inhi-
bičného účinku luteolínu a jeho analógu je 
blokovanie základných mechanizmov 
tvorby prozápalových mediátorov v masto-
cytoch a ich degranulácie prostredníctvom 
zníženia hladiny intracelulárneho vápnika 
potrebného pre degranuláciu mastocytov 
a prostredníctvom zníženia fosforylácie in-
hibítoru alfa nukleárneho transkripčného 
faktora NF-κB (IκBα), čo vedie k inhibícii ak-
tivácie NF-κB, hrajúceho dôležitú úlohu 
v regulácii expresie zápalových mediáto-
rov. Naviac, luteolín a tetrametoxyluteolín 
majú schopnosť inhibovať expresiu génov 
kódujúcich podjednotky NF-κB (Weng et 
al., 2015). Vysvetlením výraznejšieho 
účinku metoxylovaného analógu môže byť 
jeho nižšia metabolizácia a vyššia schop-
nosť penetrácie do mastocytov (Walle, 
2007).  

Antiastmatický potenciál zlúčenín 
zo skupiny flavónov bol preukázaný aj pri 

štúdiu molekuly chryzín, ktorá rovnako ako 
luteolín či tetrametoxyluteolín vykazuje 
protizápalové účinky. Inhibuje mobilizáciu 
vápnika, čo vedie k inhibícii uvoľňovania 
histamínu z mastocytov. Okrem toho zni-
žuje génovú expresiu prozápalových cyto-
kínov ako napríklad TNF-α, IL-1B, IL-4 a IL-
6. Pravdepodobným mechanizmom účinku 
je inhibícia NF-κB a kaspázy-1 (Bae et al., 
2011).  

Predchádzajúce  tvrdenia podpo-
rujú aj výsledky našej experimentálnej štú-
die, ktorej cieľom bolo zhodnotiť antias-
tmatický účinok dlhodobého podávania 
chryzínu v podmienkach experimentálne 
indukovaného alergického zápalu u mor-
čiat po 21 dňovej inhalácii alergénu ovalbu-
mínu. Výsledky ukázali, že 21 dňové pero-
rálne podávanie chryzínu (v dávke 30 
mg/kg/ deň) znižuje hladiny cytokínov IL-5, 
IL-13 a TGF-beta1. Okrem toho sa preuká-
zal kašeľ-supresívny účinok sledovaný 
v podmienkach in vivo, redukcia celkového 
počtu leukocytov, eozinofilov, lymfocytov 
a bazofilov v bronchoalveolárnej laváži 
a v neposlednom rade výrazné zníženie his-
tamínom indukovanej hyperreaktivity dý-
chacích ciest. Tieto zistenia jednoznačne 
potvrdzujú predpoklad, že flavóny vykazujú 
antitusické, bronchodilatačné a protizápa-
lové účinky (Fraňová et al., 2021). 
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Flavonoly 
Z chemického hľadiska sa flavonoly 

líšia od flavónov postavením hydroxylovej 
skupiny. Ide o deriváty 3-hydroxyflavónu 
(De Luna et al., 2020; Panche et al., 2016). 
Nachádzajú sa predovšetkým v cibuli, keli, 
paradajkách, jablkách, bobuľovom ovocí, 
ale aj v čaji či červenom víne (Panche et al., 
2016). Najvýznamnejšími flavonolmi sú 
fisetín, kempferol, kvercetín či myricetín 
(Panche et al., 2016; Tanaka and Takahashi, 
2013). 

Flavonoly, podobne ako flavóny, vy-
kazujú protizápalový účinok (Dias et al., 
2021; Panche et al., 2016; Weng et al, 
2012). Kvercetín, flavonol štruktúrne prí-
buzný flavónu luteolínu, podobne ako lute-
olín inhibuje uvoľňovanie prozápalových 
cytokínov mechanizmom zníženia hladiny 
intracelulárneho vápnika v mastocytoch 
(Weng et al., 2012), ďalej znižuje infiltráciu 
eozinofilov, hladinu IL-4 a IL-5 v bronchoal-
veolárnej laváži, sekréciu hlienu v pľúcach 
a expresiu adhéznej molekuly P-selektín, 
zodpovednej za influx eozinofilov do 
miesta zápalu, a to na základe schopnosti 
kvercetínu blokovať aktiváciu NF-κB (Roge-
rio et al., 2010). Podobné účinky boli preu-
kázané aj u iných zástupcov zo skupiny 
flavonolov, u ktorých sa zároveň predpo-
kladá rovnaký mechanizmus účinku, t.j. 
blokáda NF-κB. Príkladom je kempferol, 
flavonol blokujúci degranuláciu eozinofilov 
v pľúcnom tkanive a znižujúci infiltráciu eo-
zinofilov v dýchacích cestách. Pozoruhodné 
sú výsledky experimentálnej štúdie Gong et 
al., v ktorej sa popisujú antialergické a pro-
tizápalové účinky kempferolu na úrovni 
epitelu a ktorá popisuje schopnosť tohto 
flavonoidu znížiť expresiu intracelulárnej 
adhéznej molekuly 1 (ICAM-1) a B2 integ-
rínu, čo vedie k oslabeniu interakcie medzi 
eozinofilom a epitelom dýchacích ciest. 
Štúdia tiež preukázala potlačenie expresie 
eotaxínu-1, ktorý väzbou na C-C chemo-
kínový receptor prítomný na eozinofiloch 
predstavuje špecifický chemoatraktant pre 

eozinofily. Pravdepodobným mechaniz-
mom účinku je inhibícia signalizácie Janu-
sovej kinázy 2 (JAK2). Regulácia eotaxínu 
môže predstavovať užitočnú terapeutickú 
stratégiu alergických ochorení. (Gong et al., 
2012).  

Antiastmatické účinky flavonolu 
kempferolu boli popísané aj v našej experi-
mentálnej štúdii a to za použitia experi-
mentálneho modelu  ovalbumínom indu-
kovaného alergického zápalu dýchacích 
ciest u morčiat (21 dňová senzibilizácia 
alergénom). Kemferol bol podávaný po 
dobu 21 dní perorálne v dávke 
30mg/kg/deň. Pomocou merania hodnôt 
špecifického odporu dýchacích ciest v pod-
mienkach in vivo po aplikácii histamínu sa 
zistilo, že kempferol ho dokáže účinne po-
tlačiť a teda, že sa výrazne podieľa na zní-
žení histamínom indukovanej hyperreakti-
vity dýchacích ciest. Okrem toho bol po ap-
likácii kempferolu pozorovaný antitusický 
účinok, redukcia amplitúdy reaktivity hlad-
nej svaloviny trachey v podmienkach in 
vitro. Signifikantný protizápalový účinok 
bol demonštrovaný znížením hladín IL-5, IL-
13, TGF-beta1 a  hladiny eozinofilov v bron-
choalveolárnej laváži (Molitorisová et al., 
2021).  

Ďalším príkladom flavonolu s proti-
zápalovým účinkom je fisetín znižujúci ex-
presiu Th2 cytokínov IL-4, IL-13 a IL-5 pro-
stredníctvom bazofilov (Higa et al., 2003).  

Z uvedeného vyplýva, že rovnako 
ako u flavónov boli aj u flavonolov defino-
vané účinky demonštrujúce, že sa jedná 
o zlúčeniny schopné modulovať alergický 
zápal dýchacích ciest a súvisiace príznaky 
astmy. 
 
Záver 

Informácie uverejnené v doposiaľ 
publikovaných experimentálnych a prehľa-
dových štúdiách naznačujú perspektívny a 
komplexný antiastmatický potenciál flavo-
noidov zo skupiny flavónov a flavonolov. 
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Z uvedených dôvodov tieto zlúčeniny pred-
stavujú atraktívny cieľ pre ďalší výskum tý-
kajúci sa prevencie alebo liečby astmy. 

 
 
Táto práca vznikla s podporou projektu VEGA 
1/0314/21, 1/0253/19  a APVV 19-0033. 
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