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Asociácia polymorfizmov receptora interleukín 4 s karcinómom 

prostaty 

 

Eva Babušíková, Dušan Dobrota, Ján Kliment, Jana Jurečeková 

 

Abstrakt 

Úvod: Poznanie charakteru a príčin zmenenej expresie a metabolizmu 

interleukínov v nádorových bunkách môže byť prospešné pre vymyslenie novej 

terapie. Bolo pozorované, že interleukín 4 môže byť vhodným kandidátom na 

terapiu. Interleukín 4 sa môže viazať na tri rôzne receptory pričom vždy je jedným 

komponentom komplexného receptora receptor interleukínu 4 α. 

Metódy: Izolovala sa DNA z krvi pacientov s karcinómom prostaty a zdravej 

populácie mužov. Pripravená DNA sa využila na DNA čipovú analýzu – 

Affymetrix Genome-WideHuman SNP 6.0. 

Výsledky: Analyzovali sme 19 jednonukleotidových polymorfizmov v receptore 

interleukínu 4. Nepozorovali sme štatistický významný rozdiel tak v genotypy ako 

aj vo fenotype alel pre žiaden polymorfizmus. 

Záver: Interleukín 4 patrí medzi kandidátne bielkoviny z hľadiska účinnej terapie. 

V našej práci sme nepozorovali zmeny v polymorfizmoch receptora interleukínu 4 

u pacientov s karcinómom prostaty. 

Úvod 

 Detailná analýza nádorových buniek na molekulárnej úrovni ukázala, že tieto bunky 

majú zmenené aj základné metabolické dráhy. Mnohé molekuly, ktoré vznikajú v zdravom 

organizme, aby plnili svoje funkcie, môžu v nádorových bunkách fungovať ako signálne 

molekuly a spúšťať sled procesov vedúcich k nekontrolovanému rastu buniek a rozvoju 

nádorového ochorenia. Poznanie týchto molekúl a ich novej funkcie by mohlo viesť 

k objaveniu účinnej terapie. Ukazuje sa, že aj inteleukíny by mohli byť takýmito molekulami. 

Interleukíny (36 molekúl) sú sekrečné bielkoviny a signálne molekuly produkované 

rôznymi bunkami, ktoré sa podieľajú na regulácii imunitných procesov. Interleukíny sú 

zodpovedné za vyvolanie mnohých odpovedí, ktoré nastanú po naviazaní interleukínu na 

vysokoafinitný receptor – komplexná molekula zložená z viacerých podjednotiek – na 

povrchu buniek. Interleukín 4 je zodpovedný za aktiváciu rastu a proliferácie B buniek a T 

buniek, stimuluje prešmyk tvorby protilátok z IgM na IgG1 a IgE, rozhoduje o type imunitnej 

odpovede a hrá kľúčovú úlohu v Th2 imunitnej odpovedi. Viaže sa na receptor – špecifický 

receptor interleukínu 4 (IL-4R, CD124). Tento receptor je zložený z dvoch podjednotiek: 

reťazca IL-4Rα a spoločného reťazca γ (Cγ). Sparovaním týchto dvoch reťazcov vzniká IL-

4R, na ktorý sa viaže interleukín 4. Reťazec IL-4Rα sa však môže spájať aj s reťazcom IL-

13Rα1 a na tento receptor sa viaže interleukín 4 alebo interleukín 13. Reťazec IL-4Rα je 
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bielkovina s veľkosťou 140 kDa. Gén pre IL-4Rα je lokalizovaný na 16. chromozóme: 

16p12.1-p11.2. Bola pozorovaná zvýšená aktivácia IL-4R v nádorových bunkách (1, Joshi 

a kol., 2014, 2, Prokopchuk a kol., 2005, 3Todaro a kol., 2008), interleukín 4 plní rôzne úlohy 

v mikro prostredí pri vzniku a rozvoji zhubného nádoru tak pozitívne ako i negatívne a jeho 

zvýšené koncentrácie boli pozorované pri rôznych typoch nádorového ochorenia vrátane 

karcinómu prostaty (4 – 11 Staciu a kol., 2015, Chang a kol., 2015, Wang a Joyce., 2010, 

Ruiz-Lafuente N a kol., 2015, Joshi a kol., 2014, Venmar a kol., 2014, Goldstein a kol., 2014, 

Lee a kol., 2008). 

Našim cieľom bolo pomocou DNA čipovej analýzy sledovať vplyv 

jednonukleotidových polymorfizmov v receptore interleukínu 4 u pacientov s nádorovým 

ochorením prostaty. 

Materiál a Metódy 

Pacienti a zdraví jedinci 

 V našej štúdii sme analyzovali DNA 50 pacientov s karcinómom prostaty, ktorý boli 

hospitalizovaný na Urologickej klinike JLF UK a UNM a 50 mužov, ktorí tvorili zdravú 

kontrolnú skupinu. 

Izolácia DNA 

 Genómová DNA bola izolovaná z krvi, ktorá bola odobraná do EDTA skúmavky 

pomocou komerčného kitu (Wizard Genomic DNA izolačný kit, Promega). Koncentrácia 

DNA bola meraná na NanoDrop spektrofotometre. 

Genotypová analáza 

 Získaná DNA bola analyzovaná na DNA čipoch Affymetrix Genome-WideHuman SNP 

6.0 podľa komerčného protokolu spoločnosti Affymetrix. 

Analýza výsledkov 

 Výsledky jednonukleotidových polymorfizmov špecifického receptora interleukínu 4 

boli analyzované pomocou programu PLINK softvéru. Výsledky boli považované za 

štatisticky významné ak p < 0.05. 

Výsledky 

 Pripravenú DNA od päťdesiatich pacientov s karcinómom prostaty a rovnakého počtu 

zdravých mužov sme naniesli na DNA čipy a následne analyzovali jednonukleotidové 

polymorfizmy. Kontrolou kvality neprešli 2 čipy s DNA pacientov a 4 čipy s DNA zdravých 

jedincov, preto sme výsledky týchto čipov nepoužili pre detailnú analýzu 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruiz-Lafuente%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25909590
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jednonukleotidových polymorfizmov špecifického receptora interleukínu 4 (tabuľka 1). 

Analyzovali sme 16 polymorfizmov receptora interleukínu 4. V žiadnom polymorfizme sme 

nepozorovali štatistický významný rozdiel medzi genotypom zdravých mužov a chorých 

mužov. V dvoch prípadoch rs3024614 a rs3024608 sme pozorovali rozdiel medzi genotypmi 

8,16 % respektíve 8,43 %. 

 

Tab. 1 Analýza jednonukleotidových polymorfizmov receptora interleukínu 4 

gén chromozóm JNP  výskyt 

u KP % 

výskyt 

u ZJ % 

OR p 

IL-4R 16 rs4523933 34,38 36,96 0,8936 0,7616 

IL-4R 16 rs4547336 33,33 36,96 0,8529 0,6481 

IL-4R 16 rs8057585 33,33 36,96 0,8529 0,6481 

IL-4R 16 rs8044444 20,83 17,39 1,25 0,5824 

IL-4R 16 rs6498012 29,17 34,78 0,7721 0,437 

IL-4R 16 rs4787948 26,04 21,74 1,268 0,5002 

IL-4R 16 rs12925861 26,04 21,74 1,268 0,5002 

IL-4R 16 rs2283563 31,25 26,09 1,288 0,5193 

IL-4R 16 rs3024530 43,75 38,04 1,267 0,4604 

IL-4R 16 rs3024547 14,58 16,3 0,8764 0,8407 

IL-4R 16 rs3024560 29,17 28,26 1,045 1 

IL-4R 16 rs2234895 12,5 9,78 1,317 0,646 

IL-4R 16 rs3024576 12,5 9,78 1,317 0,646 

IL-4R 16 rs2239349 12,5 9,78 1,317 0,646 

IL-4R 16 rs3024585 41,67 45,65 0,8503 0,6593 

IL-4R 16 rs3024607 12,5 9,78 1,317 0,646 

IL-4R 16 rs3024608 12,77 4,34 3,22 0,06459 

IL-4R 16 rs3024613 44,79 52,17 0,7437 0,3812 

IL-4R 16 rs3024614 12,5 4,34 3,143 0,0655 

JPN – jednonukleotidový polymorfizmus, KP – karcinóm prostaty, ZJ – zdraví jedinci 

 

Diskusia 

 V našej štúdii sme analyzovali 16 polymorfizmov receptora interleukínu 4. V žiadnom 

polymorfizme sme nepozorovali štatistický významný rozdiel medzi genotypom mužov 

s karcinómom prostaty a zdravých mužov. Interleukín 4 ako aj receptor pre interleukín 4 sú 

predmetom intenzívneho štúdia, keďže sa pozorovali zmeny v expresii ako aj koncentrácii 

týchto zlúčenín pri nádorových ochoreniach. Predpokladá sa, že tento interleukín 

s receptorom hrajú kľúčovú úlohu v rozvoji nádorových ochorení. Lou a kol. ukázali, že štyri 

polymorfizmy v interleukíne 4 súvisia s karcinómom prostaty, ale nepozorovali žiadnu 

štatisticky významnú zmenu v polymorfizmoch receptora interleukínu 4 (12). Ďalšie dva 
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kolektívy autorov tiež zistili, že polymorfizmy v interleukíne 4 by mohli predstavovať 

rizikový faktor pre karcinóm prostaty 13, 14). 

Interleukín 4 patrí medzi kandidátne bielkoviny z hľadiska účinnej terapie. V našej 

práci sme nepozorovali zmeny v polymorfizmoch receptora interleukínu 4 u pacientov 

s karcinómom prostaty. 

Poďakovanie 
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Aplikácia T2 relaxácie pre výskum neurologických ochorení 

 

Eva Baranovičová, Petra Hnilicová, Dušan Dobrota 

 

Abstrakt 

Použitie magnetic resonance imaging (MRI) ako kvantitatívneho nástroja 

priťahuje veľký záujem mnohých výskumníkov. Kvantitatívna analýza dát môže 

redukovať subjektivitu vizuálnej interpretácie. T2 relaxácia, spolu s jej príbuznou 

T2* sú nástrojom, po ktorom často siahajú vedci v snahe identifikovať makro- a 

mikroskopické zmeny v tkanive in vivo. Tento príspevok ponúka principiálny 

pohľad do použitia T2 a T2* relaxometrie, a diskutuje alternatívy ich 

vyhodnocovania a merania. 

Úvod  

Centrálny nervový systém je všeobecne považovaný za najmenej efektívny v 

regenerácií. [1-3]. Skleróza multiplex  (SM) je zápalové a neurodegeneratívne ochorenie 

spôsobené demyelináciou bielej hmoty a je jedným z najbežnejších dôvodov neurologickej 

neschopnosti medzi mladými dospelými.  Klinická progresia variuje obrovsky,  reflektujúc 

komplexitu pathofzyiológie [4]. Rozličné mechanizmy zápalu-demyelinácie, axonálneho 

poškodenia - neurodegenerácie, gliózy, a remyelinácie kombinujú spolu v rôznych stupňoch a 

vytvárajú jedeničný stav bielej hmoty a špecifické následky pre každého pacienta [4, 5]. 

Neadekvátnosť alebo neschopnosť odpovede organizmu na demyelináciu vedie k formovaniu  

demyelinovaných oblastí [6]. Typický nález v skleróze multiplex, strata myelínu, je 

pozorovaný na T2-vážených MRI skenoch ako hyperintenzívna oblasť / lézie, plag/ ktoré sú 

charakterizované predĺženými T2 hodnotami. [7,8].  Predĺžené T2 hodnoty boli tiež nájdené v 

normal appearing white matter (NAWM) [8]. T2 relaxačný čas je kvantita charakterizujúca 

spin-spinovú interakciu medzi molekulami. Táto interakcia stúpa keď sa spomaľuje pohyb v 

skupine spinov. Ak je molekula vody blízko proteínu, jej mobilita je znížená a T2 relaxačný 

čas je skrátený. Alternatívne, T2 relaxačný čas sa predlžuje so stúpajúcou vzdialenosťou 

molekuly vody od povrchu proteínu.Pokles protónového signálu v MR v multiecho T2 

relaxačných meraniach je všeobecne multiexponenciálny. Preto, signál môže byť fitovaný 

niekoľkými exponenciálmi.  

Veľmi dlhé T2 komponenty  (nad 2000 ms) sa priraďujú voľnej vode v 

cerebrospinálnej tekutine. Stredné T2 komponenty (okolo 80-90 ms) sú príspevok od intra- a 

extra- celuárnej vody, pričom tieto dve navzájom nevieme v MRI rozlíšiť, krátke T2 

komponenty (okolo 20ms) sú priradené vode chytenej v myelínovej dvojvrstve (myelin water) 
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[9,10]. U zdravých subjektov, monoexponenciálny fit poklesu signálu vody dáva hodnoty T2 

v bielej hmote (normal white matter, NWM) okolo 90ms pri 1,5T. Ak je obsah myelínu 

znížený, biela hmota sa stáva menej hydrofóbnou a naberá viac vody, čo predlžuje 

monoexponenciálne fitovaný relaxačný čas. Okrem obsahu vody v tkanive, T2 hodnoty môžu 

byť ovplyvnené akumuláciou železa v tkanive. Veľa štúdií demonštrovalo silnú koreláciu 

medzi koncentráciou železa v tkanive a relaxačným časom T2. Pre bielu hmotu boli nájdené 

len slabé korelácie, kedže tu sa prejavuje silnejší vplyv tkanivovej vody. Vo všeobecnosti sa 

verí, že schopnosťkvantitatívne a longitudinálne monitorovať regionálny obsah železa v 

mozgu má potenciálnu úlohu v diagnostike nielen SM, tak ako aj v pochopení patogenézy, 

progresu choroby a monitorovanie liečenia.[11]. Stále ostáva nejasné, či depozity železa sú 

jednoducho epifenoménom pochádzajúcim z degenerácie mozgového tkaniva alebo priamo 

prispievajú k poškodeniu mozgu u SM [11,12]. Železo hrá hlavnú úlohu ako kritická časť 

hemoglobínu. Jeho deoxidovaná forma deoxyhemoglobín a intracelulárny odpadový produkt 

methemoglobín sú paramagnetické látky produkujúce lokálne magnetické pole [13]. Formy 

non-heme železa považované za prítomné v dostatočnom množstve detekovateľnom v MRI sú 

ferritín a hemosiderín a tieto sa nachádzajú v rôznych typoch buniek [11,14]. Ostatné non-

heme formy železa, tak ako voľné železo alebo TF-viazané železo neovplyvňujú MRI signál 

kvôly ich nízkej koncentrácií/5,6/. V neurónoch, ferritín-komplex je prenesený do tela bunky 

a transportovaný pozdĺž axónov. Ferritín, ktorý dosiahne cieľové miesto je degradovaný a 

železo sa využije. Avšak, tento transport môže byť prerušený prerušením axónu zapríčineným 

zdravým starnutím alebo procesom choroby a môže viesť k akumulácií železa [14]. Použitie 

T2* (respektívne R2*= 1/T2*) ako biomarker železa je atraktívne kvôly relatívne ľahkej a 

efektívnej akvizícií použitím štandardných multi-echo, gradient echo sekvencií . T2* je 

hodnota spin-spinovej interakcie a nehomogenity magnetického poľa a je oveľa senzitívnejšia 

na mikroskopické nehomogenity magnetického poľa ako T2. V postmortem štúdií, R2* 

relaxometria bola validovaná ako indikátor akumulácie mozgového železa kvantitatívne.V 

tomto príspevku by sme radi ukázali vplyv správnej metodiky na akvizíciu a získavanie dát. 

Metodika 

T2 relaxometrické meranie, ktoré je určené na vyhodnocovanie T2 hodnôt je možné 

uskutočniť multiecho-multislice sekvenciou, ktorá sa často preferuje pre jej akvizičnú 

rýchlosť. Avšak časť MRI komutity verí, že sa lepšie výsledky získajú multiecho singleslice 

meraním. Zjednodušene,  zaznamenávame pokles magnetizácie v pravidelných časoch, tento 

pokles je exponenciálny, pričom ako už bolo spomínané túto krivku je možné fitovať mono a 
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multi-exponenciálne. Mnoho autorov používa metódu non negative least square method, 

ktorá ponúka presvedčivé a interpretovateľné výsledky. V prípade T2* relaxácie, ktorá sa 

meria sekvenciou na báze gradientového echa, je zaužívaný hlavne monoexponenciálny 

prístup. 

Rozlíšenie monoexponenciálneho a multiexponenciálneho fitovania v T2 relaxometrii 

Ako ilustračný príklad môžeme zvoliť lézie v bielej hmote pri skleróze multiplex (obr. 

1). Tieto lézie sa prejavujú hyperintenzívne v T2-vážených obrazoch a sú diagnostickým 

kritériom v neurológií.  

 

 

 

Obr. 1 T2 mapa. Vľavo: výber ROI (region of interest) SM pacienta s EDSS 6. Vpravo hore 

výsledný vážený histogram T2 hodnôt získaný multiexponenciálnym fitovaním, vpravo dole 

monoexponenciálnym fitovaním. (multi- echo multi- slice sequence, consisting of 90° pulse 

followed by 32 refocusing 180° pulses, echo spacing 7ms, slice thickness 3mm, repetition time 

8420ms, number of echoes 31, number of slices 19, interslice gap 6mm, matrix size 128x128, 

in-plane resolution  2.19 mm x 2.19 mm, Siemens 1.5T) 

 

Ako je zrejmé z obrázku 1 vpravo, výsledky získané rôznou fitovacou metódou sa 

rôznia. V žiadnom histograme nie je evidentný signál myelínovej vody okolo 20ms, kedže (i) 

sledujeme oblasť s demyelináciou, a (ii) v našom meraní už pri prvom echu 7 ms je prevažná 

časť myelínovej vody už zrelaxovaná. Pre multiexponenciálny fit sme získavali prednostne 

predĺžené T2 hodnoty zodpovedajúce intra a extra celulárnej vode, v menšej miere T2 

hodnoty "voľnej" vody. Pre monoexponenciálny fit je situácia iná, tu sa stráca dominancia 

stredných T2 hodnôt a narastá množstvo výrazne predĺžených hodnôt, ktoré sa dajú priradiť 

mobilnej vode. Výpovedná hodnota monoexponenciálneho fitu je v tomto prípade veľmi malá 
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s kolísavou interpretácia výsledkov. Získané histogramy  ukazujú, že vyhodnocovanie 

bežných štatických parametrov ako je priemer, medián a štandardná odchylka nie je v tomto 

prípade vhodné, a je potrebná analýza T2 spektra ako celku. 

T2* relaxometria - vplyv nastavenia homogenity vonkajšieho magnetického poľa 

Na rozdiel od T2 relaxometrie, na signál získaný gradientovým echom je 

monoexponenciálny fit dobrou voľbou, kedže v tomto prípade multiexponenciálny fit veľmi 

často vypočíta totožný exponenciál, prípadne 2 exponenciály blízko ku sebe porovnateľné s 

výsledkom monoexponenciálneho fitu. Mali by sme aspoň okrajovo spomenúť, že T2* 

hodnoty boli kritizované ako nevhodné na určenie železa pomocou MR kvôly iným lokálnym 

zdojom variácie magnetického poľa ktoré zapríčiňujú stratu signálu nezávisle od obsahu 

železa. Avšak množstvo predchádzajúcich štúdií získalo použitím tohoto parametra 

pesvedčivé výsledky. T2* je hodnota, ktorá variuje v závislosti na riadnom nastavení 

magnetického poľa (proper field shimming), a homogenita vonkajšieho magnetického poľa je 

jednou z kritických častí T2* relaxometrie. Dôležitosť správneho nastavenia poľa ukazuje 

tabuľka 1: 

 

Tab. 1 T2* hodnoty pre thalamus u pacientky so sklerózou multiplex v závislosti od rôzneho 

nastavenia vonkajšieho magnetického poľa pred meraním v dvoch rôznych vrstvách. 

(gradient echo, multi slice - sequences, spacing between slices: 6mm, slice thickness 6 mm, 

pixel spacing 2.34 x2.34 mm, repetition time: 2430 ms, echo times 2.92, 7.73, 2.54, 17.35, 

22.16, 26.97, 31.78, 36.59, 41.40, 50.00, 65.00, 80.00 ms, echo numbers 11, flip angle 78°, 

Siemens 1.5T)  

T2* / ms vrstva bežné meranie manuálne 

nastavená 

vysoká 

homogenita 

mag. poľa v 

oblasti 

thalamov 

Cielene znížená 

(spoiled) 

homogenita 

mag. poľa v 

oblasti 

thalamov 

Thalamus ľavý 

                 

pravý 

1 

62.50+-3.27 

59.66+-4.14 

64.71+-4.95  

63.55+-4.15 

57.53+-4.97 

56.94+-4.53 

Thalamus ľavý 

                 

pravý 

2 

58.97+-4.21  

59.07+-4.00  

62.51+-3.98 

63.37+-3.60 

55.88+-3.61 

56.66+-3.75 
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Ako je evidentné z tabuľky 1, v závislosti od správneho nastavenia magnetického poľa je 

rozdiel medzi T2* hodnotami až do 4ms, čo zodpovedá približnému rozdielu medzi 

jednotlivými SM pacientami.  

Záver 

T2 relaxačný pokles, ktorý je považovaný za multiexponenciálny vykazuje rôzne 

výsledky v závislostiod fitovania, čo nie je pravda pre T2* relaxometriu, ktorá pre 

monoexponenciálny a multiexponenciálny fit ponúka takmer identické hodnoty. Hoci obe 

metodiky sú široko zavedené, nevhodná akvizícia a kvantifikácia relaxačných časov 

výsledkov môže spôsobiť určitú nerovnováhu, ako sme ukázali na vzorovej MS lézií a v 

thalamoch u MS pacientky. 
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Porovnanie celkového metylačného statusu v nádorovom tkanive 

mozgu a periférnej krvi pacientov 

 

Eva Blahovcová, Romana Richterová, Branislav Kolarovszki, Erika Halášová, 

Jozef Hatok 

 

Abstrakt 

Úvod: Epigenetické mechanizmy umožňujú prenos presne daných dedičných 

vzorov génovej expresie na potomstvo bez zmeny DNA sekvencie. Najviac 

študovaným epigenetickým mechanizmom je metylácia DNA, ktorá tvorí dôležitý 

mechanizmus regulácie génovej expresie v priebehu delenia buniek. Zmeny 

v metylačných vzoroch nádorových buniek prispievajú ku genómovej instabilite 

a tumorigenéze. V nádorových bunkách často dochádza k zmene metylačného 

statusu, pričom strata metylovaných skupín vedie k hypometylácii oblastí 

a následnej expresii génov.  

Ciele: Molekulárna analýza celkového metylačného statusu medzi DNA získanou 

z periférnej krvi a tkaniva od rovnakých pacientov s nádorovým ochorením 

mozgu. 

Metódy: Celkovú DNA sme získali z mozgového nádorového tkaniva a periférnej 

krvi pacientov pomocou Wizard® Genomic DNA Purification Kitu. Na stanovenie 

celkovej metylácie DNA vo vzorkách sme použili Imprint® Methylated DNA 

Quantification Kit. 

Výsledky: Kvantifikovali sme zvýšené hladiny metylácie v periférnej krvi 

v porovnaní s nádorovým tkanivom mozgu pacientov. 

Záver: Zvýšené hladiny celkového metylačného statusu sme zaznamenali 

v periférnej krvi v porovnaní s nádorovým tkanivom mozgu pacientov. Zmeny 

v celkovom metylačnom statuse nádorového tkaniva mozgu nastávajú nie len 

v rýchlo sa deliacich agresívnych nádoroch, ale aj v pomaly rastúcich nezhubných 

nádoroch. 

 

Kľúčové slová: epigenetika, metylačný status, nádory mozgu. 

Úvod 

Termín epigenetické mechanizmy zahŕňa vplyvy, ktoré zvyšujú bunkovú špecifickosť. 

K tomu dochádza prostredníctvom presne daných dedičných vzorov génovej expresie 

prenášaných na potomstvo bez zmeny DNA sekvencie (1). Epigenetické mechanizmy 

zasahujú do diferenciácie buniek, rastu, replikácie a opravy DNA i regulácie génovej expresie 

(2). Metyltransferázy DNA zodpovedné za DNA metyláciu cytozínových zvyškoch 

dusíkatých báz sú súčasťou ochranného restrikčno-modifikačného systému bunky. Oblasti, 

ktorých expresia nie je žiadúca sú v bunke inaktivované pomocou DNA metylácie 

a nedochádza k ich prepisu do transkriptov. Metylácia DNA tvorí dôležitý mechanizmus 

regulácie génovej expresie v priebehu delenia buniek. Takmer úplne nemetylovanú DNA je 
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možné pozorovať len počas delenia buniek v skorom embryonálnom štádiu, do vzniku 

kompaktujúcej moruly. Následne sa DNA metyluje v špecifických génových oblastiach 

a zodpovedá za inaktiváciu tkanivovo špecifických génov (3, 4). U ľudí je metylácia DNA 

najviac študovaným epigenetickým mechanizmom. Predstavuje kovalentnú modifikáciu 

pyrimidínového kruhu cytozínových zvyškov na 5. pozícii uhlíka vo vnútri CpG 

dinukleotidov, pri ktorej vyniká 5-metylcytozín (5, 6). Dinukleotidy CpG vytvárajú CpG 

chudobné a bohaté oblasti v ľudskom genóme. Chudobné CpG oblasti sú prítomné 

v medzigénových a intrónových sekvenciách, ktoré sú zväčša metylované. Bohaté CpG 

oblasti (tzv. CpG ostrovy) sú prítomné v promótoroch približne 60% ľudských génov. 

Hypometylácia týchto oblastí umožňuje udržiavanie otvorenej chromatínovej štruktúry a 

expresiu génov (5, 7). V nádorových bunkách často dochádza k zmene metylačného statusu, 

pričom môže dochádzať k strate metylovaných skupín v oblastiach s vysokým stupňom 

metylácie (8). Genómy nádorových buniek môžu podstupovať globálnu hypometyláciu, ktorá 

podporuje transkripčnú aktivitu onkogénov. Zmeny v metylačných vzoroch nádorových 

buniek celkovo prispievajú ku genómovej instabilite a tumorigenéze (9). Fenotyp 

špecializovaných buniek vzniká kumulovaním presne definovanej a jedinečnej schémy 

regulovanej génovej expresie. U terminálne diferencovaných buniek je expresia génov 

zabezpečujúcich pluripotenciu bunky inhibovaná, zatiaľ čo expresia génov zodpovedajúcich 

za diferenciáciu buniek je aktívna. Prvky ovplyvňujúce reguláciu transkripcie génovej 

expresie zahŕňajú epigenetické modifikácie ako je metylácia a deacetylácia histónov. Tieto 

určujú, ktorý typ interakcií je možný medzi DNA, transkripčnými faktormi a modulačnými 

kofaktormi (10). Epigenetická génová regulácia je dôležitá v kontrole bunkového rastu 

a diferenciácie buniek. Kontrolné mechanizmy epigenetickej regulácie zahŕňajú rôzne stupne 

modifikácií, napríklad interakcie chromatín remodelujúcich enzýmov s transkripčnými 

faktormi. Spolu s modifikáciami DNA sa epigenetických zmien zúčastňuje aj extracelulárny 

signálny systém, ktorý kontroluje rast a diferenciáciu kmeňových buniek (11). Taktiež 

niektoré proteíny zodpovedné za sebaobnovu, diferenciáciu a delenie nádorových buniek sa 

môžu spoluzúčastňovať aj na zmenách modifikácie histónov (12). 

Materiál a metódy 

Súbor tvorilo 12 pacientov s nádorových ochorením mozgu (stupeň malignity I-IV) 

hospitalizovaných na Neurochirurgickej klinike JLF UK a MFN v Martine. Celkovú DNA 

sme získali z periférnej krvi a nádorového mozgového tkaniva pacientov pomocou Wizard® 

Genomic DNA Purification Kitu. Koncentráciu DNA sme stanovili na spektrofotometri Nano 
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Photometer (Implen, Nemecko) pri 260 nm. Na stanovenie celkovej metylácie DNA vo 

vzorkách pacientov sme použili Imprint® Methylated DNA Quantification Kit. Uvádzané 

výsledky sú reprezentatívnymi hodnotami troch nezávislých opakovaní pokusu ± štandardná 

chyba priemeru. 

Výsledky 

Celkový metylačný status DNA sme určili z izolovanej DNA periférnej krvi 

a nádorového tkaniva mozgu u pacientov s rôznym stupňom malignity (stupeň I-IV). 

Zaznamenali sme výrazne znížené hladiny metylácie v nádorovom tkanive mozgu 

v porovnaní s periférnou krvou (Obr.1). Zvýšené hladiny celkového metylačného statusu 

v tkanive mozgu sme zaznamenali iba v jednom prípade z 12. Výsledné celkové percentuálne 

hladiny metylácie v periférnej krvi boli 64,31 %, v nádorovom tkanive mozgu 33,31 %. 

 

Obr. 1 Celkový metylačný status DNA u pacientov s nádorovým ochorením mozgu. Hodnoty 

predstavujú priemerné hodnoty percent metylovanej DNA izolovanej z periférnej krvi alebo 

nádorového tkaniva mozgu pacientov. Výsledky sú reprezentatívnymi hodnotami troch 

nezávislých opakovaní pokusu ± štandardná chyba priemeru. 

 

Diskusia a závery 

Metylácia DNA je jedným z hlavných znakov a mechanizmov rezistencie nádorových 

buniek. Lokálna hypometylácia môže viesť k abnormálnej aktivácii génov, vrátane 

onkogénov. Naopak hypermetylácia môže inaktivovať tumor supresorové gény priamo, alebo 

nepriamo cez tlmenie transkripčných faktorov a reparačných génov  (13, 14). Pre nádorové 

bunky je charakteristická celková DNA hypometylácia sprevádzaná špecifickou lokálnou 

hypermetyláciou. Hypometylácia génov je asociovaná so zvýšenou chromozomálnou 
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instabilitou (9, 14-16). Mnoho odborných prác potvrdzuje, že zmeny v metylačnom statuse 

promótora génu kódujúceho O6-metylguanín-DNA-metyltransferázu súvisia 

s chemorezistenciou glioblastómových buniek na alkylačnú látku temozolomid (7, 9, 17-19). 

Hervouet a kolektív popísali vo svojej práci gény spojené s apoptózou, ktoré bývajú často 

hypermetylované v nádorových bunkách. Metylácia niektorých génov je špecifická pre určitý 

typ nádorových buniek, zatiaľ čo hypermetylácia iných génov sa vyskytuje v nádorových 

bunkách rôzneho typu pomerne bežne. U multiformného glioblastómu popísali zmenu 

v metylácii apoptotických génov kódujúcich proteíny Bax, kaspázu 8, DAPK a Hrk (15). 

U pacientov s multiformným glioblastómom korelovala strata schopnosti buniek spustiť 

apoptotickú bunkovú smrť s celkovou zníženou metyláciou DNA. Pri zníženej hladine 

metylácie génu Bcl-2 a súvisiacej zníženej expresii génu Bcl-2, bol znížený aj celkový 

metylačný status DNA (20). Uvedené zmeny v celkovom metylačnom statuse sme potvrdili 

u pacientov s nádorovým ochorením mozgu rôzneho stupňa malignity (stupeň I-IV). Okrem 

jedného pacienta sme kvantifikovali vo všetkých ostatných prípadoch (n=11) zvýšené hladiny 

metylácie v periférnej krvi v porovnaní s nádorovým tkanivom mozgu. Naše výsledky 

potvrdzujú fakty z literatúry, že zmeny v celkovom metylačnom statuse nádorového tkaniva 

mozgu nastávajú nie len v rýchlo sa deliacich agresívnych nádoroch, ale aj v pomaly rastúcich 

nezhubných nádoroch (13). Hypometylácia DNA je silne asociovaná s progresiou nádoru, ale 

môže sa objavovať aj v skorých štádiách nádorového ochorenia. Mapovanie hypometylácie 

v nádorových bunkách rôznych typov nádorov môže pomôcť identifikovať nové markery 

v liečbe nádorových ochorení. Zohľadňovať treba pritom individuálnu variabilitu DNA 

metylácie u jednotlivých pacientov (14). 
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Proteomická a biochemická analýza leukocytov periférnej krvi 

potkanov použitím nízko-intenzivného lasera a pacientov 

s onkologickým ochorením 

 
P. Bober, Z. Viščorová, V. Kováčová, M. Bencková, I. Talian, I. Géci, 

I. Andrašina, J. Sabo 

 

Abstrakt 

Leukocyty sú významné bunky imunitného systému a proteíny vyskytujúce sa 

v leukocytoch zohrávajú dôležitú úlohu v procese vzniku alebo priebehu 

ochorenia. Pozitívny účinok laserového žiarenia na živé tkanivá je dokázaný vo 

viacerých štúdiách. V našej práci sme sa zaoberali zmenami v zložení krvi 

potkanov po aplikácií laserového žiarenia. Na výskum sme použili potkany rodu 

Wistar z ktorých jedna skupina tvorila kontrolnú vzorku (neožarované potkany). 

Druhú skupinu potkanov sme počas 9 dní ožarovali laserom (vlnová dĺžka 830 

nm, výkon 450 mW a dennou dávkou 10 J.m2). Hematologické testy odobratých 

vzoriek krvi z potkanov preukázali, že u ožarovaných potkanov boli zvýšené 

hodnoty leukocytov zo 7,06 × 109/L na 9,21 × 109/L v porovnaní s neožiarenými 

potkanmi. Lymfocyty vzrástli pri ožarovaných potkanoch o viac ako 54 %. Okrem 

toho bola uskutočnená kvantitatívna analýza vzoriek leukocytov periférnej krvi 

pacientok s metastatickým karcinómom prsníka. Detekovali sme zmeny v expresii 

10 proteínov leukocytov pred zahájením liečby a po  aplikácii chemoterapie. 

 

Kľúčové slová: leukocyty, nízko-úrovňová laserová terapia, label-free kvantitatívna analýza. 

Úvod 

Aplikácia laserového žiarenia zlepšuje prirodzené obranné mechanizmy, dochádza 

k aktivácii imunokomplexných systémov T a B lymfocytov (Klima, 1986). Mokmeli a kol. 

uvádza, že B-lymfocyty, ktoré produkujú proteíny humorálnej imunity, sú spolu s T-

lymfocytmi aktivované laserovým žiarením. Laserové žiarenie ovplyvňuje sérové hladiny 

imunoglobulínov, pričom bol pozorovaný predovšetkým nárast koncentrácie IgM, IgA a IgG 

proteínov. Zmeny proteómu leukocytov sú kľúčové taktiež v zložitom viacstupňovom procese 

karcinogenézy. Leukocyty prostredníctvom cytokínov a produktov medzibunkového kontaktu 

regulujú motilitu buniek, diferenciáciu, proliferáciu a migráciu do tkanív. Krokom 

k bližšiemu pochopeniu nádorovej invázie je štúdium proteínového komplementu leukocytov. 

Karcinóm prsníka je najčastejšie diagnostikovaným zhubným nádorom postihujúci ženskú 

populáciu. Diagnostika skorého štádia tohto multifaktoriálneho ochorenia je napriek 

mamografickému skríningu naďalej závažným medicínskym problémom. Vytvorenie 

individuálnej 3D mapy proteínov pacientky prináša sľubnú cestu nájdenia prelomového 

markera (Bermejo-Pérez a kol. 2008). 
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Metódy 

V prvej časti našej práce boli potkany z rodu Wistar boli rozdelené do dvoch skupín, 

neožiarené potkany (kontrolná vzorka) a potkany ožiarené GaAlAs diódovým laserom 

(Maestro /CCM, Medicom Praha, λ = 830 nm, hustota výkonom 450 mW, denná dávka 10 

J/cm2). Následne boli uspaté ketamínom v kombinácií so xylazínom, kde im bola odobraná 

vzorka krvi s následným stanovením diferenciálnemu krvného obrazu. Predmetom štúdia 

druhej časti práce boli pacientky s karcinómom prsníka v metastatickom štádiu ochorenia 

diagnostikované de novo podstúpili vstupné vyšetrenia (diferenciálny krvný obraz, 

biochémia, stanovenie plazmatických onkomarkerov CEA, CA15-3). U pacientok bol 

aplikovaný rovnaký štandartný režim cytostatík. Všetky vyšetrenia zodpovedali zásadám 

uvedeným v Helsinskej deklarácii, a boli vykonané s povolením zodpovedného etického 

výboru Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach a etickej komisie lekárskej 

fakulty, UPJŠ v Košiciach. 

Odber vzorky krvi Krvné vzorky boli odobraté pred chemoterapiou a po prvom cykle 

chemoterapie. Krv bola odobraná pri izbovej teplote pomocou systému slúžiaceho na odber 

krvných vzoriek (BD, S-Monovette Sarstedt, Nemecko). 

Izolácia leukocytov Pri práci sme použili vzorky krvi 5 zdravých žien. Odobraná krv bola 

riedená roztokom PBS v pomere 1:1. Zriedená krv bola nanesená na povrch separačného 

média (PAA the cell culture company, Kanada). Po centrifugácii pri 800g počas 20 minút pri 

20oC, boli odobraté leukocyty. Použitím lyzačného roztoku (0,87% NH4Cl) boli odstránené 

červené krvinky a následne boli leukocyty prečisťované roztokom PBS. Leukocyty boli 

lyzované RIPA lyzačným  tlmivým roztokom (50 mM TRIS, 15 mM NaCl, 1% Triton X-100, 

1 mM EDTA) pH = 7,4 a precipitované acetónom.  

Stanovenie koncentrácie proteínov Na určenie koncentrácie proteínov bola použitá 

Bradfordova metóda pri ktorej bol pri vlnovej dĺžke 595 nm použitý UV-3600 Shimadzu UV-

VIS-NIR spektrofotometer.  

Digescia proteínov v roztoku Pelet proteínov bol rozpustený v 8M močovine (Tris-HCl, 

pH=8. K vzorke bol pridaný 0,1M DTT v 100mM Tris-HCl, pH=8. Následne bol pridaný 

roztok 0,5M IAA v 100mM Tris-HCl pH=8. Na vyzrážanie proteínov bol pridaný ľadovo 

chladný acetón. Vzorka bola centrifugovaná (15 min, 15000g, 4 °C) a následne vysušená. 

Proteinový pelet bol rozpustený v roztoku 8M močoviny v Tris–HCl, pH=8 a CaCl2 v 10 mM 

Tris-HCl, pH=8. Po pridaní trypsínu bola vzorka inkubovaná pri 37°C. Následne bola 

okyslená s 20 % TFA.  



23 

 

Kvantitatívna analýza proteínov leukocytov využitím nanoHPLC a Q-TOF hmotnostného 

spektrometra Kvantitatívna analýza proteínov (metóda spectral counting) bola vykonaná 

pomocou nanoHPLC v on-line spojení s Q-TOF hmotnostným spektrometrom (Agilent 6538). 

Nastavené parametre hmotnostného spektrometra: pozitívny mód, 5 prekurzorov pre MS 

skenovanie, aplikované napätie 2300 V. Pre Identifikácia proteínov bol použitý Mascot 

algoritmus s týmto nastavením: fixné modifikácie Karbamidometlácia Cys, Met - oxidácia 

ako variabilná modifikácia,  enzým trypsín, MS tolerancia 100 ppm, MS/MS tolerancia 200 

ppm, SwissProt databáza s ľudskou taxonómiou, p=0,05 a FDR<1%. Na účely kvantifikácie 

boli vzorky merané v triplikátoch. Všetky vzorky boli normalizované kvantilnou 

normalizáciou. 

Výsledky  

Z odobraných vzoriek krvi ožiarených a neožiarených potkanov boli vykonané 

hematologické vyšetrenia krvného obrazu. (Tabuľka 1). 

 

Tab. 1 Porovnanie výsledkov hematologických testov ožarovaných a neožarovaných 

potkanov. 

 Ožiarené potkany Neožiarené potkany 

WBC (× 109/l) 9,21 7,06 

RBC (× 1012/l) 8,81 9,01 

HGB (g/l) 159 156 

PLT (× 109/l) 836 985 

Lymf (× 109/l) 7,48 4,85 

 

Zo vzoriek leukocytov periférnej krvi pacientok s karcinómom prsníka po chemoterapii sme 

pomocou kvantifikačnej metódy (spectral counting) identifikovali 10 proteínov so zvýšenou 

reguláciou (obrázok 1). 
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Obr. 1 Zmeny proteínov leukocytov pacientok s karcinómom prsníka pred liečbou a po prvej 

chemoterapií. 10 identifikovaných proteínov vykazuje kvanitatívnu zmenu po 

chemoterapií v porovnaní so vzorkami pred chemoterapiou. 

 

Diskusia 

Z hematologických testov krvi neožiarených a ožiarených potkanov pomocou 

diódového lasera vyplýva, že hodnota leukocytov u neožarovaných potkanov teda našej 

kontrolnej vzorky bola 7,06 × 109/l. Po ožarovaní dosiahli leukocyty hodnotu 9,21 × 109/l, ich 

počet sa zvýšil o viac ako 30 %. Vzostup leukocytov u ožarovaných potkanov je možné 

vysvetliť tým, že laserové žiarenie podporuje prirodzenú obranyschopnosť jedinca. Zvýšili sa 

aj kvantitatívne hodnoty samotných lymfocytov z 4,85 × 109/l na 7,48 × 109/l, ktoré tvoria 

jednu z podskupín leukocytov. Tento nárast bol výrazný a predstavoval viac ako 54 %. 

Výsledky hematologických testov vykazujú nepatrný pokles v počte erytrocytov z 9,01 × 

1012/l na 8,81 × 1012/l a mierny vzostup hemoglobínu z 156 na 159 g/l. Z toho vyplýva, že 

použitím nízko-intenzívneho lasera nedošlo k výraznému zvýšeniu hemolýzy krvi. Zmeny vo 

výsledkoch nastali porovnaním kontrolných potkanov s ožarovanými potkanmi aj v prípade 

krvných doštičiek. U ožarovaných potkanov sme sledovali ich pokles z 985 × 109/l na 836 × 

109/l, ktorý predstavoval 15 %. Pokles trombocytov vplyvom ožiarenia zaznamenali vo svojej 

štúdií aj Timimi a kol. 
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Z kvantitatívnych výsledkov proteomickej analýzy vzoriek leukocytov pacientok 

s karcinómom prsníka pred a po chemoterapii vyplýva, že najvýraznejšia zmena 

tropomyosinu alpha-3 chain (TPM3) 150 %-ný nárast bol zaznamenaný u pacientky 2. Nárast 

proteínu TPM3 vo vzorkách s karcinómom prsníka je zaznamenaný vo viacerých 

publikáciách (Klopfleisch a kol., 2010). V prípade integrinu alpha-IIb (ITA2B) najvýraznejšia 

kvantitatívna zmena (72,94 %) sa spája s pacientkou 3. Integríny sprostredkovávajú adhéziu 

buniek do extracelulárneho matrixu. Je to základný bunkový proces, ktorý nielen reguluje rast 

buniek, diferenciáciu a smrť buniek, ale je spojený aj s metastázou a indukuje angiogenézu 

karcinómov (Vellon a kol., 2006).  

Najväčší rozdiel v koncentrácií pred a po chemoterapií gelsolinu (GELS) (362,5%) bol 

zaznamenaný u 2 pacientky. GELS je exprimovaný aj v nádorových bunkách a zohráva úlohu 

pri vzniku a vývoji tumorigenézy prsníka. Filamin A (FLNA) bol zaznamenaný vyše 100%-ný 

nárast spojený s pacientkou 3. Nadmerná expresia tohto proteínu vo vzorkách karcinómu 

prsníka naznačuje, že FLNA prispieva k rozvoju a progresií daného ochorenia (Jiang a kol., 

2013). V prípade cofilinu 1 (COF1) je najvyšší nárast u pacientky 2 (286 %). Zvýšená 

regulácia COF1 vo vzorkách karcinómu prsníka poukazuje na fakt, že by mohol byť použitý 

ako prognostický maskér. 

Záver 

Výsledky hematologických testov krvi ožiarených a neožiarených potkanov majú 

perspektívne a opodstatnené miesto vo výskume vplyvu nízko-intenzívneho lasera na 

organizmus. Nárast koncentrácie jednotlivých proteínov u pacientok s karcinómom prsníka po 

chemoterapii indikuje, že organizmus sa postupne vyrovnáva s liečbou a zvyšuje expresiu 

proteínov, ktoré sú pre ňho potrebné. Zmeny v elevácii rovnakých proteínov u rôznych 

pacientok je možné vysvetliť individuálnou reakciou organizmu na podávanú liečbu. 

Variabilné percentuálne zastúpenie rovnakého proteínu u rôznych pacientok súvisí aj 

s rozdielnym vekom a životným štýlom. Proteomická analýza leukocytov je potenciálne nová 

molekulárna cesta včasnej diagnózy, monitoringu účinnosti onkologickej liečby, predikcie 

kulminatívnej toxicity, ireverzibilného poškodenia buniek a ďalšieho pokroku vysoko cielenej 

liečby “šitej na mieru”.  
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Využitie glukózy v metabolizme nádorových buniek 
 

Čapláková V., Jurečeková J., Babušíková E. 

 

Abstrakt 

Glykolýza – metabolická dráha degradácie glukózy – patrí medzi základné 

metabolické procesy a pre mozog, ktorý využíva za normálnych podmienok len 

glukózu je táto metabolická dráha esenciálna. Nádorové bunky sú neustále deliace 

sa bunky, ktoré potrebujú dostatok energie a metabolických intermediátov, aby 

mohli nekontrolovane rásť a expandovať do okolia. Ukazuje sa, že aj taký 

základný proces, ktorým glykolýza určite je, si nádorové bunky dokážu zmeniť 

a využiť ho maximálne vo svoj prospech. 

 

Kľúčové slová: energetický metabolizmus, glykolýza, nádorové ochorenia. 

Úvod 

Nádorové ochorenia patria medzi ochorenia, ktorým sa stále venuje najväčšia 

pozornosť lekárov, vedcov, grantových a neziskových organizácií. Vzhľadom na tragický 

priebeh väčšiny nádorových ochorení stojí pred ľudstvom stále výzva pochopiť metabolizmus 

nádorových buniek, ale najmä nájsť účinnú a 100 % terapiu. Nádorové ochorenia sú veľmi 

komplexné a heterogénne, čo ešte viac komplikuje nájsť univerzálny liek. Poznáme deväť 

základných znakov (1), ktoré odlišujú nádorovú bunku od normálnej fyziologickej bunky: 

1) nestabilita genómu, 

2) rezistencia na inhibičné faktory rastu bunky, 

3) neobmedzená bunková proliferácia, 

4) schopnosť invázie do okolitých tkanív, tvorba metastáz, 

5) stimulácia angiogenézy, 

6) neobmedzená replikácia, 

7) rezistencia buniek na apoptózu, 

8) vyhnutie sa bunkám imunitného systému, 

9) deregulácia a preprogramovanie energetického metabolizmu. 

Najvýznamnejšou charakteristikou nádorovej bunky je nestabilita genómu a vznik mutácii na 

všetkých úrovniach: 

 bodové mutácie, 

 inzercie, 

 delécie, 

 translokácie, 
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 amplifikácia, 

ako i epigenetické modifikácie, ktoré sa podieľajú na vzniku, vývoji a fenotype nádorového 

ochorenia. Podrobnejšie analýzy ukazujú, že niektoré mutácie významne ovplyvňujú signálne 

dráhy a procesy vedúce k malígnej transformácii buniek (2). 

 Jedným z neskôr pridaných základných znakov do zoznamu charakteristiky 

nádorových buniek bola zmena energetického metabolizmu a práve tejto črte nádorových 

ochorení sa budeme venovať v ďalšej časti článku. 

Metabolizmus glukózy v zdravej bunke 

 Metabolizmus zdravých buniek je odlišný od metabolizmu nádorových buniek. 

Nekontrolované delenie nádorových buniek si vyžaduje zmeny mnohých biochemických dráh 

za účelom rýchleho získavania energie, replikácie DNA a tvorby biomakromolekúl (lipidov, 

sacharidov, bielkovín a nukleových kyselín). Jednou z najbežnejších biochemických 

charakteristík, ktorými sa vyznačujú nádorové bunky je zmena glukózového metabolizmu (3). 

Hlavným energetickým zdrojom, ktorým bunky získavajú energiu je oxidácia 

sacharidov. Pre bunky je najdôležitejším sacharidom – glukóza. V zdravých bunkách sa 

zúčastňuje tvorby energie vo forme molekúl adenozíntrifosfátu (ATP) v troch následných 

procesoch: glykolýza, citrátový cyklu (Krebsov cyklus, cyklus trikarboxylových kyselín) 

a proces oxidačnej fosforylácie (obr. 1). Medziprodukt, ktorý spája glykolýzu s citrátovým 

cyklom a oxidačnou fosforyláciou je pyruvát. 

 
Obr. 1 Komplexné využitie glukózy za aeróbnych podmienok 
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Glukóza, ktorá vstupuje do bunky sa oxiduje v glykolýze za vzniku dvoch molekúl 

pyruvátu, dvoch molekúl ATP a dvoch molekúl nikotínamidadeníndinukleotidu (NADH + 

H+). Pyruvát je následne transportovaný do mitochondrií a pomocou 

pyruvátdehydrogenázového komplexu dekarboxylovaný na acetylkoenzým A. 

Acetylkoenzým A je oxidovaný v citrátovom cykle za vzniku CO2, ATP a redukovaných 

koenzýmov (nikotínamidadeníndinukleotid – NADH a flavínadeníndinukleotid – FADH2), 

ktoré sú metabolizované v procese oxidačnej fosforylácie za vzniku vody a ATP. 

Pyruvát môže byť metabolizovaný dvomi spôsobmi: premenou na acetylkoenzým A (v 

prítomnosti O2) a premenou na laktát (v neprítomnosti O2). V prítomnosti kyslíka 

(v podmienkach normoxie, 2 – 3 % obsah O2 v tkanivách za fyziologických podmienok) je 

pyruvát metabolizovaný pyruvátdehydrogenázovým komplexom na acetylkoenzým A. 

Acetyl-koenzým A je kompletne oxidovaný v reakciách citrátového cyklu na oxid uhličitý 

pričom sa súčasne produkujú redukované ekvivalenty: nikotínamidadeníndinukleotid 

(NADH) a flavínadeníndinukleotid (FADH2). Tieto koenzýmy sú využité v  mitochondrii pri 

syntéze molekúl ATP v procese oxidačnej fosforylácie. Medziprodukty citrátového cyklu, 

vzhľadom na neustály priebeh citrátového cyklu ako aj ich využívanie v anabolických 

procesoch, môžu byť dopĺňané anaplerotickými reakciami. Najdôležitejšie sú premena 

pyruvátu na oxalacetát pomocou pyruvátkarboxylázy a oxidačná deaminácia aminokyseliny 

glutamátu za katalytického pôsobenia glutamátdehydrogenázy a vzniku α-ketoglutarátu 

(kľúčový medziprodukt citrátového cyklu). Pri nedostatku kyslíka je pyruvát prednostne 

premieňaný na laktát (kyselinu mliečnu) pomocou laktátdehydrogenázy (LDH). 

Metabolizmus glukózy v nádorovej bunke 

 V nádorových bunkách (obr. 2) je metabolizmus glukózy odlišný a v porovnaní so 

zdravými bunkami sa vyznačuje určitými charakteristickými aspektmi: 

 Nádorové bunky sa vyznačujú zvýšenou expresiou glukózových transportérov 

a zvýšeným príjmom glukózy do buniek, ako aj  jej zvýšeným metabolizovaním v 

procese glykolýzy. 

 Väčšina medziproduktov, ktoré sa vytvárajú v reakciách glykolýzy, je prednostne 

využitých ako prekurzory v biosyntetických dráhach – vznik: nukleotidov, lipidov, 

aminokyselín, ktoré poskytujú nové stavebné zložky pre proliferujúce bunky. 

 V rakovinových bunkách je uprednostnené metabolizovanie glukózy na laktát aj za 

aeróbnych podmienok. 
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Nádorové bunky produkujú veľké množstvá laktátu a to i za aeróbnych podmienok. 

Tento metabolický fenomén pozoroval ako prvý Otto Warburg a možno ho preto nazvať ako 

Warburgov efekt, alebo ako proces aeróbnej glykolýzy (3, 4). Hoci, v zdravej bunke je 

metabolická premena glukózy na laktát z hľadiska získavania energie menej účinná oproti 

oxidačnej fosforylácii (približne 18-krát nižšia účinnosť produkcie energie), zdá sa, že pre 

nádorové bunky je proces glykolýzy selektívne výhodný. Primárnym cieľom aeróbnej 

glykolýzy je produkcia medziproduktov, ktoré sú využité na syntézu biomolekúl, zatiaľ čo, 

zdravé bunky metabolizujú glukózu na oxid uhličitý s cieľom maximálnej produkcie energie 

vo forme molekúl ATP (3). Dnes je známe, že proliferujúce nádorové bunky na pokrytie 

vysokých energetických požiadaviek získavajú energiu (ATP) tak procesom aeróbnej 

glykolýzy, ako aj oxidačnou fosforyláciou v dýchacom reťazci mitochondrií (2, 3). 

 

 
Obr. 2 Schematické znázornenie metabolizmu glukózy v nádorovej bunke za aeróbnych 

podmienok 

  

 V nádorovej bunke (zelené šípky) je prevažná väčšina medziproduktov glykolýzy 

nasmerovaná do biosyntetických dráh za účelom produkcie biomolekúl. Pyruvát je prednostne 

metabolizovaný na laktát a iba malá časť pyruvátu vstupuje do oxidačného metabolizmu. 

V zdravej bunke je glukóza metabolizovaná v reakciách glykolýzy na pyruvát. Väčšina 

pyruvátu je ďalej oxidovaná v reakciách citrátového cyklu a v procese oxidačnej fosforylácie 

za účelom produkcie ATP. PDH – pyruvátdehydrogenázový komplex, CC – citrátový cyklus, 

OF – oxidačná fosforylácia, GL – glutaminolýza, AcCoA – acetylkoenzým A, MK – syntéza 
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mastných kyselín a lipidov, PC – pentózový cyklus, NK – syntéza nukleotidov a nukleových 

kyselín. 

 Okrem glukózy druhým významným metabolickým substrátom, ako aj donorom 

uhlíka a dusíka pre nádorovú proliferujúcu bunku je glutamín. Premena glutamínu na 

glutamát umožňuje zapojenie sa aminokyseliny do citrátového cyklu, kde prispieva 

k metabolizovaniu citrátu, ktorý môže byť využitý na syntézu lipidov (5). Metabolizovanie 

glutamínu a tiež aj glukózy prispieva k produkcii významného redukovaného kofaktora 

nikotínamidadenídinukleotidfosfátu (NADPH), ktorý sa v nádorovej bunke podieľa na 

biosyntetických redukčných reakciách, udržiavaní redoxného systému bunky a zvýšení 

antioxidačnej kapacity, čím výrazne prispieva k rastu nádorovej bunky (6). 

 Zmenené metabolické dráhy sú v nádorových bunkách riadené signálnymi dráhami 

pomocou aktivácie niektorých onkogénov alebo potlačením či stratou aktivity tumor 

supresorových génov (antionkogénov). Stimulácia receptorov rastových faktorov vedie 

k aktivácii mnohých signálnych molekúl a k následnej zmene metabolických dráh. 

 Zvýšená aktivita fosfatidylinozitol-4,5-bisfosfát-3-kinázy (PI3K) vedia k nádorovému 

bujneniu. Táto kináza aktivuje proteínkinázu B (PKB, Akt), kódovanú onkogénom AKT1 (v-

Akt murine thymoma viral oncogene homolog 1), čo vedie k zvýšenej expresii glukózových 

transportérov a enzýmov glykolýzy (2). Opačne môžu pôsobiť aktivované tyrozínkinázy, 

ktoré negatívne regulujú aktivitu izoformy pyruvátkinázy (PKM2, pyruvate kinase muscle, 

najvýznamnejší enzým regulujúci rýchlosť glykolýzy) a syntézu pyruvátu, čím podporujú tok 

medziproduktov glykolýzy do anabolických dráh (4, 7). Aktivovaný onkogén c-Myc (v-Myc 

avian myelocytomatosis viral oncogene homolog), kódujúci transkripčný faktor, ovplyvňuje 

zvýšenú expresiu izoformy PKM2, a podieľa sa na metabolizme glutamínu a podporuje 

tvorbu redukovaných kofaktorov NADPH (4, 8). Ďalší významný tumor-supresorový proteín 

p53, kódovaný génom p53, potláča Warburgov efekt, podporuje oxidačnú fosforyláciu 

a metabolizmus glutamínu pomocou transkripčnej aktivácie cieľových génov. Mnohé typy 

nádorov sa vyznačujú stratou jeho aktivity, čo má protichodný vplyv na tieto metabolické 

dráhy (3). 

 Narušená aktivita regulačných génov, ktoré kontrolujú metabolizmus glukózy, 

zasahuje do iných signálnych dráh a podieľajú sa aj na formovaní ďalších charakteristických 

čŕt nádorovej bunky. Metabolizmus glykolýzy podporuje na jednej strane rast nádorovej 

bunky a na druhej strane potláča signály, ktoré vedú k programovanej bunkovej smrti, 

apoptóze (6). Stimulácia aktivity kinázy AKT1 v dôsledku genetických mutácií inhibuje 
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funkciu niektorých apoptotických bielkovín (napr.: Bax, BCL2-associated X protein), čím 

vykazuje anti-apoptotické účinky (9). Dokonca i samotné enzýmy glykolýzy regulujú aktivitu 

apoptotických bielkovín. Jedným z príkladov je pyruvátkináza (PKM2), ktorá zvyšuje 

expresiu anti-apoptotickej bielkoviny Bcl-xL (BCL2-like 1) (10). 

Záver 

 Medzi významné aspekty hľadania účinnej terapie nádorových ochorení patrí aj 

poznanie zmien v základných metabolických dráhach. Glukóza sa v nádorovej bunke 

metabolizuje v procese glykolýzy prevažne za vzniku laktátu tak za aeróbnych ako 

i anaeróbnych podmienok. Intermediáty metabolickej dráhy sa využívajú na syntézu 

biomolekúl, ktoré zabezpečujú rast a proliferáciu nárových buniek, preto lepšie porozumenie 

zmien v energetickom metabolizme môže zefektívniť prevenciu, diagnostiku a liečbu 

nádorových ochorení. 
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Epidemiológia nádorov mozgu na Slovensku 

 
Dluhá J., Nosáľ V., Sivák Š., Kantorová E., Kalmárová K., Chakameh S. D.,  Kurča E. 

 

Abstrakt 

Primárne nádorové ochorenie mozgu predstavuje približne 1,4 % zo všetkých 

nádorových ochorení a 2,3 % zo všetkých úmrtí v súvislosti s nádorovým 

ochorením. Na Slovensku za obdobie 2003-2008 bol priemerný výskyt tohto 

ochorenia 7,3 diagnostikovaných na 100 000 obyvateľov. Mortalita na území 

Slovenska bola 6/100 000 v spomínanom období. Najpočetnejší histologizovaný 

nádor bol glioblastóm a v najmenšej miere bol záchyt meduloblastómu.  

 

Kľúčové slová: epidemiológia, nádory mozgu. 

Úvod 

Nádor mozgu je abnormálny rast tkaniva do mozgu alebo do miechového kanála. 

Okrem nádorov sa môže jednať o cysty, abcesy, veľké aneuryzmy, hematómy ale aj 

hydrocefalus. Klinické príznaky sa  môžu prejaviť ako celkové a/alebo ložiskové a ich rozsah 

je daný biologickým charakterom procesu – obvykle niekoľko týždňov, mesiacov niekedy až 

rokov (1). 

Klinické symptómy závisia od miesta lokalizácie, rýchlosti rastu a patológie. Každý 

druh nádoru má potenciál vytvárať fokálny deficit a zvyšovať tak intrakraniálny tlak. Tieto 

príznaky sa najčastejšie manifestujú pri vysoko malígnych nádoroch mozgu pre ich rýchly 

rast a nekrózu okolitého mozgového tkaniva. Na rozdiel nádory s nízkym stupňom malignity 

sú menej deštruktívne a častejšie sa manifestujú ako záchvatové stavy. Jedna z klinických 

štúdií, ktorá sa zaoberala klinickými prejavmi u pacientov s nádormi mozgu, preukázala, že 

bolesti hlavy a záchvaty boli najčastejšími príznakmi nasledované neurologickým ložiskovým 

deficitom a kognitívno-behaviorálnymi zmenami (2).  

Metodika 

Jedná sa o retrospektívnu štúdiu s cieľom zistiť incidenciu, mortalitu a typ primárnych 

malígnych nádorov mozgu v Slovenskej republike za obdobie 2003 až 2008. Údaje boli 

zistené z centrálnej databázy z Národného onkologického registra v Bratislave, ktorý spravuje 

Národné centrum zdravotníckych informácií.  
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Výsledky 

Na území Slovenskej republiky bolo za obdobie od roku 2003 do roku 2008 

diagnostikovaných 2340 (7,3/100 000 obyvateľov) malígnych nádorov mozgu, 

v medzinárodnej klasifikácií chorôb C710-719, na celkový počet obyvateľov Slovenska. 

Z toho 1242 mužov (7,9/100 000 obyvateľov) a 1098 žien (6,6/100 000 obyvateľov). Najvyšší 

výskyt bol v roku 2008 (8,2/100 000), tabuľka č.1. Za obdobie od roku 2003 do 2008 zomrelo 

na území Slovenska 1953 obyvateľov (6/100 000) na primárne poškodenie mozgu malígnym 

procesom z toho 1046 mužov (6,7/100 000) a 907 žien (5,2/100 000). Najvyššia úmrtnosť 

bola zaznamenaná v roku 2005 (6,3/100 000), tabuľka č.2. V populácií sa najčastejšie 

vyskytoval glioblastóm (30,62 %) a v najnižšom zastúpení meduloblastóm (2,12 %). Ďalej 

oligodendroglióm (3,12 %), ependýmom (3,29 %), astrocytóm (24,04 %), oligodendroglióm 

(4,83 %), lymfóm (2,5 %), iné (4,38 %) a neznáme (25,10 %). Až v 25 % nebol tumor 

histologicky verifikovaný. Výsledky sú prehľadne umiestnené v tabuľke č.3. 

 

Tab. 1 

Incidencia v SR od r.2003 do r.2008 

 

Muži Ženy 

Počet x/100 000  Počet x/100 000 

2003 

 

184 7 178 6,4 

2004 

 

231 8,8 188 6,8 

2005 

 

204 7,8 183 6,6 

2006 

 

197 7,5 172 6,2 

2007 

 

193 7,4 172 6,2 

2008 

 

233 8,9 205 7,4 

 

Tab. 2 

Mortalita v SR 

 

Muži Ženy 

Počet x/100 000 Počet x/100 000 

2003 

 

162 6,2 155 5,6 

2004 

 

173 6,6 158 5,7 

2005 

 

184 7,0 154 5,5 

2006 

 

172 6,6 137 4,9 

2007 

 

173 6,6 154 5,5 

2008 

 

182 6,9 149 5,4 

 

Tab. 3 

Histológia za obdobie 2003-2008 
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Oligodendroglióm 3,12% 

Ependymóm 3,29% 

Astrocytóm 24,04% 

Glioblastóm 30,62% 

Oligodendrocytóm 4,83% 

Meduloblastóm 2,12% 

Lymfóm 2,50% 

iné 4,38% 

neznáma 25,10% 

 

Diskusia a záver 

Nádorové ochorenie mozgu predstavujú približne 1,4 % zo všetkých nádorových 

ochorení a 2,3 % zo všetkých úmrtí v súvislosti s nádorovým ochorením. Incidencia 

primárnych mozgových malignít sa pohybuje medzi 4 a 10/100 000 v celkovej populácií. 

Incidencia stúpa s pribúdajúcim vekom (4/100 000 do veku 12 rokov; 6/100 000 do 35 rokov; 

18/100 000 do 55 rokov; 70/100 000 do 70 rokov), (3). 

V roku 2002 bolo viac než 35 000 (6/100 000) Američanom diagnostikovaný primárny 

mozgový nádor (4). Celoslovenská incidencia za obdobie 2003-2008 bola 7,3 chorých na 

100 000 obyvateľov, čo predstavovalo 2340 novodiagnostikovaných nádorov mozgu. 

Najvyšší výskyt na Slovensku bol v roku 2008 (8,2/100 00). U mužskej populácie bol záchyt 

ochorenia vyšší v porovnaní s opačným pohlavím (muži 7,9/100 000, ženy 6,6/100 000). 

V porovnaní s údajmi o výskyte z Veľkej Británie, kde je incidencia primárnych nádorov 

mozgu 15,3/100 000 (2) je celoslovenský výskyt ochorenia nižší. Úmrtnosť na území 

Slovenska v spomínanom období bola opäť vyššia u mužskej populácie (muži 6,7/100 000, 

ženy 5,4/100 000). Najvyššia úmrtnosť na Slovensku bola zaznamenaná v roku 2005 (6,3/100 

000). Vo Veľkej Británii je prežívanie do 1 roka u 30 % pacientov s malígnym nádorom 

mozgu, u 15 % do 5 rokov. V Európe je 5 ročné prežívanie približne u 17-20 % v porovnaní 

s 25 % v USA (2).V súčasnej dobe vďaka zlepšeným diagnostickým metódam je približne 

16 800 nádorov mozgu diagnostikovaných ako malígne formy so zlou prognózou (5). 

U dospelých jedincov patrí úmrtnosť na primárne mozgové tumory na druhé miesto pri 

základnom neurologickom ochorení hneď po náhlych cievnych mozgových príhodách. 

Najčastejšie nádory dospievania sú nádory zo zárodočných buniek a astrocytómy. V strednom 

veku života astrocytómy, meningeómy a adenómy hypofýzy a u staršej populácie sa jedná 

väčšinou o vysoko malígne astrocytómy a metastázy. Nádory lokalizované infratentoriálne sú 
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bežnejšie v detstve. 70 % detských primárnych vnútrolebečných nádorov vzniká v mozočku 

a mozgovom kmeni, najmä astrocytómy, ependymómy a meduloblastómy. Meningeómy 

a neurinómy sa vyskytujú častejšie u žien, astrocytómy naopak u mužov (2). Histologické 

nálezy získané na Slovensku svedčia pre najvyšší výskyt glioblastómov (30,62 %) 

a v najnižšej miere bol zachytený meduloblastóm (2,12 %). Podľa Americkej asociácie 

mozgových nádorov je v USA najviac histologicky potvrdený  glioblastóm (17%) a najmenší 

záchyt je meduloblastómu (1 %). Čo nasvedčuje pre podstatne vyšší výskyt glioblastómov na 

území Slovenska v porovnaní s USA. 

Keďže sa jedná o vysoko malígne procesy je potrebné naďalej zotrvať v intenzívnej 

a najmä skorej diagnostike ako aj v hlásení jednotlivých prípadov do národného 

onkologického registra.  

 

Poďakovanie:  

Práca bola podporená projektom „Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin), 

ITMS kód projektu 26220220187, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ/ERDF. 

 

Zoznam bibliografických odkazov 

1. AMBLER, Z. a i. Základy neurológie. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-707-3. 

2. RESS, J. a i., Neurology: A Queen Square Textbook Edited by Charles Clarke, Robin 

Howard, Martin Rossor and Simon Shorvon. Blackwell Publishing Ltd., 2009. ISBN 

978-1-405-13443-9. 

3. EL-ZEIN, R. a i., Brain Tumors. New Jersey: Humana Press, 2005. ISBN 1-59259-

843-9 

4. MCCARTHY, B. J. a i. Consensus Conference on Brain Tumor Definition for 

registration. November 10, 2000. Neurooncol, 2:134–145. 

5. AMERICAN CANCER SOCIETY. Cancer Facts and Figures. American Cancer 

Society, Inc. 2002. 

 

 

 

Dluhá J.1, Nosáľ V.1, Sivák Š.1, Kantorová E.1, Kalmárová K.1, Chakameh S. D.2,  

Kurča E.1 

1. Neurologická klinika  JLF UK a UNM, Martin 

2. Národný onkologický register 

Národné centrum zdravotníckych informácií 

Bratislava 



38 

 

Možnosti využitia spektroskopie magnetickej rezonancie pri 

diagnostike nádorov mozgu 

 

D. Dobrota1, P. Hnilicová1, M. Bittšanský1, E. Baranovičová1 

 

Abstrakt 

V súčasnej medicíne nadobúda magnetická rezonancia (MR) stále významnejšie 

postavenie vďaka svojmu diagnostickému prínosu. Vzhľadom na jej 

neinvazívnosť zaznamenáva najväčšie praktické uplatnenie predovšetkým pri 

onkologických ochoreniach. Prostredníctvom magnetickej rezonančnej 

spektroskopie (MRS) je možné získať jedinečnú, neinvazívnu biochemickú 

analýzu tkaniva nádorov mozgu a umožniť tak presnejšiu lokalizáciu, detailnejšiu 

a rýchlejšiu diagnostiku, ale aj monitorovanie priebehu či dynamiky 

intrakraniálnych nádorov. Kombinovaná aplikácia modalít MR navyše 

predstavuje vysoko aktuálny medicínsky trend individualizovaného prístupu k 

pacientovi 
 

Kľúčové slová: nádory mozgu; magnetická rezonancia; 1H MRS; 31P MRS. 

Magnetická rezonancia a nádory mozgu 

Napriek existujúcim možnostiam terapeutických postupov je prežívanie pacientov 

s nádormi mozgu nízke [1,2,3]. Malígne mozgové nádory sú najčastejšou príčinou úmrtia na 

solídny typ nádoru u detí a treťou najčastejšou príčinou úmrtia na zhubný nádor 

u adolescentov a dospelých vo veku 15 – 34 rokov [4]. Hlavným predpokladom úspešnosti 

protinádorovej terapie je včasná a presná diagnóza, ktorá závisí hlavne od stanovenia typu 

a stupňa malignity, lokalizácie, veľkosti, invazívnosti, prípadne metastázovania nádoru 

[5,6,7]. Štandardom v diagnostike nádorov mozgu je zobrazovanie pomocou magnetickej 

rezonancie (MRI), ktoré môže pomôcť k odhadu typu nádoru, poprípade stupňa jeho 

zhubného bujnenia, aj keď aj toto stanovenie môže byť subjektívne a nie vždy presné [7,8,9]. 

Preto je trendom modernej medicíny zavádzať podporné diagnostické metodiky umožňujúce 

presnejšiu, objektívnejšiu a predovšetkým personalizovanú diagnostiku nádorov mozgu 

[9,10,11]. Rôzne modality MR poskytujú jedinečnú anatomickú, morfologickú, ale aj 

biochemickú analýzu tkaniva mozgu, neinvazívnou in vivo metódou [12,13,14]. Napomáhajú 

aj pri plánovaní chirurgického zákroku a pri následnom hodnotení účinnosti terapie, prípadne 

pri verifikovaní prítomnosti recidívy [10,15,14].  

Magnetická rezonančná spektroskopia a nádory mozgu 

Významnou modalitou MR je aj magnetická rezonančná spektroskopia (MRS), ktorá 

umožňuje odlíšiť metabolity prítomné v tkanive na základe rozdielnej rezonujúcej frekvencii 
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jadier vyskytujúcich sa v rozličnom molekulárnom prostredí. Signály takto sledovaných 

metabolitov sa zobrazujú v podobe píkov vytvárajúcich MR spektrum [11,16]. MRS 

v priebehu rokov dosahovala stále väčšej významnosti a vďaka svojej neinvazívnosti získala 

jedinečné uplatnenie pri vyhodnocovaní biochemických zmien v tkanivách in vivo za 

normálnych a patologických podmienok [14,17]. Aj v onkologickej praxi prináša užitočné 

informácie o zdravom alebo nádorovom tkanive mozgu, a tak dokáže zvýšiť citlivosť 

a špecifickosť MR meraní až na 80-90 % [18,19,20,21]. 

Protónová MRS a nádory mozgu  

Protónová magnetická rezonančná spektroskopia (1H MRS) zaznamenáva signál 

rezonujúcich 1H jadier určitých chemických zlúčenín, ktoré transformuje do formy 

metabolických píkov (Obr. 1), [9,10,16]. Týmto spôsobom umožňuje 1H MRS neinvazívne, 

in vivo vyšetrenie metabolizmu mozgového tkaniva, umožňuje získať informácie 

o neurónovej funkčnosti (signál neurotransmiterov glutamát-Glu, glutamín-Gln a γ-

aminomaslová kyselina-GABA) a životaschopnosti (typický marker je spoločný pík N-

acetylaspartátu a N-acetyl-aspartyl-glutamátu-tNAA) a o významných membránových 

zmenách (signál cholín obsahujúcich komponentov-tCho) a bunkových biochemických 

a energetických procesoch (píky myoinositolu-mI alebo zlúčenín obsahujúcich kreatín-tCr), 

[11,17,22]. Zároveň je možné detegovať zmeny niektorých mozgových metabolitov, ako je 

zvýšenie laktátu, lipidov alebo makromolekúl, a teda sledovať patologické zmeny nádorového 

tkaniva, a to oveľa skôr, než sa stanú morfologicky výraznými [6,21,23]. Mnohé štúdie 

deklarujú, že pomocou 1H MRS je dokonca možné jasne rozlíšiť niektoré histologické typy 

a stupne malignity nádorov mozgu [10,24,25,26]. 

Fosforová MRS a nádory mozgu 

Fosforová magnetická rezonančná spektroskopia (31P MRS) umožňuje vyhodnocovať 

koncentrácie zlúčenín, ktorých funkčné skupiny obsahujú rezonujúce fosforové jadrá 

[14,16,20]. Vďaka tomu, že sa fosfor 31P vyskytuje v prekurzoroch syntézy 

(fosfomonoestery - PME) a produktoch degradácie (fosfodiestery - PDE) membránových 

fosfolipidov, energetických zásobných zlúčeninách (fosfokreatín - PCr, anorganický fosfát -

 Pi a adenozíntrifosfáty: α-, β- a γ-ATP) a v podobe fosforečnanových aniónov aj v intra- 

a exracelulárnej tekutine, je pomocou 31P MRS možné neinvazívne analyzovať stav 

energetického metabolizmu buniek, vyhodnocovať intracelulárne hodnoty pH alebo sledovať 

tvorbu, resp. rozpad bunkových membrán (Obr. 2), [27,28,29]. V nádoroch mozgu je na 
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základe 31P MRS možné pozorovať zvýšenú bunkovú proliferáciu (zvýšené hladiny PME 

a PDE), ale aj nárast spotreby energie (zvýšenie hladiny ATP a Pi, pokles PCr), [28,30-32]. 

Zároveň bolo dokázané, že v dôsledku mechanizmov potláčajúcich akumuláciu 

intracelulárnych protónov v bunkách dochádza k nárastu intracelulárneho pH v nádoroch 

v porovnaní so zdravými bunkami tkaniva mozgu [27,33,34]. 

 

 
Obr. 1 Neinvazívne vyšetrenie nádorového tkaniva v mozgu in vivo použitím 1H a 31P 

MRS umožňuje analyzovať alternácie špecifických metabolitov. Znázornené spektrá boli 

merané pomocou 1,5T MR skenera a vyhodnotené v programe LCModel pre 1H MRS (verzia 

6.2-1L) a jMRUI (verzia 5.0) pre 31P MRS. 

Záver 

Modality MR sú perspektívne neinvazívne vyšetrovacie metódy, ktoré však ešte stále 

nie sú rutinne využívané v onkologickej klinickej praxi. Je pritom nesporné, že zavedenie 

prídavných vyšetrení rôznych in vivo MR parametrov tkaniva mozgu u pacientov so 

suspektným intrakraniálnym nádorom by mohlo poskytnúť relevantné informácie a napomôcť 

spresniť diagnostiku, ale aj individualizovať zvolenú terapiu a tiež sledovať efektívnosť 

zvolenej terapie. 
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Využitie T2 relaxometrie pri diagnostike intrakraniálnych 

nádorov - prvotná štúdia meningiómov 

 

P. Hnilicová, R. Richterová, M. Bittšanský, E. Baranovičová, D. Dobrota 

 

Abstrakt 

Hoci je magnetická rezonancia (MR) už dobre známym neinvazívnym 

medicínskym nástrojom, jej modality ešte stále nie sú rutinne využívané 

v onkologickej klinickej praxi. Zavedenie prídavných vyšetrení rôznych in vivo 

MR parametrov tkaniva mozgu u pacientov so suspektným intrakraniálnym 

nádorom by mohlo poskytnúť relevantné informácie a napomôcť spresniť 

diagnostiku ale aj individualizovať zvolenú terapiu. Odborné štúdie naznačujú 

potenciálny prínos relaxometrie MR, konkrétne mapovania parametra T2 v tkanive 

mozgu. V pilotnej štúdii bolo našou snahou overiť metodiku meraní 

a vyhodnocovaní dát, ako aj diagnostickú relevanciu T2 relaxometrie u pacientov 

s diagnosticky potvrdeným meningiómom. Potvrdili sme markantný nárast hodnôt 

T2 v dôsledku nádorovej aktivity v tkanive mozgu a dokázali tak metodickú 

uskutočniteľnosť a perspektívnu klinickú aplikovateľnosť metodiky 

v onkologickej praxi. 

 

Kľúčové slová: meningióm; magnetická rezonancia; T2 relaxometria. 

Úvod 

Zlatým štandardom v diagnostike intrakraniálnych nádorov je magnetické rezonančné 

zobrazovanie (MRI), ktoré umožňuje detekciu lézie a v mnohých prípadoch aj stanovenie 

rozsahu infiltrácie okolitého tkaniva mozgu, hoci dôkladnejšie determinovanie je do značnej 

miery subjektívne a nie vždy presné [1,2]. Pri diagnostike rozličných patológií mozgu sa často 

využívajú T2-vážené MRI [3,4,5], ktoré sa vo všeobecnosti pokladajú za „patologické skeny“ 

[6,7]. Podstatou metódy sú odlišné T2 relaxačné časy zdravého a patologicky zmeneného 

tkaniva mozgu [2,4,8]. Relaxačný čas T2 je hodnota odzrkadľujúca spin-spinové interakcie 

medzi molekulami [9,10]. Podstatne dlhšie relaxačné časy T2 majú malé, voľné a rýchlo sa 

pohybujúce molekuly a naopak, efektívnejšia T2 relaxácia je v pevnom skupenstve v 

porovnaní s kvapalinami [9,11]. Je to podmienené tým, že tuhé látky a väčšie makromolekuly 

sa vyznačujú stabilnou molekulovou štruktúrou podporujúcou existenciu silných lokálnych 

magnetických polí [10,12]. Mnohé (pre)klinické štúdie sa zameriavajú na mapovanie 

samotného parametra T2, čo umožní získať dôležitú informáciu o mobilite chemického 

prostredia skúmaného tkaniva, neinvazívnou in vivo metódou [5,8,13]. Ďalšou výhodou tejto 

MR metódy je počítačový algoritmus vyhodnocovania obrazových dát do podoby číselných 

výstupov, ktoré maximalizujú objektivizáciu vyšetrenia [4,6,12]. Relaxometria tak postupne 



45 

 

získava uplatnenie pri psychiatrických ochoreniach [5,14,15], ale aj pri neurodegeneratívnych 

poškodeniach mozgu [7,16,17] a potenciál sa javí aj v diagnostike onkologických ochorení 

[3,18,19]. V našej štúdii sme sa zamerali na mapovanie T2 relaxačného času v prípade 

prítomnosti meningiómu. Meningiómy sú zväčša pomaly rastúce intrakraniálne nádory, ktoré 

však predstavujú až 34 % z primárnych mozgových nádorov [20,21]. Z histopatologického 

pohľadu je možné ich rozdeliť na niekoľko typov, od výlučne benígneho charakteru so 

zriedkavým výskytom recidív až po agresívny typ (WHO st. II – III) s recidívami 

a v ojedinelých prípadoch aj metastázami [21,22]. Nie všetky typy meningiómov sú 

jednoznačne diagnostikovateľné a preto je potrebné zaviesť nápomocné markery ich bližšieho 

determinovania [3,18,23]. Mapovanie parametra T2 by mohlo umožniť prehľadnou formou 

sledovať zmeny chemického prostredia tkaniva mozgu v prípade infiltrácie meningiómom 

[12,24]. 

Materiál a metódy 

Vyšetrovacie metódy použité v tejto práci sú neinvazívne a schválené Etickou 

komisiou JLF UK ako súčasť výskumných projektov. V rámci prvotnej štúdie bolo 

zmeraných 5 pacientok (priemerný vek 64 ± 16 rokov) s histologicky potvrdeným 

meningiómom I stupňa malignity. Pacientky boli poučené o priebehu aj náplni vyšetrenia 

a podpisovali informovaný súhlas s jeho vykonaním. 

Všetky merania boli vykonané na klinickom celotelovom MR skeneri Siemens 

Magnetom Symphony (Erlangen, Nemecko) s veľkosťou indukcie magnetického poľa 1,5 T. 

Za účelom získania T2 relaxometrických dát bola použitá protónová 8-kanálová viac-

elementová objemová hlavová cievka spoločnosti Siemens (Erlangen, Nemecko). 

Do meracieho protokolu boli najprv zaradené lokalizačné série T2-vážených MRI 

v axiálnej, koronárnej a sagitálnej rovine s nasledujúcimi parametrami: 2D sekvencia 

spinového multi-echa, 24 rezov vo vzájomnej vzdialenosti 5,25 mm a s hrúbka rezu 3,5 mm, 

veľkosť zobrazeného poľa (FOV) = 245 x 280 mm2, nominálne rozlíšenie 168 x 192 pixelov, 

jeden priemer, opakovací čas (TR) = 3000 ms, echo čas (TE) = 51 ms. Následne bolo 

vykonané T2 relaxometrické meranie prostredníctvom multi-spin-echo multi-rezovej 

sekvencie. Pre tieto účely bolo aplikované štandardné CPMG (Carr-Purcell Meiboom-Gill) 

MRI pozostávajúce z jedného 90° pulzu nasledovaného sériou 32 ech indukovaných 

refokusujúcimi 180° pulzmi. Pre každý z 32 meraných ech s časovým rozstupom 7 ms (TE: 7, 

14, 21, ... , 224 ms) bolo zmeraných 19 rezov s hrúbkou 3 mm a odstupom 6 mm. Ďalšie 
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parametre sekvencie boli TR = 8860 ms, rozlíšenie rezu 2,2 x 2,2 mm2; FOV 157 x 280 mm2, 

jeden priemer pre každý rez, základné rozlíšenie 128x128 pixelov, šírka pásma 501 Hz/pixel. 

Namerané dáta boli vyhodnocované prostredníctvom vlastného kódu 

naprogramovaného v užívateľskom prostredí Matlab (Math Works, Natick, MA). Program na 

základe zaznamenávania T2 hodnôt pixel po pixeli vykonával iteratívny odhad T2 relaxačnej 

krivky a následne vyhodnocoval relaxačný čas T2 vo zvolenej oblasti MRI (Obr.1). Samotný 

algoritmus bol založený na matematickej funkcii pre T2 kalkuláciu: , 

kde T2 je relaxačný čas pri ktorom amplitúda magnetizačného vektora (Mxy) klesne na 

približne 37 % maximálnej magnitúdy M0 [9,25] a N je hodnota šumu získaná ako priemer 

intenzít signálu v zhodnom pixeli multi-rezov MRI neobsahujúcom signál z meraného 

subjektu. Program následne generoval T2-parametrické mapy tkaniva (Obr.1), v ktorých bolo 

možné užívateľsky voliť oblasť záujmu (ROI) a vyhodnocovať v nich priemerné T2 hodnoty. 

Pre účely štúdie sme pri vyhodnocovaní T2 relaxometrie každej pacientky vyberali ROI 

pozostávajúce z 9 pixelov (t.j. 3x3 pixely/rez) volených v štyroch regiónoch: stred nádoru, 

okrajová časť nádoru, peritumorálny edém a relatívne zdravé tkanivo mozgu (Obr. 1). 

Zobrazenie T2-váženého MRI mozgu pacientky s meningiómom meraného pomocou 

1,5 T MR skeneru a vyhodnocovaného v programovom prostredí Matlab. Znázornené sú aj 

parametrická T2 mapa tkaniva a iteratívne odhadované hodnoty T2 vo zvolenom pixeli a ROI 

oblasti (mean ± SD; 3x3 pixely) v štyroch regiónoch mozgu: stred nádoru (červená 

hviezdička), okrajová časť nádoru (oranžový krížik), peritumorálny edém (modrá štvorček) 

a relatívne zdravé tkanivo mozgu (zelený krúžok).  

 
Obr. 1 Vyhodnocovanie T2 relaxometrie tkaniva mozgu s meningiómom 
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Štatistické analýzy boli vykonané prostredníctvom softvérového balíka GraphPad 

InStat (verzia 3.01). Keďže na základe Kolmogorov-Smirnovho testu nebolo možné 

zamietnuť normálne rozdelenie skúmaných súborov dát, použili sme výhradne parametrické 

analýzy [26]. Vyšetrovali sme štatistické rozdiely T2 hodnôt medzi spomínanými štyrmi 

oblasťami tkaniva mozgu, pričom pre analýzu medzi dvojicami oblastí sme použili nepárový 

t test s Welch korektúrou a za účelom porovnania všetkých oblastí nepárový jednosmerný 

ANOVA test s Tukey-Kramer post testom. Hodnota p < 0,05 bola v našej štúdii pokladaná za 

hranicu štatistickej významnosti. 

Výsledky 

Z nameraných relaxometrických dát sa relatívne zdravé tkanivo prejavilo signifikantne 

najnižšími hodnotami T2, nasledované stredovou a okrajovou časťou meningiómov, pričom 

peritumorálny edém dosiahol signifikantne najvyššie hodnoty (Tab. 1). Zároveň neboli zistené 

štatisticky významné rozdiely v rámci nádorovej masy. Naopak, pri porovnaní T2 hodnôt 

všetkých sledovaných oblastí bol zaznamenaný výrazne signifikantný rozdiel. 

Tab.1 Priemerné T2 hodnoty MR relaxometrie 

meningiómy 

N = 5 

ROI: 9 pixelov 

T2 

stred okraj edém zdravé 

mean ± SD 116,88 ± 7,42 130,60 ± 20,08 255,39 ± 75,50 96,06 ± 6,02 

štatistická analýza 

ROI: 

 nepárový t test 
stred okraj edém 

multiporovnan

ie ANOVA 

okraj 
0,211 (NS)   < 0,001     

(***) edém 0,015 (*) 0,023 (*)  

zdravé 0,002 (**) 0,021 (*) 0,009 (**) 

 

Zhrnutie T2 hodnôt (mean ± SD) relaxometrie tkaniva mozgu piatich pacientok s 

meningiómom meraných pomocou 1,5 T MR skeneru. Dáta boli vyhodnocované v ROI 

pozostávajúcich z 9 pixelov volených v štyroch regiónoch: stred nádoru (stred), okrajová časť 

nádoru (okraj), peritumorálny edém (edém) a relatívne zdravé tkanivo mozgu (zdravé) 

prostredníctvom vlastného programu užívateľského prostredia Matlab. Štatistická analýza 

bola vykonaná v prostredí InStat, pričom pre multi-porovnanie všetkých ROI bol použitý 

nepárový jednosmerný ANOVA (Tukey-Kramer) test a pre analýzu dvojíc skúmaných ROI 

nepárový t test (Welch korektúra). 
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Diskusia 

V tejto prvotnej štúdii sme sa zamerali na T2 mapovanie tkaniva mozgu pacientov 

s intrakraniálnym nádorom - meningiómom s cieľom overenia meracích a vyhodnocovacích 

postupov T2-relaxometrie a zistenia odbornej relevantnosti a klinicky perspektívnej možnosti 

rozsiahlejšej onkologickej štúdie. 

Relaxometrické merania zdravého tkaniva v našej štúdii dosahovali podobné hodnoty 

T2 (~96 ms) ako je uvádzané v odbornej literatúre pri rovnakej (1,5 T) indukcii magnetického 

poľa [8,17,27]. V erudovaných zdrojoch sa tiež udáva, že sa hodnoty relaxačného času T2 v 

zdravom tkanive mozgu líšia v závislosti od pomeru bielej (~76 ms) a sivej (~98 ms) hmoty, 

prípadne mozgovomiechového moku (~86 ms), [17,28,29]. Zároveň aj hodnoty T2 

relaxačných časov v rámci celej nádorovej masy meningiómov (~116ms/okraj; ~130ms/stred) 

zaznamenaných v našej štúdii boli porovnateľné s výsledkami (~125 ms) iných 

opublikovaných prác zameraných na meningiómy [29,30]. Rovnakému odbornému konsenzu 

sme dospeli aj pri porovnaní nami nameraných T2 hodnôt v peritumorálnom edéme 

(~255 ms), [19,30,31]. Javí sa preto, že hoci sme relaxometrické T2-mapovanie tkaniva 

mozgu aplikovali v meracích podmienkach s nízkou indukciou magnetického poľa (1,5 T), 

dokázali sme pomocou sofistikovaných vyhodnocovacích postupov získať odborne relevantné 

výstupy.  

Z našich predbežných výsledkov tiež vyplynulo, že meningiálne tkanivo má 

markantne dlhšie relaxačné časy T2 v porovnaní s normálnym zdravým, resp. zdravo 

vyzerajúcim mozgovým tkanivom, čo je v súlade so závermi viacerých odborných publikácií 

[3,30,32]. Podľa literárnych zdrojov je pozorovaná skutočnosť prejavom vyššej bunkovej 

hustoty a väčšieho obsahu vodnej zložky v nádorovom tkanive, v porovnaní so zdravým 

mozgovým tkanivom [4,5,12]. Vo viacerých nádorovo zameraných MR štúdiách boli 

zaznamenané líšiace sa hodnoty T2 v odlišných typoch nádorov, pričom nižšie hodnoty boli 

namerané v meningiómoch (~125 ms), než v gliómoch (~160 ms), ependymómoch (~175 

ms), alebo glioblastómoch (~200 ms),[18,24,30]. Vo všeobecnosti sa preto dlhšie T2 

relaxačné časy pokladajú za prejav solídnosti nádoru mozgu [19,30,32]. 

V tejto práci sme nepotvrdili výrazný rozdiel T2 hodnôt v strede a okrajovej oblasti 

nádorovej masy, čo by mohlo naznačovať podobné, homogénne bunkové zastúpenie v rámci 

meningiómov. Tomu zodpovedajú charakteristické znaky meningiómov, a to relatívne 

homogénne zloženie nádoru bez prítomnosti stredovej nekrotizácie tkaniva [21,22,24]. 
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V zhode s inými odbornými publikáciami [18,30,33], sme aj my pozorovali, že 

v porovnaní s edematóznym tkanivom sú T2 hodnoty v meningiómoch výrazne kratšie. Podľa 

dostupných zdrojov, je predĺženie relaxačných časov v peritumorálnom edéme 

pravdepodobne spôsobené zvýšenou koncentráciou vody v príslušnej oblasti mozgu [3,19,29].   

Záver 

Na základe predbežnej štúdie venovanej meningiómom mozgu sme potvrdili, že aj 

v meracích podmienkach s veľkosťou indukcie magnetického poľa 1,5 T je so zavedením 

moderných vyhodnocovacích metód možné získať diagnosticky nápomocné T2 

relaxometrické vyšetrenie tkaniva mozgu. Pomocou štúdie sme zároveň verifikovali nami 

zvolené meracie protokoly ako aj vyhodnocovacie procesy a položili základ pre rozsiahlejšiu 

štúdii relaxometrických parametrov pri intrakraniálnych nádoroch. 
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Využitie metódy transpozície pre výpočet inverznej kinematiky 

polohovateľného ramena 

 

Ondrej Hock, Rastislav Havrila 

 

Abstrakt 

Článok pojednáva o využití metódy transpozície pri výpočte inverznej kinematiky 

polohovateľného ramena. Metóda je založená na metodike Jakobiánu, ktorá je v 

článku podrobnejšie opísaná. V závere článku uvádzame simulačné výsledky pri 

rôznych nastaveniach metódy transpozície. 

Úvod  

Inverzná kinematika je veľmi dôležitá pri predpovedaní polohy koncového bodu 

polohovateľného ramena. Z tohto dôvodu je dôležité, zaoberať sa touto metodikou už pri 

návrhu polohovania ramena. Dokáže sa tým predchádzať rôznym nepriaznivým, 

nebezpečným alebo kolíznym stavom, ešte pred spustením polohovacieho ramena do 

prevádzky. Metóda transpozície je založená na metodike Jakobiánu a tomu musíme aj 

prispôsobiť samotný návrh výpočtu inverznej kinematiky. 

Inverznú kinematiku bola vyšetrovaná na matematickom modely, navrhnutom v 

SimMechanics. Model polohovateľného ramena je zobrazený na obrázku 1. Vizualizácia 

matematického modelu polohovateľného ramena je zobrazená na obrázku 2. 
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Obr. 1 Model polohovateľného ramena v SimMechanics 
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Obr. 2 Vizualizácia polohovateľného ramena 

Využitie metódy jakobiánu v inverznej kinematike 

Ak chceme použiť metódu Jakobiánu, musíme základný vzťah pre priamu kinematiku 

prepísať do tvaru: 
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Týmto dostávame vzťah, ktorým na základe znalosti rýchlosti pohybu jednotlivých 

ramien, vieme určiť rýchlosti karteziánskym súradníc. Matica J predstavuje analytický 

Jakobián. 
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 2.3 

Pre nás je však, potrebné určiť numerický výpočet Jakobiánu z dôvodu, že výpočet 

musí byť navrhnutý pre riadenie procesorom. Budeme vychádzať z myšlienky nahradenia 

parciálnej derivácie diferenciou. 
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 2.4 

Z vyššie uvedených vzťahov vyplýva, že metóda je veľmi závislá od zvolenia j  , 

inak povedané od rýchlosti zmeny vstupných uhlov natočenia. Zjednodušený zápis rovnice je 

zobrazený nižšie. 

 Jx  2.5 

Metóda transpozície v inverznej kinematike 

Metóda používa transpozíciu Jakobiánu namiesto jeho inverzie, teda rovnicu 2.5 

doplníme o parameter α. 

xJ T   3.1 

 3.2 

Rovnica 3.2 je odvodená z rovnice 3.1 a predstavuje jej interpretáciu s parametrom α. 

Pre správnu funkciu metódy musí byt korektne zvoliť parameter α, aby nedochádzalo k zlej 

konvergencii algoritmu metódy. Vektor predstavuje simulovaný posun manipulátora. 



55 

 

 

Obr. 3 Modelová situácia pre určenie parametra α 

 

Na obrázku 3 je modelová situácia, kedy sa snažíme koncový bod manipulátora do 

bodu xd, ktorý predstavuje referenčnú hodnotu. Z neho vidieť, že vektor e je referenčný 

vektor a vektor u je určený ako priemet k vektoru e, ktorý je vyjadrený rovnicou 3.6 Uhol ϕ, 

reprezentuje uhol medzi vektormi v a e, a môžeme ho vyjadriť vzťahom z rovnice 3.5 

Porovnaním s rovnicou 3.2 dostávame optimálnu hodnotu parametru α. Pre zabezpečenie 

referencie musí byť ešte splnená podmienka [2]: 

0TT JJe  3.4 

z čoho vyplýva, že uhol ϕ musí byť menší ako π/2. Môžeme teda napísať, že pre 

nenulový vektor JTe je konvergencia zaručená. 

 3.5 

 3.6 

 3.7 

Simulačné výsledky 

Keďže manipulátor sa bude v prevádzke dynamicky pohybovať vytvorili sme signál, 

ktorý zodpovedá veľkému rozsahu pracovnej oblasti manipulátora. Z hľadiska fyziológie 

človeka je prirodzené preťaženie 1G dané gravitačnou silou zeme. Preťaženie 2G je už značne 

nepohodlné. Preťaženie 4G je vnímané ako extrémna záťaž. Preto sme vstupný signál zvolili 

tak, že maximálne preťaženie približne 4G avšak len veľmi krátkodobo. Na jednotlivé uhly 

natočenia priamej kinematiky sme priviedli sínusové signály a tak sme dosiahli požadovanú 
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trajektóriu koncového bodu manipulátoru. Hodnoty jednotlivých sínusových vstupov sú 

uvedené v tabuľke 1. 

Tab. 1 Referenčné hodnoty referenčných uhlov natočenia 

 

 Funkcia 

Amplitúda 

[°] 

Posun v osi Y 

[°] f[rad/s] 

uhol 1 sínus 360 0 π/1,5 

uhol 2 sínus 70 70 π/1,5 

uhol 3 sínus 60 170 π/1,5 

uhol 4 sínus 360 0 π/1,5 

uhol 5 sínus 290 -65 π/1,5 
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Obr. 4 Grafické znázornenie referenčného pohybu 

 

Simulačné výsledky sú zobrazené na grafoch Obrázok 13 až Obrázok 16 a budú bližšie 

opísané v kapitole Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov. 
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Obr. 5 Chyba medzi referenčnými a žiadanými súradnicami pri skokovej zmene žiadaných 

súradníc 
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Obr. 6 Výsledky metódy transpozície 
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Obr. 7 Zobrazenie celkovej chyby pri metóde transpozície 
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Obr. 8 Detail chyby 

Záver 

Spracovali sme viacero metód pre získanie presných súradníc koncového bodu 

manipulátora a to: 

 Metóda pseudoinverzie,  

 Metóda transpozície,  
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 Metóda tlmených štvorcov (DLS), 

 Iteračná metóda.  

Zhrnuté výsledky simulácií sú uvedené v tabuľke 2. 

Tab. 2 Zhrnuté výsledky použitých simulačných metód 

Použitá metóda 
Pseudoinverzi

a 

Transpozíc

ia 

Tlmené 

štvorce 
Iterácia 

Doba ustálenia pri skokovej 

zmene 
55 ms 51 ms 60 ms 3 ms 

Maximálna trvalá odchýlka 35 mm 3,5 mm 35 mm 0,1 mm 

Absolútna maximálna 

hodnota odchýlky 
1,5 mm 1 mm 2 mm 18 mm 

 

Ako je vidieť z predošlej tabuľky, každá metóda má svoje výhody aj nevýhody, ktoré 

však v konečnom dôsledku rozhodujú o možnosti využitia v riadiacom softvéry manipulátora. 

Pri zhodnotení doterajších sľubných výsledkov, však môžeme povedať, že metóda 

transpozície momentálne dosahuje najlepšie výsledky, vzhľadom na presnosť pohybu 

manipulátora. Iteračná metóda dosahuje najlepšie výsledky vzhľadom na rýchlosť pohybu 

manipulátora.Každá metóda je závislá od rýchlosti žiadaného pohybu. Práve preto bola do 

referenčných koordinátov zahrnutá aj sekvencia, ktorú simulované metódy nemôžu v žiadnom 

prípade zvládnuť, aby sme mali predstavu o tom ako sa budú chovať vo viacerých situáciách a 

vedeli eliminovať tieto chybové stavy, ešte v stave návrhu. 
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Data store for a large collection of patient genetic data 

 

Matus Chochlik, Penka Martincova and Jozef Kostolny 

 

Abstract  

In this paper we present the design of the foundation of an expert system for 

clinical interpretation of "-omics" data using methods of big data processing. Such 

an expert system should be able to classify tumors processing vast volume of 

input data of different nature (demographic, genomic, clinical, epidemiological, 

diagnostic) and to be ready to append data in real-time, to update itself, to learn, 

and ultimately to be an instrument for clinical oncologists in evaluating 

predispositions and disease prognosis and for selecting the most appropriate 

therapy. 

Introduction  

Large national and international studies are currently dealing with an individualized 

approach in the prediction, diagnosis and therapy of cancer. Individualized approach laid the 

foundations for the development of a new discipline Personalized medicine. In the past it was 

customary for all oncological diseases to apply a uniform standard treatment methods - 

regardless of whether the individual patient's symptoms and peculiarities of the disease. 

In the recent years, research has produced many changes in medicine - today we can 

far more accurately characterize cancer disease in each individual and it is still more accurate 

to describe individual molecular biological tests. Rapid advances in human genomics and 

post-genomic studies of comprehensive molecular data, collectively called "omics" such as 

transcriptomics, proteomics and metabolomics, give rise to new possibilities in medicine. 

These methods are widely used in molecular diagnosis of inherited diseases, infectious 

diseases, prenatal diagnosis, pharmacogenomics, and not least in the molecular diagnosis of 

cancer and prognosis. The tumor disease is caused by the accumulation of mutations in 

different genes in a single cell. These mutations, which may be genetic (inherited from 

parents) and somatic (obtained in the course of life) have a fundamental effect on oncogenes, 

suppressor genes or genes that are responsible for DNA repair, allow escape control cellular 

mechanism leading ultimately to tumor formation. The study of mutational profiles of 

individual tumor types greatly helps to clarify the mechanisms of carcinogenesis. 

In the last few years have new generation sequencing (NGS) technologies made 

possible to produce a large number of studies providing a comprehensive molecular 

characterization of cancer and led to the discovery of new genes associated with particular 

tumor types and to identify a large number of recurrent mutations (identical mutations 



61 

 

detected in a large number of samples) that have been missed by standard cytogenetic 

techniques. Post-genomic data provide detailed information on the structure of molecular 

evolution diseased cells. This is a clinically and pathologically unobservable information that 

can be used for detailed classification. Structure of gene expression not only provides 

information about the microscopic molecular activity of diseased cells, but also shows a close 

relationship to the macroscopic manifestation of the disease, especially the prognosis of the 

disease, which cannot be correctly predicted purely based on clinical and pathological 

findings. It is therefore necessary to be able to make the best use of genomic, analytical and 

clinical data in clinical medicine, so we can innovate conventional medicine and open the 

possibility of new medical care that we could call post-genomic medicine [1]. 

Based on these possibilities plays a rapidly evolving science, called "clinical 

bioinformatics" or according to more recent term "translational informatics" irreplaceable role 

in deriving clinically relevant information from vast amounts of "omics" data. 

Creation of a dynamic database 

The database will contain clinical, biochemical and other medical examination data 

and a large amount of genomic data. The objective of this task will be to prepare a database 

for analysis using data mining techniques (decision trees) and other traditional and modern 

methods of Big data processing (Graph theory and MapReduce). 

As a result of these analyses a useful and user-friendly tool for clinical practice will be 

provided. In order to search for hidden dependencies, derived data are used for the monitoring 

of various types of intergenic interactions and interactions at the phenotype level. For this 

purpose it is necessary to provide software support for testing constructing hypotheses 

associated with prediction, prognosis and therapy of cancer diseases. In the pre-pilot study 

there will be used a general tumor sequencing panel designed by professor Nazneen Rahman 

and his team at London's Institute of Cancer Research (ICR) [2]. 

It is a collection of nearly 100 genes that may play a role in the predisposition to 

cancer. All mutations and polymorphisms detected will be further analyzed in a number of 

strictly clinically characterized series of patients with cancer.  

Genomics methods 

This section describes the most frequently used methods for analyzing genetic data. 

1) DNA Sequencing: NGS technology is based on massive parallel sequencing by 

synthesis. Used in the synthesis of nucleotides are fluorescently labeled and reversibly 
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terminated. The bases are detected at the time of incorporation into the growing 

nucleic acid strand. In contrast to the PCR, but also Sanger sequencing, allows parallel 

capture number of mutations or polymorphisms. Side by Side provides information on 

single nucleotide substitutions but also the variations in the number of copies of the 

gene fusion and the like [3]. Library DNA from tumor panel will be prepared for 

sequencing by the method of enrichment. After enzymatic fragmentation of genomic 

DNA, after characterization ends fragments and their multiplication, uptake occurs 

through the target area of four thousand 80-nucleotide probes in hybridization 

reaction. After the final purification and amplification, the library is ready for 

sequencing. Sequencing reactions take place in 300 cycles of nucleic acid fibers will 

be read from both sides of the 150 nucleotides. Estimated length sequencing is 27 

hours. Primary and secondary data analysis will take place insequencer, data will be 

prepared for further analysis in VCF formats, FASTQ and BAM. 

2) Restriction fragment length polymorphism: Restriction analysis of DNA is a 

method of characterization of DNA cleavage by the restriction endonuclease into 

fragments. Identification and analysis of the fission products is carried out by 

electrophoretic methods. 

3) High resolution melt analysis: Genotyping of selected polymorphisms will be carried 

out by methods on amplified points of short double-stranded DNA fragments. High 

resolution optical module records the  difference between the melting points of 

different alleles. Primers amplification reaction will be designed in the program 

Primer3Plus. 

4) TAQMAN genotyping: This method utilizes nuclease activity of Taq polymerase at 

the 5 'end of the oligonucleotide, thus increasing during the PCR reaction fluorescent 

signal [5].Set for genotyping one SNP contains a specific pair of primers and two 

allele-specific TaqMan probes labeled by different fluorescent crayon. For signal 

detection during the reaction is needed real-time cycler with at least two detection 

channels. 

5) Statistical methods: For routine statistics in the course of the project (descriptive 

statistics, hypothesis testing, regression analysis, etc.) Will be used program 

STATISTICA, the separate analysis of genetic data (frequencies of alleles, genotypes, 

haplotypes, the association of genotypes according to genetic models, testing Hardy-

Weinberg equilibrium, and below.) SVS program will be used for annotation and 
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analysis of the sequencing data will be used VariantStudio program. For the analysis 

of biologically relevant set of previously described mutations serve Genome Trax 

database knowledge. 

Informatics methods  

Preparation and processing of the obtained data involves the following: 

 Creation of a database of data obtained at different workplaces and continuously 

supplemented by data from new patients. 

 Implementing support for decision-making in the prediction and diagnosis of 

cancer based on data stored in the database. To solve this problem, we will use 

one of the basic methods of data mining and these are decision trees. Because the 

database will be constantly updated accuracy of outputs will be increased. 

 Verification of new hypotheses in phases of prediction, diagnosis and therapy. 

Here we will use the methods of data mining, graph analysis and programming 

model Map / Reduce. 

 Creation of software tools suitable for use in clinical practice. To fulfill this task, 

we will use modern programming languages (C++, Java, Python, Pearl) and an 

appropriate database system suitable for the application. 

1) Graph theory: Graph theory will be used in data analysis. Exploratory analysis 

provides a specific procedure to transform the basic task of data analysis to a 

secondary task, on the basis of which it is possible to formulate new hypotheses for 

further verification. The task of data analysis is transformed into a mathematical graph 

(graph theory), which enables analysis of big data sets and the solving of similarity, 

clustering and pattern recognition tasks. This method is successfully used for analysis 

of large data sets and complex structures, such as genome information, protein 

interactions, etc. 

2) MapReduce and Hadoop: MapReduce is a software framework to support parallel 

distributed execution of data-intensive applications. It provides a simple programming 

interface for parallel scaling of many data mining algorithms executed on big data sets 

[6].The data processed can be structured i.e. stored in databases or unstructured, i.e. 

stored in the file system. Map/Reduce will be used for instance to perform "read 

mapping" (approximate string matching for taking a DNA sequence from the 

sequencer and figuring out where in a known genome it came from) [7]. For example, 

the user defines a map function (mapping) which from (key, value) pairs, generates 
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temporary pairs (key2, value2), and a reduce function (reduction), which groups the 

values in the temporary data that have the same key. If the key is some gene mutation 

the frequency of its occurrence can be determined in the patient data. Hadoop is a 

framework comprising a set of open-source software components designed for 

processing large sets of unstructured data and distributed data with sizes of petabytes 

and exabytes [8]. Model MapReduce [9] together with Hadoop framework provides a 

modern platform under which they were developed a range of software tools for 

processing data coming from NGS, for example Cloudburst, Crossbow, Myrna, 

Eoulsan, SeqAlto, SNAP and others [10]. 

3) Decision trees: Decision tree is a graphic model of the decision-making process and is 

typically used as a tool to support decision making and as a classifier. It is one of the 

best ways to analyze a decision, to visualize, understand and interpret it [11]. It is a 

graphic description of the decisions to be made, the events that may occur, and the 

consequences associated with the combination of the decisions and events. Decision 

Trees are data structures representing the classification tests on the examined data, the 

results of previous decisions of experts from the given area in the given situations. 

They are specifically used to support further decision-making and for identification of 

the best strategy to achieve the objective, based on available data and an expert 

knowledge database. Their use in the project is expected in the predictions and 

prognosis of a cancer on the basis of existing data. 

The database model  

The database has been designed and implemented with the following considerations in 

mind: 

 it should be able to handle large amounts of data (in the order of 109 of records) 

in terms of storage space requirements and database operation performance, 

 it should efficiently provide the stored data in a form suitable for statistical 

analysis and data mining, 

 it should provide strong support for semi-automated application GUI generation 

(further work by the authors related to metadata-based semi-automated GUI 

generation was described in [13, 14, 15] and support for dynamic, user-driven 

exploration and visualization of the database, 
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 texts in the type-tables (like diagnosis, gene, attribute_type, examination_type, 

value_type, enumeration_type, etc.), should be translated to database user's 

preferred language, in order to enable international cooperation in the future, 

 physical units of the stored values should be properly handled (see [16]  for 

details on how this can be accomplished in a relational database). 

 sensitive personal data should be protected from unauthorized access. 

The database consists of 69 principal relations (tables or views), most of which are 

shown (with the exception of the relations belonging to the metamodel) in Figure 1. These 

relations can be divided into several categories: 

 database users - basic information about the database users and their privileges, 

 localization - related to the localization of the texts in the database, 

 dbSNP - data imported from the single nucleotide polymorphism reference 

database [17], 

 polymorphisms - list of all known DNA polymorphisms, their classification and 

relation to genes, 

 basic biochemistry - nucleic acids, nucleobases and aminoacids referenced by 

other parts of the database, 

 patients - basic information about the patients and the members of the control 

groups, 

 attributes - various attributes (mostly text or pre-defined enumerated values) of 

the patients and their anamneses, including personal data which is stored 

encrypted in the database, 

 examinations - physical and medical examinations of the patients (mostly numeric 

values or intervals including the proper units of measurement), 

 metamodel - contains metadata describing various aspects of the database itself, 

 ontology - a simple graph-based categorization of the records in the database. 

Most of the basic business logic is implemented directly in the database by 180 

PL/SQL functions. The diagram on Figure 1 shows the relations storing patient data including 

their anamneses, examinations, treatments, publicly accessible and protected, sensitive 

attributes which are stored encrypted. 

The diagram on Figure 3 shows the relations storing the data from examinations of 

nucleotide polymorphisms of patients and members of the control groups. Since the number 

of examinations of individual nucleotide polymorphisms, stored in the np_examination table, 
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for a single subject is rather large (in the order of hundreds of thousands records), they are 

grouped into examination batches. 

The build system 

The database source script is generated by our custom bash-based build system 

(called basql), which translates source files written in a domain-specific SQL-like language 

into a valid SQL script for a particular database system. Currently PostgreSQL [18] is fully 

supported and support for other database systems is being added. 

This build system has several purposes: 

 it allows to keep the naming of database objects, like table columns, functions, etc. 

consistent, and makes changing them, if necessary, much simpler, 

 it translates symbolic data types like UID, STRING, BOOLEAN, COUNTRY_CODE 

and many more, into concrete data types supported by the target database system, 

 it assembles metadata describing the database model and creates SQL statements for 

storing them in the metamodel, 

 it implements the auto-assignment of record identifiers, 

 it automates the implementation of helper functions and triggers used to support 

localization, temporal history, classification of records into the ontology, etc. 

 it automatically generates some of the data manipulation functions, 

 it implements various types of relationships in the database, since for performance 

reasons and to simplify maintenance, some of them are not implemented by using 

foreign keys, 

 and it imports initial data from external formats. 
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Fig. 1 Overview of the database model 
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Fig. 2 Tables storing data about patients and members of the control groups basql allows 

to keep the implementation of these patterns consistent throughout the whole model, and 

keeps it portable. 

 

The following code snippet shows an example of a schema source script in the basql 

language defining the physical_examination table. 

CREATE TABLE physical_examination 

WITH REFERENCE_TO subject 

WITH REFERENCE_TO examination_type 

WITH REFERENCE_TO examination_status 

WITH WEAK_REF_TO examination_method 

WITH REFERENCE_TO value_type 

WITH WEAK_REF_TO unit 

WITH ROLE_REF_TO post examiner 

WITH HISTORY examination; 

ALTER TABLE physical_examination 

ADD COLUMN num_value $(FLOAT) NULL; 
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ALTER TABLE physical_examination 

ADD COLUMN num_value2 $(FLOAT) NULL; 

ALTER TABLE physical_examination 

ADD COLUMN notes $(STRING 500) NULL; 

ALTER TABLE physical_examination 

ADD PRIMARY KEY 

  $(TABLE_PK_NAME subject), 

  $(TABLE_PK_NAME examination_type), 

  $(TABLE_HISTORY_COLNAME physical_examination); 

ALTER TABLE physical_examination 

WITH SUBJECT_HISTORY examination_type; 

CREATE INSERTER FOR physical_examination; 

CREATE UPDATERS FOR physical_examination; 

GRANT SELECT ON physical_examination TO $(BROWSER_ROLE); 

GRANT SELECT ON physical_examination TO $(EDITOR_ROLE); 

GRANT INSERT ON physical_examination TO $(EDITOR_ROLE); 

GRANT UPDATE ON physical_examination TO $(EDITOR_ROLE); 

This example shows that relationships are defined by high-level statements and the 

details, like determining the names of the primary and foreign key columns and the formatting 

of the low-level SQL commands to the syntax of a concrete database system is left to the 

build system. 

Also note that basql allows to query the real names of primary key and other special 

columns and substitutes symbolic type name statements like $(FLOAT)and $(STRING 500)or 

database role names like BROWSER_ROLE with their low-level equivalents. 

The WITH HISTORY and WITH SUBJECT_HISTORY statements create additional 

columns, indexes and functions which simplify querying the records in this table in relation to 

their date and time. 

The build system also automatically prefixes the identifiers with the database schema 

name (gen_seq) where necessary. 

The next snippet shows several examples of data source scripts: 

INSERT TYPE attribute_type 

WITH ATTRIBUTE str_code ’PERSON_NAME’ 

WITH ATTRIBUTE $(TABLE_PK_NAME value_type) \ 
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$(PREFIXED get_value_type(’STRING’)) 

WITH ATTRIBUTE is_private $(TRUE) 

WITH ATTRIBUTE exclusive_enum $(FALSE) 

WITH ATTRIBUTE mandatory_enum $(FALSE) 

WITH ATTRIBUTE mandatory_string $(TRUE) 

WITH NAME_DESC ’sk_SK’ ’Meno’ ’Meno osoby’ 

WITH NAME_DESC ’en_US’ ’Name’ ’Person’’s first name’ 

INSERT COUNTRY ’SVK’ 

WITH NAME_DESC ’sk_SK’ ’Slovensko’ ’Slovenska republika’ 

WITH NAME_DESC ’en_US’ ’Slovakia’ ’Slovak Republic’ 

INSERT INTO config ($(TABLE_PK_NAME config), value) 

VALUES(’GUEST_LOCALE_CODE’, ’sk_SK’); 

The metamodel 

The metamodel consists of 15 tables (shown on Figure 4). Some of the metadata is 

automatically generated by the build system during the generation of the source SQL script, 

and the rest (mostly the localized names and descriptions) has been filled-in manually. 

 meta_schema - localized name and description of database schemata, 

 meta_relation - localized name and description of a database table or view, 

 meta_column - localized name and description, ordinal position, data type and other 

information about relation columns, 

 meta_group - localized name and description of logical, 

 meta_ group_relation - association between a group and a relation, one relation can 

belong to several groups. 

 meta_operation - localized name and description of basic data manipulation operations 

like INSERT, UPDATE, DELETE and SELECT. 

 meta_relation_privilege - permissions granted to users to perform data manipulation 

operations on relations. 

 meta_usage - association between views and relations on top of which the views are 

defined. 

 meta_relationship - localized name and description  of a relationship between views 

and tables. 

 meta_relationship_column - list of relation columns forming a particular relationship. 
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 meta_function - localized name and description of database functions. 

 meta_function_result - the return type of a function and possible relationship with a 

particular relation column; it can for example indicate that a function returns a value to 

be stored in a table column. 

 meta_parameter - localized name and description of function parameters. 

 meta_parameter_column - relationship between a function parameter and a relation 

column; it can for example indicate that the parameter only accepts values which are  

present in a particular table column, etc.   

 meta_function_relation_op - indicates which basic data manipulation operations a 

function performs on a particular table or view; this information can be used for 

example to determine, which functions can be invoked by a particular database user, 

depending on their privileges. 

 

 

Fig. 3 Overview of the database metamodel 
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The metadata can be used for several different purposes: 

 Automated generation of the documentation and of visual diagrams of the database 

model (for example the database diagrams in this paper were generated this way). 

 Dynamic generation of application graphical user interfaces. For example an 

application serving as a front-end for PL/SQL functions implementing the business 

logic can query the metadata describing a particular function, including its localized 

name, the return value, the list of parameters and their names, types, ordinal 

positions, etc. and possibly their relationships to table columns and dynamically 

generate appropriate visual components and in case of parameters with enumerated 

types populate them with relevant values from which the user can select. 

 Dynamic generation of SQL which is described in greater detail below.  

 Visual exploration and visualization of the database, where the user is presented 

with a visual representation of the database and can execute functions, query or 

search the data stored in the individual relations or even join them through the 

relationships described in the metamodel. 

Using the metadata instead of hard-coding everything into the applications has the 

advantage that the applications handle changes in the database much more gracefully and the 

whole system is easier to extend and maintain. 

Dynamic generation of SQL 

In order to avoid hard-coding complex SQL queries and to allow ad-hoc exploration of 

the stored data, applications can generate SQL queries containing JOIN operations 

dynamically, with the help of the metadata stored in the metamodel. The database even 

provides several functions which simplify the generation of the JOIN statements. The 

get_relationship_join_predicate function can for example return the USING or ON clause 

which should be used to join two particular relations through a selected relationship. For 

example in order to find out how to join the anamnesis and subject relations the following 

invocation of get_relationship_join_predicate can be used: 

SELECT get_relationship_join_predicate( 

’gen_seq’, 

’anamnesis’, 

’subject’, 

NULL, NULL 

) 
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which returns the following clause that can be appended to the query string: 

     USING(subject_id) 

The get_relationship_join_expr function is similar, but returns the whole join statement 

(joining the child table or view in the relationship). Also note, that relation aliases can be 

specified, which allows joining the same relation multiple times in case of a more complex 

query: 

SELECT get_relationship_join_expr( 

’gen_seq’, 

’anamnesis’, 

’examiner’, 

’a’, ’e’ 

) 

which returns this join clause: 

JOIN gen_seq.anamnesis a 

ON((a.examiner_id=e.post_id)) 

which can be appended for example after 

FROM gen_seq.post e 

where post is the master table in this relationship. 

Multi-column relationships are also supported as can beseen in the next example4. 

SELECT get_relationship_join_expr( 

’gen_seq’, 

’meta_parameter_column’, 

’meta_parameter’, 

NULL, NULL 

) 

for which the following SQL fragment is generated: 

JOIN gen_seq.meta_parameter_column USING( 

function_catalog, 

function_schema, 

function_name, 

parameter_name 

) 

The ontology 

The ontology is a graph where the nodes can be either; 
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 purely conceptual categories (with localized names and descriptions) and 

 concrete records from various tables (diagnoses, mutation kinds, attribute types, 

examination types, treatment types, etc.). 

These nodes are connected by edges representing the generalization – specialization 

relationships between the categories. Each category can have both several generalizations and 

several specializations.  

It is implemented by the category and ontology relations with relationships to the other 

categorized tables. The ontology can be used for example for full text search (for example to 

find all patients having a diagnosis affecting a specific body part, having mutations of genes 

with specific clinical significance, etc.) and exploration of the data. In some cases the 

classification is also used to populate GUI components with data. For example the 

sorted_diagnosis_tree database view uses the ontology to provide a list of diagnoses grouped 

by various criteria. 

Conclusion 

The proposed data model is part of the software that will be used for the collection and 

evaluation of data from genetic analyzer. This solution provides anonymisation and 

encryption of collected data personal data. The resulting data can be analyzed and 

retroactively classified to the data required for the determination of the final evaluation. When 

collecting sufficient number of reference samples, will be these genetic polymorphisms 

analyzed, correlated and used in research of association of these polymorphisms to tumor 

formation [18]. Another method for the analysis of genetic data is the possibility of using 

fuzzy qualifiers based on fuzzy decision trees [19], application of which is presented in [20]. 

Genetic analyzer allows the creation of various output data, the processing of which 

can be used in cancer research. Since the amount of data is very large, it cannot be further 

processed without the aid of computers. Creating a software application that will allow further 

processing outputs requires analyzing the output of genetic analyzer and their possible uses in 

medical research and practice. Based on this knowledge it is necessary to find appropriate 

mathematical processing methods, the use of which will bring additional knowledge in cancer 

research. Mathematical methods for statistical processing of large files require computer 

support, for which it is necessary to develop software applications allowing obtaining the 

desired results required for medical practice and research. 
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Úloha estrogénovému receptoru podobných receptorov pri vzniku 

a rozvoji karcinómu prostaty 

 

Jana Jurečeková, Eva Babušíková, Erika Halašová, Ján Kliment, Dušan Dobrota 

 

Abstrakt 

Úvod: Okrem androgénov sa na vzniku a rozvoji karcinómu prostaty môžu 

podieľať aj estrogény. V rámci estrogénových signalizačných dráh majú okrem 

estrogénových receptorov významnú úlohu aj estrogénovému receptoru podobné 

receptory (ERR).  

Metódy: Do štúdie bolo začlenených 48 pacientov s karcinómom prostaty a 46 

zdravých mužov. Polymorfizmy boli stanovené pomocou Affymetrix Genome-

WideHuman SNP 6.0 DNA čipov. 

Výsledky: Analyzovali sme 36 jednonukleotidových polymorfizmov v ERRβ 

a 271 jednonukleotidových polymorfizmov v ERRγ. Štatisticky významnú 

asociáciu sme pozorovali u štyroch polymorfizmov v ERRβ a šiestich v ERRγ, 

pričom iba v jednom prípade bol zistený protektívny vplyv polymorfizmu 

(rs2019856). V ostatných prípadoch bola prítomnosť polymorfizmu spojená 

s významne zvýšeným rizikom karcinómu prostaty. 

Záver: Naše výsledky naznačujú, že procesu vzniku a progresie karcinómu 

prostaty sa určitým spôsobom zúčastňujú aj estrogénovému receptoru podobné 

receptory. Poruchy funkcie receptorov pre pohlavné hormóny môžu spolu 

s ďalšími faktormi prispievať nielen k vzniku karcinómu prostaty, ale môžu 

ovplyvňovať aj účinnosť liečby, čo ešte zdôrazňuje potrebu ich štúdia. 

Úvod 

Kľúčovú úlohu pri normálnom vývine prostaty, ale aj pri jej neoplastických zmenách 

majú androgény. Predpokladá sa však, že aj estrogény môžu plniť v týchto procesoch rovnako 

významnú funkciu. Presná funkcia estrogénov a ich receptorov v prostate zatiaľ nie je úplne 

objasnená. Vplyv estrogénov na tkanivo prostaty je komplexný proces zahŕňajúci ich priame 

aj nepriame pôsobenie, čo môže mať významnú úlohu v rôznych fázach vývinu tkaniva 

prostaty (1). Priame pôsobenie estrogénov na prostatu, ich účasť na vzniku karcinómu 

prostaty alebo benígnej hyperplázie prostaty, je sprostredkované estrogénovými receptormi. 

Rozlišujeme dva základné typy estrogénových receptorov (ER), a to ER-α a ER-ß. Oba typy 

ER fungujú ako ligandom aktivované transkripčné faktory (2). V tkanive prostaty bola 

potvrdená expresia oboch typov ER, pričom expresia ER-α bola dokázaná prevažné 

v bunkách strómy (3, 4), kým expresia ER-ß je lokalizovaná prevažne v epitelových bunkách 

(5, 6).  

V rámci estrogénových signalizačných dráh majú okrem ER významnú úlohu aj 

estrogénovému receptoru podobné receptory (estrogen-related receptor, ERR). 
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Identifikované boli tri základné typy ERR: alfa (ERRα), beta (ERRß) a gama (ERRγ) (7, 8). 

Všetky tri podtypy ERR sú z veľkej časti homologické s ER, nedochádza však k ich väzbe 

s endogénnymi estrogénmi. Podobne ako ER, aj ERR sa viažu na palindrómové sekvencie 

estrogén responzívnych jednotiek (estrogen response elements, ERE), špecifických oblastí 

DNA, čím ovplyvňujú transkripciu rôznych génov (9). Okrem toho sa ERR môžu viazať aj na 

ERR responzívne jednotky (ERR response elements), ktoré sú rozpoznávané aj ER-α, avšak 

nie ER-ß (10). Autori štúdií v in vitro podmienkach potvrdili, že ovplyvnenie transkripcie 

pomocou ERR závisí od ich interakcií s koaktivátormi (11, 12), medzi ktoré patrí napríklad 

bielkovina teplotného šoku 90 (HSP90) (13). Taktiež môže dochádzať k vzájomnému 

pôsobeniu ERRα a ER-α (9, 14). Z toho dôvodu môžu ERR regulovať transkripciu vlastných 

génov nezávisle, ale aj ovplyvňovať transkripciu génov, ktoré sú regulované prostredníctvom 

ER, súperením o väzbové miesta na DNA.  

Najvyššia expresia bola zistená u ERRα, a to predovšetkým v tkanivách, ktoré sú 

vysoko metabolicky aktívne (srdce, obličky, kostrový sval, hnedé tukové tkanivo) (15). 

Expresia ERRß a ERRγ je bežná napríklad v srdci a obličkách, kde majú centrálnu úlohu 

v regulácii energetického metabolizmu (15, 16). Okrem úlohy v energetickom metabolizme 

môžu ERR prispievať aj k vzniku a rozvoju onkologických ochorení. Niekoľko štúdii 

poukazuje na úlohu ERRα pri vzniku karcinómu prsníka alebo kolorektálneho karcinómu (17, 

18, 19). V prípade karcinómu prsníka sú ERRα a ERRγ spájané s prognózou ochorenia, 

pričom  ERRα je spájaný s nepriaznivou prognózou a ERRγ naopak s priaznivou prognózou 

ochorenia (20). Môžeme preto predpokladať, že okrem ER môžu mať aj ERR dôležitú úlohu 

v estrogénových signalizačných dráhach v tkanive prostaty. Na úlohu génových 

polymorfizmov v génoch pre ER pri vzniku a rozvoji karcinómu prostaty poukazujú viaceré 

štúdie (21, 22, 23). Cieľom našej práce bolo zistiť, či génové polymorfizmy v génoch pre 

ERR majú úlohu v patogenéze karcinómu prostaty.  

Materiál a metódy 

Subjekty 

Do štúdie bolo začlenených 48 pacientov s potvrdenou diagnózou karcinómu prostaty, 

ktorý boli liečení na Urologickej klinike v Univerzitnej nemocnici Martin a 46 zdravých 

mužov, u ktorých boli v rámci vyšetrenia vylúčené akékoľvek ochorenia prostaty, prípadne 

iné onkologické ochorenia. Charakterizácia súboru pacientov je v zhrnutá v Tab. 1. Všetkým 

pacientom bolo po prečítaní informácie pre pacienta a podpísaní informovaného súhlasu 

odobratých 5 ml venóznej krvi. 
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Tab. 1 Základná charakteristika kontrolnej skupiny a pacientov s karcinómom prostaty.  

 

 Kontrolná skupina Pacienti 

Počet 46 48 

Vek (roky) 54,6 ± 11,7 69,8 ± 7,3 

PSA (ng/ml)  1,53 124,32 

Gleasonovo skóre  - 7,9 

 

 

Genotypová analýza 

Genómová DNA bola izolovaná pomocou Wizard® Genomic DNA Purification kitu 

(Promega). DNA bola následne nariedená na koncentráciu 50 ng/µl. Genotypová analýza bola 

uskutočnená na DNA čipoch – Affymetrix Genome-Wide Human SNP 6.0, podľa protokolu 

výrobcu.  

Vyhodnotenie výsledkov a štatistická analýza 

Na vyhodnotenie konkrétnych genotypov, ako aj kontrolu kvality výsledkov 

genotypovej analýzy na jednotlivých DNA čipoch bol použitý program Genotyping Console 

4.1. Štatistická analýza výsledkov bola uskutočnená pomocou štatistického programu PLINK. 

Do analýzy boli zaradené len tie polymorfizmy, ktoré mali frekvenciu recesívnej alely aspoň 

0,05. Úroveň štatistickej významnosti bola stanovená na p < 0.05.  

Výsledky 

Pomocou Affymetrix Genome-Wide SNP 6.0 DNA čipov sme v skupine pacientov 

s karcinómom prostaty a v kontrolnej skupine zdravých mužov vyhodnotili celkovo 36 

polymorfizmov v géne pre ERRß a 271 polymorfizmov v géne pre ERRγ. V géne pre ERRß 

sme zistili štatisticky významnú asociáciu štyroch polymorfizmov s rizikom vzniku 

karcinómu prostaty (Tab. 2). Jedine v prípade polymorfizmu rs2019856 sme zistili asociáciu 

variantnej alely so zníženým rizikom vzniku karcinómu prostaty. Ostatné polymorfizmy boli 

spojené zo zvýšeným rizikom vzniku karcinómu prostaty. 
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Tab. 2 Prehľad polymorfizmov v géne pre ERRß, u ktorých bola zistená štatisticky významne 

vyššia frekvencia výskytu variantnej alely v skupine pacientov s karcinómom prostaty 

 

SNP 

Alela 

1 

Alela 

2 

Frekvencia 

alely 2 u 

pacientov 

Frekvencia alely 2 

u kontrolnej 

skupiny P OR 95% CI 

rs2019856 G A 0,042 0,1413 0,022 0,264 

0,083-

0,843 

rs4903415 C G 0,563 0,402 0,029 1,911 1,07-3,413 

rs730452 G C 0,365 0,217 0,037 2,07 1,08-3,943 

rs10134412 T C 0,5 0,344 0,038 1,9 1,05-3,436 

 

V géne pre ERRγ sme u šiestich polymorfizmov zistili štatisticky významnú asociáciu 

s karcinómom prostaty (Tab. 3), pričom všetky boli spojené s významne vyšším rizikom 

vzniku karcinómu prostaty. 

 

Tab. 3 Prehľad polymorfizmov v géne pre ERRγ, u ktorých bola zistená štatisticky významne 

vyššia frekvencia výskytu variantnej alely v skupine pacientov s karcinómom prostaty 

 

SNP 

Alela 

1 

Alela 

2 

Frekvencia 

alely 2 u 

pacientov 

Frekvencia alely 2 

u kontrolnej 

skupiny P OR 95% CI 

rs2252089 A G 0,531 0,315 0,003 2,46 1,36-4,46 

rs1166350 C T 0,541 0,337 0,005 2,33 1,29-4,195 

rs1166351 G T 0,49 0,326 0,026 1,98 1,1-3,58 

rs12033461 T C 0,167 0,065 0,04 2,87 1,07-7,69 

rs12026424 G C 0,167 0,065 0,04 2,87 1,07-7,69 

rs11117717 G A 0,25 0,13 0,04 2,22 1,04-4,76 

 

Diskusia 

Cieľom štúdie bolo zistiť, či prítomnosť polymorfizmov v génoch pre ERRα, ERRß 

a ERRγ môže mať úlohu pri vzniku a rozvoji karcinómu prostaty. V prípade génu pre ERRα 

sme nezistili významnú asociáciu s rizikom vzniku karcinómu prostaty. Naopak v prípade 

génu pre ERRß sme pozorovali významnú asociáciu u jedného polymorfizmu a v géne pre 

ERRγ u šiestich polymorfizmov. Podľa našich vedomostí doteraz nebola publikovaná práca 

zaoberajúca sa úlohou génových polymorfizmov ERR pri vzniku karcinómu prostaty. 

Popísaná bola len pozitívna korelácia tetranukleotidového opakovania (AAAG)n v intrónovej 

oblastí génu ERRγ s vysokým rizikom (OR = 7) vzniku karcinómu prsníka v populácii 

iránskych žien (24). Problematike úlohy ERR pri vzniku a progresii karcinómu prostaty sa 

síce venuje niekoľko štúdií, ale všetky prevažne na úrovni sledovania expresie jednotlivých 

podtypov ERR. Veľká pozornosť sa venuje hlavne ERRα, ktorého expresia bola pozorovaná 
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v bunkových líniách karcinómu prostaty, ale aj priamo v tkanive karcinómu prostaty (25). 

Fujimura a kol. zistili dokonca pozitívnu koreláciu medzi expresiou ERRα a Gleasonovým 

skóre. Zvýšená expresia ERRα má pravdepodobne úlohu pri vzniku karcinómu prostaty 

a môže byť aj prognostickým faktorom ochorenia (26). V prípade ERRß a ERRγ bola naopak 

pri karcinóme prostaty zaznamenaná znížená expresia (25). Nízka expresia ERRγ má 

tendenciu korelovať so zlou prognózou karcinómu prostaty, asociácia expresie ERRß 

s prognózou ochorenia nebola pozorovaná (27). Zvýšená expresia oboch receptorov 

spôsobuje potlačenie proliferácie buniek karcinómu prostaty, ktoré sú na androgény citlivé, 

ale aj rezistentné. Toto pozorovanie môže poukazovať na ich antiproliferačnú a tumor 

supresorovú funkciu u karcinómu prostaty (27). Expresia oboch podtypov ERR by po 

definitívnom potvrdení týchto pozorovaní mohla slúžiť ako indikátor prognózy ochorenia 

(28).  

Úloha polymorfizmov, ktorých významnú asociáciu s karcinómom prostaty sme 

zistili, nie je známa, ako ani ich vplyv na expresiu a správne fungovanie príslušných 

receptorov. Pre jednoznačné potvrdenie ich úlohy pri vzniku a rozvoji karcinómu prostaty 

bude potrebné potvrdenie našich predbežných výsledkov z celogenómovej asociačnej štúdie 

na väčšej skupine pacientov, ako aj analýza konkrétneho vplyvu jednotlivých genetických 

zmien na správne fungovanie receptorov a tým aj celých signalizačných dráh. Naše výsledky 

však naznačujú, že okrem ER sa procesu vzniku a progresie karcinómu prostaty určitým 

spôsobom zúčastňujú aj ERR, aj keď zatiaľ nie je známe, či pôsobia nezávisle alebo spoločne. 

Poruchy funkcie receptorov pre pohlavné hormóny (androgénového receptora, ER-α,  ER-ß 

a ERR) môžu spolu s ďalšími faktormi prispievať nielen k vzniku karcinómu prostaty, ale 

môžu ovplyvňovať aj účinnosť liečby, čo ešte zdôrazňuje potrebu ich štúdia. 
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Výskum a vývoj elektrických topológii modulov prúdových 

zdrojov napájacích magnetov v urýchľovačoch častíc 

 

Gabriel Kácsor, Rastislav Havrila, Jozef Buday, Marek Franko, 

Martin Šuňal, Jaroslav Bednár, Jaroslav Ilončiak 

 

Abstract 

This paper presents research results, which were obtained during the development 

of the power supply platform for dynamic mode, current source power supplies 

with ability of energy recuperation from the load to the dc-link capacitors. The 

developed universal and modular platform is suitable for current source power 

supplies feeding superconducting magnets in particle accelerators for medical or 

particle physics applications. The main advantages of the developed power supply 

platform are the energy regeneration ability from the low voltage output to the 

DC-link capacitors and the high dynamic accuracy of the output current control. 

This paper presents some design aspects, performances and some test results of 

the developed power supply concept. 

 

Kľúčové slová: prúdový zdroj, medicína, urýchľovače častíc, supravodivý magnet, 

rekuperácia energie. 

Úvod 

V posledných rokoch sa vo svete výrazne zintenzívnili výskumné aktivity v oblasti 

časticovej fyziky. Množstvo inštalovaných urýchľovačov častíc pre medicínske aplikácie tiež 

vykazuje rastúcu tendenciu. Moderné laboratórne a medicínske urýchľovače častíc vyžadujú 

energeticky efektívne napájacie zdroje pre napájanie supravodivých magnetov urýchľovača. 

Supravodivé magnety urýchľovačov s časovo–premenlivým magnetickým poľom 

(synchrotróny) sú väčšinou napájané výkonovými prúdovými impulzmi takmer 

trojuholníkového tvaru s frekvenciou 1 až 3 Hz. Z energetického hľadiska sú pre takéto typy 

urýchľovačov výhodné napájacie zdroje s možnosťou rekuperácie časti dodanej energie. 

Rekuperovať je možné energiu z magnetu počas klesajúcej hrany prúdového impulzu. 

Vývoj v odvetní prúdových zdrojov sa v posledných rokoch presunul od použitia 

tyristorov vo výkonovej časti, k IGTB tranzistorom pre zdroje vysokých výkonov. Hlavným 

dôvodom tohto vývoja je nižšia hladina rušenia, priaznivejšie rozmery magnetických obvodov 

a lepšia regulovateľnosť. Väčšina nových zdrojov je navrhnutá so vstupnou časťou na báze 

neriadeného usmerňovača a výstupnou časťou na báze IGBT. Takáto koncepcia už disponuje 

výhodami IGBT technológie, ale neumožňujú rekuperáciu energie zo záťaže do napájacej 

siete, preto takéto zdroje pracujú s výrazne horšou výkonovou bilanciou s akou by mohli 

pracovať s funkciou rekuperácie.  
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Vo svete, v najväčších existujúcich urýchľovačoch častíc sa väčšinou používajú 

koncepcie zdrojov na báze tyristorov bez možnosti rekuperácie (FERMILAB, USA; JINR 

Ruská Federácia) alebo na báze neriadeného usmerňovača vo vstupnej časti a s IGBT mostom 

vo výstupnej časti tiež bez možnosti rekuperácie (CERN, Európa). 

Počas vývoja novej koncepcie prúdových zdrojov bola navrhnutá taká koncepcia 

hlavného obvodu, ktorá už umožňuje rekuperovať energiu z magnetu počas klesajúcej hrany 

prúdového impulzu. Najväčšia výzva pri tomto výskume bola nájsť riešenie pre rekuperáciu 

energie z relatívne nízkeho výstupného napätia zdroja a dosiahnuť požadované parametre 

presnosti a stability výstupného prúdu pri dosiahnutí potrebných dynamických parametrov, 

potrebných pri vedeckých a medicínskych aplikáciách. Rekuperácia energie z nízkeho 

výstupného napätia zdroja do napájacej siete by nebola efektívna, lebo energia by prechádzala 

cez viacero stupňov topológie meniča, pri nízkom napätí a pri vysokých hodnotách prúdu. 

Preto bola vyvíjaná taká topológia zdroja, ktorá umožňuje uskladniť rekuperovanú energiu 

záťaže v druhom meziobvode zdroja (Obr. 1). Hlavnou výhodou takého riešenia je, že väčšina 

energie sa vymieňa medzi magnetom a medziobvodovými kondenzátormi cez výstupný 

modul zdroja s minimálnymi stratami. Vyvíjaná koncepcia je ideálna pre zdroje s nízkym 

výstupným napätím (rádovo desiatky voltov) a pomerne malým množstvom energie 

uskladnenej v magnetoch urýchľovača častíc. 

AC/DC DC/DCCAP MAGSW

 

Obr. 1 Zjednodušená bloková schéma zdroja 

(AC/DC-vstupný modul, CAP – medziobvodové kondenzátory, DC/DC - Výstupný DC/DC 

modul, SW – odpájač záťaže, MAG – supravidivý magnet, záťaž) 

 

Koncepcia vyvíjanej platformy zdroja 

Obvodové riešenie zdroja pozostáva z dvoch meničových stupňov. Prvý stupeň je 

AC/DC modul na báze pasívneho usmerňovača a IGBT mostu a druhý stupeň je DC/DC 

modul na báze mostu postaveného z MOSFET-ov prvkov (Obr. 2). Z mechanického hľadiska 

jednotlivé časti zdroja sú usporiadané do modulov, ktoré sú umiestnené v normalizovaných 

skriniach. Pre vyvíjanú platformu bolo navrhnuté také konštrukčné usporiadanie zdroja, ktoré 

umožňuje vytvoriť modulárny systém. Základnou jednotkou modulárneho systému sú dva 

stojany, t.j. jedna skriňa ako vidíme na obrázkoch 2 a 3. Jednotlivé skrine je možné paralelne 
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radiť do počtu sedem, čo umožňuje flexibilné prispôsobenie hodnoty nominálneho 

výstupného prúdu zdroja požadovaným aplikáciám. 

Jedna skriňa vyvíjaného zdroja pozostáva z dvoch takmer identických stojanov (obr. 3). Prvá 

skriňa zdroja „MASTER“ na rozdiel od ostatných skríň obsahuje navyše aj hlavný riadiaci 

systém (A7), hlavný regulátor (A8) a jeden pomocný napájací zdroj (A5) pre riadiacu 

elektroniku. Ostatné skrine „SLAVE“ sú úplne identické a pozostávajú z nasledovných 

modulov: 

 Vstupný filter (A1), (obr. 4) 

 Vstupný AC/DC modul (A2) , (obr. 5) 

 Medziobvodové kondenzátory (A3) , (obr. 6) 

 Výstupný DC/DC modul (A4) , (obr. 7) 

 Snímač prúdu (A6) 

 

Obr. 2 Mechanické usporiadanie jednej skrine 

 

 Vstupný filter (A1) zdroja obsahuje EMC filter a harmonický filter, ktoré obmedzujú 

mieru nepriaznivých vplyvov zdroja na napájaciu sieť. AC/DC modul (A2) pozostáva 

z pasívnych usmerňovačov, z prvého medziobvodu zdroja a z IGBT mostu. Modul je riadený 

digitálnym signálnym procesorom (DSP) a zabezpečuje napájanie druhého hlavného 

medziobvodu zdroja. Most modulu je spínaný relatívne vysokou frekvenciou 20 kHz, čo 

zabezpečuje priaznivé rozmery magnetických obvodov v module a kvalitné výstupné napätie 

modulu. Výstupné napätie a výkon modulu sú ľahko prispôsobiteľné jednotlivým aplikáciám 

pomocou prevodu transformátora a nastaveniami riadiaceho systému. 
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Obr. 3 Vstupný filter (A1) 

 
Obr. 4 Vstupný AC/DC modul (A2) 

 
Obr. 5 Medziobvodové kondenzátory (A3) 

 
Obr. 6 Výstupný DC/DC modul (A4) 
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Medziobvodové kondenzátory (A3) vyhladia jednosmerné napätie, ktoré napája 

výstupné moduly a slúžia ako akumulátory energie počas čerpania a vrátenia energie 

výstupným modulom. Do 30 V výstupného napätia zdroja medziobvodové kondenzátory sú 

Obr. 7 Zjednodušená bloková schéma jednej skrine modulárnej 

koncepcie zdroja 
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tvorené superkondenzátormi a nad touto hodnotou môžu byť použité len elektrolytické 

kondenzátory. 

Most výstupného štvorkvadrantového DC/DC modulu (A4) je riadený s digitálnym 

procesorom (DSP) a zabezpečuje riadené napájanie magnetov cyklotrónu pri ľubovoľnej 

polarite výstupného napätia. Výstupné moduly sú konfigurovateľné ako samostatné moduly, 

s vlastnou regulačnou slučkou a vlastným PWM signálom, alebo môžu byť riadené aj 

externým PWM signálom. Spínacia frekvencia modulu je 8 kHz. 

Vytvorené konfigurácie zdroja z viacerých skríň riadi hlavný riadiaci systém (A7). 

Okrem inicializácie a riadenia činnosti zdroja zabezpečuje aj zber dát od jednotlivých 

modulov a slúži ako komunikačné rozhranie medzi zdrojom a nadradeným systémom 

riadenia. Hlavný riadiaci systém je vybavený aj displejom a tlačidlami, ktoré umožňujú 

konfigurovať a skontrolovať činnosť zdroja. Hlavný regulátor zdroja (A8) zabezpečuje 

externú presnú prúdovú regulačnú slučku pre vytvorené konfigurácie zdroja na základe 

údajov od presných snímačov prúdu (A6). 

Hlavný obvod zdroja bol vyvíjaný tak, aby spĺňal prísne požiadavky na kvalitu 

parametrov výstupného prúdu pri laboratórnych a medicínskych aplikáciách. Použitie IGBT 

a MOSFET spínačov dovoľuje vyššie spínacie frekvencie, čo vedie k vyššej kvalite 

výstupných elektrických veličín meničov a umožňuje jemnejšiu reguláciu výstupného prúdu. 

Ďalšou výhodou vyvíjaného konceptu je, že vstupné AC/DC moduly sú dimenzované na 

nižšie nominálne výkony, lebo v dynamickom režime činnosti zdroja sa veľká časť energie 

vymieňa medzi záťažou a medziobvodovými kondenzátormi cez výstupný DC/DC modul 

pri minimálnych stratách. Možnosť rekuperácie energie do medziobvodu znižuje energetickú 

náročnosť zdroja, čo vedie k nižším prevádzkovým nákladom, ktoré by boli značné, hlavne 

pri zdrojoch s vyššími inštalovanými výkonmi.  

Vývoj jednotlivých modulov zdroja 

Pri návrhu a vývoji prototypu platformy sa vychádzalo z výsledkov analýz 

zahraničných riešení a doteraz realizovaných riešení spínaných zdrojoch v EVPÚ, a. s. 

Metodológia riešenia vychádzala z tzv. plne digitálneho virtuálneho návrhu nového výrobku, 

kde sa nepostupuje tradičným sériovým postupom (funkčný model – funkčná vzorka – 

prototyp – overovacia výroba), ale prototyp sa vyrábal na základe overených výpočtov 

a simulačných analýz na virtuálnych modeloch. Virtuálne modely elektrických obvodov, 3D 

modely konštrukčných riešení a modely chladiacej sústavy umožňujú efektívny výskum 



89 

 

 
Obr. 8 Tepelný model vzduchom chladených 

tranzistorov 

 
Obr. 9 Tepelná analýza vzduchom chladených 

tranzistorov 

 
Obr. 10 Tepelná analýza vodou chladených 

tranzistorov pri prietoku 4l/min 

 
Obr. 11 Tepelná analýza vodou chladených 

tranzistorov pri prietoku 10l/min 

 

a vývoj jednotlivých častí zdroja. Pri riešení jednotlivých parciálnych problémov počas 

vývoja obvodového riešenia modulov prototypu boli použité simulačné prostriedky. 

Vytvorené 3D modely konštrukčných riešení jednotlivých modulov a model chladiacej 

sústavy je možné vidieť na obr. 4 až 7. V prostredí 3D CAD softvéru boli analyzované aj 

kritické mechanické a tepelné zaťaženia jednotlivých častí vyvíjaných modulov. Tepelné 

modely chladenia boli vytvorené a tepelné analýzy boli vykonané pre všetky výkonové 

polovodičové súčiastky zdroja, pri chladení núteným vzduchom (obr. 8 a 9) aj kvapalinou 

(obr. 10 a 11).  

Pre analýzu pomerov elektrických veličín, návrh regulačných slučiek a riadiacich 

algoritmov a pre výpočet strát v polovodičových a v pasívnych súčiastkach bol použitý sw 

OrCAD – PSpice, schéma zapojenia pozri obr. 12. 

 

  

Tepelnou analýzou boli vyvíjané aj chladiace systémy pre niektoré tepelne citlivé 

pasívne komponenty modulov ako napríklad superkondenzátory (obr. 13 až 16). Pri vývoji 
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konštrukcii modulov bola zvolená modulárna koncepcia s usporiadaním v normalizovaných 

dvojskriniach tak, aby tvorili jednoducho rozšíriteľný systém. Prepojovacie pásnicové vodiče 

medzi jednotlivými skriňami boli navrhnuté, tak aby umožnili jednoduché konfigurovanie 

zdroja a rozšíriteľné pre použitie viacerých skríň. Prepojovacie pásnicové vodiče a káble 

medzi jednotlivými modulmi boli navrhnuté tak aby umožnili jednoduchú inštaláciu a servis 

osadených modulov. Skrine boli vybavené perforovanými dverami, ktoré zabezpečujú 

dostatočné chladenie modulov aj v uzatvorenom stave.  

Experimentálne overenie vyvíjanej koncepcie prúdového zdroja 

Pre experimentálne overenie parametrov a správnosti vyvíjanej koncepcie prúdového 

zdroja bol zostavený prototyp so základnými parametrami v tab. 1. 
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Obr. 12 Zjednodušený simulačný model hlavného obvodu výstupného DC/DC modulu (A4) 
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Obr. 3 Tepelný model vzduchom chladeného 

kondenzátorového modulu 

 
Obr. 4 Tepelná analýza vzduchom chladeného 

kondenzátorového modulu – z boku 

 
Obr. 5 Tepelná analýza vzduchom chladeného 

kondenzátorového modulu - rez 

 
Obr. 6 Tepelná analýza vzduchom chladeného 

kondenzátorového modulu – z vrchu 

 Prototyp vyvíjanej platformy prúdového zdroja je znázornený na obr. 17. 

Z nameraných údajov na vstupe zariadenia vidíme (obr. 18), že vstupné filtre zdroja efektívne 

redukujú rušenie, skreslenie a nepriaznivé vplyvy zariadenia na napájaciu sieť. 

 

Tab. 1 Hlavé parametra prototypu prúdového zdroja 

PARAMETER HODNOTA 

Maximálny výkon 75 kW 

Nominálny výstupný prúd 3 000 A 

Maximálne výstupné napätie 25 V 

Indukčnosť záťaže 1 uH to 1 mH 

Dynamické režim, di/dt (Lm =0,5 mH) 40 kA/s 

Diaľkové ovládanie  RS485 (Profibus) 

 

Osem hodinová stabilita výstupného prúdu bola nameraná presným multimetrom Keithley 

2000 a bola vzorkovaná v polhodinových intervaloch. Počas merania bol zdroj zaťažený 
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klasickou náhradnou tlmivkou (L=0,94 mH, R=1,6 mΩ). Namerané hodnoty (obr. 19) sú 

výrazne lepšie ako cieľové hodnoty: 97 mA ~ 32,333 ppm << 250 ppm. 

Statická presnosť výstupného prúdu (obr. 19) bola nameraná pri takých istých 

podmienok ako stabilita. Cieľové hodnoty (±0,1 % z Imax ~ ±3 A) boli tiež splnené s veľkým 

odstupom: -0,046 A << ±3 A. 

 

Obr. 7 Prototyp vyvíjanej platformy prúdového zdroja 

 

Dynamická presnosť výstupného prúdu bola nameraná pomocou 24 bitového AD 

prevodníka ZETLAB Z220, na vstupe hlavného regulátora. Cieľová hodnota bola ±0,1 % z 

Imax ~ ±3 A ~ ±10 mV a nameraná hodnota: 1,01103 A ~ 3,3701mV. Tvar žiadaného prúdu 

(obr. 19) počas merania sleduje skutočný tvar žiadaného prúdu, ktorý je generovaný 

nadradeným riadiacim systémom urýchľovača častíc. 

 

Obr. 8 Faktor výkonu: λ=0,91, harmonické skreslenie napätia UTHD = 1,75 % a prúdu ITHD = 

16 % na vstupe zdroja pri nominálnom výkone 

 

Počas prototypových testov boli vykonané aj ďalšie merania, ako napríklad zvlnenie 

výstupného prúdu: 109,0821 ppm ~ 0,3272 A < ±3 A, zvlnenie výstupného napätia: 37,4 
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mVRMS < 100 mVRMS pri (f<600 Hz) a 46,6 mVRMS < 200 mVRMS pri (f>10 kHz), ktorým 

prototyp prúdového zdroja vyhovel. 

 

Obr. 9 Stabilita výstupného prúdu (8h): 3000,08 A – 2999,983 A = 97 mA ~ 32,333 ppm << 

250 ppm 

 

Obr. 10 Statická presnosť regulácie výstupného  

prúdu: -0,046 A  << 3 A 

 

Obr. 11 Dynamická presnosť regulácie výst. prúdu: 9762,1396 mV – 9758,7695 mV = 3,3701 

mV < 10 mV požadovaný prúd iDEM(t), výstupný prúd iOUT(t) (10 000 mV ~ 3 kA) 

Záver  

Bola vyvinutá nová koncepcia prúdového zdroja, ktorá je určená pre napájanie 

urýchľovačov častíc so supravodivými magnetmi, v dynamickom režime prevádzky 

a možnosťou rekuperácie energie z magnetu do medziobvodu zdroja. Namerané parametre 

a funkčné skúšky prototypu modulov zdroja potvrdili správnosť zvolenej koncepcie 

a vhodnosť parametrov vyvíjanej koncepcie zdroja pre použitie v aplikácii urýchľovačov 

častíc pri vedeckých experimentoch a pri prevencii a terapii nádorových ochorení.  
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Nová generácia dynamických prúdových zdrojov pre napájanie 

supravodivých magnetov s funkciou rekuperácie energie do 

medziobvodu zdroja 

 

Gabriel Kácsor, Rastislav Havrila, Jozef Buday, Marek Franko, 

Martin Šuňal, Jaroslav Bednár, Jaroslav Ilončiak 
 

Abstract 

This paper presents research results, which were obtained during the development 

of the power supply concept for dynamic mode current source power supplies 

with ability of energy recuperation from the load to the dc-link capacitors. The 

developed universal and modular platform is suitable for current source power 

supplies feeding superconducting magnets in particle accelerators at medical or 

particle physics applications. The main advantages of the developed power supply 

platform are the energy regeneration ability from the low voltage output to the 

DC-link capacitors and the high dynamic mode accuracy of the output current 

control. This paper presents some design aspects, performances and some test 

results of the developed power supply concept. 

 

Kľúčové slová: prúdový zdroj, medicína, urýchľovače častíc, supravodivý magnet, 

rekuperácia energie. 

Úvod 

Moderné laboratórne a medicínske urýchľovače častíc vyžadujú energeticky efektívne 

napájacie zdroje pre napájanie supravodivých magnetov urýchľovača. V posledných rokoch 

bola v spoločnosti EVPÚ, a. s. vyvíjaná nová koncepcia prúdových zdrojov pre urýchľovače 

častíc s možnosťou prevádzkovania v dynamickom režime činnosti a s rekuperáciou energie 

do medziobvodových kondenzátorov zdroja.  

Supravodivé magnety urýchľovačov častíc s časovo–premenlivým magnetickým 

poľom (synchrotróny) sú väčšinou napájané výkonovými prúdovými impulzmi takmer 

trojuholníkového tvaru s frekvenciou okolo 1 Hz. Takéto priebehy prúdu magnetu umožňujú 

rekuperovať časť energie z magnetu počas klesajúcej hrany prúdového impulzu a zvýšiť 

efektívnosť prevádzky prúdového zdroja ale vytvárajú mimoriadne nepriaznivé pracovné 

podmienky pre hlavné tranzistory zdroja. Tento článok prezentuje hlavné parametre vyvíjanej 

koncepcie zdroja a vybrané výsledky výskumu koncepcie ako energetická bilancia zdroja 

a životnosť tranzistorov zdroja. 
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Koncepcia a parametre vyvíjanej platformy zdroja 

Počas vývoja novej koncepcie bola pre zdroje navrhnutá taká topológia hlavného 

obvodu, ktorá umožňuje rekuperovať energiu z magnetu počas klesajúcej hrany prúdového 

impulzu (Obr. 2). Najväčšia výzva pre výskum takéhoto režimu prevádzky bola nájsť riešenie 

pre rekuperáciu energie z relatívne nízkeho výstupného napätia zdroja a dosiahnuť 

požadované parametre presnosti a stability výstupného prúdu pri dosiahnutí dynamických 

parametrov, potrebných pri vedeckých experimentoch a medicínskych aplikáciách. 

Rekuperácia energie z nízkeho výstupného napätia zdroja do napájacej siete by nebola 

efektívna, ak by energia prechádzala cez viacero meničových stupňov, pri nízkom napätí a pri 

vysokých hodnotách prúdu. Preto bola navrhnutá taká topológia hlavného obvodu vyvíjaného 

zdroja, ktorá umožňuje rekuperovať energiu do vlastného medziobvodu cez jeden meničový 

stupeň a pomerne účinne. Koncepcia bola vyvíjaná ako ľahko rozšíriteľný a konfigurovateľný 

modulárny systém zložený zo základných jednotiek prototypu 3 kA/25 V – jedna skriňa (Obr. 

1 a 2). 

 
Obr. 12 Prototyp vyvíjanej platformy prúdového zdroja 

 

Prvá aplikácia výsledkov výskumu bol vývoj zdroja PS15000-25D. Zdroj bol vyvíjaný 

pre Joint Institute for Nuclear Research, JINR, Dubna, Ruská federácia, kde bude použitý pri 

testovaní supravodivých magnetov urýchľovačov častíc. Hlavné požadované parametre zdroja 

sú znázornené v tab. I a namerané parametre v tab. II.  
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Tab. 1 Hlavné požadované parametra zdroja 

PARAMETER HODNOTA 

Maximálny výkon 375 kW 

Nominálny výstupný prúd 15 000 A 

Maximálne výstupné napätie 25 V 

Indukčnosť záťaže 1 uH to 1 mH 

Tepelný koeficient výstupného prúdu 100 ppm 

Stabilita výstupného prúdu 250 ppm 

Maximálna strmosť, di/dt (Lm =0,5 mH) 40 kA/s 

Dynamická presnosť výstupného prúdu 
±0,1 % of Imax ~ 15 A / 15 

kA 

Diaľkové ovládanie RS485 (Profibus) 

 

Tab. 2 Hlavné namerané parametra zdroja 

PARAMETRE POŽADOVANÉ NAMERANÉ 

Stabilita výstupného prúdu 250 ppm 120,833 ppm 

Dynamická presnosť výstupného 

prúdu 

±0,1 % of Imax ~ 12 A / 

12 kA 
1,92 A~160 ppm 

Zvlnenie výstupného prúdu 
±0,1 % of Imax ~ 12 A / 

12 kA 
1,6805 App 

Účinnosť (v statickom režime, Iout = 

15 kA) 
>80 % 82 % 

 

Zariadenie pozostáva z piatich skríň, pričom je možné konfigurovať zostavy skríň po 3 

kA tak, aby sa z nich zostavil zdroj s nominálnou hodnotou výstupného prúdu od 3 kA do 15 

kA. Prototypové testy zdroja boli vykonané na základnej jednotke s menovitou hodnotou 

výstupného prúdu 3 kA (jedna skriňa) a na rozšírenej zostave s menovitou hodnotou 

výstupného prúdu 12 kA (štyri skrine).  

Dynamická presnosť výstupného prúdu zdroja bola nameraná na štvorskriňovej 

zostave (12 kA), pomocou 24 bitového AD prevodníka ZETLAB Z220, na vstupe hlavného 

regulátora (Obr. 2). Počas testu boli výstupné svorky zdroja zoskratované. 

Finálna zostava prúdového zdroja (15 kA) je inštalovaná u zákazníka a je doplnená 

prístrojovou skriňou napájania a skriňou odpájača záťaže (Obr. 13). 
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Obr. 2 Dyn. presnosť výst. prúdu: 1,6 mV ~1,92 A, požadovaný prúd, výstupný prúd, (10 V ~ 

12 kA) 

 
Obr. 13 Finálna zostava zdroja PS15000-25D 

 

Energetická bilancia vyvíjanej koncepcie prúdového zdroja 

Počas vývoja koncepcie a obvodového riešenia prúdových zdrojov novej generácie 

bola venovaná zvýšená pozornosť na efektívnosť rekuperácie energie z magnetu. Preto bola 

vyvíjaná taká topológia zdroja, ktorá umožňuje uskladniť rekuperovanú energiu záťaže 

v meziobvodových kondenzátoroch zdroja (Obr. 3). Hlavnou výhodou tohto riešenia je, že 

väčšina energie sa vymieňa medzi magnetom a medziobvodovými kondenzátormi cez 

výstupný modul zdroja s minimálnymi stratami. 

V súčasnosti, po prototypových testoch zariadenia je možné doplniť a spresniť 

teoretický odhad efektívnosti rekuperácie energie, ktorý bol vykonaný počas vývoja na 
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Obr. 3 Zjednodušená bloková schéma jednej skrine modulárnej koncepcie zdroja 
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základe nameraných údajov. Vyvíjaný a inštalovaný zdroj PS15000-25D v dynamickom 

režime činnosti napája magnety takmer trojuholníkovým tvarom prúdu (Obr. 5).  

0

i [kA]

t [ms]

10

5

375

15

1125750
 

Obr. 14 Typický tvar výstupného prúdu zdroja PS15000-25D v dynamickom režime činnosti 

(Lm =0,5 mH) 

 

Nameraná hodnota účinnosti výstupného DC/DC modulu bola cca. 92% v ustálenom 

stave a pri nominálnom zaťažení zdroja 15 kA. Počas jednej periódy 750 ms záťažového 

prúdu cez výstupné svorky DC/DC modulu sa prenáša množstvo energie 140,6 kJ (Obr. 6). 

Keby supravodivý magnet a jeho prívody boli ideálne, potom by vrátili celé množstvo energie 

70,3 kJ, ktoré bolo do magnetu injektované. Do medziobvodových kondenzátorov by sa 

potom vrátilo množstvo energie 64,7 kJ, kvôli stratám vo výstupnom DC/DC module. To 

znamená, že účinnosť magnetizácie záťaže z medziobvodových kondenzátorov cez výstupný 

DC/DC modul prebieha pri účinnosti 92,56 % a demagnetizácia pri 92,03 %. Celková 

účinnosť magnetizácie a demagnetizácie záťaže z hľadiska medziobvodových kondenzátorov 

počas jednej periódy je 85 %. Inými slovami: výstupný DC/DC modul dokáže vrátiť cca. 85 

% energie medziobvodovým kondenzátorom počas demagnetizácie záťaže, zo 100 % 

odobratej energie počas magnetizácie. Pri tejto účinnosti by dokázal zdroj rekuperovať 

energiu zo záťaže do svojich medziobvodových kondenzátorov, keby na prívodných vodičoch 

k záťaži nevznikali ďalšie straty. 

Záťažou zdroja je supravodivý magnet urýchlovača častíc, v ktorom vznikajú len 

zanedbateľné straty. Záťaž je potrebné pripojiť k zdroju cez odpájač na báze tyristorov alebo 

IGBT a cez káble. Odpájač slúži pre pripojenie a odpojenie záťaže pri normálnej prevádzke 

a pre havarijné odpájanie záťaže napríklad pri poruche supravodivosti magnetu alebo pri 

vážnejších poruchách zdroja. V mieste inštalácie zdroja zákazník (JINR) realizoval prepojenie 

zdroja so záťažou elektronickým odpájačom na báze tyristorov a vodou chladenými káblami 

s nominálnym prúdom 2x2x8 kA. Taká konfigurácia dosiahla úbytky napätia na systéme 

pripojenia cca. 6 V pri nominálnej hodnote výstupného prúdu. Myslíme si, že použitím 

kvalitnejších spínačov v odpájači a použitím vzduchom chladených káblov by vznikol o niečo 

mohutnejší a drahší systém pripojenia, ale z hľadiska strát výrazne efektívnejší. 
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Obr. 15 Množstvo energie: odobrané z kondenzátorov, vrátené kondenzátorom a  prenášané 

výstupným modulom (Lm =0,5mH, di/dt: 40kA/s) 

 

Grafy na obr. 7 a 8 sú výsledkom simulačnej analýzy energetickej bilancie systému 

pripojenia záťaže a zdroja. Simulačná analýza bola vykonaná v prostredí  PSpise pre rôzne 

hodnoty indukčnosti záťaže a pre rôzne hodnoty úbytky napätia na systéme pripojenia. Z obr. 

7 a 8 vidíme, že pri typickej prevádzke zdroja, v dynamickom režime (Obr. 5), záťaž (Lm = 

0,5mH) by dokázala vrátiť celé množstvo energie 56 kJ, ktoré dostala z výstupných svoriek 

zdroja, keby nevznikali žiadne úbytky napätia na systéme prepojenia záťaže a zdroja.  

Tak ako je uvedené vyššie je úbytok napätie cca 6 V pri na mieste inštalácia pri 

nominálnej hodnote výstupného prúdu 15 kA. V tomto prípade záťaž a systém pripojenia 

budú odoberať množstvo energie 67,5 kJ z výstupných svoriek zdroja počas magnetizácie 

záťaže a od záťaže sa dostane k výstupným svorkám zdroja energia 44,8 kJ. Rozdiel od 

ideálneho množstva energie 56 kJ tvoria straty na systéme prepojenia záťaže a zdroja. 

V takom prípade, záťaž dokáže vrátiť len 66 % energie k výstupným svorkám zdroja počas 

demagnetizácie zo 100 %, ktoré odobrala zo svoriek zdroja počas magnetizácie. 

 
Obr. 16 Energetická bilancia systému – množstvo energie dodané zdrojom počas 

magnetizácie, L – indukčnosť magnetu, U – úbytok napätia na odpájači na prívodoch a na 

záťaži  

(Lm =0,5 mH, di/dt: 40 kA/s) 
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Obr. 17 Energetická bilancia systému – množstvo energie vrátené do  zdroja počas 

demagnetizácie, L – indukčnosť magnetu, U – úbytok napätia na odpájači na prívodoch a na 

záťaži (Lm =0,5 mH, di/dt: 40 kA/s) 

 

Reálna účinnosť prenosu energie zo superkondenzátorov na výstupné svorky zdroja 

a naspäť je 85 %, a nie je reálne túto hodnotu výrazne zlepšiť ani pri zvýšení investičných 

nákladov do zdroja. Reálna účinnosť prenosu energie od výstupných svoriek zdroja k záťaži 

a naspäť je 66 % a to je priestor na výrazné zlepšenie efektívnosti, napríklad výmenou vodou 

chladených káblov systému prepojenia záťaže a zdroja za vzduchom chladené káble s väčším 

prierezom. Celková reálna účinnosť prenosu energie zo superkondenzátorov do 

supravodivých magnetov a naspäť je 56 % pri záťaži Lm =0,5 mH, pri di/dt = 40 kA/s, 

a úbytkoch napätia 6 V na systému prepojenia a pri priebehu výstupného prúdu na obr. 5. 

Z uvedených výpočtov a analýz vyplýva, že nová generácia prúdových zdrojov, ktorá 

bola navrhnutá na báze vyvíjanej platformy prúdových zdrojov s možnosťou rekuperácie 

energie záťaže do vlastných medziobvodových kondenzátorov dokáže rekuperovať viac ako 

polovicu z energie dodávanej do záťaže. Pri analyzovaných prevádzkových podmienkach 

efektívnosť rekuperácie energie je 56 %. Úspora energie vyvíjanej platformy prúdových 

zdrojov je značná v porovnaní so zdrojmi, ktoré sú prevádzkované v dynamickom režime 

činnosti bez možnosti rekuperácie energie zo supravodivých magnetov. 

Vplyv dynamického režimu prevádzky na životnosť zdroja 

Prevádzkovanie prúdových zdrojov v dynamickom režime činnosti, v ktorom zdroj 

napája magnet výkonovými prúdovými impulzmi takmer trojuholníkového alebo 

obdĺžnikového tvaru pri nízkych frekvenciách, vytvára mimoriadne nepriaznivé pracovné 

podmienky pre výkonové polovodičové moduly zdroja. Výkonové polovodičové moduly 

v takom režime sú namáhané cyklicky, výkonovo a teda aj tepelne. Nízke frekvencie 

tepelných cyklov, ktoré sú blízko tepelnej odozvy výkonového modulu sú najnepriaznivejšie 
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pre polovodičové moduly, lebo vytvárajú podmienky pre urýchlené starnutie modulov 

a predčasné zlyhanie funkcie. 

Čipy výkonových polovodičových modulov sú pripevnené k základnej nosnej platni 

cez špeciálnu keramickú vrstvu, ktorá je izolantom z elektrického hľadiska ale zabezpečuje 

relatívne efektívne odvodenie tepla z čipu (obr. 9).  

 
Obr. 18 Prierez výkonového modulu – vrstvy medzi čipom a základnou platňou modulu 

 

Napriek tomu, že výrobcovia výkonových polovodičových modulov neustále vyvíjajú 

spoľahlivejšie technológie výroby a experimentujú s novými materiálmi, počas tepelných 

cyklov vznikajú v moduloch trhliny a defekty medzi jednotlivými vrstvami kvôli odlišným 

koeficientom tepelnej rozťažnosti použitých materiálov (obr. 10). Tento jav vedie 

k postupnému odlupovaniu čipu od základne (obr. 9), zhoršením chladeniu čipu a úplným 

zlyhaniu modulu. Pri aplikáciách kde moduly sú vystavené nepriaznivým výkonovým 

a následne tepelným cyklom (obr. 5) je nutné uvažovať s touto prídavnou námahou modulu, 

lebo to môže mať drastický vplyv na životnosť modulu. 

Počas vývoja modulov novej generácie prúdových zdrojov, ktoré sú určené aj pre 

dynamický režim činnosti bola venovaná zvýšená pozornosť analýze nepriaznivého vplyvu 

tepelných cyklov na životnosť výkonových modulov zdroja. V simulačnom prostredí PSpice 

boli zostavené zjednodušené simulačné modely hlavných obvodov jednotlivých modulov 

a boli na nich vykonané analýzy vzniku a distribúcie stratových výkonov vo všetkých 

režimoch činnosti zdroja (obr. 11). 
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Obr. 19 Koeficienty tepelnej rozťažnosti (CTE) najčastejšie používaných materiálov 

v polovodičových moduloch a ich tepelná vodivosť λ 
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Obr. 20 Zjednodušený simulačný model výstupného 4Q modulu pre analýzu stratových 

výkonov 

 

Pre analýzu tepelného namáhania čipu výkonového modulu počas výkonových cyklov 

bol zostavený simulačný model na obr. 12 na báze filtračného obvodu. Prvky RthJC a RthCH 

reprezentujú jednotlivé tepelné odpory medzi čipom (Junction - Case) a okolitým prostredím 

(Case - Heatsink). Prvky C1 a C2 reprezentujú tepelné kapacity jednotlivých vrstiev 

tranzistora. Zdroj I1 reprezentuje stratový výkon tranzistora (1A ~ 1W) a zdroj V1 

reprezentuje teplotu chladiča (1V ~ 1°C). Jednotlivé prvky modelu boli nastavené tak, aby 

výsledný graf tepelnej odozvy modelu (Obr. 14) sa čo najviac podobal skutočnej 

charakteristike z technickej špecifikácie výkonového modulu VMO1600-02P (Obr. 13). 
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Obr. 21 Simulačný model pre analýzu tepelnej odozvy výkonového modulu VMO1600-02P 
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Obr. 22 Graf tepelnej odozvy výkonového modulu VMO1600-02P (z technickej špecifikácie) 

 
Obr. 23 Tepelná odozva simulačného modelu výkonového modulu VMO1600-02P 

 

Analýza tepelného namáhania čipu výkonového modulu bola vykonaná pre dva rôzne 

druhy výkonových cyklov: pre trojuholníkové a pre obdĺžnikové priebehy stratového výkonu 

s rôznymi frekvenciami (obr. 16 až 19). Životnosti výkonového modulu (obr. 20 a 21) boli 

stanovené na základe grafu na obr. 15. 

Z obrázkov 16 až 21 vidíme, že pri tepelných cykloch aj malé rozdiely tepelnej 

námahy spôsobujú drastické rozdiely v životnosti výkonových polovodičových modulov. 

Preto je potrebné analyzovať vplyv tejto prídavnej námahy výkonových modulov a pri 

dimenzovaní tranzistorov brať do úvahy výsledky tejto analýzy. Skutočné tvary priebehov 

výstupného prúdu zdroja budú medzi pomerne priaznivým trojuholníkovým tvarom a medzi 

nepriaznivým lichobežníkovým tvarom. Najnepriaznivejší obdĺžnikový tvar výstupného 

prúdu zdroja je len teoretický, počas prevádzky sa nebude vyskytovať, preto môžeme 

považovať výsledky analýzy životnosti za veľmi priaznivé pre vybraný typ výkonového 

polovodičového modulu. 
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Obr. 24 Tepelné namáhanie čipu modulu 

VMO1600-02P (Trojuholník, ∆P=690W, 

f=1Hz, TH=70°C ) 

 

Obr. 25 Tepelné namáhanie čipu modulu 

VMO1600-02P (Obdĺžnik, ∆P=690W, f=1Hz, 

TH=70°C )  

 

Obr. 26 Tepelné namáhanie čipu, amplitúdy 

tepelnej krivky, špička-špička, Trojuholníkový 

priebeh 

 

 

Obr. 27 Tepelné namáhanie čipu, amplitúdy 

tepelnej krivky, špička-špička, Obdĺžnikový 

priebeh 

 

Obr. 28 Životnosť modulu, trojuholníkový 

priebeh 

 

Obr. 29 Životnosť modulu, obdĺžnikový priebeh 
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Obr. 30 Závislosť životnosti výkonových modulov „štvrtej generácie“ od amplitúdy ∆Tj 

a strednej hodnoty Tjm tepelného namáhania pri tepelných cyklov 

 

Záver  

Východiskovým bodom pre vývoj novej koncepcie prúdového zdroja bol navrhnutý 

zdroj PS15000-25D, ktorý je určený pre napájanie urýchľovačov častíc so supravodivými 

magnetmi v dynamickom režime prevádzky a možnosťou rekuperácie energie z magnetu do 

medziobvodu zdroja. 

Namerané parametre potvrdili správnosť zvolenej koncepcie a vhodnosť parametrov 

vyvíjanej koncepcie zdroja pre väčšinu urýchľovačov častíc z aplikačných oblastí medicína 

a časticová fyzika. Zdroj je schopný rekuperovať viac ako polovicu dodanej energie 

z magnetu aj pri neefektívnej realizácii systému prepojenia zdroja a záťaže. Na základe 

vykonanej analýzy by životnosť výkonových polovodičových modulov zdroja mala dosiahnuť 

min. 20 rokov nepretržitej prevádzky, aj pri najnepriaznivejších pracovných podmienkach. 
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Analýza a spracovanie obrazových medicínskych dát 

 

Patrik Kamencay, Miroslav Benčo, Róbert Hudec, Roman Radil 

 

Abstrakt 

Hlavným cieľom článku bolo vytvoriť algoritmus, ktorý aplikuje rôzne metódy 

predspracovania a segmentácie s cieľom následnej 3D rekonštrukcie modelu 

ľudskej panvy prostredníctvom získavania hĺbkových informácií zo vstupnej sady 

CT rezov. Navrhnutý proces tvorby 3D modelov je založený na kombinácii dvoch 

metód SIFT deskriptora a SAD algoritmu. Vstupná časť algoritmu bola tvorená 

sadou snímok vo formáte DICOM. Pre naše experimentálne účely bolo použitých 

200 snímok ľudskej panvy. Nasledujúcim krokom bolo nájdenie kľúčových bodov 

a určenie vzájomných vzťahov medzi nimi. Pre získanie tohto vzťahu bolo 

potrebné určiť korešpondujúce body a vzájomne si zodpovedajúce body využitím 

kombinácie SIFT-SAD algoritmu. Využitím metódy SIFT sa nám skrátila 

výpočtová doba SAD metriky. To znamená, že použitím lokalizácie významných 

bodov v obraze využitím metódy SIFT už nemusí metrika SAD prehľadávať celú 

oblasť snímky, ale stačí iba prepočítať hodnoty určitých deskriptorov, ktoré sú už 

lokalizované v jednotlivých snímkach. Získané experimentálne výsledky ukazujú, 

že kombinácia algoritmov SIFT-SAD poskytuje presnú výslednú 3D 

rekonštrukciu modelu ľudskej panvy. 

 

Metódy 3D rekonštrukcie medicínskych dát 

Proces tvorby 3D modelov (Obr. 1) a získavanie hĺbkových informácií zo vstupných 

CT rezov je v dnešnej dobe veľmi aktuálnym problémom. Na získavanie hĺbkových 

informácií je možné použiť rôzne zariadenia ako napríklad hĺbkové kamery, či laser. Tieto 

zariadenia po nasnímaní celého prostredia získavajú množinu hĺbkových informácií, ktorú 

predstavuje hĺbková mapa. Hĺbková mapa nie je teda nič iné, ako množina obsahujúca 

priestorovú pozíciu jednotlivých bodov v trojrozmernej scéne. Samotná komplikovanosť 

problému 3D rekonštrukcie je daná hlavne zložitosťou ľudského tela, ktoré obsahuje mnoho 

štruktúr s nepravidelným tvarom a veľkosťou. Problémom je taktiež umiestnenie a prítomnosť 

cudzích telies na snímkach ako napríklad rôznych implantátov, či kovových platničiek 

[Xiao14]. 

Sada vstupných CT rezov

Analýza

Tvorba 3D modelu  

Obr. 1 Rekonštrukcia 3D modelu 
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V súčasnosti sa v lekárstve používa viacero metód 3D zobrazovania. Zobrazujú sa 

vnútorné časti ľudského tela, tkanivá, kosti a k dispozícii sú aj prístroje na snímanie vonkajšej 

geometrie povrchu tela a jeho častí. V oblasti skenovacích metód sa k získaniu priestorových 

geometrických dát používajú lekárske zobrazovacie metódy (CT alebo MRI), ktoré sú vhodné 

pre tvorbu 3D modelov, ich počítačových vizualizácií a simulácií. Z dôvodu dosiahnutia 

vyššej rekonštrukčnej presnosti sa pri tvorbe 3D modelov špecializujeme iba na konkrétne 

štruktúry ľudského tela (mozog, lebka, panva,…) [Xiao14], [Jav13]. 
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Obr. 2 Štruktúra vstupných CT dát 

 

Na vstupe celého procesu sú jednotlivé CT rezy (Obr. 2), ktoré sú získané postupným 

prežarovaním pacienta v rôznych smeroch úzkym röntgenovým lúčom. Snímky získané 

metódou výpočtovej tomografie nie sú farebné, ale obsahujú iba hodnoty jasu (rôzne stupne 

šedej farby). Kvalitu CT rezov udáva: 

 Rozlíšenie – počet obrazových bodov na šírku a výšku snímky. Bežne používané 

rozlíšenie pre CT je 512x512 pixelov. Pri tomto rozlíšení sú pixely od seba 

vzdialené 0,1 mm až 1 mm a to v závislosti na zvolenom zväčšení pri snímaní. 

 Hĺbka – udáva počet úrovni šedej farby. Používané CT zariadenia rozlišujú 

maximálne 4096 stupňov jasu. Pre uloženie tejto informácie je požadovaná 

kapacita 12 bitov (212 = 4096) pre jeden pixel. 

Dôležitým parametrom, ktorý ma vplyv na kvalitu 3D rekonštrukciu je vzdialenosť 

jednotlivých CT rezov od seba. Táto vzdialenosť je rôzna pre jednotlivé časti tela a závisí 

taktiež na účele, kvôli ktorému sú dané rezy vytvárané. Pohybujeme sa vo vzdialenosti medzi 

1 mm až 1 cm. Vzdialenosť susediacich CT rezov je teda väčšia než vzdialenosť pixelov 

v jednej snímke. 
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Obr. 3 3D model človeka vytvorený z 2D snímok 

 

Pomocou súčasných skenovacích prístrojov získavame výstupné informácie, dáta, 

ktoré máme ďalej možnosť digitálne spracovať a sú základným zdrojom pri tvorbe 

priestorových geometrických dát, pri tvorbe 3D modelových geometrií skenovaných tkanív. 

Za pomoci výkonného počítača a vhodného programu, ktorý je u nových skenovacích 

zariadeniach už samozrejmosťou, dokážeme previesť vstupné informácie, ktoré sú výstupom 

zo skenovacích prístrojov vo formáte 2D na priestorovú geometriu. Tie ďalej môžeme 

spracovávať na priestorový model, ktorý je vernou kópiou skenovaného tkaniva. Následné 

spracovanie vytvorenej priestorovej geometrie je možné pomocou vhodne vybranej 

matematickej aplikácie. Tieto metódy si dokážu vybrať potrebnú plochu z povrchu modelu 

a na tejto časti siete zvoliť vhodnejšie zobrazenie, ako napríklad zjemnením siete. Na 

skenovanie vonkajšej geometrie povrchu tela sa používajú 3D skenery, ktoré sa delia na 3D 

laserové skenery a na 3D optické skenery. Inou možnosťou snímania vonkajšej geometrie 

povrchu tela je pomocou snímania aktívnou stereoskopiou [Jav13], [Yux11]. 

Optické 3D skenery 

Optické 3D skenery snímajú objekt z niekoľkých uhlov pomocou optického 

zariadenia. Pri každom natočení sa snímaný objekt v podstate vyfotí a získané dáta sa odošlú 

do počítača. Keď sa získajú snímky zo všetkých uhľov pohľadu, tak sa získané dáta spracujú 

a metódou aproximácie sa vytvorí digitalizovaný model. Počítačové modely sa vytvárajú 

využitím bodov, polygónov, kriviek typu spline, alebo iných štandardných geometrických 

entít. Pre presnejšie vytváranie 3D telesa zo získaných obrázkov, je vhodné pred skenovaním 

na telese zaznačiť niekoľko orientačných bodov, ktorých môže byť aj niekoľko tisíc. 

Pomocou tejto metódy sme schopný vytvoriť napríklad z 2 snímok tváre človeka 3D model, 

prípadne z 2D fotiek celého tela jeho 3D model (Obr. 3). 
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3D laserové skenovanie 

3D laserové skenovanie (Obr. 4) je 3D digitalizačná technológia povrchu, ktorá 

zachytáva digitálny tvar fyzického objektu použitím laserovej triangulačnej zameriavacej 

technológie. Laserová triangulácia je pohyblivá stereoskopická metóda, kde vzdialenosť od 

objektu je vypočítaná prostredníctvom riadeného svetelného zdroja a pomocou video kamery. 

Laserový lúč je odchýlený zo zrkadla na skenovaný objekt. Tento objekt rozptyľuje svetlo, 

ktoré je potom snímané pomocou video kamery umiestnenej v známej vymeriavacej 

vzdialenosti od lasera. 3D priestorové súradnice (X,Y,Z) povrchu bodu snímaného objektu sú 

vypočítané použitím trigonometrie. Kamera zachycuje povrchový profilový obraz 2D poľa 

a digitalizuje všetky dátové body podľa lasera. Pomocou špeciálneho softwaru, 3D 

naskenované dáta sa jednoducho môžu porovnať s CAD súborom, umožňujúci odchýlky od 

normálu graficky znázorniť [Jav13]. 

Základná výhoda laserového skenovania je, že tento proces je bezkontaktný, rýchly 

a výsledky v súradnicovej oblasti ležia priamo na povrchu skenovaného objektu. Vysoké 

rozlíšenie a tenký laserový lúč taktiež dovoľuje skenovať objekty s vysokými detailmi, kde 

mechanické dotykové snímanie môže byť problémové. Taktiež, mnohé dotykové snímacie 

systémy sa usilujú vypočítať pravdivé povrchové súradnice pomocou snímania odchýlok, ale 

na povrchu sa nachádzajú určite geometrické tvary, kde snímanie odchýlok môže byť tak 

povediac „popletené“ - nesprávne. 

  

Obr. 4 3D laserové skenovanie a snímanie celého povrchu tela 

 

Snímanie laserom menších plôch ako chodidlá, ruky je bezproblémové pre 

digitalizáciu. Pretože tieto časti tela dokážeme udržať bez pohybu po dobu niekoľkých 

sekúnd, čo stačí na nasnímanie laserom a následné spracovanie do digitálnej podoby. 

V prípade snímania celého tela je prakticky nemožné stáť bez pohybu po dobu niekoľkých 
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sekúnd. Nekontrolovateľné pohyby ako dýchanie alebo svalové sťahy môžu vytvoriť chyby, 

hlavne v prípade snímania tváre, pretože je to malá miera a požaduje sa vysoká rozlíšiteľnosť. 

Snímanie pomocou aktívnej stereoskopie 

Daná metóda využívaná hlavne na snímanie vonkajšej geometrie ľudského tela je 

založená na snímaní pomocou svetelných prúžkov. Namiesto pohybujúcej snímacej jednotky, 

svetelný prúžok je premietaný na ľudské telo. Skenovacie zariadenie (Obr. 5) je zložené 

zvyčajne z projekčnej jednotky a z digitálnej kamery. Viac zložitý systém používa 2 alebo 3 

svetelné senzory. Snímací proces je podobnou metódou laserového skenovania – prúžky na 

povrchu sú snímané jednotlivo použitím triangulácie. Rozdiel je v tom, že toto sa stane 

v jedinom kroku a že celý snímaný povrch môže byť digitalizovaný v jedinom získaní. Pre 

zvýšenie rozlíšiteľnosti, premietané prúžky sú posunuté a sú získané rozmanité výstupy. 

Všetko sa to uskutoční vo veľmi krátkom časovom úseku (väčšinou pod 1 sekundu), takže 

ľudské telo môže byť digitalizované bez problémov – nečakané pohyby skenovanej osoby pri 

tomto systéme nie sú problémom [Yux11]. 

 

Obr. 5 Snímanie povrchu tela využitím prúžkovej stereoskopie 

 

Obr. 6 Skenovací systém celého človeka 
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Avšak pole snímania tohto skenovacieho zariadenia je taktiež obmedzené. Toto 

zariadenie môže snímať povrchy s maximálnou veľkosťou polovice časti ľudského tela. Pre 

snímanie veľkých častí ľudského tela (celá hlava, celé telo) sú nutné viacnásobné skenovacie 

zariadenia. Napríklad skenovací systém celého tela (Obr. 6) je zložený zo šiestich 

skenovacích jednotiek. Ale každé zariadenie musí byť použité samostatne, čo značne zvyšuje 

potrebný čas snímania celého povrchu. 

Reverzné inžinierstvo a Rapid Prototyping 

Geometrické modely tkanív sme schopný zhmotniť pomocou súčasných inžinierskych 

technológií Computer Aided design CAD, Computer Aided Manufacturig CAM a Rapid 

Prototyping (RP). Zhmotnením vzniknú fyzické reálne modely jednotlivých tkanív, najmä 

kostí, ktoré môžeme využiť za použitia vhodných materiálov na simuláciu chovania reálnych 

tkanív. V mnohých prípadoch je lepšie pracovať so skutočnými objektmi ako s virtuálnymi 

modelmi [Yux11]. 

Lekárska aplikácia reverzného inžinierstva (RE) je veľmi dôležitá z nasledujúcich 

dôvodov – digitálny model neexistuje a tvary lekárskych objektov sú veľmi zložité. Cieľ RE 

a RP v lekárskej aplikácii je nasledovný: 

 získanie dátových bodov X z neznámeho povrchu, 

 vytvorenie RP modelu, ktorý sa najviac bude blížiť k neznámemu povrchu 

v zmysle tvaru. 

Proces Reverzného inžinierstva (Obr. 7) začína v štádiu získavania dát, kde 

nespracované zmerané dáta sú zobrané z hmotného – fyzického objektu. Predspracovanie 

niektorých týchto dát je potrebné, aby spojilo viacvrstvové merania z rozličných skenovaných 

miest. Najdôležitejšia fáza procesu je transformácia zo skenovaného mraku bodov do CAD 

znázornenia. 

Prístupy v tejto fáze môžu byť klasifikované do dvoch kategórií: 

 triangulárna mnohostenná sieťová metóda, 

 vhodná segmentačná metóda. 
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Obr. 7 Vytvorenie RP modelu 

 

Vyrobiť fyzické objekty z CAD modelov priamo je možné pomocou Rapid 

Prototypingu, ktorým môžeme vytvoriť fyzickú časť- fyzický model pridávaním vrstvy 

materiálu na vrstvu – vrstvením materiálu na požadovaný tvar. RP je netradičná výrobná 

metóda a je uznávaná ako oprávnený efektívny prostriedok na skrátenie doby nutnej 

k realizácií z návrhu k zhotoveniu hmotného modelu. 

Navrhnuté riešenie a experimentálne výsledky 

K dispozícii bolo 200 snímok ľudskej panvy (Obr. 8) vo formáte DICOM. Názov 

snímky je identifikovateľné číslom rezu. CT snímky sú číslované od čísla BN1750 do 

BN1950. Odstup medzi jednotlivými rezmi je 2 mm. Rozlíšenie CT snímok je 587 x 341 

bodov. Farebná hĺbka je 8 bitov, čo zodpovedá 256 odtieňom šedi (0-čierna, 255-biela). 

 

Obr. 8 Príklad použitých CT snímok 

 

Hlavnou úlohou tejto časti bolo vytvoriť algoritmus, ktorý aplikuje rôzne metódy 

predspracovania a segmentácie s cieľom následnej 3D rekonštrukcie modelu ľudskej panvy. 



115 

 

Existuje veľké množstvo segmentačných metód, založených na rôznych princípoch. Avšak 

pre ľubovoľné typy obrazov neexistuje univerzálna metóda. Použité metódy boli 

modifikované pre náš prípad. Podmienkou pre aplikáciu bolo zabezpečiť taktiež možnosť 

korekcie dosiahnutých výsledkov a ich opätovného spracovania. Dôvodom je problematická 

segmentácia určitých snímok. 

Medzi vybrané metódy predspracovania a segmentácie patria: filtrácia metódou 

mediánu, segmentácia obrysom (pomocou gradientu), prahovanie, porovnávanie maskou, 

porovnávanie modifikovanou maskou, Houghova transformácia [Ouk13]. 

Tvorba 3D modelov využitím segmentácie 

Vstupnú časť algoritmu tvorí kolekcia snímok alebo video sekvencia. Nasledujúcim 

krokom je určenie vzájomných vzťahov medzi vstupnými dátami (obrázkami). Pre získanie 

tohto vzťahu potrebujeme určiť korešpondujúce body a vzájomne si zodpovedajúce body. 

Teda k nájdenému bodu v primárnej snímke musíme nájsť jeho pozíciu na sekundárnej 

snímke a vytvoriť z nich pár, s ktorým budeme ďalej pracovať. 

Algoritmus 3-D rekonštrukcie (Obr. 9) je možné rozdeliť do nasledovných kategórií: 

 vzťahy ( relácie ) medzi snímkami, 

 segmentácia, 

 zhodnosť bodov, 

 vytvorenie 3D modelu. 
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Obr. 9 Bloková schéma pre tvorbu 3D modelu 

 

Použitím korešpondencie je možné zistiť hĺbku hľadaných bodov. Následne môžeme 

nájdené body zmapovať do výsledného 3D modelu. 

Korešpondencie ( vzťahy ) bodov medzi obrazmi 

Účelom tejto časti algoritmu je zistiť súvislosť medzi obrazmi. Každý bod v jednom 

obraze má vzťah, teda súvislosť k inému bodu v druhom obraze. To znamená, že každý pixel 

v prvom obraze má zhodný prislúchajúci pixel v druhom obraze. Tieto body je možné 

vyhľadať použitím bodového extraktora, ako je napríklad Harris a Stephens rohový detektor, 

alebo prostredníctvom deskriptora bodov (SIFT, SURF). Po získaní význačných bodov je 

ďalším krokom tieto body navzájom porovnávať. Problém porovnávania je v náročnosti 

hľadania tej istej črty v rozdielnych pohľadoch na tú istú scénu. Preto existuje niekoľko 

algoritmov pre zjednodušenie tohto problému. Je dôležité, aby zhody boli presné 

a neobsahovali žiadne chyby [Maas13], [Chun13]. 

Postup pri hľadaní vzťahov môžeme rozdeliť do nasledujúcich krokov: 
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 hľadanie významných bodov ( rysov, čŕt ), 

 metóda korelačného okna, 

 párovanie bodov. 

Metóda korelačného okna 

Metóda korelačného okna (Obr. 10) pracuje na princípe prehľadávania istej oblasti 

v sekundárnom obraze a snaží sa určiť pozíciu, na ktorej nastane najväčšia zhoda so vzorom – 

hľadanou oblasťou (oknom) z primárneho obrazu. 

Táto metóda postupuje nasledovne: 

 V primárnom obraze sa určí okno okolo pixelu, pre ktorý sa bude disparita 

určovať. 

 Pre každú prípustnú hodnotu disparity δ sa vypočíta miera podobnosti okien 

A(x,y) a B(x+δ, y), kde notácia A(x, y) označuje korelačné okno na pozícii (x, y) 

v primárnom obraze a B(x+δ, y) korelačné okno v sekundárnom obraze. 

 Disparitou pixelu (x, y) z primárneho obrazu sa určí tá, pre ktorú je miera 

podobnosti okien najväčšia. 

A1(x,y) B 2(x+δ,y)

x1 x

y
1
=

 y
2
=

y

 

Obr. 10 Hľadanie korešpondencie porovnávaním okolia bodu 

 

Je zrejmé, že pomocou tejto metódy porovnávame okolie v tvare štvorca. Čím menšia 

hodnota vyjde, tým sú si skúmané okolia podobnejšie. Za bod korešpondujúci s bodom A1 je 

možné považovať taký bod A2, ktorý bude spĺňať nasledujúce kritériá: 

 nájdená hodnota pre bod A2 je minimálna a zároveň menšia ako je zvolený prah, 

 pre všetky ostatné body je nájdená hodnota výrazne väčšia ako je pre bod A2. 

Kombinácia SIFT-SAD 

Kombinovaná metóda je založená na algoritmoch SIFT a SAD. SIFT deskriptor nám 

poskytuje väčšinu informácií o lokálnych gradientoch a metrika SAD nám udáva informácie 
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o lokálnej intenzite obrazu. Obidve tieto metódy sú v určitom rozsahu stabilné. Metóda 

výpočtu vzájomnej podobnosti SIFT - SAD integruje všetky použiteľné lokálne informácie. 

Využitím metódy SIFT sa nám skráti výpočtová doba SAD metriky. Použitím lokalizácie 

významných bodov v obraze využitím získaných SIFT deskriptorov, nemusí metrika SAD 

prehľadávať celú oblasť snímku ale stačí iba prepočítať hodnoty určitých deskriptorov, ktoré 

sú už lokalizované v jednotlivých snímkach. Proces výpočtu sa skráti a tak získame 

požadovanú a dostatočne vysokú presnosť nájdených vzájomne korešpondujúcich bodov. 

Ako prvý krok je potrebné vypočítať takzvanú vzdialenosť L1 SIFT deskriptorov 

medzi pixelom Lp v primárnej a Lp+d v sekundárnej snímke. 

2 1( ) ( ) ( )SIFT p pv d u L u L d   , (0.1) 

kde d predstavuje hodnotu získanú rozdielom najlepších podobností pixela Lp. Následne 

normalizujeme výslednú vzdialenosť pre každý pixel využitím SIFT vzdialenosti 

kombináciou finálneho ohodnotenia zhody podľa vzťahu 

 

   

( ) min ( )
( )

max ( ) min ( )

SIFT SIFT

SIFT

SIFT SIFT

v d v d
v d

v d v d


 


. (0.2) 

Potom definujeme rozdiel nájdených hodnôt na základe SAD 

( ) exp( ( , ))SAD p pv d SAD L L d   , (0.3) 

kde ( , )p pSAD L L d predstavuje SAD hodnotu medzi pixelom Lp a pixelom Lp+d v susednom 

štvorcovom okne. 

Algoritmus SAD počíta mieru nezhody obrázku so vzorom a je definovaný vzťahom: 

   
0 0

, , ( , )
sr TT

i j

SAD x y T i j I x i y j
 

    , (0.4) 

kde I predstavuje intenzitu pixelov na pozícii (x, y) v prehľadávanom obrázku a T intenzitu 

pixelov na pozícii (i, j) vo vzore. Vzťah počíta súčet absolútnych hodnôt rozdielov intenzít 

pre jednotlivé odpovedajúce si pixely obrázku a vzoru. Tento súčet je vykonaný pre jednotlivé 

riadky, ktoré sú potom spočítané dohromady. Keďže algoritmus určuje mieru nezhody, tak 

potom najnižšia hodnota SAD určuje pozíciu najpravdepodobnejšej zhody v obrázku. 

V našom experimente je veľkosť použitého okna (štvorček na obrázku 4.11) 9x9 

pixelov. Pomocou tohto výpočtu získame nami požadovanú disparitnú mapu. Podobne ako 

v SIFT časti, musíme normalizovať aj SAD časť nášho použitého algoritmu: 
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Nakoniec je navrhnutá lineárna kombinácia algoritmov SIFT a SAD ako 

( ) ( ) ( )dáta SIFT SADv d v d v d   , (0.6) 

kde δ je váhová funkcia, ktorá riadi SIFT a SAD časť algoritmu. V našom prípade nastavíme 

hodnotu δ = 1. Pre vylepšenie výsledkov a uľahčenie vyhľadávanie minimálnej hodnoty sme 

využili Mean Shift filter (MF). Aplikovanie Mean Shift filtra je veľmi dôležitým krokom pre 

odstránenie šumu a vyhľadenie hraníc nájdených segmentov. 

Najlepšia zhoda vzájomne korešpondujúcich bodov je vybraná ako minimálna hodnota 

využitím SIFT-SAD algoritmu. Na Obr. 11 je zobrazené referenčné okno s rozmerom 9x9 

pixelov z primárneho (ľavého) obrázku a hľadané oblasti v sekundárnom (pravom) obrázku. 

Krúžky na Obr. 11 označujú hodnotu zhody jednotlivých korešpondujúcich bodov, pričom je 

za najlepšiu nájdenú zhodu považovaná najmenšia nájdená hodnota. 

u

Obrazové pixely

Z
h
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d

a

 

Obr. 11 Hľadanie najlepšej zhody 

 

Obr. 12 Zobrazenie zhôd pomocou SIFT-u 

 

Nájdené kľúčové body v primárnej a sekundárnej snímke prostredníctvom algoritmu 

SIFT sú znázornené na Obr. 12. 

Medzi hlavné nedostatky a problémy tejto metódy patria: 

 Zlyhanie na zakrytých oblastiach. 

 Skresľovanie veľkosti objektov. 
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Metóda korelačného okna pre tieto problémy síce vyberie pozíciu najväčšej 

podobnosti, ale pravdepodobnosť, že bude určená nekorektná disparita je veľmi veľká. 

Nasledujúcim obrovským problémom sú chyby, ku ktorým dochádza na okraji objektov 

v miestach s nespojitou hĺbkou (Obr. 13). Tento jav je spôsobený použitím okna, ktoré berie 

do úvahy okolie daného pixela. Inými slovami táto metóda je postavená na teoretickom 

predpoklade, že nedochádza k žiadnemu pohybu v okolí vyšetrovaného pixela. Avšak tento 

predpoklad je na rozhraní objektov porušený. 

ľavý obrázok pravý obrázok

korelačné okno

vzorový pixel korešpondujúci pixel
 

Obr. 13 Korelácia na okraji objektu 

 

Na rozhraní objektov záleží na rôznych faktoroch, ktoré ovplyvňujú vypočítanú 

disparitu. V závislosti na výraznosti, štruktúre a vlastnostiach oblastí pozadia a popredia 

v okolí rozhrania môžu nastať nasledovné prípady: 

 Korelačné okno sa chytí na výraznejšej štruktúre objektu a dôjde k rozšíreniu 

objektu. 

 Korelačné okno sa chytí na výraznejšej štruktúre pozadia a dôjde k zúženiu 

objektu. Ak je objekt príliš úzky, môže dôjsť až k jeho úplnému odstráneniu zo 

scény. 

 Výraznosť štruktúr pozadia a objektu sú vyrovnané, takže nedôjde v istej oblasti 

k žiadnemu rozšíreniu ani zúženiu objektu. 

Segmentácia 

Segmentácia bola realizovaná v programovom prostredí MATLAB, ktorý ponúka 

funkcie pre spracovanie 3D obrazov. Zvolil som prístup poloautomatickej segmentácie (Obr. 

14). Samotný proces segmentácie začína načítaním vstupných obrázkov, pomocou ktorých je 

generovaný výstupný 3D model. Podporované formáty sú DICOM, JPEG, PNG, BMP,.. 
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Obr. 14 Bloková schéma procesu segmentácie 

 

Vytvorená maska je binárna. Znamená to, že biela farba zodpovedá jednotlivým 

objektom a čierna farba pozadiu. V maske dochádza k vyplňovaniu dier. Ak by k tomu 

nedošlo, boli by tieto časti označené ako pozadie. Maska vďaka šumu, ktorý je prítomný vo 

vstupnom obraze, obsahuje veľa malých objektov, ktoré sa dajú odstrániť, čím vlastne 

dochádza k vyhladzovaniu hraníc. Nikdy sa však nepodarí odstrániť všetky malé objekty. 

Preto sú nakoniec vyhľadané všetky malé objekty, ktorých plocha je menšia ako 25px 

a následne sú z masky odstránené [Yun12], [Haim10]. 

Vplyv predspracovania využitím Canny detektora a segmentácie na vyhľadávanie 

kľúčových bodov je zobrazený na Obr. 15. Je evidentné, že aplikovaním segmentačného 

algoritmu sa výrazne spresnilo vyhľadávanie kľúčových bodov [Pai14], [Ism14]. 

 

Obr. 15 Vyhľadávanie zhôd v segmentovanej snímke 

 

Je tu taktiež možnosť manuálne z obrazu odstrániť zvolené objekty, čím môžeme 

definovať, označiť oblasť záujmu (ROI - Region Of Interest). Ak výslednú masku 

vynásobíme s pôvodným obrázkom, pozadie bude mať nulový jas a objekty jas z pôvodného 

obrazu [Ism14]. 
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Detekcia hrán 

Táto metóda vyhľadáva hranice pri 2D dátach, alebo hraničné plochy pri 3D dátach. 

Hranica je definovaná ako miesto snímky, kde sa stretávajú plochy s rôznymi hodnotami jasu. 

V našom prípade sme pre vyhľadávanie hraníc použili Cannyho haranový detektor. 

 

Obr. 16 Detekcia hrán využitím Cannyho detektora 

 

Metóda funguje veľmi dobre na snímkach s kontrastnými oblasťami, ktoré sú bez 

šumu. V inom prípade sú detekované aj hranice, ktoré v pôvodnej snímke nemusia byť 

viditeľné. Z tohto dôvodu nie je možné danú metódu použiť pre celkovú segmentáciu. Je ju 

však možné použiť ako pomocný krok – predspracovanie v zložitejších metódach, či 

algoritmoch [Chen13]. 

 

Obr. 17 Detekcia hrán a zobrazenie nájdených zhôd 

 

Na Obr. 17 vľavo sú znázornené hrany získané pomocou Canny detektora 

aplikovaného na segmentovanú snímku. Vpravo červenou farbou sú zobrazené nájdené 

najlepšie zhody na základe ktorých je možné vytvoriť výsledný 3D model. 
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3D model 

Konečný zrekonštruovaný 3D model využitím segmentačnej metódy je znázornený na 

Obr. 18. Segmentácia obrazu umožňuje jednoduchú a rýchlu identifikáciu a zobrazenie kostí 

(pozri Obr. 15). Lepšie výsledky by mohli byť dosiahnuté využitím interpolačných metód 

[Wen13], [Ism14]. 

 

Obr. 18 Vytvorený 3D model 

 

Záver 

V tomto článku boli popísané jednotlivé metódy a postupy pre výslednú 3D 

rekonštrukciu. Samotná 3D rekonštrukcia bola realizovaná na základe navrhnutého SIFT-

SAD algoritmu. Tento algoritmus nám poskytol informácie o lokálnych gradientoch využitím 

SIFT deskriptora a informácie o lokálnej intenzite obrazu na základe SAD metriky. Na 

základe dosiahnutých výsledkov je možné konštatovať, že navrhnutá kombinácia SIFT-SAD 

dosahuje presné výsledky 3D rekonštrukcie ľudskej panvy. Vytvorený 3D model je 

porovnateľný s reálnym. V budúcej práci sa plánujeme zaoberať možnosťami vývoja aplikácii 

pomocou knižníc ITK a VTK. Knižnice sa ukazujú ako silné nástroje pri práci 

s medicínskymi dátami a otvárajú možnosti aj pre implementáciu inak zameraných aplikácii. 

Ako príklad možno uviesť registráciu dát, ktorú má knižnica ITK kvalitne spracovanú. 
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Tumoriformné ložiská centrálneho nervového systému a 

roztrúsená skleróza 

 

Ema Kantorová, Štefan Sivák, Michal Bittšanský, Jozef Michalik, Jana Dluhá, Egon 

Kurča  

 

Abstrakt 

Roztrúsená skleróza (RS) patrí medzi najčastejšie demyelinizačné ochorenia 

centrálneho nervového systému (CNS). Diagnostika ochorenia je založená na 

dôkaze aktívneho, recidivujúceho demyelinizačného procesu ktorý sa prejavuje 

opakovanými relapsami ochorenia a disemináciou demyelinizačných ložísk v 

priestore CNS. Diagnostický algoritmus zahŕňa klinické, rádiologické a 

laboratórne vyšetrenia ktoré sú nevyhnutné na odlíšenie RS a iných alternatívnych 

diagnóz. Tumoriformné ložíská mozgu a miechy sa pri vyšetrení magnetickou 

rezonanciou objavujú zriedkavo a sú všeobecne považované za prejav ochorenia 

CNS odlišného od RS. Najčastejšie sa interpretujú ako primárne neoplázie CNS 

vzhľadom na typické nálezy ložísk v MR obraze. Jedná sa o izolované lézie CNS 

s priemerom väčším ako 2 cm, s výrazným okolitým edémom a prstencovitým 

vychytávaním kontrastnej látky. Klinické prejavy tumoriformných  ložísk súvisia 

s ich lokalizáciou. Okrem motorických a senzitívnych príznakov sa častejšie 

objavujú bolesti hlavy, epileptické záchvaty, stavy dezorientácie či poruchy 

chovania a kognície, poruchy reči typu afázie - príznaky ktoré sú typické pre 

mozgové tumory. Navyše sa tumoriformné lézie chovajú expanzívne, rýchlo sa 

zväčšujú a z tohoto pohľadu majú malígny charakter. Diagnostika 

tumoriformných ložísk vyžaduje doplnenie batérie pomocných vyšetrení. Z 

rádiologických metód sa využíva magnetická rezonančná spektroskopia, perfúzne 

a difúzne vyšetrenie magnetickou rezonanciou či pozitronová emisná tomografia. 

Významné miesto má i vyšetrenie mozgovomiechového likvoru a krvi cielenými 

imunologickými a genetickými testami. Pokiaľ nie je možné určiť diagnostiku 

kombináciou vyššie uvedených metód, indikované je bioptické vyšetrenie mozgu. 

V našej práci uvádzame prehľad diagnostických možností, ako aj kazuistiku 

pacienta s tumoriformnými léziami CNS s podozrením na nádorové ochorenie 

CNS, a s definitívnou diagnózou roztrúsenej sklerózy.   

Úvod 

Demyelinizačné ochorenia CNS sú etiopatogeneticky heterogénnou skupinou 

klinických jednotiek. Rozdeľujú sa na idiopatické, neidiopatické zápalové demyelinizačné 

choroby a aquaporinopatie (1). Výsledky histopatologických a genetických vyšetrení však 

dokazujú, že aj v rámci jednej kategórie nie sú prejavy ochorenia jednotné (2, 3). V rámci 

širšej diferenciálnej diagnostiky je nutné zvažovať aj infekčné, cievne a nádorové ochorenia, 

ktoré sa môžu diagnostikovať už aj v ranných fázach dospelosti. Tumor pripomínajúce ložiská 

CNS prestavujú vždy diagnostickú výzvu pre ich zriedkavý výskyt a možnosť zámeny s inými 

ochoreniami. V literatúre sa uvádzajú viaceré synonymá popisujúce atypický charakter ložísk 
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- tumefaktívne lézie, pseudotumor cerebri, tumoriformné lézie (4, 5).  Ich frekvencia sa udáva 

v 3 prípadoch na milión obyvateľov, častejše sú postiuhnuté ženy.  Priemerný vek vzniku 

ťažkostí je okolo 30-40 rokov (6). V našej práci prezentujeme prípad pacienta s výskytom 

tumoriformných ložísk CNS a diskutujeme o diagnostických postupoch.  

Kazuistika 1 

Pacient, 45 ročný muž, bez vážnejšieho predchorobia, bol prijatý pre dvojmesačný 

vývoj slabosti dolných končatín a poruchy chôdze. Objektívne sme zistili prítomnosť 

pravostrannej hemiparézy až triparézy stredne ťažkého stupňa (pravá horná a obe dolné 

končatiny), centrálnu léziu nervus facialis vpravo, spino-cerebelárnu ataxiu stredne ťažkého 

stupňa, dyzartriu a spomalené psychomotorické tempo.  Pacient mal tiež hypestéziu na 

pravostranných končatinách. Psychologickým vyšetrením sa zistila mierna kognitívna 

dysfunkcia. Pacient mal realizované vyšetrenie mozgu počítačovým tomografom (CT), ktoré 

zobrazilo ložiskové hypodenzity veľkosti do 15mm. Nález bol rádiológom interpretovaný ako 

ischemické postihnutie mozgu, menej pravdepodobne metastázy CNS.  

Magnetická rezonancia (MR) ukázala v T2 obrazoch hyperintenzné a v T1 

hypointenzné ložiská, ale homogenita hypointenzít  bola v ložiskách variabilná. Ložíská mali 

rôzny priemer, 5 z nich bolo väčších ako 2 cm, boli obkolesené perifokálnym edémom a po 

kontrastnej látke sa mnohé, ale nie všetky sýtili. Postkontrastné vysycovanie tvorilo celý 

prstenec. Jednalo sa o tumoriformné ložiská ( Obr 1a-f). Uloženie ložísk v CT obraze 

korelovalo s pozíciou ložísk v MR obraze, preto sme pokračovali MR angiografickým 

vyšetrením, kde boli mierne nerovnosti lumen vo V4 úseku arteria vertebralis vľavo, ale bez 

hemodynamicky významnej stenózy. Sonograficky sa na karotických a vertebrálnych tepnách 

potvrdili aterosklerotické zmeny stredne ťažkého stupňa, staršie nástenné aterosklerotické 

pláty. Výsledky MR mozgu neboli jednoznačné, uvažovalo sa o primárnych alebo 

sekundárnch nádoroch CNS, prípadne parazitóze. V rámci skríningu primárneho nádorového 

ložiska mal pacient CT hrudných a brušných orgánov s normálnym výsledkom. 

Doplnili sme sérologické testy na zápalové a onkologické ochorenia, bez pozitivity. 

Sérologické vyšetrenia na tkanivové parazitózy boli negatívne (toxoplazmózu, cysticerkózu 

a toxokaru). Výsledky vyšetrenia protilátok proti neurotropným vírusom v sére boli 

nejednoznačné. V sére boli taktiež vyšetrené  
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protilátky vrátane testov na vaskulitídy, ako aj protilátky proti aquaporínu-4 v sére, komplet v 

norme.   

Pokračovali sme vyšetrením mozgovomiechového likvoru, kde sa ukázalo 

nesignifikantné zvýšenie bielkovín (0,62g/l), mierna lymfocytárna (40) a neutrofilná (10) 

pleocytóza. Zvýšené boli všetky triedy imunoglobulínov v likvore, najvýraznejšie IgG.  

Izoelektrická fokuzácia potvrdila prítomnosť intratekálnej syntézy IgG v triede 2 (7- 

Anderson). Zistili sme zvýšený IgG index (0,66), aj CD4/CD8 index (6,4. CD4 tvorili 77 %).  

V likvore sme niektoré protilátky proti neurotropným vírusom a organizmom našli 

v triede IgG pozitívne, ale nie v triede IgM (Ebstein-Barrovej vírus, cytomegalovírus, 

antiboreliové protilátky, protilátky proti kliešťovej encefalitíde). Ich prítomnosť si 

vysvetľujeme zvýšenou reaktivitou imunitného systému a zvýšenou priepustnosťou 

hematoencefalickej bariéry počas autoimunitného procesu, pretože sme zároveň našli rovnaké 

spektrum IgG pozitívnych protilátok aj v sére. Okrem toho pacient nemal známky akútneho 

infekčného procesu v začiatku neurologických ťažkostí.  

Doplnili sme elektrofyziologické testy. Zrakové evokované odpovede potvrdili stredne 

ťažké demyelinizačné zmeny vľavo (P100 sin = 135,5ms/ampl10uV) a diskrétne 

demyelinizačné zmeny vpravo (P100 dx = 118,6ms, ampl10uV), napriek tomu že pacient 

zrakové potiaže popieral. Zrakovú ostrosť mal pacient zachovanú (5/4 obojstranne). Optická 

počítačová tomografia (OCT) ale znázornila redukciu vláken zrakového nervu v temporálnom 

kvadrante vľavo. Ostatnými modalitami evokovaných potenciálov sme potvrdili inicipientné 

demyelinizačné zmeny aferentných somatosenzorických dráh. 

Vzhľadom na pretrvávajúce nejasnosti v diagnóze bola indikovaná protónová MR 

spektroskopia (1H-MRS). Metódou rozlíšenia jedného voxela sa zisťovali koncentrácie 

metabolitov v miestach zmeneného signálu bielej hmoty, v ložiskách. Sledovali sa metabolity: 

cholín (Cho), N-acetylaspartát (NAA), kreatin (Cr),  laktát (LAC), aminokyseliny: aspartát, 

alanin, guanin, acetát. Metabolity sme porovnávali ako pomery ku kreatinínu, ktorý slúži ako 

interný štandard. Výsledky vyšetrenia ukázali nevýznamné rozdiely v NAA/Cr medzi 

ložiskami a normálne-vyzerajúcou bielou hmotou, ako aj zmenami v bielej hmote ktoré sme 

stanovili pri vyšetrovaní zdravých dobrovoľníkov (Obr 2). Výsledky ukázali, že v ložiskách 

nedošlo k definitívnej strate mozgového tkaniva, teda k neurodegeneratívnym zmenám. 

Hodnoty Cho/Cr však boli v ložiskách u pacienta významne vyššie, čo podporuje prítomnosť 

akútnej demyelinizácie. Koncentrácie aminokyselín v 1H-MRS, slúžiace na diferenciálnu 

diagnostiku parazitárneho ochorenia CNS, parazitárne ochorenie nepotvrdili. Nezvýšené 
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hladiny laktátu v ložiskách spochybnili prítomnosť primárneho, či sekundárneho tumoru 

CNS.  

Na záver sme pacientovi stanovili diagnózu prvej klinickej príhody roztrúsenej 

sklerózy, ktorá sa manifestovala prítomnosťou tumoriformných ložísk CNS. Po liečbe 

klinického ataku ochorenia metylprednisolonom (2,5 gramu) sa stav mierne zlepšil. Podľa 

Kurtzkého škály sme hodnotili neurologický deficit stupňom 3,5. Pacient sa začal liečiť 

imunomodulačnou liečbou interferónom beta Ia. Počas prvého roku liečby však došlo k 

novému relapsu neurologických ťažkostí a vytvoreniu nových ložísk na MR mozgu. 

Neurologický deficit sa zvýšil na 4,5 Kurtzkého škály. V súčasnosti pacient začal liečbu 

natalizumabom.  
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Diskusia 

Z prezentovanej kazusitky vyplýva, že pri tumoriformných léziách (TL) je cesta k 

definitívnej diagnóze dlhšia ako v iných prípadoch. Klinické príznaky nášho pacienta boli 

výnimočné v rýchlosti nástupu závažnejšieho neurologického deficitu už pri prvej epizóde 

ťažkostí. Pacient popieral akékoľvek neurologické ťakosti v minulosti. Takáto dynamika 

vzniku neurologického deficitu je častejšia pri nádorových alebo infekčných ochoreniach 

CNS ale nie je bežná pri RS. V klinickom obraze sme u nášho pacienta okrem 

psychomotorického spomalenia a mierneho kognitívneho deficitu nenašli príznaky spoločné 

pre TL a mozgové nádory: bolesť hlavy, afázia, apraxia či epileptické záchvaty (15).  

Výsledky krvných testov a pomocných vyšetrení nádorové či parazitárne ochorenie u 

nášho pacienta nepotvrdili. Vyšetrenie mozgovomiechového likvoru naznačuje intenzitu 

demyelinizačného procesu, i keď pri hraničných hodnotách proteinorhachie a miernej 

pleocytóze by sme mohli uvažovať aj o zápalovom či parainfekčnom poškodení typu akútnej 

diseminovanej encefalomyelitídy (ADEM). Náš pacient však nemal infekčné prejavy pred 

začatím neurologických ťažkostí, priebeh ochorenia nebol monofázický a ložiská v MR 

obraze neboli identické v T2 a T1 vážených obrazoch, čo diagnózu ADEM výrazne 

spochybňuje (15). Okrem toho sme u nášho pacienta potvrdili intratekálnu syntézu IgG v 

likvore a pozitivitu oligoklonálnych pásov typu 2, čo je typické pre RS.  

Otáznikom zostávajú stredne pokročilé aterosklerotické zmeny mozgových ciev nášho 

pacienta, netypické pre jeho vek. Mohli by sme ich pripisovať dlhoročnému nikotinizmu. 

Nálezy zároveň evokujú otázky aká je úloha cievneho systému, konkrétne artérií, vo vývoji 

demyelinizačného ochorenia CNS. Elektrofyziologické testy ukázali v našom prípade 

demyelinizačné zmeny vo všetkých modalitách, čo je opäť výsledok podporujúci diagnózu 

RS. Patologické nálezy zrakových evokovaných odpovedí majú navyše prognostický význam 

pri RS (8). Pozitívne nálezy VEP korelovali s výsledkami OCT a potvrdili aktívny 

demyelinizačný proces CNS u nášho pacienta.  

Magnetická rezonancia (MR) je jedným z najcitlivejších markerov patologického 

procesu CNS (9). Náš prezentovaný pacient mal v MR obrazoch zistené TL ktoré zodpovedali 

publikovaným kritériám. TL sú charakterizované ako objemné lézie CNS, s priemerom 

väčšími ako 2cm, pričom v bezprostrednom okolí TL ložísk je len mierny mass-efekt alebo 

vazogénny edém (10), čo býva neobvyklé pri primárnych mozgových nádoroch, ale môže sa 

objavovať pri demyelinizačných ochoreniach CNS. Odlíšenie od metastáz neznámeho nádoru 

do CNS je však obtiažne (11). Patologické postkontrastné vysycovanie v tvare prstenca sa 
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udáva v asi polovici prípadov (12). Prstencovitý lem môže byť aj nekompletný, tvaru 

podkovy, častejšie na hranici so šedou hmotou (13). V prípade nášho pacienta sa jednalo o 

celý prstenec, i keď intenzita postkontrastného vysycovania nebola vysoká, jedna z lézií 

naliehala na corpus callosum (Obr 1). Cha a kol zistili že centrom TL prebieha dilatovaná 

cievna štruktúra, ktorú považujú za dilatovanú žilu malého kalibra, smerujúcu k 

subependymálnym žilám (14). Okrem toho zistili že v TL je mozgová perfúzia podstatne 

nižšia než v normálne vyzerajúcej bielej hmote, a tiež nižšia než v mozgových gliómoch a 

lymfómoch (14). Difúzne MR ukazuje naopak zvýšenie difúzneho koeficientu v TL, čo 

pomáha v ich diferenciácií oproti abscesom ktoré majú prstencovité postkontrastné 

vysycovanie na periférii. Naproti tomu v nekrotických nádoroch môže nastať tiež zvýšenie 

difúzie, čo obmedzuje možnosti použiť tento test na diferenciálnu diagnostiku (4). 

Dilatované cievne štruktúry sa našimi štandardnými metódami a v 1,5 T prístroji ktorý 

je k dispozícii na vyšetrenie našich pacientov nedajú jednoznačne identifikovať. Pre tieto 

účely by bolo vhodnejšie použiť MR prístroj s vyššou magnitúdou. V našom prípade sme 

však nevyužili difúzne a najmä perfúzne vážené techniky, ktoré môžu pomôcť pri diagnostike 

etiopatogenézy ložísk. Navrhované vyšetrenia by sa mohli stať v budúcnosti súčasťou MR 

štandardov pri vyšetrení tumoriformných ložísk CNS s nejasnou etiopatogenézou.  

V MR T2 vážených obrazoch sú pri TL opísané zmiešané izo- aj hyperintenzity, a tiež 

v T1 váženom obraze nie sú zmeny vždy homogénne, závisia od štádia procesu (11). Podobnú 

variabilitu homogenity ložísk sme našli aj u nami referovaného pacienta. Tieto zmeny však 

nie sú špecifické len pre TL, ale nájdeme ich aj pri tumoroch (11). Porovnaním CT a MR 

obrazov našli Kim a kol zreteľné rozdiely medzi TL a primárnymi nádormi CNS. Pri TL 

hypodenzity v CT obraze korešpondovali s MR ložiskami, ale pri tumoroch sa táto súvislosť 

nepotvrdila (11). V našom prípade môžeme potvrdiť, že CT hypodenzné ložiská polohou a 

približne i veľkosťou korelovali s T2 hyperintenznými léziami CNS v MR obraze. 

Tumoriformné lézie boli zatiaľ najčastejšie diagnostikované hemisferálne, v 

okcipitálnom, frontálnom (15), a parietálnom laloku (16), ale tiež bolo opísané zasahovanie 

ložiska do corpus callosum (15). Ojedinele boli TL opísané aj v krčnej a hrudnej mieche (17, 

18). V nami prezentovanom prípade boli ložiská umiestnené najmä vo frontálnych a 

temporálnych lalokoch, pričom sa lézie zobrazovali aj v mozgovom kmeni. Pacient mal tiež 

viacpočetné ale nie tumoriformné ložiská v krčnej a hrudnej mieche, čo spochybňuje 

diagnózu mozgového nádoru (11) a podporuje diagnózu RS.   
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MR spektroskopia poskytuje informácie o metabolickej situácii v sledovanej oblasti 

mozgu. Gliové tumory (najmä multiformný glioblastóm) produkujú charakteristické spektrum 

metabolitov. Typický je zvýšený Cho  a znížený NAA. Okrem toho sa zvyšujú hodnoty 

lipidov a laktátu, korešpondujúce s nekrózou a anaeróbnym metabolizmom (Saindane). 

Podobné nálezy však produkujú aj TL (4, 16, 19). V našom prípade sme v 1H-MRS našli 

nezmenené koncentrácie NAA ale 2-násobne zvýšené koncentrácie cholínu. Tieto nálezy nie 

sú typické pre mozgové gliómy alebo lymfómy, ale môžu ukazovať včasné štádia 

demyelinizačného procesu CNS. Tento názor podporuje aj fakt, že sme nenašli zvýšený 

laktát. Nedávne práce ukázali, že zvýšené hodnoty glutamátu a glutamínu v MR spektroskopii 

sú jediné metabolity ktoré sú typické pre TL ale nie pre mozgové tumory (20). V našom 

prípade sme však tieto metabolity nesledovali. Na druhej strane, vyšetrenie metabolizmu 

aminokyselín ukázalo že mozgový absces ako príčina tumoriformných ložísk je veľmi málo 

pravdepodobný.  

Podľa nedávnych prác sa dá využiť na diagnostiku TL i pozitronová emisná 

tomografia (PET) s využitím fluorodeoxyglukózy. Malígne nádory mozgu vykazujú zvýšený 

metabolizmus glukózy a TL naopak znížený (15). Pokiaľ sa bežne dostupnými prostriedkami 

nepodarí TL rozíšiť od iných klinických jednotiek je bioptické vyšetrenie mozgu nevyhnutné. 

Prognóza demyelinizačného procesu s TL, je podľa niektorých autorov dobrá, najmä 

pri izolovaných epizódach ochorenia (21). Iní autori referovali, že pri ložiskách väčších ako 5 

cm v priemere a pri vývoji relapsujúco-remitujúcej formy sa jedná o agresívne formy 

ochorenia (22). V prípade nášho pacienta sa objavili nové relapsy ako aj nové lézie v MR už 

niekoľko mesiacov po vzniku prvých ťažkostí, pričom došlo k zvýšeniu EDSS, čo signalizuje 

agresívny typ RS s neistou prognózou. V liečbe pacientov s TL nie sú stanovené žiadne  

štandardy či odporúčania. Doteraz boli použité viaceré liečebné metódy ako podávanie 

metylprednisolónu samostatne alebo s plazmaferézou, interferón u beta, natalizumabu, 

rituximabu (16). Sledovanie efektu podaných preparátov by mohlo priniesť užitočné 

poznatky. V našom prípade sa prvotné podanie metylprednisolonu stretlo s čiastočným 

úspechom a pacientov stav sa mierne zlepšil. Pacient však z liečby interferónom beta Ia 

dlhodobo neprofitoval. Výsledky liečby natalizumabom zatiaľ nevieme vyhodnotiť.   

Záver 

Tumoriformné lézie CNS sa prejavujú komplexnou neurologickou symptomatikou a 

charakteristickými znakmi v zobrazovacích vyšetreniach mozgu.  TL predstavujú riziko 

vývoja závažného reziduálneho neurologického deficitu, preto vyžadujú rýchlu a dôslednú 
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diagnostiku s využitím najmodernejších metód. Napriek svojim znakom sú TL v mnohých  

prípadoch diagnostikované ako variant roztrúsenej sklerózy. Spôsob liečby TL by mal byť 

zvolený uvážene, v závislosti  od miery neurologického deficitu ktorý spôsobujú. 
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Abstrakt 

Na základe predklinických a klinických štúdií sa predpokladá, že protinádorové 

pôsobenie celých rastlinných potravín nie je výsledkom účinku samostatne 

pôsobiacej látky, ale vyplýva zo vzájomnej kombinácie účinkov rôznych 

bioaktívnych rastlinných zložiek – fytochemikálií, ktoré pôsobia aditívne, 

prípadne synergicky. Na základe tejto hypotézy, cieľom našej vedeckej práce bolo 

zhodnotiť chemopreventívny a terapeutický účinok zmesi ovocných polyfenolov 

prítomných vo Flavine7® v premenopauzálnom modeli N-metyl-N-nitrozoureou 

indukovanej mamárnej karcinogenézy u samíc potkanov. Samice potkanov kmeňa 

Sprague-Dawley (n=75) boli náhodne rozdelené do troch experimentálnych 

skupín: (1) skupina bez chemoprevencie (KONT); (2) skupina s nižšou dávkou 

podávanej substancie  v potrave (0.3 %); (3) skupina s vyššou dávkou podávanej 

substancie v potrave (3%). Experiment bol ukončený v 14. týždni po aplikácii 

karcinogénu. Počas pitvy boli mamárne nádory vypitvané a pripravené na 

histopatologickú a imunohistochemickú analýzu. Ovocné polyfenoly z Flavinu7® 

signifikantne inhibovali mamárnu karcinogenézu u zvierat v závislosti od dávky 

podávanej substancie. Histopatologická analýza mamárnych nádorov potkana 

preukázala signifikantný pokles v pomere slabo diferencovaných a dobre 

diferencovaných karcinómov (HG/LG) po aplikácii Flavinu7® vo vyššej 

koncentrácii. Imunohistochemická analýza mamárnych nádorových buniek 

preukázala signifikantný nárast expresie kaspázy-3 a signifikantný pokles 

v expresii Bcl-2, Ki67 a VEGFR-2 v skupine s vyššou dávkou Flavinu7® 

v porovnaní s kontrolou. Táto štúdia predstavuje prvú správu 

o chemopreventívnych a terapeutických účinkoch Flavinu7® v experimentálnej 

rakovine prsníka in vivo. Výsledky nášho experimentu poukazujú na zreteľný 

protinádorový účinok zmesi ovocných polyfenolov obsiahnutých vo Flavine7® 

v nami použitom experimentálnom modeli. Histopatologická analýza mamárnych 

nádorových buniek preukázala zlepšenie prognózy karcinómov po liečbe 

Flavinom7®. Získané výsledky poukazujú na proapoptotický, antiproliferatívny 

a antiangiogénny účinok zmesi ovocných polyfenolov Flavinu7® na mamárne 

nádorové bunky potkana. 

 

Kľúčové slová: chemoprevencia, mamárna karcinogenéza, potkan, histopatologická analýza, 

imunohistochemická analýza, fytochemikálie, ovocné polyfenoly. 

Úvod 

V celosvetovom meradle predstavuje rakovina mliečnej žľazy (s výnimkou 

nemelanómových nádorov kože) najčastejšie nádorové ochorenie u žien. Napriek faktu, že nie 

všetky nádorové ochorenia sú preventabilné, je dôležité venovať väčšiu pozornosť 
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možnostiam prevencie, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v znižovaní ich výskytu. Jednou 

z potenciálne efektívnych možností prevencie nádorového ochorenia je chemoprevencia, 

seriózne vystupujúca do popredia v experimentálnej a klinickej onkológii v posledných 

dvadsiatich rokoch. Viaceré experimentálne štúdie potvrdzujú, že v chemoprevencii 

mamárnej karcinogenézy sa môžu významne uplatniť aj prirodzene sa vyskytujúce látky 

v rastlinných potravinách – fytochemikálie. Výsledky týchto štúdií zohrávajú dôležitú úlohu 

pri hodnotení nových farmák v predklinických testoch a predstavujú významný prínos pre 

klinickú prax. U mnohých fytochemikálií bola preukázaná ich biologická aktivita. 

V súčasnosti výskum v oblasti nádorových ochorení poskytuje dôkazy o prospešnom 

pôsobení flavonoidov, karotenoidov, fenolových kyselín a indolových fytoalexínov na 

množstvo biologických dráh v súvislosti s procesom kancerogenézy. Dokázaná bola ich 

schopnosť ovplyvniť bioaktiváciu karcinogénu, bunkovú signalizáciu, reguláciu bunkového 

cyklu i angiogenézu. Zaznamený bol ich protizápalový, antioxidačný a imunomodulačný 

účinok. Histopatologická analýza mamárnych karcinómov môže viesť k logickým záverom 

pri posudzovaní efektívnosti testovanej substancie a jej vplyvu na diferenciáciu a prognózu 

nádorov mliečnej žľazy u zvierat počas dlhodobej aplikácie.  

Materiál a metódy 

Experiment bol schválený Etickou komisiou JLF UK v Martine (Protokol č. 

EK1125/2012) a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR (č. akreditácie Ro-1759/11-

221). 

K experimentálnej práci boli použité samice potkanov kmeňa Sprague-Dawley (n=75) 

vo veku 30 - 34 dní. Celkový počet zvierat bol náhodne rozdelený do troch experimentálnych 

skupín (25 zvierat/skupina): (1) skupina bez chemoprevencie (KONT), (2) skupina s nižšou 

koncentráciou testovanej substancie (0.3%) (FLA 0.3), (3) skupina s vyššou koncentráciou 

testovanej substancie (3%) (FLA 3) aplikovanej v potrave. Pre indukciu mamárnej 

karcinogenézy bol použitý karcinogén N-methyl-N-nitrozourea (NMU), ktorá bola aplikovaná 

intraperitoneálne v jednorázovej dávke 50 mg/kg hmotnosti zvieraťa v priemere na 41. 

postnatálny deň. Chemoprevencia začala u zvierat týždeň pred aplikáciou karcinogénu 

a trvala kontinuálne do ukončenia experimentu (14 týždňov).  

Na konci experimentu došlo k usmrteniu zvierat dekapitáciou. Počas pitvy bola 

uskutočnená excízia mamárnych nádorov, ktoré boli fixované v 10%-nom roztoku 

pufrovaného formalínu a odoslané na histopatologickú analýzu, počas ktorej bola stanovená 

typizácia a stupeň malignity mamárnych nádorov. Nádory boli klasifikované podľa 
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medzinárodných kritérií pre klasifikáciu mamárnych nádorov u potkanov [1]. Kritéria pre 

kategorizáciu gradingu karcinómov - solidizácia, bunková atypia, mitotický index a nekróza, 

boli zvolené na základe štandardných diagnostických metód klasifikácie. Na základe tejto 

analýzy boli vzorky tkaniva mamárnych karcinómov rozdelené do dvoch skupín - slabo 

diferencované (high grade, HG) a dobre diferencované (low grade, LG). Za HG  karcinómy  

boli považované  nádory s  ≥ 2 pozitívnymi   kritériami a  za  LG karcinómy boli považované 

nádory s ≤ 1 pozitívnym kritériom. Ak vzorky tkaniva preukazovali > 30 % solídny rast, bolo 

možné hovoriť o solidizácii. Za vysoký mitotický index bola považovaná hodnota ≥ 10 

pozorovaných mitóz v 10-tich zorných poliach.  

Pri analýze antineoplastického účinku použitej substancie sme sa zamerali na 

imunohistochemické stanovenie vybraných parametrov apoptózy (kaspáza-3, kaspázy-7, Bcl-

2, Bax), proliferácie (Ki67) a angiogenézy (VEGF, VEGFR-2). Detekcia vybraných proteínov 

bola realizovaná pomocou nepriamej imunohistochemickej metódy na celistvých 

parafínových rezoch, za použitia komerčne dostupných protilátok. Imunohistochemicky 

detegovaná expresia vybraného antigénu bola vyhodnotená precíznou morfometrickou 

metódou. Expresia daných proteínov bola kvantifikovaná ako priemerná percentuálna hodnota 

antigén pozitívnych oblastí v štandardných poliach (0,5655 mm2) nádorových "hot spot" 

oblastí. Antigén pozitívne oblasti boli vyhodnotené prostredníctvom fázovej analýzy so 

štandardnými prahovými hodnotami pre slabú, miernu a silnú intenzitu imunoreaktivity. 

Hodnoty proteínovej expresie v nádorových bunkách boli porovnané medzi liečenenými 

skupinami a  neliečenou skupinou experimentálnych zvierat. Na analýzu bolo použitých 

minimálne 40 - 60 digitálnych záberov na jeden proteín. Negatívnu kontrolu tvorili rezy 

tkaniva, ktoré neboli inkubované s primárnou protilátkou. 

Výsledky 

Flavin7® (FLA) (3 %) signifikantne potlačil frekvenciu nádorov na skupinu o 58 % 

(P=0,0002), signifikantne znížil incidenciu nádorov o 24 % (P=0,041) a predĺžil latenciu 

nádorov o 8 dní (P=0,12) v porovnaní s kontrolou (KONT). Po liečbe FLA sme 

nezaznamenali zmeny v typizácii mamárnych nádorov v jednotlivých experimentálnych 

skupinách. Najčastejšie sa vyskytujúcimi léziami vo všetkých experimentálnych skupinách 

bol papilárny/kribriformný, kribriformný/papilárny a kribriformný karcinóm. Na základe 

histopatologickej analýzy sme zaznamenali signifikantný posun v pomere slabo 

diferencovaných (high grade, HG) a dobre diferencovaných (low grade, LG) mamárnych 

karcinómov k vyššiemu zastúpeniu LG lézií po  aplikácii substancie vo vyššej koncentrácii 
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(FLA 0.3: P=0,23 vs KONT; FLA 3: P=0,049 vs KONT). Imunohistochemická analýza 

mamárnych nádorových buniek potkana preukázala v skupine FLA 3 signifikantný nárast 

expresie kaspázy-3 o 45 % (P=0,0003) a zníženie expresie Bcl-2 o 26,5 % (P=0,03) 

v porovnaní s kontrolnou skupinou buniek (KONT). V oboch liečených skupinách bola 

pozorovaná tendencia nárastu expresie Bax v porovnaní s kontrolou (o 4,5 % v skupine FLA 

0.3; o 10 % v skupine FLA 3). V závislosti od dávky testovanej substancie bol v nádorových 

bunkách oboch liečených skupín v porovnaní s KONT zaznamenaný pokles expresie Ki67, 

konkrétne o 15 % v skupine FLA 0.3 (P>0,05) a o 28 % v skupine FLA 3 (P=0,042). Flavin7® 

(3%) signifikantne znížil expresiu VEGFR-2 o 29 % (P=0,0006). FLA bol u zvierat dobre 

tolerovaný. Nepozorovali sme žiadne negatívne účinky použitej substancie na organizmus 

zvierat počas dlhodobej aplikácie. 

Diskusia a záver 

Hlavným cieľom chemopreventívnych onkologických štúdií je nájsť účinnejšiu 

substanciu s onkostatickým účinkom, ktorá by mohla byť aplikovaná dlhodobo bez výskytu  

nežiaducich účinkov na ľudský organizmus [2]. V súčasnej dobe existuje veľké množstvo 

komerčne dostupných doplnkov výživy rastlinného pôvodu. Avšak výsledky predklinických a 

klinických štúdií o účinkoch fytochemikálií voči rakovine sú obmedzené a  v  určitých 

prípadoch dokonca sporné. Aj z tohto dôvodu sú potrebné ďalšie originálne štúdie, ktoré 

poskytnú dôkazy o protinádorovom pôsobení látok prírodného pôvodu u konkrétnych typoch 

malignít, vrátane rakoviny prsníka a zároveň definujú presný mechanizmus ich účinku. Dobre 

definované chemopreventívne onkologické štúdie na modelových laboratórnych zvieratách 

zohrávajú dôležitú úlohu pri zhodnotení antikancerogénneho účinku nových farmák 

v predklinických testoch. Potravou podávané ovocné polyfenoly v našom experimente 

zreteľne inhibovali mamárnu karcinogenézu u samíc potkanov na dávke závislým spôsobom. 

Kľúčovou otázkou naďalej ostáva, či jednotlivé fytochemikálie podávané izolovane majú 

rovnaký protinádorový účinok ako v prípade, keď sú súčasťou zmesi fytochemikálií, ktoré sú 

prítomné v celej potravine [3].   

Flavin7® predstavuje významný komerčne dostupný lyofilizovaný zdroj flavonoidov 

a resveratrolu, ktoré zohrávajú významnú úlohu v procese kancerogenézy [4, 5]. V najväčšom  

množstve sú vo FLA zastúpené flavonoidy - myricetín, quercetín, kaempferol, rutín, katechín, 

epikatechín, galangín, apigenín, fizetín, luteolín, morín a antokyanidíny, ďalej nasleduje 

stilbenoid resveratrol (cis-, trans- resveratrol a jeho glykozidy) a ďalšie fytochemikálie 

vyskytujúce sa vo FLA v menšej miere (Vita Crystal Ltd., Budapešť, Maďarsko). FLA je 
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v súčasnosti používaným výživovým doplnkom v adjuvantnej terapii u onkologických 

pacientov počas rádio- a chemoterapie v strednej Európe a Kanade. 

Na základe histopatologickej analýzy mamárnych nádorových buniek zvierat sme 

zaznamenali štatisticky významný posun v pomere HG/LG tumorov k vyššiemu zastúpeniu 

LG karcinómov u zvierat oboch liečených skupín. Zlepšenie prognózy karcinómov mliečnej 

žľazy po liečbe FLA predstavuje významnú informáciu pre klinických onkológov. Existujú 

dôkazy, že flavonoidy efektívne spúšťajú expresiu kaspázy-3 [6, 7], respektíve spôsobujú 

nárast pomeru bielkovín Bax/Bcl-2 u viacerých bunkových línií [8]. Náš experiment 

preukázal, že FLA vo vyššej dávke signifikantne zvýšil expresiu kaspázy-3 v mamárnych 

nádorových bunkách potkana. Tieto zistenia sú v súlade s výsledkami našeho ďalšieho 

experimentu, kde proapoptotický účinok listov mladého jačmeňa bol charakterizovaný 

prostredníctvom zvýšenia expresie oboch skúmaných exekutívnych kaspáz – kaspáza-3, 

kaspáza-7, v mamárnych nádorových bunkách. Naviac vyššia dávka FLA signifikantne 

zvýšila proapoptotický pomer Bax/Bcl-2 v mamárnych nádorových bunkách v porovnaní 

s kontrolou. Proapoptotický potenciál FLA bol preukázaný rovnako v paralelnej štúdii in vitro 

na bunkovej línii MCF-7 [9]. FLA vo vyššej dávke signifikantne znížil expresiu významného 

nádorového markera Ki67 v mamárnych nádorových bunkách zvierat v porovnaní 

s kontrolnou skupinou buniek. Zmes flavonoidov preukázala antiproliferatívny efekt taktiež v 

našom experimente s jačmeňom, kde vplyvom liečby došlo k štatisticky významnému poklesu 

v expresii Ki67 v mamárnych nádorových bunkách v porovnaní s kontrolou [9]. Naše zistenia 

sú v súlade s výsledkami paralelnej štúdie in vitro, ktoré predpokladajú, že FLA môže 

zabrániť progresii bunkového cyklu buniek línie MCF-7 a tým je schopný inhibovať ich 

proliferáciu [9]. Proces angiogenézy zahŕňa zložitý sled signálnych kaskád, preto je 

významným cieľom chemoprevencie rakoviny. Flavonoidy prítomné vo FLA v našom 

experimente signifikantne potlačili expresiu VEGFR-2 v porovnaní s kontrolou. Mojžiš a kol. 

[10] vo svojej štúdii zistili, že FLA môže zabrániť tvorbe nádorov inhibíciou angiogenézy 

prostredníctvom zníženia pohyblivosti endoteliálnych buniek, ďalej inhibíciou proliferácie 

a tubulárnej formácie cievnych umbilikálnych endoteliálnych buniek (HUVECs). V rovnakej 

štúdii FLA redukoval v bunkách aktivitu matrix metaloproteináz MMP-9 a MMP-2, ktoré 

pravdepodobne zohrávajú hlavnú úlohu v regulácii nádorovej invázie a angiogenézy. Všetky 

tieto súvislosti vedú k záveru, že široké spektrum fytochemikálií prítomných v rastlinných 

potravinách môže významne zasahovať do procesov zahrnutých v angiogenéze. 
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Histologická analýza karcinómov umožňuje zhodnotiť riziká dlhodobej aplikácie 

nových chemopreventívnych látok u žien. Poskytuje informáciu o stupni diferenciácie, 

prognóze mamárneho nádoru a účinnosti liečby. Z tohto pohľadu sa nám na základe našich 

výsledkov ovocné polyfenoly javia ako perspektívne pre využitie v klinickej praxi. 
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Génový polymorfizmus IGFBP-3 ako rizikový faktor karcinómu 

prostaty 
 

Silvia Mahmood, Sandra Hányšová, Martin Petráš, Ján Kliment, Dušan Dobrota 

 

Abstrakt 

Úvod: Signálna dráha rastového faktora podobného inzulínu (IGF) zohráva 

významnú úlohu v regulácii bunkovej proliferácie, diferenciácie a apoptózy. 

Inzulínu podobný rastový faktor viažúci proteín 3 (IGFBP-3) tvorí 

vysokomolekulárny komplex s IGF-1, ktorého aktivitu reguluje.  

Cieľ: V našej práci sme testovali hypotézu, že funkčný polymorfizmus IGFBP-3 

(rs2854746) môže úzko súvisieť s rizikom vzniku karcinómu prostaty v 

slovenskej populácii.  

Metódy: Jednonukleotidový polymorfizmus (SNP) v géne IGFBP-3 sme 

genotypovali s využitím polymerázovej reťazovej reakcie s následnou reštrikčnou 

analýzou (PCR-RFLP) na vzorke 171 pacientov s karcinómom prostaty a 149 

zdravých jedincov. 

Výsledky: Zistili sme, že alelová aj genotypová distribúcia polymorfizmu IGFBP-

3 Gly32Ala sa významne odlišovala vo vzorke pacientov a zdravých kontrol.  

Variantná alela 32Ala (G) ako aj genotypy Gly32Ala (CG) a Ala32Ala (GG) sa 

ukázali ako významne rizikové v súvislosti s ochorením karcinómu prostaty.  

Korelácia medzi IGFBP-3 genotypmi a Gleansonovým skóre sa u pacientov 

s karcinómom prostaty nepotvrdila. 

Záver: Výsledky tejto pilotnej štúdie vyžadujú potvrdenie na väčšej skupine 

pacientov s karcinómom prostaty a zdravých kontrol. 

 

Kľúčové slová: inzulínu podobný rastový faktor viažúci proteín, génový polymorfizmus, 

karcinóm prostaty.  

Úvod 

Z epidemiologických štúdií vyplýva, že genetické variácie IGF-1 a IGFBP-3 sú 

spojené so zvýšeným rizikom mnohých onkologických ochorení vrátane karcinómu prostaty, 

kolorektálneho karcinómu, karcinómu pľúc a prsníka (pozri cit. v 1).  

IGFBP-3 je bielkovina, zložená z 264 aminokyselín, ktorá plní mnohé úlohy v 

cirkulácii, v extracelulárnom prostredí, či priamo v bunke (2). Viaže sa s IGF-1, ktorý 

aktivuje dve významné signálne dráhy, MAPK a PI3K, s proliferatívnym aj antiapoptotickým 

účinkom. Naviazaním sa znemožní proteolytické štiepenie IGF-1. IGFBP-3 má okrem toho aj 

na IGF nezávislý antiproliferačný a proapoptotický efekt. Môže byť indukovaný pôsobením 

rôznych regulátorov bunkového cyklu ako je napr. p53, faktormi ako transformujúci rastový 

faktor TGF-β1, retinová kyselina, antiestrogény či vitamín D (2). V géne IGFBP-3 je 

známych niekoľko polymorfizmov (3-4), vrátane transverzie G na C v exóne 1, ktorá je 

výsledkom nesynonymnej aminokyselinovej zámeny glycínu na alanín v kodóne 32 (5). Táto 
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substitúcia aminokyselín nastáva v mieste, kde dochádza k väzbe IGF-1 a  z dôvodu vyššej 

hydrofobicity alanínu môže indukovať degradáciu bielkoviny. Tým sa mení i hladina IGFBP-

3 v cirkulácii. Predpokladá sa, že riziko karcinómu prostaty rastie so zvýšenou hladinou 

cirkulujúceho IGF-1 a naopak zníženou hladinou IGFBP-3 (6).  

Cieľom našej práce bolo zistiť či by IGFBP-3 polymorfizmus v kodóne 32 mohol 

súvisieť s rizikom ochorenia karcinómu prostaty v slovenskej populácii.  

Klinický súbor a metódy 

Klinický súbor 

Génový polymorfizmus IGFBP-3 génu sme zisťovali u 171 pacientov s karcinómom 

prostaty vo veku od 52 do 90 rokov (medián 71), ktorí boli diagnostikovaní a liečení na 

Urologickej klinike JLF a UNM v Martine. Diagnóza karcinómu prostaty bola verifikovaná 

na základe histopatologického vyhodnotenia biopsie prostaty. Kontrolnú skupinu tvorilo 167 

zdravých jedincov vo veku od 50 do 87 rokov (medián 59), ktorí sa zúčastnili na 

skríningovom vyšetrení karcinómu prostaty v období od mája 2005 do decembra 2010. 

Kritériom pre zaradenie do kontrolnej skupiny boli hodnoty špecifického prostatického 

antigénu (PSA) v rámci referenčných hodnôt pre jednotlivé vekové skupiny a tiež 

neprítomnosť iného typu karcinómu pred začatím štúdie. Základná charakteristika kontrolnej 

skupiny, ako aj skupiny pacientov s karcinómom prostaty je uvedená v tabuľke 1. 

Metódy  

IGFBP-3 génový polymorfizmus bol vyšetrený z DNA izolovanej zo vzoriek 

periférnej krvi odobratej do heparinizovaných skúmaviek, ktoré boli následne až do spraco-

vania uskladnené pri -20 °C. Hladiny sérového PSA boli vyšetrené pomocou 

chemiluminiscenčnej metódy.  

Jadrová DNA z leukocytov periférnej krvi bola izolovaná po natrávení proteinázou K 

pomocou extrakcie organickými rozpúšťadlami (fenol, chloroform / izoamylalkohol) a 

precipitáciou etanolom.  

Genotypizácia IGFBP3 bola uskutočnená metódou polymerázovej reťazovej reakcie s 

následnou reštrikčnou analýzou (PCR-RFLP). PCR primery použité pre amplifikáciu IGFBP3 

polymorfizmu boli F: 5`-TTC CTG CCT GGA TTC CAC AGC TT-3′ a 5`-GGC ACT AGC 

GTT GAC GCA GA-3′. DNA (100 ng) bola amplifikovaná v 25 μl PCR reakčnej zmesi 

obsahujúcej PCR pufor (16,6 mM (NH4) 2SO4, 2 mM MgCl2 , pH 8,8), 0,2 mM 

deoxynukleozidtrifosfáty, 0,5 U Taq polymerázy, 25 pmol IGFBP-3 primerov. Po počiatočnej 

5-minútovej denaturácii pri 94 °C nasledovalo 35 cyklov denaturácie pri 94 °C počas 60 
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sekúnd, hybridizácie primerov (annealing) pri 57 °C počas 60 sekúnd a polymerizácia pri 

teplote 72 °C počas 1 minúty. Posledný cyklus pri 72 °C trval 10 minút. Výsledný PCR 

produkt bol štiepený restrikčným enzýmom 2U Ava1 pri teplote 37 °C počas 2 hodín. 

Fragmenty DNA vzniknuté štiepením odpovedali alele G IGFBP-3 (187 bp a 263 bp 

fragmenty) a alele C (450 bp) (7). Fragmenty boli separované na 2% agarózovom gély a 

vizualizované UV po označení etídium bromidom. V prípade IGFBP-3 sme hodnotili klasický 

kodominantný model s označením genotypov ako CC, GC a GG, ale aj recesívny a 

dominantný model. 

Štatistická analýza 

Na porovnanie frekvencií výskytu genotypov a alel u pacientov s karcinómom prostaty 

a zdravých jedincov sme použili chi-kvadrátový test. Za štatisticky významné považujeme tie 

rozdiely v proporciách, pre ktoré boli hodnoty p < 0,05. Ako štatistický program bol použitý 

Microsoft Excel a MEdCalc v.5 softvér pre Windows. 

Výsledky 

Neparametrický Mann Whitney U test preukázal štatisticky významné rozdiely veku v 

oboch súboroch. V skupine pacientov s karcinómom prostaty bol medián veku podľa našich 

očakávaní signifikantne vyšší (p<0,001, Tabuľka 1).  

Tab. 1 Základná charakteristika kontrolnej skupiny a pacientov s karcinómom prostaty 

  Pacienti   Kontrola   

 No (171) % No (149) % p- hodnota* 

Vek (roky) 71 (52-90)  59 (50-87)  p<0.0001 

PSA (ng/ml)       

<10  82 (48)  149 (100)   

≥10  54 (31)     

neurčené  35 (21)     

Gleasonovo 

skóre       

<7  37 (22)                               N/A   

≥7  85 (50)  N/A   

neurčené 48 (28)      

 

Výskyt frekvencií špecifických IGFBP-3 genotypov u pacientov s karcinómom 

prostaty a u zdravých jedincov je uvedený v tabuľke 2. Naše odhady IGFBP-3 génového po-

lymorfizmu sa v porovnaní s doteraz publikovanými frekvenciami genotypov v kaukazskej 

populácii líšili znížením frekvencie jedincov s variantným genotypom GG, čo bolo 

pravdepodobne spôsobené tým, že naša štúdia bola orientovaná výlučne na mužov. 
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Porovnaním kontrolnej skupiny so skupinou pacientov s karcinómom prostaty sme ďalej 

zistili, že polymorfizmus IGFBP-3 génu signifikantne zvyšuje riziko karcinómu prostaty vo 

všetkých testovaných modeloch (pozri tabuľku 2).  

 

Tab. 2 Frekvencie IGFBP-3 genotypov u pacientov s karcinómom prostaty a v kontrolnej 

skupine 

  Kontrolná skupina Karcinóm prostaty OR p 95%CI 

      

CC 62 42% 48 28% 1,00   

CG 72 48% 92 54% 1,65 <0,05 1,01-2,69 

GG 15 10% 31 18 % 2,67 <0,01 1,296-5,5 

CC+CG 134 90% 140 82 % 2,16 <0,05 1,12-4,18 

CG+GG 87 58% 123 72% 1,83 <0,01 1,15-2,91 

C 196 66% 188 55% 1,00   

G 102 34% 154 45% 1,28 <0,01 1,07-1,53 

 

Naviac sa ukazuje, že riziko rozvoja karcinómu prostaty rastie s počtom variantných G 

aliel, pričom prítomnosť dvoch aliel G bola spojená s viac ako 1,5 násobným zvýšením rizika 

(OR = 2,67;  95 % CI 1,3-5,5; p<0,01) v porovnaní s jednou kópiou alely G (OR = 1,65; 95 % 

CI 1,01-2,69; p<0,05). Avšak nepozorovali sme signifikantnú asociáciu IGFBP-3 genotypov 

s výskytom karcinómu prostaty podľa Gleasonovho skóre (výsledky nie sú uvedené). 

Diskusia 

Naša štúdia je prvou, ktorá sa zaoberá asociáciou polymorfizmu v géne IGFBP-3, 

v kodóne 32, s rizikom karcinómu prostaty v slovenskej populácii. Existuje niekoľko prác, 

ktoré sledovali vplyv hladiny cirkulujúceho IGFBP-3 na riziko rozvoja karcinóm prostaty. 

Severi a kol. (8) vo svojej štúdii zahrňujúcej celkom 17 049 mužov, prevažne z Austrálie 

a Nového Zélandu, nezistili žiaden vplyv hladiny cirkulujúceho IGF-1 na riziko rozvoja 

karcinómu prostaty. Naopak, v práci slovenských autorov (9) a podobne aj v ďalších prácach 

(10-11), bol zistený inverzný efekt a pacienti s karcinómom prostaty mali výrazne nižšiu 

hladinu IGFBP-3 ako kontrolná skupina mužov. Inverzný efekt bol zistený aj v prípade 

kolorektálneho karcinómu v štúdii La Marchand a kol. (12). Nízka hladina cirkulujúceho 

IGFBP-3 bola u pacientov s kolorektálnym karcinómom asociovaná aj s variantnou alelou 

polymorfizmu IGFBP-3 v kodóne 32.  V našej práci sme porovnaním kontrolnej skupiny so 

skupinou pacientov s karcinómom prostaty zistili, že nesynonymný polymorfizmus v IGFBP-

3 géne, v kodóne 32, signifikantne zvýšil riziko karcinómu prostaty vo všetkých testovaných 

modeloch. Riziko rozvoja karcinómu prostaty zrejme súvisí aj s počtom variantných  G aliel,  
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pretože prítomnosť dvoch aliel G bola spojená s viac  ako 1,5 násobným zvýšením rizika 

(p˂0,01) v porovnaní s jednou kópiou alely G (p˂0,05). Berúc do úvahy predchádzajúce 

výsledky kolektívu Tatjaková a kol. (9) je možné predpokladať, že podobne ako tomu bolo 

v prípade kolorektálneho karcinómu (12), platí inverzný vťah medzi hladinou IGFBP3 v krvi 

pacientov, variantnou alelou IGFBP-3 G32G a rizikom ochorenia aj v prípade karcinómu 

prostaty. Z literatúry je  známa štúdia, ktorá síce potvrdila pozitívny vzťah medzi týmto 

polymorfizmom a hladinou IGFBP3 v krvi pacientov s karcinómom prostaty v Kaukazskej 

populácii, ale nepotvrdila spojenie tohto polymorfizmu s rizikom ochorenia karcinómu 

prostaty (13).  

Z tohto dôvodu výsledky tejto pilotnej štúdie vyžadujú potvrdenie na väčšej skupine 

pacientov s karcinómom prostaty a zdravých kontrol. Okrem toho by bolo zaujímavé 

v budúcnosti sledovať vzťah medzi IGFBP-3 polymorfizmom v spojení s niektorým 

z environmentálnych či epigenetických faktorov a rizikom rozvoja karcinómu prostaty, ktoré 

by podstatne umožnili pochopenie úlohy IGF signálnej dráhy v procese kancerogenézy 

prostaty.  
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Precise Position Control of Two-axes System in Extreme 

Environment 

 
Michal Malek, Rastislav Kastier, Martin Hrasko 

 

Abstract 

The designers of manipulating devices must take into account wide range of 

possible environmental conditions that can affect their devices in the form of 

disturbances which must be rejected by proper mechanical and control system. 

This paper describes tan/tilt device which is able to face hostile environmental 

conditions we can find in naval or military applications. The proposed control 

system fulfills expectations in the field of accuracy, resolution and repeatability 

and it is able to cope with disturbances of various frequencies and amplitudes. 

 

Keywords: pan/tilt; position control; dynamic stiffness; observer; resonance compensator. 

Introduction 

 Observed climate changes bring unpredictable and extreme conditions for all outdoor 

devices and these must be designed correspondingly. When these devices are active, problems 

to solve are more complex and sophisticated approaches and algorithms should be used. This 

is the case of developed two axes tan /tilt - gimbal-type device which can be used in wide 

variety of outdoor and indoor applications such as optical system manipulator. In azimuth and 

elevation axis a permanent magnet synchronous motors (PMSM) as a torque source are used. 

These bring best power/volume ratio as well as torque/moment of inertia ratio. Classical 

cascade control structure has been chosen due to its simplicity and widespread usage, which 

enables customer easy setting. Nevertheless the cascade structure itself is not able to cope 

with all disturbances. Plenty of approaches were published based on artificial intelligence [1], 

[2], predictive control [3], [4] or sliding mode control [5], [6]. These are more or less able to 

reject most of disturbances but either use complicated mathematical operations (not easy to 

implement) or have a complex structure with problematic commissioning. The proposed 

cascade structure extension with ability to reduce influence of disturbances is simple and 

transparent enough to fulfill customer expectations. 

Construction approach 

Detailed description of construction is out of the scope of this paper and only basic 

features will be described. As it was mentioned PMSMs are used to drive both axes but these 

drives are not direct. The transition elements between motors and axes are gears. Although it 
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looks old fashioned in the age of direct drives its utilization makes sense. The hostile 

environment induces huge disturbances which must be eliminated by this device. A large 

amount of torque is necessary to do it. Usage of direct drives with appropriate torque and 

operation with available (usually) low voltage means occupation of quite large amount of 

space inside the tan/tilt box. Gears also bring some useful amount of damping to the system 

which doesn’t need to be substituted by a control system. The drawbacks of gears must be 

compensated by means of balanced design components within the system (with the aim to 

reduce source of resonances, backlash and friction as much as possible) and by means of 

control system enhancing. The pair of position sensors can be utilized on load and motor side 

(depending on customer and application demands). The basic mechanical concept is depicted 

in 0and parameters are listed in 0 

 
Fig. 1 The basic mechanical concept 

 

Table 1 Parameters of kinematic chain components 

Motor parameters 

Speed 

nn[min-

1] 

Voltage 

Un[V] 

Torque 

Tn[Nm] 

Torque 

Constant 

KT[NmA-1] 

Inertia 

Jm [kgcm-

2] 

Current 

In[A] 

1500 15 0.91 0.1 0.5 10 

Gear parameters Load parameters 

Ratio 

i [-] 

Backlas

h 

[arcmin] 

Inertia 

J [kgcm-

2] 

Inertia-

azimuth  

[kgm-2] 

Inertia-

elevation 

[kgm-2] 

Mass 

[kg] 

75 1,5 0.061 10 4 80 
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Fig. 2 The basic structure of a current loop 

 

Control structure 

A. Basic structure 

 

 The heart of cascade control structure is a current loop which enables vector 

control of drives, eliminates nonlinearities and is set to achieve bandwidth as high as possible. 

This is possible only when high sampling, fast sensors and processors and reasonable setting 

rules are used. Moreover, some techniques for eliminating nonlinear behavior of PMSM as 

well as finite sampling consequences should be applied. All these provide a unique structure 

utilized in pan/tilt system as it can be seen in 0 

The middle velocity loop is responsible for elimination of disturbances as it is closest 

to the input point. The success of disturbance rejection depends on the structure, controller 

setting, available maximum current and attainable motor torque. But there are disturbances 

that cannot be eliminated by this approach and more sophisticated solution must be used as 

we will see in section C. Controller (PDF or PI) contains integrating element which helps to 

increase astatism and static and dynamic stiffness. Depending on customer demands it can be 

set (using appropriate setting method [7]) to provide maximum stiffness for selected 

problematic dynamic disturbance frequency. 

The outer position loop brings gain to the system with an aim to achieve accuracy and 

overall bandwidth as high as possible. To achieve it a few barriers must be overcome. The 

order of astatism defines the ability of the system to follow reference and its derivations. The 

higher the order of astatism the higher the accuracy which can be increased by feedforward 

utilization. The order of feedforward corresponds to the order of astatism. When the 

influences of delays on feedforward caused by sampling, filtering or signal conversion within 

the loops are compensated, the system shows the best performance achievable in linear 

systems. 
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B. Mechanical structure constraints 

High demanded bandwidth can cause excitation of characteristic frequencies of 

kinematic chain components which consist of motor, gear, couplings and position sensor 

creating multimass system. Of course, it cannot excite all of them (some of them are 

negligible) but even one can cause problems, which cannot be solved only by standard 

solutions. 

Gears can reduce space when high torque is demanded but bring some drawbacks 

which control structure must cope with. One of them is increase of friction level. Friction 

provides damping and marginalizes quantization effect but has highly nonlinear characteristic 

around the phase plane origin and can cause limit cycles that rise from stick-slip phenomenon. 

The second is backlash caused by play between the gear teeth around the pitch circles 

intersection point. The producer of gears declares very low value of backlash (1.5 arcmin and 

lower) but it can get larger during the years of operation and control system must be able to 

eliminate it. Otherwise the nonlinear behavior will strongly affect operation during reversing 

(limit cycles, overshoots, etc.). 

C. Enhancing extensions 

As it was mentioned earlier classical cascade (linear) control structure has reduced 

ability to reject flexible coupling or backlash consequences, when high value of gain is 

demanded. It is due to the nonlinearities and existence of distorting frequencies that exceed its 

capabilities. To solve this problem correction blocks to the structure must be added as it is 

shown in 0As backlash affects both sides (motor and load) it is useful to know the actual 

values of all state variables. Two position sensors are helpful to get them by special designed 

observer utilization. Partly it is based on Luenberger observer [7] principle and provides all 

state variables with very high signal quality and minimum delay (only mechanical parameters 

should be known). Moreover it can be equipped with backlash model which takes into 

account aging of gears depending on working hours and transmitted load. 

The aforementioned observer and provided state variables create a good basis for 

coping with flexible coupling consequences. The correction signals based on differences 

between variables on motor and load side are generated and sent back to control system. The 

velocity loop is much faster and closer to the source of resonance and therefore it is necessary 

to provide also closer measured signals. The outer position loop must react to position 

changes on the load itself so it is much more advantageous to use load side position signal. 
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These measures enhance capabilities of the standard cascade structure but affect 

mostly sensing abilities and have only limiting effect on the resonance frequencies 

suppressing. Resonant frequencies (it means both: resonant as well as antiresonant- locked 

rotor frequencies) are easily measurable and can be modeled by means of standard discrete 

model or continuous model based on Lagrange equations. The basic parameters of resonant  

situations are not a source of problems. In the case of proposed pan/tilt system, the 

(adaptation) filtering and the smart observer are used. 

The measures for backlash elimination have a positive effect also for friction 

elimination. In special cases of ultra precise positioning the friction characteristic must be 

recognized and eliminated via feedback or feedforward paths (0) either in decomposition form 

(viscous, Coulomb and Stribeck friction component) or in complete form. 

Experimental results 

 The hostile environment was simulated by means of testing cradle utilization, which 

enables simulation of base movement with defined frequency and elevation and azimuth angle 

(0) Temperature changes and wind gusts are simulated in specialized testing chambers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In this paper we will focus on dynamic stiffness which can be tested by means of 

periodic disturbance signal frequencies give us an opportunity to reduce resonant peaks by 
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Fig. 3 Overall system block scheme 

 
                     Fig. 4Testing cradle with pan/tilt system 
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means of filter utilization. This can be quite tricky because of parameter changes, especially 

when the ambition is a complete smoothing. It means that using of a broadband filter is better 

than bandstop filter (without dynamic adaptation) in applications, where parameters tend to 

change. The type of filter must be carefully chosen according to the shape of frequency 

response and modest setting rules should be used. The rule of thumb suggests achieving 

minimum phase reduction in low and partly in middle frequency range while amplitude 

remains in minimal fall. As well as the filter order should be as low as possible. An easier 

way is to use more than one technique that share responsibility and in the critical injection in 

both axes. This signal is defined by frequency and amplitude. 

An impact of periodic disturbances on the system can be readable from frequency 

disturbance response. The compliance reaches highest values around corner frequency which 

must therefore be as far as possible from the expected disturbance frequency. The corner 

frequency can be adjustable by proper controller parameters setting and at the same time 

amplitude (resonant peak) can be damped. But in case of controller with single degree of 

freedom one must bear in mind that change of disturbance response means also change in 

reference response. Frequencies higher than corner frequency are attenuated by mass inertia. 

An effect of periodic disturbance with frequency 1 Hz and amplitude 1 deg can be 

seen in the following figures. For the sake of clarity two configurations will be compared: 

system with pure cascade structure and system with compensators.  

In 0and Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.position and velocity curves of 

system without compensators are shown. It is clear that following capabilities are limited as it 

was indicated in the previous section. The details show some problems around zero crossing, 

when backlash and friction are in charge. 

In 0an elevation axis position and its detail of compensated system is shown. It is 

obvious that delay cannot be fully removed due to the imperfect system identification but 

improvement is evident. The same can be said about velocity curves in 0, where change of 

motion direction can be recognized. This additionally shows impact of friction represented by 

stick-slip phenomenon, which is not fully evident on position curves. 
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Fig. 5 Position in elevation axis (a) with detail 

(b) – without compensator 
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Fig. 6 Velocity in elevation axis (a) with detail 

(b) – without compensator 
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Fig. 7 Position in elevation axis (a) with detail 

(b) – with compensator 
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Fig. 8 Velocity in elevation axis (a) with detail 

(b) – with compensator 

 

Due to the nature of application and minor effect on curves the friction compensation 

technique has not had to be utilized. This device will hold camera system with additional 

image stabilization algorithm capable to remove potential residual chatter of this amplitude. It 

means sparing of memory and computing power. 

Influence of friction as well as overall stabilization error can be seen in 0, where data 

from gyroscope (stabilization system) are depicted (the data are not synchronized with the 

previous figures). Stabilization error of 0.6 mrad is acceptable for the customer and further 

improvements have not to be performed. The figure shows another interesting feature in the 

form of nonsymmetrical friction effect which is caused by imperfections in mechanical 

components. 0brings the q – axis current waveforms recorded during stabilization. Following 

error is minimized thanks to nonlinearities and sampling compensation. 
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Fig. 9 Stabilization error – (a) without and (b) 

with compensator 
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Fig. 10 Current in q-axis - (a) without and (b) 

with compensator 

Conclusion 

Hostile and unpredictable – this is the basic characteristic of environment, where 

described pan/tilt device is doomed to work. Besides construction issues the design of control 

system when ambitious values of accuracy and repeatability must be met is highly 

challenging. Advanced techniques based on unique filtering and smart observer for 

elimination of flexible coupling, backlash and other constraints have been developed and 

presented in this paper. Beneficial influence of these measures is proven by the experimental 

measurements and simulations. Presented curves represent only system capability to resist 

periodic disturbances. Another set of tests confirm system ability to resist wind gusts (static 

stiffness), temperature changes, aggressive environment (high humidity, salt influence), etc. 

But these are topics for other papers. These devices are nowadays used with success in 

various locations and environments worldwide, which prove its quality and competitiveness. 
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Predikcia chemosenzitivity na fluoropirimidíny v liečbe 

kolorektálneho karcinómu 

 

Matáková Tatiana, Halašová Erika, Dzian Anton, Mištuna Dušan, Dobrota Dušan 

 

Úvod 

V súčasnosti v popredí záujmu  v onkológii je štúdium prognostických a prediktívnych 

faktorov, ktoré môžu ďalej charakterizovať inak veľmi heterogénne nádorové ochorenia. 

Prognostický faktor je spojený s klinickým výstupom pre pacienta – s prognózou: s dobou 

prežitia (overall survival OS), s dobou od zahájenia liečby do nových príznakov ochorenia 

(progress free survival PFS), alebo s dobou bez známok ochorenia (disease free interval DFI). 

Prognostické faktory pôsobia nezávisle na podanej liečbe a umožňujú rozdelenie pacientov do 

skupín (tzv. stratifikácia rizika). U pacientov jednotlivých prognostických skupín je potom 

indikovaná rôzne intenzívna liečba. Priaznivé prognostické faktory môžu selektovať 

pacientov bez nutnosti adjuvantnej onkologickej terapie. Prediktívny faktor predpovedá 

rozdielnu účinnosť (liečebnú odpoveď) na určitú onkologickú liečbu čo umožňuje jej 

individualizáciu (tailoring therapy). Vzhľadom k tomu, že prediktívne faktory reflektujú 

odpoveď nádoru na špecifickú protinádorovú liečbu, môžu tak optimalizovať výber cytostatík 

a biologickej liečby podľa ich mechanizmu účinku a profilu toxicity. 

Kolorektálny karcinóm a prediktívne a prognostické  

V nádorovom tkanive kolorektálneho karcinómu a v okolitej zdravej črevnej sliznici 

bolo študovaných viac ako 25 možných prognostických a prediktívnych markerov. Medzi 

veľmi sľubné môžeme zaradiť chromozomálne delécie (DCC, DPC4), stratu heterogenity 18q 

chromozómu (LOH), status p53, mikrosatelitovú instabilitu (MSI), nádorovú DNA ploiditu, 

CEA, EGFR, K-RAS (vzťah k terapii EGFR monoklonálnymi protilátkami), enzýmy 

tymidínfosforyláza (TP),  tymidylátsyntáza (TS), dihydropyrimidíndehydrogenáza (DPD), 

orotátfosforibozyltransferáza (OPRT) (vzťah k terapii 5-FU), UGT1A1 

(glukuronozyltransferáza) (vzťah k terapii irinotekanom), reparačné enzýmy ERCC1, XPD, 

a glutatiónstransferáza P1 (GSTP1) (vzťah k terapii oxaliplatinou).  

Od roku 2008 sa využíva stanovenie expresie EGFR a stavu K-RAS na predikciu 

liečebnej odpovede na anti-EGFR monoklonálne protilátky. Validácia týchto sľubných 

prediktívnych a prognostických markerov bola a je cieľom rady rozsiahlych retrospektívnych 

a predovšetkým prospektívnych klinických štúdií. Využitie moderných štandardizovaných 



159 

 

metodík vyšetrení alebo vytváranie tkanivových bánk je prísľubom do budúcnosti pre voľbu 

liečebnej stratégie pacienta s kolorektálnym karcinómom. Cieľom farmakogenomiky je 

hľadať korelácie medzi génovým profilom pacienta (variabilita mnohých génov) a 

odpoveďou na podávanú liečbu. Polymorfizmy cieľových génov, ktoré kódujú enzýmy 

metabolizmu určitých cytostatík, môžu meniť liečebnú odpoveď. U niektorých pacientov 

dochádza k veľmi dobrému efektu liečby, u iných iba k čiastočnej alebo minimálnej liečebnej 

odpovedi, kým u ďalších pacientov prevažujú nežiaduce účinky liečby bez klinickej 

odpovede. Farmakogenetika potom študuje vzťah medzi individuálnou variabilitou určitých 

kľúčových génov zúčastňujúcich sa metabolizmu študovaného liečiva a odpoveďou na terapiu 

použitým preparátom (predikcia odpovede na liečbu 5-FU, oxaliplatinou, irinotekanem atď). 

Farmakoproteomika priamo stanovuje proteínovú expresiu sledovaného enzýmu (napr. 

kvantitatívna imunofluorescencia) vo vzťahu k liečebnej odpovede na určitú terapiu. Početné 

štúdie sú zamerané na cielené vyhľadávanie vhodných molekulových prediktorov hlavne na 

liečbu 5-fluorouracilom a markerov senzitivity a rezistencie na 5-FU.  

Doterajšie štúdie naznačujú, že vysoké expresie určitých kľúčových enzýmov 

pyrimidínového metabolizmu v nádorovom tkanive: TS, TP a DPD sú negatívnym 

prognostickým faktorom pre ďalší vývoj ochorenia u pacientov s pokročilým kolorektálnym 

karcinómom. Otázka metód stanovenia expresie enzýmu TS, TP a DPD v nádorovom tkanive 

a predikcia liečebnej odpovede na 5-FU nie je v doteraz publikovaných štúdiách jednoznačne 

zodpovedaná. Vysoká aktivita enzýmu DPD v nádorovom tkanive vedie k rýchlej degradácii 

5-FU na neaktívne metabolity, naopak znížená aktivita DPD vedie ku vysokej toxicite liečby 

fluoropyrimidínmi v zdravých tkanivách, ktorá môže v najzávažnejších prípadoch vyústiť v 

život ohrozujúci stav. Fluoropyrimidíny sa svojim mechanizmom účinku radia do skupiny 

cytostatík inhibujúcich biosyntézu nukleových kyselín. Spôsob zásahu fluorovaných 

pyrimidínov (analógov uracilu) do biosyntézy nukleových kyselín je však mnohostranný. 5-

FU ako materská látka tejto skupiny pôsobí najmenej dvoma mechanizmami. Až po 

intracelulárnej konverzii na nukleotid 5-fluorouridínmonofosfát (5-FUMP) vznikajú vlastné 

cytotoxické látky, ktorými sú 5-fluorouridíntrifosfát (5-FUTP) a 5-

fluorodeoxyuridínmonofosfát (5-FdUMP). Antimetabolit 5-FUTP sa inkorporuje do RNA, a 

tým ovplyvňuje jej funkciu v zasiahnutej bunke. 5-FdUMP sa viaže na enzým 

tymidylátsyntázu  a bráni tak tvorbe nukleotidu deoxytymidínmonofosfátu (dTMP), následne 

vzniku deoxytymidíntrifosfátu (dTTP), čo vedie k inhibícii syntézy DNA. Nadbytok kyseliny 

tetrahydrolistovej (leukovorín-LV) vytvára spolu s fluorouridínom a tymidylátsyntázou 
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komplex, ktorý blokuje ďalšiu syntézu tymidínu (1). Až 80 % aplikovaného 5-FU je 

katabolizovaného v pečeni; polčas rozpadu je krátky (5–15 min). Prvým katabolickým 

krokom je redukcia pyrimidínového kruhu 5-FU enzýmom dihydropyrimidíndehydrogenázou. 

Výsledným produktom katabolizmu 5-FU je fluoro-ß-alanín (FBAL). Tento metabolit je 

vylučovaný močom, má dlhý polčas rozpadu a môže pôsobiť neurotoxicky (2,3). 

Potlačenie katabolického účinku enzýmu DPD je spojené s predlžovaním terapeutickej 

aktivity 5-FU. 5-FU nie je tak rýchlo metabolizovaný na neaktívne látky. Inhibítory DPD 

môžu zvýšiť chemosenzitivitu 5-FU. Významná redukcia biotransformácie 5-FU pomocou 

inhibítorov DPD musí byť sprevádzaná tiež znížením dávok 5-FU, aby sa zamedzilo 

prípadným závažným toxickým účinkom (4). Etyniluracil (Eniluracil) je ireverzibilným 

inaktivátorom DPD. Jeho podanie znižuje inter a intraindividuálnu variabilitu 

biotransformácie 5-FU a vplyv cirkadiánneho rytmu 5-FU. Perorálne podávaný etyniluracil 

inaktivuje DPD v gastrointestinálnom trakte a v pečeni čím zlepší dostupnosť 5-FU až na 

100% a polčas rozpadu predĺži z 5-15 min na 4-6 hod. (5). UFT (Orzel) je perorálne 

cytostatikum obsahujúce uracil a tegafur v pomeru 4:1. Uracil v nádorovom tkanive 

kompetitívne reverzibilne inhibuje enzým DPD. Tegafur slúži ako prekurzor 5-FU, ktorý je 

konvertovaný enzýmami v pečeni na 5-FU. 

Predikcia chemosenzitivity fluoropyrimidínov  

DPD je začiatočným a kľúčovým enzýmom odboúravania cytostatík zo skupiny 

floropyrimidínov na neaktívne metabolity. DPD redukuje dvojitú väzbu uracilu a tymínu. 

Výsledným produktom katabolizmu 5-FU je fluoro-ß-alanín (FBAL). Expresia DPD mRNA 

je tkanivovo špecifická, enzým DPD je prítomný u zdravých osôb predovšetkým v pečeni a v 

periférnych mononukleárnych bunkách (6). Aktivita v tkanivách je variabilná. V primárnom 

nádore a metastázach kolorektálneho karcinómu bol popísaný nižší stupeň expresie DPD 

v porovnaní so zdravou okolitou sliznicou (7). Ak je v nádorovom tkanive vysoká hladina 

DPD mRNA a vysoká aktivita enzýmu DPD, je 5-FU rýchlo katabolizovaný na FBAL a je 

teda potlačená anabolická konverzia 5-FUMP na 5-FUTP a 5-FdUMP. Nízka expresia 

enzýmu DPD v nádorovom tkanive je teda považovaná za pozitívny prediktívny faktor pre 

liečby fluoropyrimidínmi (8). Príčinou závažnej toxicity až fatálnych komplikácií pri liečbe 

fluoropyrimidínmi je obvykle porucha metabolizmu 5-FU a jeho derivátov v dôsledku 

genetickej deficiencie enzýmu DPD, ktorá spôsobuje zvýšenú biologickú dostupnosť 5-FU. 

Nízka expresia enzýmu DPD v zdravom tkanive je považovaná za faktor predpovedajúci 

toxicitu liečby fluoropyrimidínmi. Aktivita DPD môže byť tiež ovplyvnená rôznymi faktormi: 
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prítomnosťou DPD inhibítora (cisplatina, allopurinol, uridín), hladinou NADPH kofaktoru. 

Bolo zistené, že hladina DPD podlieha cirkadiánnemu rytmu, ktorý je inverzný ku 

cirkadiánnemu rytmu 5-FU. Expresia DPD je u žien asi o 15 % nižšia ako u mužov. Meta-

analýza 12 klinických štúdií s 2448 pacientami liečených pre diagnózu kolorektálneho 

karcinómu bolusovým podávaním 5-FU dokázala vyššiu incidenciu nežiaducich účinkov 

liečby u žien (stomatitída, leukopénia, alopécia, nauzea, zvracanie a hnačky) (9). 

Metódy stanovenia expresie prediktorov 

V laboratórnej praxi bolo zavedených niekoľko metód stanovenia expresie 

sledovaných molekúl TS, TP, DPD v nádorovom tkanive. Každá z metód má svoje výhody a 

nevýhody. Technika RT-PCR vychádza z izolácie mRNA v malej vzorke čerstvého (event. 

fixovaného) tkaniva, nasleduje reverzná transkripcia do cDNA a amplifikácia pomocou PCR. 

Výsledná kvantifikácia sa udáva pomerom sledovaného (TS,TP, DPD) génu a referenčného 

génu. Ako referenčné gény sa využívajú tzv. housekeeping gény, najčastejšie gén pre 

glyceraldehydfosfát dehydrogenázu (GAPDH) alebo ß-aktín, ktoré slúžia ako endogénna 

kontrola so známym počtom kópií. Výhodou je vysoká senzitivita stanovenia; metóda však 

nezachytí postranskripčnú a postranslačnú reguláciu, nie je detegovaná priamo aktivita 

proteínu v danom tkanive. 

ELISA (Enzyme - Linked Immunosorbent Assay) metóda slúži na zisťovanie 

prítomnosti protilátok proti určitému antigénu. Umožňuje stanovenie enzýmu využitím 

protilátok proti nemu. V prípade stanovenia DPD je možné využiť tzv. sendvičovú 

modifikáciu. Vzorka, obsahujúca zisťovaný antigén, sa aplikuje na doštičku, na ktorú je 

viazaná protilátka proti DPD. Druhá protilátka je značená enzýmom a reaguje s inými 

determinantmi na povrchu molekuly zisťovaného antigénu (v tomto prípade enzýmu DPD). 

Po pridaní chromogénneho substrátu je možné detegovať fotometricky farebnú zmenu 

substrátu (10). Kvantitatívna imunofluorescenceia (QIF - Quantitative imunofluorescence) je 

moderná viacfarebná kvantitatívna imunofluorescenčná metóda, ktorá v sebe spája výhody 

IHC a možnosť kvantitatívneho vyhodnotenia vo fixovaných vzorkách nádorového tkaniva. 

QIF môže stanoviť pomer medzi imunoreaktívnymi proteínmi (TS/DPD, TP/DPD), ktoré 

zohrávajú dôležitú úlohu v metabolizme fluoropyrimidínov. Pomer v expresii týchto 

proteínov môže predpovedať liečebnú odpoveď (11, 12). Stanovenie cirkulujúcich 

nádorových buniek (CTC) v krvi pacienta, ktorí podstúpili kuratívnu resekciu kolorektálneho 

karcinómu, by mohlo určiť pravdepodobnosť návratu ochorenia. Nádorové bunky pred 

založením metastatických ložísk musí vstúpiť do cirkulácie a uniknúť imunitnému dozoru. 
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Prítomnosť týchto buniek v periférnej krvi je možné stanoviť pomocí RT-PCR. Hlavnou 

výhodou tejto molekulovej techniky je vysoká senzitivita detekcie cirkulujúcich nádorových 

buniek. Na detekciu a amplifikáciu špecifickej mRNA stačí iba 5 nádorových buniek/1ml 

krvi. Doteraz boli študované tieto nádorové markery na periférnych nádorových bunkách 

kolorektálneho karcinómu: CEA mRNA, cytokeratín CK 19, 20, REG-4, uPA, TIAM 1. Tieto 

markery by mohli byť užitočné pri rozhodovaní o adjuvantnej liečbe II. klinického štádia 

ochorenia (13, 14, 15). 

Technológie DNA mikroarray umožňujú stanoviť expresiu stoviek až tisícov génov 

súčasne v jednom testovaní. Metóda je založená na extrakcii RNA zo vzorky nádoru (tissue 

microarray TMA) či periférnych nádorových buniek, následne reverznou transkripciou do 

cDNA, označenie fluorochrómami a hybridizácia s príslušnými DNA próbami. Stupeň 

fluorescencie odpovedá veľkosti expresie u sledovaného génu (16). Expresia génu je 

vyjadrená ako molekulový podpis, ktorý umožňuje vyjadriť stupeň rizika recidívy ochorení a 

pomocou pri voľbe liečebnej stratégie u pacientov s nádorovým ochorením (17, 18). Génový 

podpis 14-tich génov transkripcie, bunkovej adhézie (galactín-8), bunkovej diferenciácie, 

signálnej transdukcie a transportu iónov) bol študovaný u pacientov s pokročilým 

kolorektálnym karcinómom, liečených chemoterapiou FOLFIRI (19). Génový podpis 

predpovedal liečebnú odpoveď na režim FOLFIRI s 95 % pravdepodobnosťou. Podobne bol 

génový podpis s 23 génmi študovaný v práci (20) u pacientov s kolorektálnym karcinómom 

II. klinického štádia. Pravdepodobnosť rozvoja recidívy ochorenia bola stanovená so 

senzitivitou 72 % a špecificitou 83 %.V súčasnosti prebiehajú ďalšie klinické štúdie s 

mikroarray technológiami, skúmajúce senzitivitu či rezistenciu na väčšinu cytostatík 

používaných v liečbe kolorektálneho karcinómu (oxalipatina, irinotekan, bevacizumab, 

kapecitabin – štúdie MACCO), a štúdie sledujúce zmeny génového profilu u pacientov 

s rektálnym karcinómom II. a III. klinického štádia pred a po chemorádioterapii. 
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Proteomická analýza neuroblastómových buniek po inhibícii 

proteazómu 

 

Pilchová I., Timková V., Račay P. 

 

Abstrakt 

Inhibícia proteazómu bortezomibom bola zavedená ako klinicky využívaný 

terapeutický postup v rámci liečby hematologických maliginít. Uplatnenie však 

našla aj v liečbe iných typov onkologických ochorení a to buď samostatne alebo 

prostredníctvom kombinovanej terapie. Napriek dlhodobému využívaniu 

bortezomibu v klinickej praxi dodnes nie je komplexne popísaný mechanizmus 

účinku tejto látky. Objasnenie vplyvu inhibície proteazómu na úrovni proteómu 

a neskôr aj na úrovni peptidómu  by mohlo byť významným prínosom nielen 

v terapeutickom uplatnení liečiva v širšom spektre ochorení ale taktiež v redukcii 

rezistencie niektorých typov nádorových buniek voči inhibítoru. V našej práci 

sme sa zamerali na sledovanie vplyvu inhibície proteazómu bortezomibom na 

neuroblastómovú bunkovú líniu SH-SY5Y s využitím 2D elektroforetickej 

separácie bielkovín a ich následnej identifikácie pomocou hmotnostnej 

spektrometrie. Uvedené výsledky prispeli ku optimalizácii metódy prípravy 

vzorky či vyhodnotenia analýzy získaných hmotnostných spektier a taktiež 

upozornili na limitujúce faktory použitej platformy pre spracovanie klinických 

vzoriek. 

Úvod 

Neuroblastóm je najčastejšie sa vyskytujúci extrakraniálny solídny tumor u detí. 

Každý rok je v populácii USA a v Európe diagnostikovaných 1200 nových prípadov tohto 

ochorenia. Táto embryonálna maliginita nervového systému sympatika má až 15 % podiel na 

celkovej mortalite detí s onkologickým ochorením (1). Takmer polovicu prípadov tvoria 

pacienti s vysokorizikovým fenotypom charakterizovaným rozšírenou disemináciou 

ochorenia do ostatných tkanív a s veľmi nízkym dlhodobým prežívaním (2). Štandardná 

terapia vysokorizikového neuroblastómu zahŕňa chirurgický zásah, vysokodávkovú 

chemoterapiu, rádioterapiu, transplantáciu kostnej drene a biologickú terapiu izotretinoínom 

(13-cis-retinová kyselina) a anti-GD2 protilátkou CH14.18 (3). Záujem o nové postupy 

v terapii je stále aktuálny, keďže prognóza po štandardnej liečbe je stále nepriaznivá 

a mortalita v prípade vysokorizikového neuroblastómu dosahuje až 50 % (4). Snaha 

o vyvinutie efektívnejšej liečby vedie ku testovaniu látok využívaných pri iných typoch 

onkologických ochorení ako kandidátov pre použitie v kombinovanej terapii. Príkladom sú 

inhibítory proteazómu MG132 (5) alebo bortezomib (6). Bortezomib je prvý selektívny 

inhibítor 26S proteazómu, ktorý bol schválený FDA pre liečbu relabujúceho a rezistentného 

mnohopočetného myelómu, ale ukázal sa byť účinným aj v liečbe ďalších maliginít (7). 
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V prípade neuroblastómu bol preukázaný efektívny vplyv bortezomibu na inhibíciu bunkovej 

proliferácie, aj keď niektoré neuroblastómové bunkové línie vykazujú rezistenciu, ktorá 

vychádza buď z aktivácie p38 a MAPK kaskády, z prítomnosti bodových mutácií vo 

väzobných doménach alebo aj v iných doteraz neobjasnených mechanizmoch (5). Vplyv 

bortezomibu zasahuje do regulácie proapoptických bielkovín Bcl-2 rodiny zodpovedných 

iniciáciu apoptózy, podieľa sa na inhibícii jadrového transkripčného faktora NFκB a indukuje 

stresovú odpoveď endoplazmatického retikula. Napriek tomu, že sa bortezomib v klinickej 

praxi využíva už viac ako desaťročie, komplexný pohľad na mechanizmus jeho účinku nie je 

podrobne objasnený. Aktuálne práce poukazujú, že regulácia tohto mechanizmu môže 

prebiehať až na úrovni peptidómu bunky a môže byť rozdielna v rôznych typoch buniek (8). 

V našej práci sme sa preto zamerali na proteomickú analýzu neuroblastómových buniek SH-

SY5Y po ovplyvnení bortezomibom a to jednak pre lepšie pochopenie regulácie na úrovni 

proteómu a taktiež pre vytvorenie platformy pre izoláciu a prípravu vzorky pre analýzu z 

klinických vzoriek tkaniva.  

Materiál a metódy 

Kultivácia buniek SH-SY5Y 

V našej práci sme používali neuroblastómovú bunkovú líniu SH-SY5Y (ATCC). 

Bunky boli kultivované pri stálej teplote 37°C a atmosfére obsahujúcej 5% CO2 

v kultivačnom médiu DMEM:F12 1:1 s prídavkom 10% fetálneho hovädzieho séra a 1% 

antibiotík (Penicilín a Streptomycín).  

MTT test 

Pre sledovanie relatívneho prežívania boli bunky vysievané v hustote 40 000 buniek 

na jamku. Po 24h boli ovplyvnené bortezomibom v koncentráciách 5, 10, 20, 50, 100 nmol/l 

a viabilitu buniek sme sledovali po 4, 24, 48 a 72h inkubáciou s 3-[4,5-dimetyltiazol-2yl]-2,5-

difenyltetrazolium bromidom (5 mg/ml) počas 6 hodín. Bunkami nasyntetizovaný formazán 

bol rozpustený pridaním 10% SDS a absorbancia bola meraná pri vlnovej dĺžke 540 nm. 

Izoelektrická fokusácia IEF – prvý rozmer 

Bunky boli 24h po vysiatí o hustote 200 000 buniek/cm2 ovplyvnené 20 nmol/l 

bortezomibom počas 24 hodín. Po 3-násobnom premytí ľadovým DPBS boli bunky zlyzované 

v ľadovom 2D lyzačnom roztoku (7 mol/l močovina, 2 mol/l tiomočovina, 65 mmol/l DTT, 

4% CHAPS). Koncentrácia bielkovín vo vzorkách bola stanovená Bradfordovou metódou pri 

vlnovej dĺžke 620 nm. Objem vzorky obsahujúci 250 g bielkovín bol 2-krát prezrážaný 

ľadovým acetónom a rozsuspendovaný v ReadyPrep rehydratačnom roztoku. Na izoelektrickú 
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fokusáciu boli použité 7 cm IPG stripy s pH rozmedzím od 3 do 10, ktoré boli cez noc 

pasívne rehydratované priamo vo vzorke. Izoelektrická fokusácia bola spustená v zariadení 

2. Fáza: 2 

hod pri 4000 V. 3.fáza: 4000 V do dosiahnutia hranice 10 000Vh).  

2D SDS-PAGE elektroforéza – druhý rozmer 

IPG stripy po IEF fokusácii boli ekvilibrované podľa protokolu výrobcu v ReadyPrep 

ekvilibračnom pufri I a II. Po premytí boli umiestnené do 12% SDS-PAGE gélu a zaliate 

agarózou. Elektroforéza prebiehala pod konštantným prúdom 15 mA na gél. Získané gély boli 

premyté 3-krát redestilovanou vodou, fixované 1 h vo fixačnom roztoku (20% metanol, 10% 

kyselina octová) a farbené 1,5 h pomocou roztoku Coomassie Biosafe. Po odfarbení 

v redestilovanej vode boligély skenované pomocou denzitometra GS-800 v programe 

Quantity One. Získané skeny gélov boli analyzované pomocou programu PDQuest. 

Príprava vzoriek na analýzu pomocou hmotnostnej spektrometrie 

Vybrané bielkoviny boli z gélu vyzerané a odfarbené v 50 % a 100 % roztoku 

acetonitrilu, redukované v redukčnom roztoku (10 mmol/l ditiotreitol, 25 mmol/l 

dihydrogénuhličitan amónny)  a alkylované v alkylačnom roztoku (55 mmol/l jodoacetamid, 

25 mmol/l dihydrogénuhličitan amónny. Bielkoviny boli štiepené pomocou trypsínu (20 g/ml) 

pri 37°C cez noc. Štiepenie bolo zastavené 10 % roztokom kyseliny trifluorooctovej, peptidy 

boli následne z gélu extrahované 100 % acetonitrilom a koncentrované vo vákuovej 

centrifúge a prečistené Zip-Tip kolónami.    

MALDI TOF/TOF analýza 

Zmes peptidov sme naniesli v 

a -kyano-4- hydroxyškoricovej 

(1 mg/ml HCCA). Vzorky boli merané na UltraFlextreme MALDI TOF/TOF hmotnostnom 

spektrometri v programe Compass FlexControl (v3.4). Merania boli kalibrované pomocou 

externej kalibrácie štandardou Peptide calibration standard, selekcia píkov bola spracovaná 

v programe FlexAnalysis (v3.4) a spektrá boli vyhodnotené v programe BioTools (v3.2). 

Porovnavanie získaných spektier bolo sprostredkované cez server Mascot (verzia 2.5.0.2) 

v databáze SwissProt s nasledovne nastavenými podmienkami: taxonómia Homo sapiens, 

štiepiaci enzým trypsín, modifikácia karbamidometyláciou (C) a oxidáciou (M), tolerancia 50 

ppm. Zo vzoriek sme analyzovali MS spektrá (PMF – peptide mass fingerprint), MS/MS 

spektrá a ich kombinácie. 
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Výsledky a diskusia  

Neuroblastómové bunky SH-SY5Y sme vystavili účinkom proteazomálneho inhibítora 

bortezomibu, ktorého koncentračné spektrum sme nastavili v súlade s dostupnou literatúrou 

v rozmedzí od 1 do 100  nmol/l. Viabilitu sme sledovali v časových intervaloch 4, 16, 24, 48 

a 72h. V grafe č.1 je vyhodnotená koncentračná závislosť relatívneho prežívania buniek 

hodnotená z troch nezávislých experimentov. Pozorovali sme, že bunky neuroblastómu sú 

voči inhibícii proteazómu senzitívne a toxický efekt bortezomibu prejavoval po viac ako 24h 

inkubácii v koncentráciách vyšších ako 20 nmol/l. Po 48 a 72h inkubácii dochádzalo 

v najvyšších koncentráciách (50 a 100 nmol/l) bortezomibu takmer k úplnému vymiznutiu 

metabolickej aktivity buniek.  

 

Graf 1 Relatívna miera prežívania buniek SH-SY5Y po inkubácii s rôznymi koncentráciami 

bortezomibu (5, 10, 20, 50, 100 nmol/l) po 4, 16, 24, 48 a 72 hodinách pomocou MTT testu. 

 

Vďaka 2D elektroforéze je možné separovať bielkoviny celobunkového lyzátu na 

základe ich rozdielnych izoelektrických bodov a rozdielnej molekulovej hmotnosti. Týmto 

spôsobom sme pripravili profily bielkovín buniek SH-SY5Y po 24 hodinovej inkubácii 

s bortezomibom v koncentráciách 10, 20 a 50 nmol/l, ktoré sú zobrazené na obrázku č.2. 

Napriek tomu, že v najvyššej použitej koncentrácii bortezomibu (50 nmol/l) bola metabolická 

aktivita buniek znížená na 60 % oproti kontrole, nepozorovali sme žiadne výrazné zmeny 

naznačujúce degradačné procesy štruktúrnych bielkovín asociovaných s bunkovou smrťou.  
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Obr. 1 Bielkovinový profil buniek SH-SY5Y (K) po ovplyvnení bortezomibom v koncentrácii 

10 nmol/l (A), 20nmol/l (B) a 50 nmol/l (C). 

 

Gély sme vzájomne zarovnali tak, aby rozdiely medzi signálmi pochádzajúce 

z prípadného nerovnakého priebehu elektroforézy boli odstránené. Následne sme dvojice 

gélov vzájomne vizuálne porovnávali pomocou zobrazenia v dvoch rozdielnych farebných 

kanáloch (obr. č. 2).  

 

Obr. 2 Vizuálne porovnanie kontrolnej vzorky so vzorkou po ovplyvení koncentráciou 20 

nmol/l bortezomibu pomocou rozdielnych farebných kanálov v programe PDQuest. (A: 

červená: kontrola, modrá: 20 nmol/l. B: modrá: kontrola, oranžová: 20 nmol/l) 

 

Na základe tohto porovnania sme sa rozhodli z 2D gélov vyrezať 19 bielkovín so 

silným signálom, v ktorých sme vizuálne zaznamenali zmeny vyplývajúce z porovnania 

kontroly s ovplyvnenými bunkami. Predpokladali sme, že rozdiely v intenzite signálu by 

mohli zodpovedať zmenám v produkcii daných bielkovín. Vzorky získané vyrezaním z 2D 

gélov sme analyzovali pomocou hmotnostnej spektrometrie. Z celkového počtu 19 vzoriek sa 

nám podarilo signifikantne identifikovať 7 bielkovín, ktoré sú uvedené v tabuľke č.1.  



170 

 

Tab. 1 Sumarizácia výsledkov z identifikácie bielkovín pomocou stanovenia PMF spektra  

a troch MS/MS spektier a ich vzájomnej kombinácie. 

Skóre Názov bielkoviny SwissProt ID pI Mw 
Pokrytie 

sekvencie 

Počet 

zhodných 

peptidov 

340,1 Heat Shock 70 kDa protein 1A/1B HSP71_HUMAN 5,4 70 10,6 % 5 

327,4 
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 

isoenzyme 
UCHL1_HUMAN 5,2 24,8 22,4% 5 

296 Protein disulfide isomerase PDIA1_HUMAN 4,6 57,1 11,8% 4 

83,2 
Heterogenous nuclear 

ribonucleoproteins C1/C2 
HNRPC_HUMAN 4,8 33,6 8,8% 2 

312 Glutathion S transferase P GSTP1_HUMAN 5,3 22,6 57,6% 7 

139 Tropomyosin alpha-3-chain TPM3_HUMAN 4,5 33 22,8% 6 

71,4 Heat shock 70 kDa protein 4 HSP74_HUMAN 5 95,1 14,5% 8 

 

Všetky uvedené identifikované bielkoviny sa svojím umiestnením na 2D géle zhodujú 

s očakávanou teoretickou molekulovou hmotnosťou aj izoelektrickým bodom. Po stanovení 

PMF spektra sme z neho vyselektovali 3 píky, ktoré nepatrili k signálu matrice ani štiepnych 

produktov trypsínu a vyznačovali sa vysokou intenzitou signálu a vysokým pomerom signálu 

a šumu. Z nich sme získali MSMS spektrá a následne sme ich skombinované s príslušným  

PMF spektrom analyzovali v databáze (Obr.č. 5).  

    

 

Obr. 5 PMF spektrum získané zo vzorky identifikovanej ako Glutation S transferáza P.  

 

V uvedenom spektre bolo označených 47 píkov reprezentujúcich peptidy, ktoré boli 

zaradené do vyhľadávania v databáze SwissProt. Symbolom sú označené 3 píky, ktoré boli 

vyselektované na MSMS analýzu. V MSMS spektre peptidu s m/z 1337,7 bolo označených 7 

píkov, z peptidu s m/z 1883,9 sa poradilo zachytiť 6 píkov asignál z peptidu s m/z 2117 bol 

fragmentovaný na 9 rôznych píkov. Získané informácie boli zjednotené s PMF spektrom 
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adoplnené informácie výrazne zvýšili signifikantnosť získaného výsledku. Skóre pre 

bielkovinu GSTP1_HUMAN vzrástlo z hodnoty 101 na výsledných 312. 

Takýmto spôsobom sme vo vzorkách pozitívne identifikovali glutation S transferázu, 

-3-reťazec tropomyozínu a bielkovinu tepelného šoku Hsp74. Všetky signifikantne 

identifikované bielkoviny a ich lokalizácia v bielkovinovom profile neuroblastómových 

buniek sú uvedené na obrázku č.8. Zmeny na úrovni bielkovín Hsp71 a Hsp74, ktoré patria do 

rodiny bielkoviny tepelného šoku Hsp70 poukazujú na reguláciu vplyvom bortezomibom 

indukovaného stresu endoplazmatického retikula. 

 

Obr. 7 Lokalizácia identifikovaných bielkovín na multikanálovom zobrazení 2D gélocv 

(kontroja-modrý kanál, bortezomib 50 nmol/l-oranžový kanál): 1-HSP74_HUMAN, 2-

HSP71_HUMAN, 3-PDIA1_HUMAN, 4-TPM3_HUMAN, 5-HNRPC_HUMAN, 6-

UCHL1_HUMAN, 7-GSTP1_HUMAN. 

 

Nastavenie experimentálnych podmienok nám umožnilo identifikovať bielkoviny s 

prevažne silným zastúpením vo vzorke a na nich optimalizovať ako podmienky pre prípravu 

vzoriek pre hmotnostnú spektrometriu tak aj parametre pre vyhodnotenie získaných spektier. 

Pre bližšiu analýzu je však potrebná kvantifikácia signálov na 2D géloch a ich štatistické 

vyhodnotenie a k čomu bude potrebné optimalizovať spôsob izolácie bielkovín pre lepšiu 

výťažnosť zo vzorky. Pre štúdium regulácie mechanizmu bunkovej smrti je tiež potrebné 

zvýšiť rozlíšenie bielkovinového profilu použitím dlhších IPG stripov.  

Záver 

Primárnym cieľom našej práce je sledovať zmeny v proteóme v buniek neuroblastómu 

SH-SY5Y po inhibícii proteazómu bortezomibom. Uvedené výsledky predstavujú pilotné 

experimenty, ktoré výrazne napomohli pri zavádzaní a optimalizácii protokolov na 

proteomickú analýzu vzoriek z lyzátov bunkových kultúr v našom laboratóriu s potenciálom 

uplatniť získané poznatky aj pre prípravu a spracovanie klinických vzoriek. 
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Cielená liečba malígnych ochorení. Súčasnosť a perspektíva 

 

Peter Račay, Ivana Pilchová, Katarína Kliková, Andrea Štefaniková, Jozef Hatok, 

Dušan Dobrota 

 

Abstrakt 

Počas malígnej transformácie buniek dochádza k poruchám v signálnych 

vnútrobunkových dráhach, ktoré riadia normálnu proliferáciu a diferenciáciu 

buniek ako aj vnútrobunkovú a tkanivovú homeostázu. Stanoviť presné 

molekulárne zmeny ktoré vedú k vývoju, prežívaniu a šíreniu malígnych buniek je 

často krát zložité a vyžadujúce pomerne komplikovanú analýzu nádorov na úrovni 

genetickej, expresie génov či na proteomickej úrovni. Z týchto dôvodov je cielená 

terapia malígnych ochorení stále skôr výnimkou. Táto práca sumarizuje súčasné 

možnosti cielenej terapie malígnych ochorení a poukazuje na možnosti vývoja 

nových liečiv využitím najnovších poznatkov získaných analýzou molekulárnych 

dráh spojených s proliferáciou, prežívaním a šírením malígnych buniek. 

 

Kľúčové slová: malígne ochorenia, cielená terapia. 

Úvod 

Miera incidencie malígnych ochorení, ktoré patria v rozvinutých krajinách vrátane 

Slovenska, k druhej najčastejšej príčine smrti stúpla v Slovenskej republike za posledných 20 

rokov v priemere o 30 %, pričom sa predpokladá jej stúpajúca tendencia do roku 2015 [1]. Na 

druhej strane od polovice 90. rokov bol v SR pozorovaný pokles úmrtnosti na malígne 

ochorenia pričom predikčné modely naznačujú mierne klesajúci trend úmrtnosti na malígne 

ochorenia v slovenskej populácii aj v nasledujúcich rokoch [1]. V rokoch 2000-2004 došlo v 

Slovenskej republike v porovnaní s rokmi 1980-1984 k významnému zvýšeniu relatívnej 

miery 5-ročného prežívania pacientov so zhubnými nádormi hrubého čreva, rekta, prostaty, 

prsníka a kože. Za 20 rokov sa však významne nezmenila relatívna miera 5-ročného 

prežívania pacientov so zhubnými nádormi žalúdka, pankreasu, pľúc a maternice [2]. Aj 

napriek výrazným pokrokom v biologickej a kombinačnej liečbe je efektívnosť liečby 

malígnych ochorení stále nedostatočná a spojená s výraznými nežiaducimi účinkami. Aj 

z týchto dôvodov je stále nevyhnutný cielený výskum a vývoj nových liečiv a liečebných 

postupov ktoré selektívne ničia malígne bunky pričom sú šetrné k normálnym bunkám. 
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Možnosti súčasnej a budúcej liečby malígnych ochorení cielenej na základe 

charakteristických čŕt malígnych buniek 

Malígna transformácia buniek je komplexný mnohostupňový a progresívny proces 

v dôsledku akumulácii genetických a epigenetických abnormalít vedúcich k vnútrobunkovým 

zmenám spojených s poruchami signálnych dráh a regulačných okruhov, ktoré riadia 

a kontrolujú normálnu proliferáciu a diferenciáciu buniek ako aj bunkovú a tkanivovú 

homeostázu. V procese malígnej transformácie dochádza k postupnej premene zdravých 

buniek na ich malígne klony pričom je každý nádor tvarovaný takým dynamickým 

a špecifickým spôsobom, že je extrémne zložité stanoviť presné molekulárne zmeny ktoré 

vedú k jeho vývoju, prežívaniu a šíreniu [3]. Okrem toho sú nádory skôr polyklonálne útvary 

s výrazne heterogénnou molekulárnou architektúrou. Heterogenita nádorových buniek 

zabezpečuje nielen ich selekčnú výhodu v prežívaní a raste oproti normálnym bunkám ale 

býva aj zodpovedná za neúspešnosť liečby v dôsledku postupnej selekcie rezistentných 

klonov [4]. Z týchto dôvodov je cielená terapia malígnych ochorení stále nedostatočne 

efektívna a to aj napriek enormnému pokroku v objasnení signálnych dráh a kontrolných 

okruhov podmieňujúcich rast a smrť buniek ako aj súčasných možností analýzy genetických 

a epigenetických zmien na úrovni kompletného genómu či transkriptomických 

a proteomických analýz na úrovni expresie génov. 

V súčasnosti je známych viac ako 100 rôznych typov a podtypov malígnych ochorení 

špecifických orgánov. Napriek významnej variabilite rôznych druhov malígnych buniek ako 

na úrovni génov tak aj na úrovni ich expresie tieto sa všeobecne odlišujú od normálnych 

buniek v šiestich základných zmenách [5]. K ním patrí sebestačnosť v rastových signáloch, 

necitlivosť na inhibičné signály rastu, vyhnutie sa programovanej smrti bunky, neobmedzený 

replikačný potenciál, udržiavaná angiogenéza, a tvorba metastáz. Tento relatívne malý počet 

zmien je charakteristický pre väčšinu, ak nie pre všetky typy ľudských malígnych buniek. 

Nasledujúca časť tejto práce je venovaná možnostiam cielenej liečby malígnych 

ochorení na základe charakteristických čŕt malígnych buniek, s výnimkou klasickej v 

súčasnosti najviac využívanej cytostatickej liečby, hoci aj tá je stále predmetom ako 

základného tak aj klinického výskumu. 

Sebestačnosť v rastových signáloch 

Prechod normálnych buniek zo stavu pokoja do aktívneho proliferačného stavu 

vyžaduje rastové signály, ktoré sú generované mimo bunky a sú prenášané do bunky 
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transmembránovými receptormi lokalizovanými na povrchu buniek. Tieto receptory viažu 

rozdielne typy signálnych molekúl ako sú rastové faktory, zložky extracelulárnej matrix a 

molekuly zodpovedné za vzájomnú adhéziu a/alebo interakciu buniek. Počas malígnej 

transformácie dochádza často k deregulácii receptorov rastových faktorov. Pri mnohých 

typoch malígnych ochorení sú tieto receptory nadprodukované v dôsledku amplifikácie 

príslušného génu čo zvyšuje citlivosť malígnych buniek na fyziologické hladiny rastových 

faktorov, ktoré by za normálnych okolností nespustili proliferáciu buniek. Ako príklady 

možno uviesť amplifikáciu ErbB2 génu vedúcu k nadprodukcii HER2 rastového receptoru 

a následnému rozvoju karcinómu prsníka a žalúdka [6] či amplifikáciu receptora pre 

epidermálny rastový faktor (EGFR) vedúcu k rozvoju glioblastómov [7]. Rôzne druhy 

monoklonálnych protilátok proti HER2 receptoru sa dnes využívajú v liečbe HER2 

pozitívneho karcinómu prsníka (Tab. 1). Niektoré typy nádorov tiež získavajú schopnosť 

syntézy vlastných rastových faktorov, ktoré zbavujú malígne bunky závislosti na rastových 

faktoroch produkovaných normálnymi bunkami vnútri tkaniva. Napríklad, produkcia 

rastového faktora odvodeného od dostičiek (PDGF) glioblastómami [8]. V súčasnosti sú 

v klinickom používaní monoklonálne protilátky blokujúce receptory rastových faktorov 

EGFR (Tab. 1) ako aj malé molekuly inhibujúce ich kinázovú aktivitu (Tab. 2). 

 

Tab. 1 Klinicky používané monoklonálne protilátky 

Účinná látka Cieľová 

molekula 

Diagnóza Výrobca 

Bevacizumab VEGF Karcinóm hrubého čreva a rekta, 

nemalobunkový karcinóm pľúc 

Roche 

Trastuzumab HER2 Karcinóm prsníka Roche 

Rituximab CD20 Non-Hodgkinov lymfóm Roche 

Cetuximab EGFR Karcinóm hrubého čreva a rekta, 

skvamocelulárny karcinóm hlavy a krku 

Merck 

Panitumumab EGFR Karcinóm hrubého čreva a rekta Amgen 

Alemtuzumab CD52 Chromická lymfoidná leukémia Schering 

 

Deregulácia receptorov rastových faktorov môže tiež vyvolať signalizáciu nezávislú 

na ligande v dôsledku štruktúrnych zmien receptorov podmienených mutáciami genómovej 

DNA. Vznik rôznych fúznych bielkovín v dôsledku chromozomálnych translokácii často 
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vedie ku konštitutívne aktívnemu receptoru [9]. Konštitutívne aktívne tyrozín kinázové 

receptory (napr. BCR-ABL kináza) sú terčom inhibítorov tyrozín kinázovej aktivity, ktoré sa 

využívajú v klinickej praxi na liečbu rôznych druhov malignít (Tab. 2). 

 

Tab. 2 Klinicky používané inhibítory tyrozín kináz 

Účinná látka Cieľová 

molekula 

Diagnóza Výrobca 

Imatinib  PDGFR, 

BCR-ABL 

Gastrointestinálny stromálny karcinóm, 

Chromická myeloidná leukémia 

Novartis 

Sunitinib PDGFR, 

VEGFR 

Gastrointestinálny stromálny karcinóm, 

endokrinné tumory pankrasu, nádory 

obličiek 

Pfizer 

Erlotinib EGFR Nemalobunkový karcinóm pľúc Roche 

Gefitinib EGFR Nemalobunkový karcinóm pľúc AstraZeneca 

Sorafenib Raf, 

PDGFR, 

VEGFR 

Hepatocelulárny karcinóm, nádory 

obličiek 

Bayer 

Vemurafenib BRAF Melanómy Roche 

Crizotinib ALK Nemalobunkový karcinóm pľúc Pfizer 

 

Okrem zmien na úrovni receptov môžu mechanizmy získanej autonómie od rastových 

signálov byť tiež podmienené zmenami na úrovni ďalších bielkovín príslušnej signálnej 

kaskády, ktoré prijímajú a prenášajú signály vysielané aktivovanými receptormi. Medzi 

takýmito mechanizmami hrá centrálnu úlohu Ras-Raf-MAPK kaskáda. U približne 25 % 

ľudských nádorov, sa bielkoviny Ras nachádzajú v koštitutívne aktívnej forme, čo vedie k 

prenosu mitotických signálov do buniek bez príslušnej stimulácie ich normálnych regulátorov 

spätnej väzby ako aj k prežívaniu malígnych buniek bez iniciácie apoptózy [10]. Mutácie 

bielkoviny k-Ras vedúce ku konštitutívne aktívnej forme sa vyskytujú v 40% prípadoch 

kolorektálneho karcinómu [11] pričom spôsobujú rezistenciu takýchto nádorov na inhibítory 

EGFR. Inhibítory centrálnych dráh prežívania sú predmetom rozsiahleho základného 

a klinického výskumu [12]. 
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Necitlivosť na inhibičné signály rastu 

Väčšina somatických buniek v ľudskom organizme sa nachádza v stave mimo 

aktívneho bunkového cyklu v jeho G0-fáze. K opätovnému vstupu do bunkového cyklu môže 

u väčšiny buniek dochádzať len v rámci odpovede na špecifické podnety. Na udržiavaní 

buniek v G0-fáze sa podieľajú mnohé antiproliferatívne signály zahŕňajúce mobilné inhibítory 

rastu alebo inhibítory imobilizované v extracelulárnej matrix či na povrchu susedných buniek. 

Aj inhibičné signály proliferácie buniek sú prenášané do bunky pomocou membránových 

receptorov spojených s vnútrobunkovými signálnymi okruhmi. Normálne bunky tiež strácajú 

proliferačný potenciál vstupom do postmitotického stavu, ktorý je obyčajne sprevádzaný 

ziskom špecifických čŕt spojených s diferenciáciou. Na molekulárnej úrovni je väčšina 

signálov inhibujúcich prechod buniek cez G1-fázu bunkového cyklu sprostredkovaných 

retinoblastomovou bielkovinou (Rb), ktorá blokuje expresiu bielkovín nevyhnutných na 

prechod do S fázy bunkového cyklu. V malígnych bunkách dochádza často k deregulovanej 

fosforylácii Rb ako aj jej príbuzných čo vedie k aktivácii E2F transkripčných faktorov 

a následnej syntéze bielkovín hrajúcich úlohu v S-fáze bunkového cyklu [13]. Vývoj 

protinádorovej liečby je na tejto úrovni zameraný najmä na inhibíciu kináz fosforylujúcich Rb 

[14]. 

Vyhnutie sa programovej bunkovej smrti 

Programová bunková smrť je prirodzený fyziologický proces, ktorý okrem úlohy pri 

vývoji organizmu, zabezpečuje aj rýchle a účinné odstránenie nepotrebných, poškodených a 

potenciálne nebezpečných buniek, medzi ktoré patria aj nádorové bunky. Program smrti 

buniek je prítomný v latentnej forme prakticky vo všetkých bunkách. Počas malígnej 

transformácie dochádza k jeho deregulácii čo je spojené nielen s prežívaním malígnych 

buniek ale aj ich rezistenciou nielen na klasickú cytostatickú liečbu ale často aj na cielenú 

biologickú liečbu. Počas malígnej transformácie získavajú nádorové bunky rezistenciu voči 

programovej smrti prostredníctvom rôznych molekulových mechanizmov. Jedným 

z najčastejších mechanizmov rezistencie voči apoptóze ako hlavnej forme programovej smrti 

sú somatické mutácie génu TP53, ktoré boli detegované u viac ako 50% všetkých solídnych 

nádorov [15]. Mutácie TP53 popísané u nádorov sú na úrovni funkcie p53 spojené so stratou 

jeho tumor supresorovej aktivity čo vedie k nefunkčnosti kľúčového senzora poškodenia 

génomovej DNA. Keďže p53 spúšťa apoptózu ako na transkripčnej tak aj na posttranslačnej 

úrovni je väčšina mutácii p53 spojená s neschopnosťou postihnutých buniek spustiť 
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apoptotickú kaskádu. Okrem p53 sa môže uplatniť celý rad ďalších mechanizmov 

zahŕňajúcich nadprodukciu antiapoptotických bielkovín Bcl-2 rodiny [16], nefunkčnosť či 

zníženú expresiu proapoptotických bielkovín Bcl-2 rodiny [16], nadprodukciu endogénnych 

inhibítorov apoptózy ako aj inaktiváciu kaspáz [17]. V súčasnosti sa v klinických skúškach 

testuje viacero stratégii potlačenia rezistencie malígnych buniek voči apoptóze [18]. 

Neobmedzený replikačný potenciál 

Po určitom počte delení (60-70) a skrátení telomér na kritickú hodnotu sa rast 

normálnych somatických buniek zastaví a bunky odumierajú. Prakticky u všetkých malígnych 

buniek sa zistili zmeny, ktoré bránia skracovaniu telomér po replikácii. Hlavným 

mechanizmom je zvýšená expresia telomerázy, ktorá sa zistila u viac ako 85 % nádorov [19]. 

Okrem toho u časti nádorov tiež dochádza k udržiavaniu telomér prostredníctvom 

rekombinácie interchromozomálnych sekvencií [19]. V malígnych bunkách sú teda teloméry 

udržiavané v dĺžkach nad kritickou hranicou, čo im zabezpečuje ich neobmedzený replikačný 

potenciál. Vývoj účinnej protinádorovej liečby zameranej na túto vlastnosť malígnych buniek 

je v súčasnosti zatiaľ len v štádiu základného výskumu [19]. 

Udržiavaná angiogenéza 

Solídne nádory potrebujú k svojmu neobmedzenému rastu kontinuálny a dostatočný 

prísun ako energetických substrátov tak aj substrátov potrebných najmä na syntézu DNA 

nakoľko nevyhnutnou podmienkou delenia bunky je syntéza dvoch kópii kompletnej 

genómovej DNA. Dostatočné zásobenie nádorov krvou musí byť jednoznačne zabezpečené 

angiogenézou prostredníctvom zmeny rovnováhy jej induktorov a inhibítorov. Bez zvýšenej 

vaskularizácie nádorov by sa jeho rast zastavil a buď by bol organizmom eliminovaný alebo 

by ostal neškodne malým. V porovnaní s normálnym tkanivom boli u mnohých nádorov 

pozorované zvýšené hladiny rastových faktorov vyvolávajúcich angiogenézu. Pozorované 

boli najmä zvýšené hladiny vaskulárneho endoteliálneho rastového faktoru (VEGF) a/alebo 

fibroblastového rastového faktoru (FGF). U iných typov nádorov bola dokumentovaná 

znížená expresia endogénnych inhibítorov angiogenézy ako trombospondín-1 alebo β-

interferón [20]. U niektorých nádorov však boli pozorované aj obe možnosti. V bunkách 

tvoriacich jadro nádoru dochádza v dôsledku hypoxie k stabilizácii hypoxiou 

indukovateľného faktora 1 (HIF-1) a následnej transkripcii príslušných génov vrátane génu 

pre VEGF [21]. V súčasnosti sa blokovanie VEGF monoklonálnymi protilátkami využíva na 

liečbu nádorov hrubého čreva, konečníka a prsníka (Tab 1). 
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Napadnutie tkanív a metastázy 

Klinicky obzvlášť nežiaducou vlastnosťou nádorov je rozsev malígnych buniek 

z primárnych nádorov, ich invázia do iných tkanív a následný vznik nových kolónii 

malígnych buniek, metastáz či sekundárnych nádorov, ktoré sú príčinou 90 % všetkých úmrtí 

na malígne ochorenia. K tomuto javu dochádza u väčšiny ľudských malígnych ochorení. 

Genetické zmeny a molekulárne mechanizmy spojené s inváziou malígnych buniek a tvorbou 

metastáz nie sú stále úplne jasné. Invazívne alebo metastatické malígne bunky majú zmenené 

najmä bielkoviny, ktoré sú zodpovedné za interakcie medzi bunkami (napr. kadheríny) alebo 

pripájajúce bunku k bielkovinám extracelulárnej matrix (integríny) [22]. Najviac postihnutou 

bielkovinou v dôsledku malígnej transformácie je E-kadherín. Boli však zaznamenané aj 

zmeny v molekulách imunoglobulínov a integrínov. Avšak nevyhnutnou podmienkou invázie 

nádorových buniek do iných tkanív je deštrukcia etracelulárnej matrix a bazálnej membrány 

ktorá je u nádorov vyvolaná najmä proteázami patriacimi do skupiny matrixových 

metaloproteináz [23]. Ako kadheríny [24] tak aj metaloproteinázy [24] sú intenzívne 

študované ako možné ciele protinádorovej liečby. 

Iné ciele protinádorovej liečby 

Metabolizmus malígnych buniek 

Schopnosť malígnych buniek vychytávať a oxidovať glukózu zvýšenou rýchlosťou 

spolu s výrazným posunom energetického metabolizmu v prospech anaeróbnej glykolýzy bola 

prvou popísanou biochemickou charakteristikou malígnych buniek. Tento jav nazývaný 

Warburgov efekt nebol doposiaľ na molekulovej úrovni spoľahlivo vysvetlený. Predpokladá 

sa, že pozorované metabolické rozdiely nie sú príčinou ale len dôsledkom malígnej 

transformácie buniek [25]. Prechod z aeróbnej na anaeróbnu glykolýzu môže byť len 

dôsledkom slabého zásobenia nádorov kyslíkom a následnej hypoxie. Za neprítomnosti 

kyslíka totiž HIF-1 zvyšuje expresiu väčšiny glykolytických enzýmov a transportérov glukózy 

[21]. Objavili sa však aj práce poukazujúce na priamy vplyv mutovaných bielkovín, ako 

napríklad p53, na energetický metabolizmus bunky [26]. Zvýšené vychytávanie a oxidácia 

glukózy je v priamej závislosti s agresivitou nádoru a zlou prognózou ochorenia. V súčasnosti 

sa skúmajú možnosti liečby malígnych ochorení ovplyvnením energetického metabolizmu 

malígnych buniek na úrovní mitochondrií [27] a HIF-1 [21]. 

Epigenetické ciele 

Ako už bolo spomenuté, počas malígnej transformácie dochádza na úrovní genómovej 

DNA malígnych buniek aj k akumulácii epigenetických zmien najmä metylácie CpG ostrovov 
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v promotorovej oblasti a imprintingu príslušných génov [28]. Na druhej strane treba 

spomenúť, že metylácia CpG a následný imprinting nemusia byť nevyhnutne klinicky 

nepriaznivé. Metylácia promotorovej oblasti génu pre O-6-metylguanín metyltransferázu 

vedie k imprintingu tohto génu čo je spojené s nízkymi hladinami tohto enzýmu a lepšou 

odpoveďou glioblastómov na štandardnú liečbu využívajúcu temozolomid [7]. V súčasnosti 

sú najviac študované a testované inhibítory deacetyláz histónov, ktoré majú jednak schopnosť 

indukovať apoptózu malígnych buniek ako aj zvyšovať ich citlivosť na klasickú cytostatickú 

liečbu [29]. 

Syntéza a spracovanie bielkovín 

Zvýšený obrat bielkovín v malígnych bunkách oproti normálnym bunkám vytvára 

predpoklady cielenej liečby malígnych ochorení pomocou inhibítorov syntézy bielkovín. 

Avšak klinicky využívaný nešpecifický inhibítor translácie, cykloheximid, bol pre svoje 

výrazné nežiaduce účinky vyradený z medicínskej praxe. V súčasnosti sú na liečbu nádorov 

obličiek schválené dve molekuly, temsirolimus a everolimus, špecifické inhibítory mTOR 

systému, ktorý na translačnej úrovni reguluje syntézu bielkovín nevyhnutných pre proliferáciu 

a prežívanie malígnych buniek [30]. Okrem nádorov obličiek bol everolimus schválený aj na 

liečbu neuroendokrinných nádorov pankreasu a subependymálnych astrocytómov. 

K regulácii expresie bielkovín dochádza tiež na úrovni miRNA. Tento mechanizmus 

evolučne konzervovanej regulácie syntézy bielkovín na posttranskripčnej úrovni je 

deregulovaný u mnohých typov malignít. Bolo zistené, že zmeny v expresii miRNA 

významne ovplyvňujú fenotyp nádorov [31]. Možnosti liečby malígnych ochorení na úrovni 

miRNA sú v súčasnosti predmetom tak predklinického ako aj klinického výskumu [31]. 

Okrem regulácie expresie bielkovín na úrovní translácie dochádza k významnej miere 

k regulácii hladín bielkovín na posttranslačnej úrovni. V tomto smere hrá dominantnú úlohu 

ubiquitín-proteazomálny systém (UPS), ktorý významným spôsobom reguluje hladiny 

bielkovín nevyhnutných pre proliferáciu a prežívanie nádorových buniek [32]. Okrem toho 

počas malígnej transformácie dochádza u mnohých typov nádorov v deregulácii tohto 

systému. V súčasnosti sa na liečbu mnohopočetných myelómov a lymfómov plášťových 

buniek využíva inhibítor proteazomálneho komplexu, bortezomib. Okrem týchto diagnóz je 

v štádiu klinických skúšok jeho použitie aj u iných typov malignít. Tiež sa vyvíjajú nové typy 

inhibítorov UPS hlavne s ohľadom na zníženie ich nežiaducich účinkov. 
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Záver 

Jednou z možností vývoja nových diagnostických a liečebných postupov je neustále 

odhaľovanie nových mechanizmov zvýhodňujúcich prežívanie malígnych buniek oproti 

bunkám normálnym, ktoré nevyhnutne generujú aj nové ciele protinádorovej liečby. Ako 

príklady je možné spomenúť látky a liečebné postupy cielené na vápniku závislú proteázu 

kalpain [33], karboanhydrázu IX [34], Notch receptory [35] či bielkoviny tepelného šoku 

[36]. Na druhej strane stojí tendencia kombinačnej synergickej liečby využívajúca už 

dostupné a schválené lieky, ktorej hlavným cieľom je jednak zvýšenie efektivity liečby 

a zníženie dávok použitých liečiv s predpokladom znižovania ich nežiaducich účinkov. Čo sa 

týka zvyšovania efektivity protinádorovej liečby a znižovania jej nežiaducich účinkov treba 

tiež spomenúť personalizáciu liečby malígnych ochorení na základe analýzy nádorového 

tkaniva genotypizáciou a profilovaním expresie génov umožňujúcu výber čo 

najoptimálnejšieho liečiva a liečebného postupu. 
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Alternatívne metódy detekcie implantovateľných biomarkerov 

 

Roman Radil, Patrik Kamencay, Róbert Hudec, Miroslav Benčo 

 

Abstrakt 

Predkladaný článok sa zaoberá problematikou detekcie implantovateľných 

biomarkerov používaných pri sledovaní úspešnosti terapie v prípade 

onkologických ochorení. Práca ponúka prehľad elektromagnetických detekčných 

metód, ktoré ponúkajú alternatívu voči zaužívaným diagnostickým 

a terapeutickým zobrazovacím metódam využívajúcim ionizujúce žiarenie. 

Výskum prezentovaných detekčných metód bol podriadený súčasným vedeckým 

trendom a snahám o znižovanie radiačnej záťaže onkologických pacientov. 

Úvod do biomarkerov 

Výskum v oblasti terapie onkologických ochorení sa v súčasnosti zameriava na 

zefektívnenie terapeutických metód a znižovanie radiačnej záťaže pacienta so zreteľom na 

neinvazívnosť samotného zákroku. Tento cieľ je možné dosiahnuť zvýšením presnosti 

terapeutického zákroku - tzv. cielenou terapiou (targeted therapy), pomocou ktorej je možná 

fokusácia väčšiny energie ionizujúceho žiarenia do nádoru tak, aby okolité štruktúry boli 

ovplyvnené len minimálne. Problematika presného ožiarenia nádoru, bez ovplyvnenia 

okolitých tkanív, je úzko spätá s problematikou presnej detekcie polohy konkrétnej časti tela 

pacienta voči aplikovanému terapeutickému zväzku lúčov ionizujúceho žiarenia. 

Aby bolo možné naplno využiť terapeutické možnosti, je potrebné spresniť aj samotný 

proces plánovania zákroku, kde sa v súčasnosti často využívajú implantovateľné biomarkery 

na zvýraznenie oblasti, do ktorej má byť zákrok cielený. Biomarkery predstavujú skupinu 

materiálov používaných v medicíne na zvýraznenie určitej oblasti biologického objektu, 

najmä počas diagnostických procesov. Jedná sa prevažne o materiály, ako špeciálne farbivá, 

plasty, alebo kovy.  Detekcia takýchto biomarkerov je možná pomocou bežných 

diagnostických zariadení, ako sú CT, PET, SPECT, alebo RTG, ktoré dosahujú vysokú 

rozlišovaciu schopnosť, (tie najpresnejšie sa pohybujú okolo 1 mm). Významnú časť tejto 

skupiny tvoria kovové biomarkery so špeciálnou povrchovou úpravou, vďaka ktorej spĺňajú 

požiadavku biokompatibility a dostatočného kontrastu voči okolitým biologickým štruktúram. 

Takéto biomarkery sa používajú práve pri terapii onkologických ochorení na označenie 

oblasti nádoru a možnosť monitorovania ďalšieho rastu, či prípadnej recidívy. 
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Au biomarkery a problematika ich detekcie 

Pre potreby výskumu v tejto oblasti bola firmou Aptum poskytnutá vzorka 

implantovateľného biomarkera BiomarC zo zlata. Bežný príklad detekcie tohto typu 

biomarkera pomocou počítačovej tomografie je uvedený na Obr. 1. 

Z  dôvodu znižovania radiačnej záťaže pacienta je však detekcia pomocou 

diagnostických metód využívajúcich ionizujúce žiarenie neprípustná. Preto bolo potrebné 

začať s výskumom alternatívnych spôsobov detekcie implantovateľných biomarkerov v tele 

pacienta. 

 

Obr. 1 CT detekcia implantovateľného biomarkera BiomarC od firmy Aptum 

 

V prvom kroku bolo potrebné stanoviť tkanivo, do ktorého bude marker (s rozmermi 

1.2 x 3 mm) implantovaný. Po konzultáciach s partnermi projektu bola vybraná panvová kosť 

a smerovanie výskumu bolo predbežne upravené na onkologické ochorenie prostaty, vďaka 

čomu nebude neskôr pri tvorbe algoritmov potrebné uvažovať dynamické procesy, ako 

peristaltika, alebo dýchanie.  

V ďalšom kroku bol vytvorený zmenšený 3D model panvy s vlastnosťami podobnými 

kostnému tkanivu, do ktorého bol biomarker implantovaný. Následne začal výskum 

alternatívnych možností detekcie biomarkera BiomarC, pričom zreteľ bol kladený aj na 

neinvazívnosť detekčných metód. Skúmané elektromagnetické metódy sú uvedené 

v nasledujúcej kapitole. 

Výskum alternatívnych detekčných metód  

Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcich častiach tohto článku, hlavným zámerom 

a motiváciou pre výskum nových detekčných metód bolo zníženie radiačnej záťaže 
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onkologických pacientov v diagnostickom, ako aj terapeutickom procese. V prvotných fázach 

projektu sa výskum zameral na možnosti využitia metódy nedeštruktívnej kontroly pomocou 

vírivých prúdov (NDT-ECT), s ktorou má Katedra teoretickej elektrotechniky 

a biomedicínskeho inžinierstva bohaté skúsenosti. 

Metóda NDT- ECT 

Metóda NDT- nedeštruktívnej kontroly materiálov je v súčasnosti veľmi progresívnou 

industriálnou technikou na určovanie povrchových a podpovrchových nehomogenít 

materiálov. Elektromagnetická metóda vírivých prúdov (eddy curent testing - ECT) 

reprezentuje jednu podskupinu tejto oblasti, pričom na detekciu využíva jav 

elektromagnetickej indukcie. Keď je sonda elektromagneticky prepojená s vyšetrovanou 

časťou, striedavé magnetické pole vytvárané sondou indukuje vo vyšetrovanej oblasti vírivé 

prúdy. Zmena vlastností (nehomogenita) vyšetrovanej oblasti sa potom prejaví na zmene toku 

vírivých prúdov, čo je spätne detekované sondou. Principiálna schéma metódy je na Obr. 2. 

[Jan10]   

 

Obr. 2 Principiálna schéma metódy vírivých prúdov 

 

Samotný výskum využitia tejto metódy prebiehal v dvoch rovinách: 

 formou numerických simulácií, 

 formou reálnych meraní. 

Výsledky výskumu v tejto oblasti boli prezentované na konferencii Elektro 2014 

a publikované boli tiež v recenzovanom časopise Communications – scientific letters of the 

University of Zilina. [Rad14a, Rad14b] Keďže výstupy z tejto etapy výskumu sú k dispozícii, 

uvádzame len stručné zhodnotenie skúmanej metódy z pohľadu riešenia projektu. 



187 

 

Zhodnotenie detekcie biomarkera pomocou metódy vírivých prúdov 

Na základe výsledkov numerických simulácií je možné predpokladať, že detekcia 

zlatého zrniečka pomocou navrhovanej metódy by mohla byť úspešná. Výsledky reálnych 

meraní však poukazujú na viaceré problémy, ktoré úspešnú detekciu prakticky znemožňujú. 

Výhody metódy NDT-ECT:  

-     rýchlosť a jednoduchosť spracovania signálu, 

- nízka finančná náročnosť metódy, 

- vysoká spoľahlivosť detekcie.   

Nevýhody:  

- metóda je limitovaná rozmermi detekovaného objektu a použitej detekčnej sondy 

- nízka úspešnosť detekcie  zrniečka vo väčšej vzdialenosti od sondy (zrniečko 

detekovateľné do vzdialenosti max. 3 mm) 

Návrh riešenia a ďalšieho smerovania výskumu  

Možnosti zvýšenia úspešnosti detekcie biomarkera metódou NDT-ECT boli načrtnuté 

už pri samotných meraniach, kedy bola detegovaná obyčajná skrutka, pričom boli dosiahnuté 

lepšie výsledky, než v prípade zlatého zrniečka. Analýzou týchto výsledkov sa zistilo, že 

detekciu možno ovplyvniť jednak zmenou magnetických vlastností vyšetrovaného objektu 

a jednak zmenou geometrických parametrov (zväčšením) objektu.  

 Úprava materiálu za účelom vylepšenia jeho magnetických vlastností však môže byť 

v rozpore s požiadavkami na biokompatibilitu implantátu a zväčšenie rozmerov môže 

spôsobovať zdravotné ťažkosti u pacienta (napr. zápaly), čo je nežiaduce. Preto bola táto 

metóda vyhodnotená, ako nevhodná a naše aktivity smerovali k výskumu ďalších 

alternatívnych možností detekcie biomarkerov. 

Fotoakustická tomografia 

Fotoakustická tomografia (PAT) predstavuje neinvazívnu detekčnú metódu, 

využívajúcu neionizujúce žiarenie. Princíp PAT spočíva v analýze a rekonštrukcii 

fotoakustického zdroja uloženého vo vnútri materiálu alebo organizmu vyhodnocovaním 

spätne generovaných ultrazvukových signálov pomocou detektorov uložených na povrchu 

vyšetrovaného objektu. Ako prvý opísal princíp fotoakustického javu, Obr. 3, Alexander 

Graham Bell v roku 1880, ktorý zistil, že zvukové vlny môžu byť generované z objektov 

vystavených slnečnému žiareniu. Po zdokonalení zvukových a ultrazvukových detektorov 

zhruba od roku 1970 sa začal tento jav širšie skúmať a začali sa objavovať prvé konkrétne 
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aplikácie.[Lih10] V súčasnosti je PAT vnímaná ako možná alternatíva diagnostických 

a zobrazovacích metód ako sú počítačová tomografia, magnetická rezonancia či 

ultrasonografia. 

 

Obr. 3 Základný princíp fotoakustického javu. Dopadajúce svetlo je absorbované a prevedené 

do podoby akustických vĺn tepelnej rozťažnosti. Akustické vlny sú detegované 

piezoelektrickým meničom.[Mon11] 

 

Fyzikálna podstata PAT 

Elektromagnetický pulz používaný na vytvorenie fotoakustického tlaku má šírku τ, 

ktorá je tak krátka, že tepelnú difúziu možno zanedbať. Tento stav sa nazýva teplotný 

väzobný stav: 

    

(3.1) 

,kde τth je teplotný väzobný prah, dc je charakteristický rozmer (cielené priestorové 

rozlíšenie) a DT je tepelná vodivosť (~0,14 mm2s-1 pre tkanivá). Napríklad, 50 µm priestorové 

rozlíšenie má prah τth ~ 4,5ms . Typický laserový zdroj používaný v PAT má šírku pulzu 

~10ns. Za týchto podmienok je fotoakustický tlak vytvorený v akusticky homogénnom 

a neviskóznom médiu popísaný rovnicou: 

 (3.2) 

,kde H(r,t) je teplotná funkcia definovaná ako termálna energia konvertovaná na 

priestorovú pozíciu r za čas t elektromagnetickým žiarením na jednotku objemu za jednotku 
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času, Cp je izobarické merné teplo, β je izobarický koeficient objemovej rozťažnosti a υs je 

akustická rýchlosť.[Tre12a] 

Zvýšenie tlaku v dôsledku absorpcie energie laserového pulzu (t.j. počiatočné 

rozloženie tlaku p0) môže byť popísané rovnicou: 

 (3.3) 

kde Γ je Grüneisenov koeficient, bezrozmerná konštanta, ktorá predstavuje účinnosť 

premeny tepla na tlak. Pre vodu pri izbovej teplote Γ≈0,11. [Tre12a] 

Modelovanie a simulácia fotoakustického javu 

Na overenie možnosti využitia metódy PAT boli využité prostriedky numerickej 

simulácie v programovom prostredí MatLab MATLAB® a súboru nástrojov obsiahnutých v k-

Wave toolbox knižnici. 

MATLAB® predstavuje interaktívne prostredie pre numerické výpočty, vizualizáciu 

a programovanie. Použitím MATLAB-u je možné analyzovať dáta, vyvíjať algoritmy 

a vytvárať rôzne modely a aplikácie. Programovací jazyk, nástroje a vstavané matematické 

funkcie umožňujú preskúmať viac prístupov a dospieť k riešeniu rýchlejšie ako s tabuľkami 

alebo inými tradičných programovacích jazykov.[Matlab] 

K-Wave je „open source“ akustický toolbox pre prostredia MATLAB a C++. Jeho 

vývojármi sú Bradley Treeby a Ben Cox (University College London) a Jiří Jaroš (Brno 

University of Technology Uvedený toolbox je určený pre akustické a ultrazvukové simulácie 

v časovej oblasti v zložitých biologických médiách. Simulačné funkcie sú založené na k-

priestorových pseudospektrálnych metódach.[Tre12b] 

Toolbox obsahuje: 

1. Pokročilý model šírenia akustických vĺn v časovej oblasti, ktorý zahrňuje aj 

nelinearity, akustické heterogenity a zákon absorpcie ( v 1D , 2D a 3D priestore); 

2. Schopnosť modelovať zdroje tlaku a rýchlosti , vrátane fotoakustických zdrojov či 

diagnostických a terapeutických ultrazvukových prevodníkov;  

3. Schopnosť určiť ľubovoľné detekčné plochy smerovými prvkami, s možnosťou 

zaznamenať akustický tlak, rýchlosť častíc a akustickú intenzitu; 

4. Rýchly rekonštrukčný algoritmus fotoakustických obrazov pre dáta zaznamenané na 

lineárnych alebo rovinných povrchoch; 
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5. Voliteľné vstupné parametre pre nastavenie vizualizácie a výkonu, možnosť 

vytvárať video záznamy [Tre12b]. 

Vlastnosti modelu 

Funkcie používané na simulovanie fotoakustických vĺn vyžadujú štyri vstupné 

štruktúry. Tieto štruktúry definujú vlastnosti výpočtovej siete, materiálové vlastností média, 

vlastnosti a umiestnenie akustických zdrojov, a vlastnosti a umiestnenie senzorov 

zaznamenávajúcich priebeh tlakových a rýchlostných polí v priebehu času. 

Výpočtové techniky k-Wave sú prevažne založené na rýchlej fourierovej transformácii 

(FFT), preto simulácie prebiehajú rýchlejšie pokiaľ počet bodov výpočtovej siete (t.j. hranice 

priestoru, v ktorom prebieha simulácia) je daný mocninami čísla dva (64,128,256,... bodov). 

[Tre10]. Keď fotoakustická vlna dosiahne hranice priestoru, je pohltená anizotropickou 

absorpčnou zádržou, tiež nazývanou ako dokonale prispôsobená vrstva (perfectly matched 

layer, PML). Táto vrstva kompletne pohlcuje vlnu. PML je možné „vypnúť“ alebo nastaviť 

tak aby pohlcovala iba časť vlny. V tomto prípade dochádza k odrazu vlny po kontakte 

s hranicami výpočtového priestoru. 

Senzorová maska určuje miesta vo výpočtovom priestore, kde je tlaková vlna 

zaznamenávaná v každom časovom kroku. Môže byť definovaná buď ako binárna matica, 

ktorá špecifikuje body siete, ktoré zaznamenávajú údaje alebo ako súbor karteziánskych 

súradníc, ktoré zodpovedajú rozmerom výpočtového priestoru. 

Príklad simulácie a rekonštrukcie fotoakustických zdrojov 

Pri realizovaní simulácie fotoakustickej vlny v 2D priestore sú zdrojom 

fotoakustických vĺn diskovité zrnká s polomerom 0,2mm, 0,3mm a 0,5mm s výstupnou 

tlakovou amplitúdou 5AU, pričom AU predstavuje ľubovoľnú jednotku tlaku. 

Na Obr.4 je vykreslené počiatočné usporiadanie zrniek v médiu. Rozloženie a hodnoty 

tlakovej amplitúdy okolo stredu zrniek je určená škálou zobrazenou vpravo od grafu. Vrstva 

senzorov je tvorená neprerušovanou líniou bodov pozdĺž celej osi y v bode x =-4,4. 



191 

 

p
o
z
íc

ia
 x

 [
m

m
]

pozícia y [mm]

 

 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

 

Obr. 4 Rozloženie fotoakustických zdrojov 

 

 

Obr. 5 Priebeh fotoakustickej vlny v čase 

 

Ako je zobrazené na Obr. 5,  fotoakustická vlna sa šíri rovnomerne od zdrojov cez 

homogénne médium. Na Obr.5a je vo svojej počiatočnej pozícii a má maximálnu amplitúdu. 

Odtiaľ sa šíri prostredím ako je zobrazené na Obr 5b,c,d. Pri šírení vĺn z rôznych zdrojov 

dochádza k ich interakcii pri vzájomnom kontakte. Vlny následne zanikajú absolútnym 

pohltením na okrajovej PML vrstve – nedochádza k odrazu. Spojitá vrstva detektorov, 

nachádzajúca sa tesne pred PML vrstvou, deteguje vlny a zaznamenávajú amplitúdy vĺn a ich 
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rýchlosť v okamihu kontaktu s detektorom. Hodnoty zaznamenané týmito detektormi sú 

vykreslené do grafu na Obr.6. 
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Obr. 6 Zaznamenanie fotoakustickej vlny na senzoroch 
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Obr. 7 Rekonštrukcia fotoakustických zdrojov 
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Obr. 8 Porovnanie počiatočných a rekonštruovaných hodnôt 

 

Po vytvorení a zaznamenaní vlny, simulácia spätne zrekonštruuje priebeh tlakových 

stavov až do ich počiatku. Na Obr.7 je vidieť výsledok rekonštrukcie fotoakustických 

zdrojov. Zároveň tu možno vidieť, že rekonštruovaný obraz zdrojov polohovo zodpovedá 

pôvodnému obrazu. Rozdiel je vidieť v hodnotách tlakov, pričom polohy maxím 

rekonštruovaných hodnôt zodpovedajú polohám maxím skutočných pozícii, napriek tomu, že 

ich amplitúdy sa výrazne líšia. Na Obr.8 je zobrazené porovnanie počiatočných 

a zrekonštruovaných tlakov jedného zo zdrojov. Je tiež možné konštatovať, že rekonštrukcia 

je tým presnejšia, čím bližšie sa zdroj fotoakustickej vlny nachádzal k detektoru. Na základe 

tohto faktu je možné predpokladať, že rovnomerné rozloženie senzorov by pre rekonštrukciu 

bolo výhodnejšie. 

Zhodnotenie metódy PAT 

Fotoakustická tomografia sa javí ako perspektívna zobrazovacia metóda so značným 

potenciálom. Na základe doposiaľ získaných údajov sa môže zobrazovacou kvalitou rovnať 

súčasným zobrazovacím metódam a v určitých oblastiach použitia ich aj prekonať. Ako však 

ukazujú výsledky numerických simulácií, metóda PAT je vhodná najmä pre detekciu 

a rekonštrukciu podkožných implantátov, nakoľko spoľahlivo pracuje do hĺbky niekoľko mm 

(obyčajne 4-5mm). Detekcia hlbšie uloženého implantátu je touto metódou nevhodná. 

USG 
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Výskum možnosti využitia ultrazvuku na detekciu biomarkera BiomarC bol inšpirovaný 

práve výskumom metódy PAT, kde sa jedná o spätnú rekonštrukciu akustickej vlny. Preto 

sme sa rozhodli využiť priamo USG zariadenie pri detekcii implantátu. Detekcia prebehla 

priamym meraním vo vodnom prostredí, pričom detekované boli viaceré implantáty 

zapustené vo fantómovom modeli panvy na rôznych miestach, ako je to znázornené na Obr. 

9.  

 

Obr. 9 Model panvy s označením oblastí s implantovanými biomarkermi 

 

Použité boli rôzne typy biomarkerov: BiomarC zo zlata a biomarkery vyrobené 

z chirurgickej ocele L316. Merania boli realizované pomocou lineárnej USG sondy aj 

pomocou konvexnej USG sondy. Výsledky meraní ilustrujú obrázky Obr. 10 a Obr. 11. 

 

Obr.10 Detekcia biomarkera L316 pomocou lineárnej sondy USG 

Umiestnenie 

biomarkerov 
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Obr. 11 Detekcia BiomarC pomocou konvexnej sondy USG 

 

Zhodnotenie meraní 

Výsledky meraní dokazujú, že v prípade použitia USG ako detekčnej metódy nie je až 

tak dôležitý materiál, z ktorého je biomarker vyrobený, ako skôr hĺbka zapustenia biomarkera 

do kosti, čo je viditeľné pri porovnaní Obr. 10 (biomarker  úplne zapustený do kosti) a 11 

(biomarker zapustený do kosti len do 2/3). Z uvedených obrázkov vyplýva, že pre úspešnú 

detekciu je výhodnejšie ponechať určitú časť implantátu nad povrchom kosti. 

Výhody metódy:  

 rýchla, neinvazívna a relatívne lacná metóda; 

 vysoká citlivosť (až do 1 mm); 

 flexibilita snímania. 

Nevýhody: 

 detekcia na základe echa za biomarkerom – čo môže viesť k chybám detekčného 

algoritmu; 

 merania boli realizované v ideálnom prostredí (voda), kde nebolo potrebné riešiť 

artefakty a echá spôsobené prechodom USG vlnenia cez rôzne rozhrania (orgány); 

 náročnosť zadefinovania pozície v priestore, z ktorej bol obraz snímaný. 
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Záver 

Predkladaný článok ponúka prehľad vybraných metód za účelom detekcie 

implantovateľných biomarkerov v tele onkologických pacientov. Tieto detekčné metódy 

poskytujú alternatívu voči klinicky zaužívaným diagnostickým a terapeutickým zobrazovacím 

metódam, ako sú CT, alebo RTG, ktoré sa bežne v týchto prípadoch využívajú, avšak ich 

nevýhodou je, že zvyšujú radiačné zaťaženie pacienta. 

Perspektívy využitia jednotlivých metód sú uvedené v príslušných podkapitolách tohto 

článku, avšak s ohľadom  na výsledky realizovaných meraní a numerických simulácií možno 

konštatovať nasledovné: Napriek tomu, že všetky popisované metódy využívajú neionizujúce 

žiarenie (čo je nespornou výhodou voči konvenčnej diagnostike implantovateľných 

biomarkerov), možnosti ich využitia pri detekcii biomarkerov v tele pacienta sú limitované. 

Pokračovanie výskumu v tejto oblasti môže síce priniesť zásadné zmeny, avšak v súčasnosti 

je ťažké odhadnúť časovú a finančnú náročnosť takéhoto výskumu.     
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Metastazujúci mikroadenokarcinóm pľúc vyzerajúci ako 

parazitóza mozgu 

 

Sivák Štefan, Nosáľ Vladimír, Kantorová Ema, Dluhá Jana, Hofericová Babeta, 

Turčanová-Koprušáková Monika, Balhárek Tomáš, Marcinek Juraj, Čierny Daniel, 

Dobrota Dušan, Kurča Egon 

 

Abstrakt 

Cystické lézie sú bežným nálezom pri MR a CT vyšetrení mozgu. Diferenciálna 

diagnostika je široká. V kazuistike autori popisujú prípad 59-ročného muža s 

progredujúcimi mnohopočetnými cystickými léziami mozgu so solídnymi časťami 

a kalcifikáciami. Definitívna diagnóza bola stanovená biopticky so záverom 

metastázy adenokarcinómu pri primárnom pľúcnom mikroadenokarcinóme.  

Úvod 

 Cystické lézie sú bežným nálezom pri MR a CT vyšetrení mozgu. Diferenciálna 

diagnostika je široká (1). 

Kazuistika 

59-ročný pacient s anamnézou artériovej hypertenzie, ischemickej choroby srdca, 

anemického syndrómu ľahkého stupňa bol hospitalizovaný pre ťažkosti, ktoré začal udávať 

mesiac pred hospitalizáciou v náväznosti na jednoduchý úraz hlavy bez bezvedomia a 

amnézie. Začal pociťovať poruchy pamäti, orientácie, zhoršovanie zraku v zmysle 

rozmazaného videnia (bez jednoznačnej diplopie) a opakovaného pomykávania pravej 

polovice tváre. Objektívne v neurologickom obraze dominoval organický psychosyndróm bez 

známok lateralizácie. Počas hospitalizácie došlo postupne k progresii organického 

psychosyndrómu a vývoju spastickej kvadruparézy. Fokálne epileptické záchvaty sa už 

neopakovali. Opakované CT a MR vyšetrenie mozgu zobrazilo mnohopočetné ložiská supra a 

infratentoriálne s cystickou zložkou a mikrokalcifikátmi s perifokálnym edémom o priemere 

5-35mm, ktorých počet postupne vzrastal v rámci progresie ochorenia. V rámci diferenciálnej 

diagnostiky sme uvažovali o možnom parazitárnom ochorení - v.s. cysticerkóze a pacienta 

sme po konzultácii s infektológom liečili kombinovanou antibiotickou a antiparazitárnou 

liečbou (Metronidazol+Zentel). Vyšetrenia zamerané na parazitárne ochorenia boli negatívne 

(stolica na parazity, CT pečene, opakované IgG protilátky - cysticerkóza, trichinelóza, 

echinokokóza, toxokaróza, toxoplazmóza v sére a v likvore vrátane DNA analýzy). Taktiež 

sme uvažovali aj o možných metastázach. Vzhľadom k pozitivite onkomarkerov (CEA, Ca 

72-4 a tiež NSE) sme pátrili po event. primárnom origu (sonografické vyšetrenie brušných 
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orgánov, CT pľúc a mediastina, CT abdominálnej dutiny, fibrobronchoskopia, 

gastrofibroskopia, kolonoskopia). Vyšetreniami sme lokalizáciu primárneho tumoru nezistili. 

Vyšetrenie likvoru bolo bez patologického nálezu vrátane parazitologického vyšetrenia. 

Nakoľko sa nám nepodarilo stav diagnosticky uzavrieť, neurochirurg indikoval bioptizáciu 

ložísk. Podľa výsledkov histológie sa jednalo o metastázy adenokarcinómu pri nezistenom 

origu. Najskôr išlo o karcinóm hrubého čreva (colon ascendens alebo transversum - tieto 

úseky boli pri kolonoskopickom vyšetrení nedostupné). Počas hospitalizácie progredoval 

organický psychosyndróm a prehlbovala sa kvantitatívna porucha vedomia, kachexia a 

kvalitatívna porucha vedomia až po komatózny stav. Pacient umiera po 4 mesiacoch od 

prvých príznakov. Stav bol klinicky hodnotený ako mnohopočetné cystické ložiská mozgu - 

metastázy adenokarcinómu pri nezistenom origu. Patologicko-anatomická pitva následne ako 

primárne origo verifikovala mikroadenokarcinóm horného laloka pľúc vpravo s metastázami 

v paratracheálnych lymfatických uzlinách vpravo.   

Diskusia 

 Diferenciálna diagnostika cystických lézii mozgu je široká a zahŕňa metastatické 

postihnutie, abscesy, parazitózy, arachnoidálne, ependymálne, koloidné, epidermoidné, 

dermoidné, neurenterické a Ratkeho cysty  (1). Preto sú intracerebrálne cystické lézie často 

diagnostickou výzvou. Vzhľadom na tvar lézií, mnohopočetnosť a progresiu ochorenia sme 

uvažovali v prvom rade o parazitóze a metastatickom postihnutí. Najčastejším typom 

parazitózy postihujúcej mozog je neurocysticerkóza, ktorá okrem cystickej časti v ložisku 

môže obsahovať solídnu časť a kalcifikácie, ktoré boli prítomné u nášho pacienta tiež (1). 

Definitívna diagnóza bola potvrdená biopticky, kde sa verifikovalo metastatické postihnutie 

mozgu adenokarcinómom pľúc.  

 Mozgové metastázy sú prítomné u 20-40 % všetkých pacientov s malígnym 

nádorovým ochorením (2). Najčastejšími primárnymi lokalizáciami tumoru sú pľúca 

(minimálne 50 %), prsník (15-25 %), melanóm (5-20 %), obličky (5,4 %), rektum (5,2 %), 

žalúdok (5,2 %) a hrubé črevo (4,1 %) (3). Až jedna tretina pacientov s mozgovými 

metastázami nemá v anamnéze primárne nádorové ochorenie (4, 2). Až 70 % všetkých 

pacientov má viac ako jednu léziu (5). Najčastejšími príznakmi mozgových metastáz sú 

bolesti hlavy (40-50 % prípadov), fokálny neurologický deficit (30-40 % prípadov) a 

epileptický záchvat (15-20 % prípadov). Podobne ako u nášho pacienta sú pre pacientov s 

viacnásobnými metastázami typické poruchy kognitívnych funkcií a tiež poruchy vedomia 

(2). V diferenciálnej diagnostike môžu pomôcť ďalšie pomocné vyšetrenia ako MR 
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spektroskopia, PET/CT vyšetrenie a po biopsii imunohistochemické vyšetrenie tkanivových, 

orgánových a tumor špecifických antigénov (2).  
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Cerebrálna vaskulitída ako príčina tumoriformnej lézie 

 

Sivák Štefan, Kantorová Ema, Nosáľ Vladimír, Dluhá Jana, Grofik Milan, Turčanová-

Koprušáková Monika, Balhárek Tomáš, Marcinek Juraj, Čierny Daniel, Dobrota Dušan, 

Kurča Egon 

 

Abstrakt 

Izolovaná cerebrálna vaskulitída alebo primárna angiitída centrálneho nervového 

systému (PACNS) je zriedkavým ochorením mozgových ciev. U 15% pacientov 

sú prítomné ischemické tumoriformné lézie. Autori prezentujú kazuistiku 47-

ročnej pacientky s nálezom veľkého tumoriformného ložiska a jeho diferenciálnu 

diagnostiku. Diagnóza PACNS je diagnóza per exclusionem a je definitívne 

podporená výsledkami bioptického vyšetrenia.  

 

Kľúčové slová: izolovaná cerebrálna vaskulitída, primárna angiitída centrálneho nervového 

systému, tumoriformná lézia. 

Úvod 

 Izolovaná cerebrálna vaskulitída alebo primárna angiitída centrálneho nervového 

systému (PACNS) je zriedkavým ochorením mozgových ciev. Autori prezentujú kazuistiku 

47-ročnej pacientky s nálezom veľkého tumoriformného ložiska a jeho diferenciálnu 

diagnostiku.  

Kazuistika 

 47-ročná pacientka bola od roku 2008 sledovaná pre náhle vzniknutú ľavostrannú 

hemiparézu ľahkého stupňa a MR verifikované diseminované demyelinizačné ochorenie CNS 

(celkovo 8 lézií orientovaných kolmou osou na komory). Vyšetrenie séra a likvoru vrátane 

onkomarkerov, autoprotilátok, oligoklonálnej skladby a prietokovej cytometrie boli v norme. 

Pacientka bola počas celého nasledujúceho obdobia pravidelne klinicky vyšetrovaná 

spádovým neurológom a podstúpila opakované MR vyšetrenia mozgu so stacionárnym 

nálezom. V decembri 2014 bola hospitalizovaná za účelom diferenciálnej diagnostiky pre 

opakované náhle zhoršenia ľavostrannej centrálnej hemiparézy až na stupeň ťažkého 

postihnutia faciobrachiálneho typu. MR vyšetrenie mozgu zobrazilo edematózne ložisko 

frontoparietálne vpravo veľkosti 11x6x5,5cm s menšími  okrskami kortikálnej hemorágie a 

postkontrastným regionálnym sýtením leptomeningov.  Nález suponoval tumor mozgu - 

najskôr glióm. Vyšetrenie krvi vrátane základných biochemických parametrov, krvného 

obrazu, autoprotilátok, onkomarkerov, prietokovej cytometrie a vyšetrením na infekčné 

neurotropné agens boli v norme. Komplexné vyšetrenie likvoru verifikovalo 4-násobne 

zvýšené hodnoty IgG pri normálnych hodnotách ostatných vyšetrovaných parametrov. 
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Celotelové PET/CT vyšetrenie nezobrazilo ložiská zvýšeného metabolizmu v ostatných 

častiach tela. Vzhľadom na podozrenie na tumor mozgu sme indikovali biopsiu ložiska. 

Výsledok histológie nepotvrdil nádorové ochorenie, avšak svedčil pre encefalomaláciu s 

akcentovanou odpratávacou reakciou v podobe zmnoženia zrniečkových buniek (CD68+). 

Histologický obraz dopĺňa prímes T-lymfocytov (CD3+), ktoré formujú solídne 

perivaskulárne agregáty. Dopĺňame DSA mozgových ciev s nálezom filiformnej stenózy 

terminálneho úseku arteria carotis interna l. dx. a proximálneho úseku arteria cerebri anterior 

l. dx., neplnili sa distálne úseky arteria cerebri anterior a media l. dx. Stav na základe 

výsledkov vyšetrení (stenózy a oklúzie mozgových ciev, 4-násobne zvýšené hodnoty IgG v 

likvore, perivaskulárne agregáty T-lymfocytov) hodnotíme ako vaskulitída cerebrálnych 

tepien so sekundárnou ischemickou léziou v povodí arteria cerebri media a anterior l. dx. 

Nepodarilo sa nám dokázať známky systémového postihnutia. Pred prepustením do 

ambulantnej starostlivosti pacientku nastavujeme na chronickú imunomodulačnú liečbu 

kortikoidmi v kombinácii s cyklofosfamidom a chronickú duálnu antiagregačnú terapiu s 

kyselinou acetylosalicylovou a clopidogrelom. S odstupom času (v máji 2015) pacientka 

podstúpila plánované endovaskulárne ošetrenie stenózy arteria carotis interna l. dx. Kontrolné 

MR vyšetrenie mozgu zobrazilo stabilný nález ischemického ložiska, bez známok čerstvých 

ložiskových zmien.  Klinicky je u pacientky prítomná ľavostranná hemiparéza ťažkého stupňa 

faciobrachiálneho typu s ťažkou spastickou parézou ľavej hornej končatiny, pacientka je 

samostatne chodiaca na kratšie a s oporou barly aj na dlhšie vzdialenosti.  

Diskusia  

 Izolovaná cerebrálna vaskulitída alebo primárna angiitída centrálneho nervového 

systému (PACNS) je zriedkavou vaskulitídou izolovanou na oblasť CNS bez známok 

systémového postihnutia (1).  Predstavuje asi 1% zo všetkých vaskulitíd (2). Priemerný vek 

postihnutých je okolo 50 rokov a muži bývajú postihnutí 2x častejšie. Medzi najčastejšie 

príznaky patria kognitívne poruchy, bolesti hlavy (u 63% pacientov), cievne mozgové príhody 

s ložiskovými príznakmi (40% pacientov) a epileptické záchvaty (25% pacientov) (2).  

V roku 1988 Calabrese a Mellek navrhli diagnostické kritéria pre PACNS - a.) 

prítomnosť neurologického deficitu, ktorý je nevysvetlený bežným diagnostickým postupom 

vrátane lumbálnej punkcie a neurozobrazenia, b.) angiografický alebo histologický dôkaz 

vaskulitídy CNS, c.) bez známok systémovej vaskulitídy alebo iného ochorenia, ktoré by 

vysvetľovalo neurologický deficit (3). V revízii kritérii Birnbaumom a Hellmanom v roku 

2009 je na definitívnu diagnózu PACNS potrebné bioptické vyšetrenie mozgového tkaniva. 
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Pravdepodobná diagnóza PACNS je podložená angiografickým, MR a likvorologickým 

vyšetrením (2). Diferenciálna diagnostika je široká a zahŕňa diagnózy ako reverzibilný 

cerebrálny vazokonstrikčný syndróm (RCVS), nádorové ochorenia (metastázy, primárne 

tumory), meningoencefalitídy, demyelinizačné ochorenia (SM, ADEM, sarkoidóza), 

embolizmus rôznej etiológie, trombofilné stavy, malígna hypertenzia, nezápalové 

vaskulopatie (ateroskleróza, vazospazmy, fibromuskulárna dysplázia, atď.), systémové 

vaskulitídy (napríklad Wegenerova granulomatóza, Churg-Straussov syndróm, polyarteritis 

nodosa, Takayasuova arteritída) (1, 2). V súčasnosti neexistuje špecifický neinvazívny 

diagnostický test ochorenia (4, 2). Klinické príznaky ochorenia sú nešpecifické. Pre PACNS 

sú okrem ischemických lézií pri zobrazení mozgu prítomné malé ložiská hemorágií  (4). Naša 

pacientka bola od roku 2008 sledovaná pre diseminované demyelinizačné ochorenie mozgu, 

pričom klinické a MR vyšetrenia zobrazili stabilný nález. Pre PACNS sú typické 

diseminovane distribuované lézie ischemickej demyelinizácie (9). Následná progresia 

ochorenia v roku 2014 viedla k rozvoju veľkého ischemického ložiska s okrskami hemorágií, 

ktoré viedlo v úvode k podozreniu na glióm mozgu. Podobné tumoriformné lézie bývajú 

popisované u 15 % pacientov s PACNS (5). V rámci diferenciálnej diagnostiky 

tumoriformných lézií a tiež u pacientov s podozrením na PACNS je indikované bioptické 

vyšetrenie mozgu. Alrawi a kolektív popisujú skupinu 61 pacientov s podozrením na PACNS, 

ktorí boli indikovaní na bioptické vyšetrenie. Z celkového počtu až u 39 % bola potvrdená iná 

diagnóza. U 12-tich pacientov bola verifikovaná encefalitída, u 3 mozgové abscesy a u 8 

malígny tumor (6). Preto u pacientov s podozrením na PACNS má histologizácia 

postihnutého tkaniva špecifický význam pred plánovaním dlhodobej imunosupresívnej 

terapie.  

 Presná príčina tumoriformných lézií si vyžaduje širokú diferenciálnu diagnostiku, do 

ktorej patria aj vaskulitídy mozgových ciev. Diagnóza PACNS je diagnóza per exclusionem a 

je definitívne podporená výsledkami bioptického vyšetrenia. 
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Lymfóm CNS ako zriedkavá príčina choreatického syndrómu 
 

Sivák Štefan, Dluhá Jana, Nosáľ Vladimír, Kantorová Ema, Grofik Milan, Turčanová-

Koprušáková Monika,  Balhárek Tomáš, Marcinek Juraj, Čierny Daniel, 3Dobrota 

Dušan, Kurča Egon 

 

Abstrakt 

Chorea je definovaná ako mimovolné, nepravidelné, náhodne sa vyskytujúce 

pohyby rôznych častí tela obyčajne s akrálnou prevahou. Autori predstavujú 

kazuistiku 74-ročnej pacientky s lymfómom CNS, u ktorej došlo k rozvoju 

akútneho hemichoreatického syndrómu.  Non-Hodgkinov lymfóm CNS, ktorého 

iniciálnym prejavom je choreatický syndróm je v literatúre veľmi zriedkavo 

popisovaným stavom.    

Úvod 

 Chorea je definovaná ako mimovolné, nepravidelné, náhodne sa vyskytujúce pohyby 

rôznych častí tela obyčajne s akrálnou prevahou. Chorea je extrapyramídový syndróm 

spôsobený viacerými ochoreniami, ktoré postihujú oblasť bazálnych ganglii. Autori 

predstavujú kazuistiku 74-ročnej pacientky, u ktorej došlo k rozvoju akútneho 

hemichoreatického syndrómu.    

Kazuistika 

 74-ročná pacientka bola prijatá na Neurologickú kliniku JLF UK a UN Martin pre 

týždňovú anamnézu rozvoja nekoordinovaných choreatických až balistických pohybov 

ľavostranných končatín. Natívne CT vyšetrenie mozgu zobrazuje multiinfarktovú 

encefalopatiu, po podaní kontrastnej látky sa vysycuje hyperdenzné ložisko v oblasti thalamu 

vpravo. Po predoperačnej príprave dopĺňame vyšetrenie mozgu magnetickou rezonanciou v 

celkovej anestéze s nálezom dvoch hypervaskularizovaných tumoróznych lézii v oblasti 

thalamu, bazálnych ganglii a mesencefala vpravo veľkosti 12x14mm a 17x16 mm, ktoré sa 

výrazne vysycujú po podaní kontrastnej látky. Pocientke bola podaná antiedémová a 

neuroleptická liečba, po ktorej dochádza k ústupu hemichoreatického syndrómu.  

 Z osobnej anamnézy pacientky sa dozvedáme o hematologickom ochorení pred 4 

rokmi, konkrétne sa jednalo o extranodálny B-non Hodgkinov lymfóm, CD20 pozitívny s 

lokalizáciou v prsníku vľavo a po imunochemoterapii došlo ku kompletnej remisii ochorenia. 

 Základným skríningom onkomarkerov a na základe celotelového PET/CT vyšetrenia 

sme nezistili iný zdroj metastatického procesu. Vyšetrenie krvi a likvoru vrátane prietokovej 

cytometrie bolo bez zvláštností. Hematológ aj napriek kompletnej remisii lymfómu v 
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minulosti a normálnym výsledkom pri vyšetrení krvi, likvoru vrátane prietokovej cytometrie 

nevylučuje relaps ochorenia a odporúča biopsiu. Avšak biopsia, vzhľadom na lokalizáciu 

ložisk nemohla byť technicky uskutočniteľná.  

 U pacientky dochádza počas hospitalizácie k zhoršeniu neurologického stavu - rozvoja 

somnolencie až soporu a ľavostrannej hemiparézy. Kontrolné MR vyšetrenie mozgu 

zobrazuje progresiu nálezu (rozvoj prstovitého edému v pravej mozgovej hemisfére a v 

oblasti mesencefala vpravo). Vzhľadom na zhoršenie klinického stavu, vylúčenie duálnej 

malignity pomocou vyšetrení (onkomarkery, PET/CT), ako aj technickej nemožnosti biopsie, 

po konzultácii s hematológom sa prikláňame k diagnóze relapsu non Hogkinovho lymfómu s 

pomerne rýchlou rastovou progresiou. Pacientku prekladáme na Hematologickú kliniku 

JLFUK a UN Martin, kde je začatá 1.kúra indikovanej chemoterapie podľa protokolu 

odporučených postupov (intravenózne + intrathekálne podanie).  Po podaní 2.časti 

chemoterapie dochádza k náhlemu rozvoju poruchy vedomia, zástavy dýchania s následnou 

neúspešnou kardiopulmonálnou resuscitáciou. Pacientka umiera približne 2 mesiace od 

vzniku prvých príznakov choreatického syndrómu.  

 Pri pitve sa ako príčina smrti potvrdila pľúcna embólia. Histologické vyšetrenie 

mozgového tkaniva v postihnutých oblastiach zobrazuje nález zodpovedajúci regresií 

lymfómovej infiltrácie mozgu po chemoterapii (vrátane intrathekálneho podania) a 

kortikoterapii.  

Diskusia a záver 

 Medzi najčastejšie príčiny akútne vzniknutého choreatického syndrómu patrí chorea 

polieková, pri autoimunitných ochoreniach, pri gravidite, po cievnej mozgovej príhode (1).  

Onkologické príčiny choreatického syndrómu sú zriedkavé. Tumory thalamu a bazálnych 

ganglii predstavujú asi 1-3% všetkých intrakraniálnych tumorov, pričom v týchto prípadoch je 

chorea prítomná iba u 1% pacientov (2).  V medicínskej literatúre sú popísané iba ojedinelé 

prípady pacientov s lymfómom CNS, ktorý viedol ku choreatickému syndrómu (3, 4). Našou 

kazuistikou prispievame k rozšíreniu tohto malého súboru pacientov. Podobne zriedkavú 

etiológiu majú choreatické syndrómy podmienené paraneoplasticky pri lymfómoch. V súbore 

4 pacientov s non-Hodgkinovým lymfómom a 1 pacientom s Hodgkinovým lymfómom sa 

jednalo vždy o symetrickú a generalizovanú choreu (5,6). MR vyšetrenie mozgu v týchto 

prípadoch odhalilo obojstrannú hyperintenzitu ncl.caudatus a putamen. Jedná sa o podobný 

MR obraz aký sa nachádza aj u iných typov nádorov (najčastejšie malobunkového karcinómu 

pľúc) vedúcich ku paraneoplasticky podmienenému choreatickému syndrómu (7).  
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 Non-Hodgkinov lymfóm CNS, ktorého iniciálnym prejavom je choreatický syndróm 

je v literatúre veľmi zriedkavo popisovaným stavom.   
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Imaging navigation aiding destroying malignant liver lesions 

Dominik Spinczyk, Stanislav Czudek, Dušan Mištuna  

 

Abstract 

Article presents methodology of computer aided destroying focal liver lesions 

using imaging navigation system. Methodology allows generation of personalized 

anatomical model of patient's liver based on computer tomography screening with 

contract media of abdominal cavity, registration of edited anatomical model 

relative to real patient's position on operation block, presentation of surgical tools 

position during treatment on the liver's anatomical model and non-direct 

monitoring of ablation process of focal lesions. Liver anatomy model comprises 

organ's and focal lesions' surface and central lines of vascular structures in liver. 

Generation of personalized patient's model has been verified based on 

anonymized abdominal cavity computer tomography with contrast media 

screening cases. It gives an ability of manual correction of results and planning of 

entry point, target point and surgical tool trajectory. Registration of patient's 

position happens in two stages: stiff registration using Horn algorithm and non-

stiff registration using deformation field based on splines. During treatment, 

position of ablation needle on anatomical liver's model is visualized and ablation 

process is monitored through presentation of graphs of process' electrical 

parameters: among them are electrical tissue resistance around ablation needle, 

momentary power and total energy delivered by power with radio frequency 

generator to liver's parenchyma. 

 

Keywords: ablation of liver tumours, image navigation, personalized model of liver's 

anatomy, computer aided diagnostics and therapy. 

Introduction 

Primary and metastatic liver tumours make an significant challenge for contemporary 

medicine. Additional difficulty in destroying focal liver lesions is big organ's movability 

during breathing, which is an effect of the fact that liver is adjacent to diaph. Organ 

displacements can reach a few centimetres, which causes target point to displace [6]. Among 

available techniques of destroying focal liver lesions there are resection techniques – the most 

effective ones and ablation techniques applied in cases where resection techniques can't be 

used [8]. Imaging navigation systems aids treatments performance through presentation of 

treatment run on a spatial patient's anatomy model [1,2]. 

Model's task is to show the most important anatomical structures from the performed 

treatment point of view, target point and surgical tools positions visualization on anatomical 

model. Nowadays in clinical practice imaging navigation systems are commonly used for 

treatments using stiff human body skeleton's elements as referral points, for example: skull's 
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bones, spinal cord's elements etc. Imaging navigation of parenchymal organs is more 

challenging due to lack of fixed referral points. 

Goal 

Study goal is to present prototype of system which aids minimal invasive treatments of 

destroying focal liver lesions. 

Material and Methods 

After literature studies , simulation and pilot studies methodology of aiding of 

destroying focal liver lesions focused on ablation techniques were proposed, especially 

electrical ablation with radio frequencies were considered. Methodology consists of few 

stages: 

1. Preparation of personalized patient's anatomy model 

2. Treatment planning 

3. Registration of patient's position during treatment in comparison to pretreatment patient's 

anatomy model 

4. Operation field visualization during treatment and ablation process monitoring 

Preparation of personalized patient's anatomy model 

Presented methodology is based on anonymized computer tomography abdominal 

cavity screenings with contrast media. Based on computer tomography images the following 

are found: liver's surface, vascular structures and volume of focal liver lesions. Details on 

used segmentation methods were presented in the articles [5,9,10,11]. Building of 

personalized patient's model requires point inside liver parenchyma and one point for each 

focal lesion. Vascular structures finding does not require indication of points on liver's 

images. After indication of mentioned starting points personalized, anatomical liver's model is 

generated automatically. 

Treatment planning 

To plan treatment personalized anatomical patient's liver model, presented in previous 

point, is used. Author has proposed a method of presentation of anatomical liver's model in 

the way suitable for treatment's planning. Model's presentation using selected layered DICOM 

images (2D presentation of selected cut of the volume) and presentation of the whole volume 

of abdominal cavity (volumetric imaging – 3D) is possible. Liver's outline and focal lesions 

are presented in the form of organ's surface cuts corresponding to specific DICOM images. 
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There is a possibility to manually correct segmentation results. Vascular structures are 

presented in the form of central lines using smooth splines which are also manually 

correctable. Presentation of segmented structures on layered images of abdominal cavity 

allows to evaluate resectability of lesions and to select entry point, target point and surgical 

tool trajectory (figures: correctable 2D image, correctable vascular image, 3D tumour image).  

 

 
Fig. 1 Liver model evaluation: before correction – left, after correction - right [5] 

 

 

 
Fig. 2 Vessel skeleton evaluation: before correction – left, after correction - right [5] 
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Fig. 3 Focal liver lesion – green [5] 

 

Patient's position registration relative to pre-operation anatomical liver's model 

As registration process we understand in this case adjustment of points on the patient's 

body relative to points on preoperation anatomical model. Registration process takes place 

using markers placed on abdominal cavity surface before computer tomography is performed. 

Markers placement is presented in table 1 and figure 4. To perform registration, placement of 

markers is found on computer tomography images and on patient's body surface. Having a set 

of markers' coordinates in both coordinate systems Horn algorithm is used [3] in order to find 

stiff match between coordinate system of personalized anatomical liver's model and 

coordinate system related to real position of the patient on an operation block. Stiff match 

between patient position and personalized anatomical model during treatment is not sufficient 

due to deformations of patient's body taking place due to breathing movements and pressure 

of surgical tools. To take those things into consideration non-stiff registration is introduced 

which allows to take into the account local shape deformations. 
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Table 1 Anatomical position of skin markers for manual registration  

Marker 

number 

Anatomical location Grounds 

1 Xiphoid process Point fixed to bony structures in the 

midline of the body 

2 Intersection of midclavicular line and right 

costal margin. 

Anatomical point. fixed to bony 

structures 

3 Intersection of anterior axillary line and 

right costal margin. 

Anatomical point. fixed to bony 

structures 

4 Intersection of midclavicular line  

and left costal margin. 

Anatomical point. fixed to bony 

structures 

5 Intersection of anterior axillary line and left 

costal margin. 

Anatomical point. fixed to bony 

structures 

6 First control point on the abdominal surface Registration accuracy validation 

 

 

 
Fig. 4. Abdominal surface of the patient with markers (markers - red, entry point - yellow) [5] 

 

Non-stiff registration is based on so called deformation field, which is in turn based on 

a markers position interchanges, which are observed continuously during treatment. Based on 

deformation field, correction of target point position is estimated. 

 

Visualization of operation field during treatment 

In order to aid treatment performance graphical interface has been proposed which 

presents current position of surgical tools (in this case ablation needle) on personalized 
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anatomical patient's model. Current position of ablation needle is tracked by position tracking 

system NDI Polaris Vicra. Key element which is crucial for successful ablation treatment in 

starting phase is placement of ablation needle ending as close as possible to the proposed 

target point. For this purpose serves viewer interface, which shows ending of ablation needle 

position relative to target point during needle introduction, and deviation of needle 

introduction direction relative to direction between entry and target points which are found 

during treatment planning phase [7]. 

Second important element is to monitor tumour's ablation process. In order to do it 

bipolar system of electrical ablation with radio frequencies Celon produced by Olympus has 

been integrated. It allows for non-direct ablation process monitoring through tracking of 

electrical parameters: tissue resistance, momentary power and total energy delivered to the 

apparatus. 

 

Results 

Studies were verified on anonymized cases of abdominal cavity computer 

tomography. Due to lack of ability to verify segmentation results directly in the case of 

vascular tree as a measure of segmentation results level of vascular structure branches has 

been proposed. Vascular tree segmentation has been performed successfully to third or fourth 

level of branches on average (see figure)[9]. In the proposed methodology automatically 

obtained segmentation results are submitted for verification by radiologist and only then 

verified model serves in the next phase of planning of destroying focal lesions. 

Registration algorithms verification has been performed using abdominal cavity 

phantom. In order to evaluate quality of registration results measures proposed by [4] has 

been used: Fiducial Registration Error (FRE), Fiducial Localization Error (FLE) and Target 

Registration Error (TRE). Despite the fact that those errors are correlated, clinically the most 

important one is TRE defined as target registration error, that is difference between registered 

and real position of target during treatment. In the presented methodology Horn algorithm has 

been studied for stiff and affine transformation and TRE has been respectively 1.75 mm and 

0.8 mm.  

Correctness of proposed method of deformation field calculation has been verified on 

volunteers, using markers on abdominal cavity surface and assuming that one marker is the 

target. Tracking other markers and indicating, based on their position interchange, estimation 

of target marker's movement correction due to breathing movements, average error median 
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has been obtained TRE 2.97 mm for exhale and 7.21 mm for the whole breath. Smaller errors 

for exhale are caused by the fact that computer tomography screenings were performed during 

this breathing phase. Correctness of field visualization algorithms in real time during 

treatment was also verified. 

Conclusions 

Conducted pilot studies confirmed possibility of application of proposed methodology 

for destroying focal liver lesions. Further studies direction is to fully integrate proposed 

methodology in the clinical environment and to verify correlation between external markers 

movement with internal organs displacement. 
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MikroRNA ako potenciálne biomarkery u nádorových ochorení 
 

Miroslava Šarlinová, Mirko Halaša, Tatiana Matáková, Petra Slováková, Dušan 

Mištuna, Ľudovít Laca, Ľudovít Mušák, Martin Péč, Erika Halašová 

 

Abstrakt 

Kolorektálny karcinóm (CRC) predstavuje závažný celosvetový zdravotný 

problém. Aj napriek prevencii a skríningu má toto ochorenie stúpajúcu tendenciu 

a vysokú mortalitu. Predpokladom úspešnej liečby nádorového ochorenia je 

v mnohých prípadoch jeho včasná diagnostika. Jednou z možností ako nájsť nové 

spôsoby molekulárnej detekcie nádorového ochorenia je využitie skupiny 

novoobjavených krátkych molekúl RNA – mikroRNA (miRNA). Sú to malé, 

jednovláknové, nekódujúce RNA molekuly s dĺžkou 19 až 25 nukleotidov, ktoré 

významne regulujú génovú expresiu, podieľajú sa na riadení proteosyntézy, 

regulujú aktiváciu génov na posttranskripčnej úrovni a zúčastňujú sa na regulácii 

bunkového cyklu. Ich expresia je rozdielna u zdravých a postihnutých jedincov. 

V práci sme sa zamerali na identifikáciu vybraných typov molekúl miRNA, ktoré 

sa vyskytujú pri kolorektálnom karcinóme a priebežne sledovali zmeny ich 

expresie pri danom ochorení.   

 

Úvod  

Poznanie a vedecké bádanie sa viažu s technickým pokrokom a možnosťou prenikať 

hlbšie do podstaty javov. Vnímanie biologických vlastností nádorov a využitie moderného 

technického pokroku vyústili do nových diagnostických metód. Postupným spoznávaním 

dejov karcinogenézy sa uskutočňujú čoraz cielenejšie zásahy do liečby, čo má za následok 

lepšie liečebné výsledky vo včasných aj pokročilých štádiách ochorenia. Nádory kolorekta 

patria, ak sa stanovia v skorom štádiu, medzi najlepšie prevenciou ovplyvniteľné a liečiteľné 

nádory. Primárna prevencia vzniku kolorektálneho karcinómu zahŕňa predovšetkým úpravu 

životosprávy. Sekundárnou prevenciou je screening rizikových alebo chorých osôb a včasná 

diagnostika ochorenia (1,2).    

Súčasné diagnostické postupy majú často invazívny charakter, sú pre pacienta 

nepohodlné a nepríjemné, čo výrazne obmedzuje ich použitie. Je preto potrebné nájsť nové 

spôsoby neinvazívnej detekcie nádorových ochorení. Jednou z možností je využitie skupiny 

molekúl RNA – mikroRNA, ktoré možno považovať za novodobé biomarkery onkologických 

ochorení. Pre každý typ nádorového ochorenia sú charakteristické rôzne typy molekúl 

mikroRNA (3). Štúdium molekúl miRNA predstavuje rýchlo sa rozširujúcu oblasť 

molekulárnej biológie a poznatky o ich regulačnej úlohe sa stávajú jedným zo základných 

stavebných kameňov nádorovej biológie. Reprezentujú významnú oblasť RNA molekúl, ktorá 
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má nezastupiteľné miesto v regulácii génovej expresie a tým zohrávajú dôležitú úlohu aj 

v procesoch malígnej transformácie (4).  

V danej štúdii sa zaoberáme problematikou kolorektálneho karcinómu, pričom 

pojednávame aj o možnostiach identifikácie jednotlivých typov molekúl mikroRNA, ktoré sú 

charakteristické pre daný karcinóm. MikroRNA ako nové markery by mohli prispieť 

k zdokonaleniu doterajšej klasifikácie CRC a viesť ku skoršiemu stanoveniu diagnózy 

a následnej presnejšej predikcii vývinu ochorenia ako aj ku  zvýšeniu kvality života pacientov 

so zhubnými nádormi kolorekta. Cieľom štúdie bolo pomocou metódy kvantitatívnej RT-PCR 

analyzovať expresie vybraných mikroRNA (miR- 143, miR-221, miR-21, let-7a, miR-155) u 

pacientov s kolorektálnym karcinómom.  

Materiál a charakteristika súboru 

V našej práci sme ako biologický materiál použili 2,5 ml periférnej krvi, ktorá bola 

odobratá pacientom s CRC a zdanlivo zdravým osobám. Na odber krvi sme použili skúmavky 

PAXgene Blood RNA Tube s vákuom. Sú určené na odber krvi, skladovanie, prepravu krvi, 

stabilizáciu intracelulárnej RNA v uzavretej skúmavke a na následnú izoláciu a čistenie 

vnútrobunkovej RNA z plnej krvi pre RT-PCR, ktoré sa používajú pri molekulárnom 

diagnostickom testovaní. Po odbere sme skúmavky s krvou najskôr nechali inkubovať dve 

hodiny pri izbovej teplote a potom následne zmrazili a uskladnili vo zvislej polohe pri -20°C. 

Z plnej krvi sa postupne vyizolovala celková RNA.  

Do tejto štúdie bolo zaradených spolu 65 respondentov vo veku 40 až 85 rokov. Súbor 

pacientov s diagnostikovaným a histologicky potvrdeným kolorektálnym karcinómom tvorilo 

35 jedincov. Z celého súboru pacientov muži tvorili 51,43 % s priemerným vekom 

67,7 ± 7,54 (medián 68) a ženy predstavovali 48,57 % s priemerným vekom 66,76 ± 11,42 

(medián 66). Celkový počet respondentov v kontrolnej skupine vzoriek tvorilo 30 osôb. Súbor 

pozostával zo 17 mužov (56,67 %) s priemerným vekom 49,65 rokov (medián 49) a z 13 

(43,33 %) žien s priemerným vekom 49,69 rokov (medián 50).   

Metodiky  

Na izoláciu RNA obohatenej o frakciu krátkych molekúl RNA sme použili komerčne 

dostupný PAXgene Blood RNA Kit. Daná súprava slúži na purifikáciu celulárnej RNA 

z ľudskej plnej krvi, ktorá bola odobraná pomocou PAXgene Blood RNA Tubes pre 

diagnostické účely in vitro. Koncentráciu a čistotu celkovej RNA sme spektrofotometricky 

zmerali použitím prístroja NanoDrop® ND-2000. Vzorky vyizolovanej RNA boli zamrazené 
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a uskladnené pri teplote 80°C. Vyizolovaná RNA bola prepísaná pomocou reverznej 

transkriptázy na komplementárnu DNA (cDNA) a následne pomocou qRT-PCR použitá na 

analýzu expresných profilov miRNA. Vyizolovanú RNA sme pred uskutočnením reverznej 

transkripcie nariedili pomocou Nuclease-Free vody na koncentráciu 2 ng/µl. Po skončení 

programu reverznej transkripcie sme vzniknuté produkty uskladnili pri teplote -20°C alebo 

ihneď pokračovali v qPCR. 

Pomocou kvantitatívnej Real-Time PCR sme stanovili expresiu piatich mikroRNA. 

Výsledkom amplifikácie boli hodnoty CT pre každú miRNA a endogénnu kontrolu, ktoré sme 

analyzovali pomocou porovnávacej metódy „delta delta CT“.  

V rámci hľadania vhodnej endogénnej kontroly sme testovali celkovo 55 vzoriek, 

z toho súbor tvorilo 25 pacientov a 30 kontrolných jedincov. Na základe literatúry sme 

vybrali troch potenciálnych kandidátov, a to RNU6B, RNU44, RNU48. V našom súbore 

vzoriek krvi boli všetky tri skúmané referenčné gény vo vzorkách exprimované. Získané dáta 

uvedených endogénnych kontrol sme vyhodnotili pomocou softvéru GenEx, ktorý pozostáva 

z algoritmov geNorm a NormFinder.  

Na základe algoritmu geNorm softvér určil ako vhodné endogénne kontroly dva 

referenčné gény a to RNU44 a RNU48 (graf 1a). Analýzou algoritmu NormFinder bola 

zvolená ako najvhodnejšia endogénna kontrola RNU48 (graf 1b). Pre naše merania sme 

z výsledkov analýz na normalizáciu dát expresie študovaných mikroRNA zvolili ako vhodnú 

kontrolu referenčný gén RNU48, pretože figuroval ako najvhodnejšia endogénna kontrola pri 

obidvoch vyhodnoteniach a jeho hladina expresie bola stabilná a približne rovnaká ako 

u pacientov, tak i u zdravých jedincov.  

Na analýzu expresie nami študovaných miRNA (miR-143, miR-221, miR-21, let-7a, 

miR-155) bol použitý štatistický program GraphPad Prism 5 a Excel 2007. Za štatisticky 

významné boli považované hodnoty p menšie ako 0,05. Následne sme realizovali ROC 

analýzu na určenie senzitivity a špecificity diagnostického testu. Za uspokojivo 

diskriminujúci sme považovali test, ktorého plocha pod krivkou (AUC) je nad 0,7. 

Výsledky 

Vo vzorkách periférnej krvi pacientov v porovnaní s kontrolnou skupinou zdanlivo 

zdravých jedincov sme stanovili expresie miR- 143, miR-221, miR-21, let-7a, miR-155. 

Štatistickú analýzu uvedených miRNA u pacientov s CRC v porovnaní s kontrolnými 

jedincami podľa štatistickej významnosti uvádzame v tabuľke 1.  
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Pri analýzach sme pozorovali štatisticky významne zvýšenú expresiu sledovaných miRNA 

v krvi pacientov s CRC pre miR-143 (p < 0,0001), miR-221 (p < 0,0001), miR-21 

(p = 0,0195) a let-7a (p = 0,0417) oproti kontrolným jedincom. Na základe získaných 

výsledkov sme nezistili štatistickú významnosť pre miR-155, hoci jej hladina bola u pacientov 

s CRC (p = 0,375) mierne znížená. Na základe výsledkov uvedených v tabuľke 1 môžeme 

tvrdiť, že miR-143 odlíši pacientov s CRC od kontrolnej skupiny so senzitivitou 69,6 % a 

špecificitou 93,3 %, kde AUC dosahovala hodnotu 0,84. MiR-221 dosahovala hodnotu AUC 

0,86 s citlivosťou odlíšenia pacientov od kontrolných jedincov 78,3 %. So senzitivitou 56,5 % 

a špecificitou 90 % odlíšila let-7a pacientov od kontrolnej skupiny jedincov. 

            
                                         a)                                                                            b) 

Graf 1 a) Endogénne kontroly vybrané algoritmom geNorm     b) Endogénna kontrola 

vybraná algoritmom NormFinder 

 

Tab. 1 Štatistická analýza miR-143, miR-221, miR-21, let-7a, miR-155 

 n miR-143a miR-221 miR-21a let-7aa miR-155a 

Pacienti 35 
0,004 

(0,002 – 0,006) 

0,03 

(0,02 – 0,05) 

0,33 

(0,22 – 0,49) 

1,25 

(0,86 –1,78) 

4,003 

(2,63 – 10,49) 

Kontroly 30 
0,001 

(0,001 – 0,0021) 

0,013 

(0,008 – 0,018) 

0,17 

(0,09 – 0,29) 

0,84 

(0,60 – 1,20) 

6,66 

(3,89 – 10,36) 

FC 
m1/

m2 
3,1373 2,38026 1,920553 1,490299 0,601141 

Senzitivita 

(%) 
 69,6 78,3 56,5 73,9  

Špecificita 

(%) 
 93,3 80 90 60  
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AUC  0,84 0,86 0,74 0,67  

p  <0,0001 <0,0001 0,0195 0,0417 0,375 

n – počet respondentov, a – medián relatívnej expresie s 25 – 75 percentilom v zátvorkách, 

m1 – medián pacienti, m2 – medián kontroly, p – hodnota, FC – „fold change“ AUC – 

plocha pod krivkou 

 

Podľa štatistickej významnosti  a z výsledkov ROC analýzy môžeme vysloviť názor, 

že miR-143 (p < 0,0001), miR-221 (p < 0,0001) a miR-21 (p = 0,0195) môžu slúžiť ako 

významné potenciálne biomarkery u pacientov s kolorektálnym karcinómom. Hodnoty AUC 

pre vybrané miRNA dosahovali viac ako 70 % a tým vyjadrujú dobrú diagnostickú efektivitu 

testu. Danú hypotézu je ešte potrebné potvrdiť na väčšom súbore vzoriek.  

Diskusia 

Nádory hrubého čreva a konečníka patria medzi rozšírené nádory tráviaceho traktu. 

V roku 2014 bol kolorektálny karcinóm najčastejšie sa vyskytujúcim ochorením na svete, po 

nádoroch pľúc a prsníka. Štatistiky potvrdzujú prevládajúcu incidenciu kolorektálneho 

karcinómu, hlavne nádorov rekta, u mužov v porovnaní so ženami (1,2). Aj napriek tomu, že 

v súčasnej dobe existuje niekoľko preventívnych programov, ktoré sa usilujú o zníženie 

incidencie a následne aj mortality karcinómu kolorekta, je v európskych krajinách stále 

vysoký výskyt tohto ochorenia. (2). Hlavným dôvodom neuspokojivých výsledkov je 

nespôsobilosť súčasných diagnostických kritérií zaradiť pacientov do príslušných skupín na 

základe rizika relapsu ochorenia, a umožniť tak zostavenie individuálneho liečebného plánu 

(3).  

Naša štúdia si kládla za cieľ stanoviť pomocou qRT-PCR hladiny vybraných miRNA 

v periférnej krvi. Primárnym zámerom bolo odhaliť odlišné expresné profily u pacientov 

s CRC v porovnaní so skupinou zdanlivo zdravých jedincov. Objav miRNA a zistenie ich 

funkcie a zapojenia do regulácií génových expresií predstavuje jeden z najdôležitejších 

pokrokov v skúmaní nádorových ochorení. Ukazuje sa, že celá rada onkogénov 

zodpovedných za vznik malígnych transformácií je regulovaná pomocou miRNA priamo, 

alebo ich miRNA regulujú nepriamo cez svoje inhibítory a aktivátory (4,5). Pre každý typ 

nádorového ochorenia sú charakteristické iné hladiny expresie špecifických molekúl miRNA. 

Viaceré štúdie opakovane potvrdili ich deregulovanú expresiu v nádorovom tkanive, čo 

poukazuje na ich možné využitie v diagnostike nádorových ochorení (6,7,8).  
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Jednou z najviac študovaných onkogénnych miRNA je miR-21. Jej deregulácia a zvýšená 

hladina bola preukázaná v širokom spektre nádorových ochorení, napríklad u nádorov 

prsníka, pankreasu, pľúc, pečene, CLL, glioblastómu a kolorektálneho karcinómu (8,9). MiR-

21 zohráva významnú úlohu aj v patogenéze kolorektálneho karcinómu. Kanaan a kol. (10) sa 

zaoberali voľne cirkulujúcou miR-21 v plazme ako potenciálnym neinvazívnym biomarkerom 

tohto ochorenia. Pomocou mikrofluidnej array určili expresné hladiny tristoosemdesiatich 

miRNA, v nádorovom a v priľahlom zdravom tkanive, na skupine 30 pacientov a 30 kontrol. 

Devätnásť z nich bolo v CRC tkanive deregulovaných, a z nich boli následne v plazme 

stanovené miR-21 a miR-133b. Avšak iba v prípade miR-21 bolo možné odlíšiť pacientov 

s CRC od kontrolnej skupiny s 90 % senzitivitou a špecificitou. Štúdie preukázali, že zvýšená 

expresia uvedenej miRNA koreluje aj s klinickým štádiom CRC a rovnako aj s mierou 

diferenciácie nádoru (11,12).  

Rozborom našich výsledkov sme zaznamenali v periférnej krvi u pacientov s CRC 

v porovnaní s kontrolnými jedincami štatisticky významne zvýšenú expresiu miR-21, čo 

odpovedá údajom, ktoré udáva literatúra. Daná miRNA rozlíšila kontrolnú skupinu 

od pacientov s CRC so senzitivitou 71,8 % a špecificitou 67,5 %.  

Pu a kol. (13) analyzovali miR-221 v plazme u 103 pacientov s CRC a 37 zdravých 

kontrol. Plazmatická miR-221 vykazovala zvýšenú hladinu expresie a odlíšila pacientov 

od kontrol s citlivosťou 86 % a špecificitou 41 %. Potvrdilo sa, že na základe hladiny miR-

221 možno predikovať celkové prežívanie pacientov s CRC. Pacienti s vyššou hladinou 

expresie mali kratšie prežívanie ako tí s nižšou hladinou miR-221. Autori sa zaoberali tiež 

potenciálnymi vzťahmi miRNA s ďalšími faktormi, ktoré ovplyvňujú nádorové bujnenie, ako 

napríklad proteín p53 s funkciou tumor supresoru. Z výsledkov vyplýva, že miR-221, ktorá sa 

nachádza v plazme, koreluje s expresiou p53 v FFPE (Formalin-fixed paraffin-embedded) 

tkanivách. Zvýšená hladina tejto miRNA v súvislosti s CRC bola potvrdená aj v sére, 

spoločne s miR-134, miR-146a, miR-222, miR-23a (14).  

V periférnej krvi u pacientov s CRC môžeme tiež potvrdiť štatisticky významne 

zvýšenú expresiu miR-221 oproti kontrolnej skupine. Uvedená miRNA rozlíšila pacientov od 

kontrolných osôb so senzitivitou 71,8 % a špecificitou 63,8 %. Medzi najčastejšie 

analyzované miRNA so zníženou expresiou v nádorovom tkanive CRC patrí miR-133b, miR-

143, miR-145 a miR-215 (4,8). Nedávne štúdie preukázali možnosť väzby miR-143, miR-145 

a let-7 na 3' UTR transkrip pre KRAS, čo je v súlade s predpokladom, že tieto miRNA 

fungujú ako tumor supresory. Zistilo sa, že ich hladiny v nádorovom tkanive CRC sú 
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významne znížené a tým dochádza k zvýšenej proliferácii nádorových buniek. Tieto miRNA 

však vykazujú znížené hladiny predovšetkým v nádorovom tkanive v porovnaní so zdravou 

sliznicou (4,15). 

V štúdii Luo a kol. (16) zistili signifikantne zvýšenú expresiu miR-18a, miR-20a, 

miR-21, miR-29a, miR-92a, miR-106b, miR-133a, miR-143 a miR-145 miRNA v plazme 

u pacientov s CRC oproti kontrolným jedincom v porovnaní s literárnymi údajmi ich expresie 

v nádorovom tkanive. V našej štúdii sme tiež zistili signifikantne zvýšenú expresiu miR-143 

v periférnej krvi pacientov s CRC v porovnaní s kontrolnou skupinou. MiR-143 dokázala 

rozlíšiť pacientov od kontrolných jedincov so senzitivitou 71,8 % a špecificitou 60 %.  

V nádorových tkanivách vykazovala let-7a zvýšenú expresiu v metastázovanom ochorení 

v porovnaní so zdravou sliznicou a to len v nádoroch kolorekta, ktoré boli pozitívne na 

mutáciu KRAS (17, 18).  

Z výsledkov analýz miRNA v našej štúdii môžeme potvrdiť, že vo vzorkách periférnej 

krvi sme pozorovali mierne zvýšenú expresiu let-7a u pacientov oproti kontrolným jedincom, 

pričom tieto zmeny expresie uvedenej miRNA dosahovali aj štatistickú významnosť.  

Expresia miR-155 v našom súbore vzoriek bola mierne znížená u pacientov oproti 

kontrolným vzorkám, avšak nedosahovala štatistickú významnosť.  

Ďalšie štúdie s väčším počtom pacientov a následné výskumy v oblasti miRNA by mohli do 

budúcnosti priniesť odpoveď na rozdielnosť expresií miRNA v nádorovom tkanive a v krvi 

pacientov s CRC.  

Zvýšená alebo znížená expresia voľne cirkulujúcich miRNA v periférnej krvi, 

prípadne v iných telových tekutinách by sa mohla stať základom nových neinvazívnych 

diagnostických postupov. Predpokladom však musí byť jasná diferenciálna expresia medzi 

patologickými a kontrolnými vzorkami, ktorá je detegovaná najlepšie v skorých štádiách 

ochorenia a v diagnosticky relevantných vzorkách (napr. krv, plazma/sérum, moč). Hoci 

oblasť miRNA je neustále skúmaná, molekulové mechanizmy niektorých miRNA nie sú 

doteraz jednoznačne potvrdené.  
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Analýza miRNA v periférnej krvi 
 

Miroslava Šarlinová, Mirko Halaša, Dušan Mištuna, Ľudovít Laca, Ľudovít Mušák, 

Robert Iliev, Ondřej Slabý, Erika Halašová 

 

Abstrakt 

Diagnostika kolorektálneho karcinómu je vo väčšine prípadov pre pacienta 

nepríjemná, nakoľko dostupné diagnostické metódy majú zväčša invazívny 

charakter. Správna klasifikácia tumoru je veľmi dôležitá pre výber najvhodnejšej 

terapie. Stanovenie expresných profilov miRNA z krvi pacienta by bolo vhodnou 

a hlavne neinvazívnou alternatívnou metódou skorého záchytu ochorenia. Cieľom 

štúdie bolo analyzovať expresie vybraných mikroRNA (miR-143, miR-145, miR-

27a-3p, miR-126, miR-150) a korelovať ich s  klinicko-patologickými 

parametrami pacientov. Celkovo bolo vyšetrených 71 pacientov s CRC. 

Kontrolnú skupinu tvorilo 80 zdanlivo zdravých osôb. Na normalizáciu expresie 

sledovaných mikroRNA bol ako vnútorná kontrola použitý referenčný gén 

RNU48. Analýza vybraných miRNA a štatistické zhodnotenie výsledkov bolo 

realizované v programe GraphPad Prism 5. Rozdiel v hladinách expresie 

jednotlivých miRNA bol testovaný Mann-Whitneyovým nepárovým testom, 

Kruskall-Wallisovým testom a miera expresie štatisticky významných miRNA, 

vo vzťahu ku karcinómu kolorekta, ROC analýzou. Vo vzorkách periférnej krvi 

pacientov s CRC bola, v porovnaní s kontrolnou skupinou, štatisticky významne 

vyššia expresia miR-143 (p < 0,0001) a miR-145 (p < 0,0002) a naopak štatisticky 

významne nižšia expresia miR-150 (p = 0,0054). Korelácia medzi sledovanými 

miRNA a klinicko-patologickými parametrami sa nepotvrdila.  

 

Kľúčové slová: kolorektálny karcinóm, mikroRNA, krv, biomarker, expresia miRNA. 

Úvod  

V posledných rokoch vo svete aj u nás dosahuje klinická diagnostika výrazné úspechy. 

Napriek tomu, že incidencia nádorových ochorení nemá klesajúcu tendenciu, mortalita na 

niektoré zhubné ochorenia v rozvinutých krajinách klesá. Ako úspešný faktor sa významne na 

tom podieľa včasná a správna diagnostika (1). Nádory kolorekta (CRC) tvoria približne 10 % 

všetkých vyskytujúcich sa nádorov u človeka. Kolorektálny karcinóm je druhou najčastejšou 

príčinou úmrtí u mužov v dôsledku nádorových ochorení vo svete a jeho výskyt sa neustále 

zvyšuje. Podľa odhadov každý rok zomrie na svete asi 600 000 ľudí v dôsledku CRC (2,3).  

Je preto potrebné nájsť nové spôsoby hlavne neinvazívnej detekcie CRC. Podľa najnovších 

výskumov sa ako potenciálne biomarkery môžu uplatniť tkanivovo a nádorovo špecifické  

mikroRNA. MiRNA sa zapájajú do molekulárnej patológie nádorových ochorení vďaka 

schopnosti regulovať génovú expresiu proteínov zúčastňujúcich sa onkogenézy. Okrem toho 

by identifikácia špecifických miRNA mohla pomôcť pri klasifikácii a určení klinického štádia 

nádorového ochorenia. V súčasnej dobe je publikovaných mnoho štúdií zaoberajúcich sa 
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expresným profilovaním miRNA, ktorých hladina expresie je odlišná medzi zdravým 

a nádorovým tkanivom, alebo je odlišná z hľadiska diferenciácie tkaniva či prognózy rozvoja 

ochorenia (4,5). Pomocou metódy kvantitatívnej RT-PCR sme analyzovali expresie miR-143, 

miR-145, miR-27a-3p, miR-126, miR-150 u pacientov s kolorektálnym karcinómom a 

korelovali ich s klinicko-patologickými parametrami pacientov.   

Materiál a metódy 

V rámci štúdie bola analyzovaná expresia mikroRNA u 71 pacientov 

s diagnostikovaným kolorektálnym karcinómom a 80 kontrolných, zdanlivo zdravých 

jedincov. Všetkým respondentom bolo odobratých 2,5 ml periférnej krvi. Muži z celého 

súboru pacientov tvorili 64,79 % s priemerným vekom 66,54 ± 9,25 (medián 66,5) a ženy 

predstavovali 35,21 % s priemerným vekom 66,36 ± 10,66 (medián 67).  Skupina kontrolných 

osôb pozostávala z 58 mužov s priemerným vekom 59,36 rokov (medián 57,5) a z 22 žien 

s priemerným vekom 67,64 rokov (medián 72,5). Zo vzoriek plnej krvi sme vyizolovali 

pomocou kitu PAXgene Blood RNA celkovú RNA, ktorej koncentráciu a čistotu sme zmerali 

spektrofotometrom NanoDrop® ND-2000. Vyizolovanú RNA sme uskladnili pri teplote 

80°C.   

Vyizolovanú RNA sme nariedili Nuclease-Free vodou na koncentráciu 2 ng/µl a 

pomocou reverznej transkriptázy prepísali na komplementárnu DNA (cDNA). Produkty 

reverznej transkripcie sme následne pomocou qRT-PCR použili na analýzu expresných 

profilov miRNA alebo uchovali pri -20°C.  

Kvantifikácia PCR produktov  

Relatívna kvantifikácia jednotlivých miRNA využíva porovnávaciu metódu ∆∆CT. 

Porovnali sme relatívnu zmenu génovej expresie oproti endogénnej kontrole a kontrolnej 

vzorke. V prvom kroku sme odpočítali hodnotu CT príslušných endogénnych kontrol od 

hodnôt CT vybraných cieľových génov u pacientov a kontrol nasledovne:       

          

∆∆CT (cieľová miRNA) = ∆CT (cieľová miRNA) - ∆CT (RNU48)     (2.1) 

 

A následne sme odpočítali relatívne množstvo (RQ) jednotlivých detegovaných molekúl:  

 

RQ (cieľová miRNA ) = 2 -∆∆CT (cieľová miRNA )                            (2.2) 

 

Na normalizáciu dát študovaných mikroRNA z krvi sme použili ako vnútornú kontrolu 

gén RNU48. Štatistické hodnotenie sme realizovali použitím Mann-Whitney a Kruskall-
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Wallis testu. Hodnoty p < 0,05 boli považované za štatisticky významné. ROC analýzou sme 

stanovili senzitivitu a špecificitu diagnostického testu pre konkrétnu miRNA, ktorej hodnotu 

AUC (area under curve) nad 0,7 sme považovali za výbornú efektivitu testu. 

Výsledky   

Výsledky analýz hladín expresie miR-143, miR-145, miR-150 v periférnej krvi 

pacientov s CRC v porovnaní s kontrolnou skupinou zdanlivo zdravých jedincov sú 

znázornené v grafe 1a až c. Štatistické zhodnotenie výsledkov uvádzame v tabuľke 1. 

Hodnoty senzitivity a špecificity pre štatisticky významné expresie daných miRNA uvádzame 

v tabuľke 2.   

Tab. 1 Štatistická analýza miR-143, miR-145, miR-150, miR-126, miR-27a-3p 

 n miR-143b miR-145b miR-150b miR-126b miR-27a-3pb 

Pacienti 71 
0,004 

(0,002 – 0,008) 

0,05 

(0,02 – 0,09) 

1,98 

(0,64 – 4,35) 

0,17 

(0,09 – 0,37) 

0,015 

(0,005 –0,027) 

Kontroly 80 
0,002 

(0,001 – 0,003) 

0,03 

(0,01 – 0,05) 

2,82 

(1,89 – 5,46) 

0,21 

(0,11 – 0,37) 

0,012 

(0,006 - 0,019) 

FC 
m1/

m2 
2,2661 1,9079 0,7027 0,8299 1,275 

p  <0,0001 0,0002 0,0054 0,2739 0,2888 

n – počet respondentov, a – medián relatívnej expresie s 25 – 75 percentilom v zátvorkách, 

m1 – medián pacienti, m2 – medián kontroly, p – hodnota, FC – „fold change“ AUC – 

plocha pod     krivkou                                             

 

 

 
.                       a)                                                                b) 
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                                                             c)   

Graf 1 a) – c) Expresia analyzovaných miRNA u pacientov a zdravých jedincov 

 

Tab. 2 Senzitivita a špecificita diagnostického testu 

 miR-143 miR-145 miR-150 

Senzitivita  71,83 % 63,80 % 57,75 % 

Špecificita 60,00 % 55,00 % 56,25 % 

AUC 0,7294 0,6546 0,6315 

p < 0,0001 0,00107 0,00537 

            AUC – „area under curve“ (plocha pod krivkou), p – hodnota 

 

V grafe 1 a), b) sú viditeľné štatisticky významne zvýšené expresie vo vzorkách krvi 

pacientov pre miR-143 (p < 0,0001) a miR-145 (p < 0,0002). Pozorovali sme aj signifikantne 

zníženú expresiu miR-150 (p = 0,0054) u pacientov v porovnaní s kontrolnými jedincami, čo 

môžeme vidieť v grafe 1 c). Porovnaním výsledkov analýz sme zistili mierne zvýšenú hladinu 

miR-27a-3p (p = 0,2888) v krvi pacientov oproti zdravým jedincom, toto zvýšenie však nie je 

štatisticky významné. Na základe výsledkov sme rovnako nezistili štatistickú významnosť, 

hoci hladina miR-126 bola u pacientov s CRC (p = 0,2739) mierne znížená.  

Z výsledkov ROC analýzy v tabuľke 2 môžeme tvrdiť, že miR-143 dosahovala 

hodnotu AUC 0,73 s citlivosťou odlíšenia pacientov od kontrolných jedincov 71,8 %. Ďalej 

sme zistili, že miR-145 a miR-150 dokážu odlíšiť pacientov s CRC od kontrolných jedincov s 

nižšou senzitivitou ako je 70 %. AUC dosahovala pre miR-145 hodnotu 0,65 a pre miR-150 

hodnotu 0,63. Na základe našich zistených výsledkov ROC analýzy a štatistickej významnosti 

môžeme vysloviť názor, že miR-143 (p < 0,0001) môže slúžiť ako významný potenciálny 

biomarker u pacientov s kolorektálnym karcinómom. Hodnoty AUC pre vybranú miRNA 
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dosahovali viac ako 70 % a tým vyjadruje dobrú diagnostickú efektivitu testu. Na štatistické 

vyhodnotenie korelácie hladín miRNA s prejavom ochorenia sme vybrali 69 pacientov 

s CRC. Klinicko-patologické parametre ako štádium ochorenia, grade, popis nádoru, 

postihnutie regionálnych lymfatických uzlín, prítomnosť metastáz sme korelovali s miR-143, 

miR-145, miR-150, miR-126, miR-27a-3p. Výsledky hodnotených parametrov uvádzame 

v tabuľke 3 a 4. Nepotvrdili sme signifikantnú koreláciu vybraných miRNA so žiadnym 

z uvedených parametrov a nemohli sme tým potvrdiť štatistický význam uvedených miRNA 

s rozsahom nádoru u pacientov s CRC (p > 0,05).  

 

Tab. 3 Korelácia vybraných miRNA so štádiom a stupňom diferenciácie ochorenia 

u pacientov s CRC  
Štádium n miR-143a miR-145a miR-150a miR-126a miR-27a-3pa 

I 20 
0,003 

(0,002 – 0,008) 

0,04 

(0,01 – 0,13) 

1,46 

(0,62 – 5,86) 

0,21 

(0,07 – 0,38) 

0,012 

(0,004 – 0,035) 

II 9 
0,005 

(0,003 – 0,007) 

0,04 

(0,02 – 0,05) 

0,78 

(0,32 – 2,12) 

0,17 

(0,09 – 0,28) 

0,016 

(0,004 – 0,02) 

III 22 
0,005 

(0,002 – 0,009) 

0,05 

(0,03 – 0,11) 

3,1 

(0,98 – 4,59) 

0,17 

(0,08 – 0,42) 

0,02 

(0,01 – 0,04) 

IV 18 
0,004 

(0,002 – 0,007) 

0,05 

(0,03 – 0,07) 

1,63 

(0,69 – 4,32) 

0,15 

(0,09 – 0,41) 

0,01 

(0,01 – 0,03) 

p  0,8955 0,6629 0,3314 0,9822 0,9497 

Grade       

G1 19 
0,004 

(0,002 – 0,009) 

0,04 

(0,02 – 0,09) 

2,07 

(0,41 – 3,77) 

0,18 

(0,08 – 0,35) 

0,009 

(0,004 – 0,026) 

G2 38 
0,004 

(0,002 – 0,007) 

0,05 

(0,02 – 0,07) 

1,63 

(0,69 – 4,36) 

0,14 

(0,08 – 0,39) 

0,01 

(0,01 – 0,03) 

G3 12 
0,004 

(0,002 – 0,006) 

0,07 

(0,04 – 0,13) 

3,04 

(0,57 – 7,59) 

0,18 

(0,12 – 0,38) 

0,02 

(0,01 – 0,04) 

p  0,9984 0,2528 0,5193 0,8324 0,2958 

     n – počet pacientov, a – medián relatívnej expresie s 25 – 75 percentilom v zátvorkách, p – hodnota  

 

Tab. 4 Korelácia vybraných miRNA s TNM klasifikáciou 
 

T kategória n miR-143a miR-145a miR-150a miR-126a miR-27a-3pa 

T1 7 
0,004 

(0,003 – 0,004) 

0,03 

(0,02 – 0,06) 

1,67 

(0,81 – 3,09) 

0,17 

(0,06 – 0,24) 

0,009 

(0,003 – 0,035) 

T2 14 
0,004 

(0,002 – 0,012) 

0,05 

(0,01 – 0,14) 

1,57 

(0,53 – 6,2) 

0,25 

(0,07 – 0,39) 

0,014 

(0,005 – 0,037) 

T3 42 
0,004 

(0,002 – 0,007) 

0,05 

(0,02 – 0,08) 

2,09 

(0,48 – 4,32) 

0,15 

(0,09 – 0,31) 

0,02 

(0,01 – 0,03) 

T4 6 
0,007 

(0,006 – 0,021) 

0,09 

(0,04 – 0,25) 

2,69 

(1,04 – 6,54) 

0,36 

(0,14 – 0,78) 

0,03 

(0,01 – 0,06) 

p  0,1101 0,5537 0,8988 0,3173 0,5251 

RLU       
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N0 31 
0,004 

(0,002 – 0,005) 

0,04 

(0,02 – 0,12) 

1,63 

(0,43 – 5,44) 

0,18 

(0,08 – 0,36) 

0,013 

(0,004 – 0,034) 

N1 29 
0,005 

(0,001 – 0,008) 

0,05 

(0,02 – 0,08) 

3,34 

(0,75 – 4,32) 

0,14 

(0,09 – 0,34) 

0,012 

(0,004 – 0,028) 

N2 9 
0,005 

(0,003 – 0,008) 

0,08 

(0,03 – 0,12) 

1,43 

(0,29 – 6,29) 

0,22 

(0,11 – 0,59) 

0,03 

(0,01 – 0,03) 

p  0,8237 0,5678 0,4699 0,4736 0,3694 

M kategória       

M0 51 
0,004 

(0,002 – 0,009) 

0,05 

(0,02 – 0,11) 

2,15 

(0,61 – 4,39) 

0,17 

(0,08 – 0,37) 

0,016 

(0,004 – 0,033) 

M1 18 
0,004 

(0,002 – 0,007) 

0,05 

(0,02 – 0,07) 

1,25 

(0,52 – 3,94) 

0,14 

(0,09 – 0,31) 

0,01 

(0,01 – 0,03) 

p  0,8428 0,9548 0,6504 0,8097 1 

n – počet pacientov, a – medián relatívnej expresie s 25 – 75 percentilom v zátvorkách, 

RLU – regionálne   lymfatické uzliny, p – hodnota  

 

Diskusia 

Kolorektálny karcinóm je druhou najčastejšou príčinou úmrtí v dôsledku nádorových 

ochorení vo svete a jeho výskyt sa neustále zvyšuje. Hlavným predpokladom úspešnej liečby 

je včasná diagnostika v prvom štádiu ochorenia (6). V súčasnej dobe sa kladie veľký dôraz 

na odhalenie vhodných diagnostických, prognostických a prediktívnych biomarkerov, ktoré 

by mohli prispieť k včasnému odhaleniu ochorenia a k výberu vhodného terapeutického 

režimu pre pacientov s CRC. Jedným z vhodných kandidátov pre biomarkery nádorových 

ochorení by mohli byť práve miRNA, ktoré sú pomerne novou oblasťou výskumu (7).  

Bolo dokázané, že práve miRNA sa zúčastňujú na rôznych biologických procesoch napríklad 

na kontrole bunkového cyklu, diferenciácie buniek a apoptóze a taktiež v patogenéze chorôb 

ako diabetes mellitus, autoimunitných, neurodegeneratívnych a nádorových ochorení (8).  

Na identifikáciu nových biomarkerov na báze miRNA založených na analýze nádorového 

tkaniva je zameraných veľa štúdií. Okrem špecifických expresných profilov miRNA 

v zhubnom tkanive vykazujú tieto molekuly aj vysokú stabilitu oproti iným skupinám RNA, 

ľahkú detekciu, široký dynamický rozsah a koreláciu so známymi klinicko-patologickými 

parametrami. Prítomnosť miRNA v ľudských telových tekutinách umožňuje jednoduché 

získavanie vzoriek a detekciu miRNA (9,10). 

V danej práci sme sa venovali identifikácii vybraných typov molekúl mikroRNA, 

ktoré sa vyskytujú pri kolorektálnom karcinóme. V periférnej krvi pacientov s CRC 

a kontrolnej skupiny, sme sledovali zmeny expresie miR-143, miR-145, miR-150, miR-126, 

miR-27a-3p a zamerali sme sa aj na ich koreláciu s vybranými klinicko-patologickými 

parametrami. Výskumy potvrdili, že miR-143 a miR-145 sa často spomínajú v súvislosti 
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s CRC a je dosť pravdepodobné, že uvedené molekuly zohrávajú úlohu vo vývoji a progresii 

choroby. V literatúre sa stretávame so zníženými hladinami týchto miRNA predovšetkým v 

nádorovom tkanive CRC (5, 11). V štúdii Luo a kol. (12) zistili v plazme u pacientov s CRC 

oproti kontrolnej skupine signifikantne zvýšenú expresiu miR-143 a miR-145. V našom 

súbore vzoriek sme tiež pozorovali signifikantne zvýšené hladiny týchto miRNA u pacientov 

v porovnaní s kontrolnými jedincami.  

Súčasné poznatky naznačujú, že miR-150 môže byť kľúčovým regulátorom 

v tumorigenéze a progresii kolorektálneho karcinómu. V rôznych štúdiách autori v in vitro 

a in vivo analýzach  preukázali, že miR-150 pôsobí ako tumor supresor. Je zapojená do 

mechanizmu CRC na molekulovej úrovni tým, že potláča cieľový gén c-MYB. (13, 14). Wang 

a kol. (15) pri skúmaní miRNA ako sérových biomarkerov, potvrdili zníženú expresiu aj miR-

150. Avšak podľa iných štúdií bola miR-150 identifikovaná ako špecifická miRNA B a T 

lymfocytov a jej expresia v iných bunkách nebola preukázaná (16, 17). Môže to znamenať, že 

namerané zvýšené hladiny miR-150 pri nádorových ochoreniach by mohli byť výsledkom 

zvýšeného počtu leukocytov v periférnej krvi. V našej štúdii sme v periférnej krvi zistili tiež 

signifikantne zníženú expresiu miR-150 u pacientov s kolorektálnym karcinómom, ktorá však 

rozlíšila pacientov od kontrolnej skupiny so senzitivitou a špecificitou nižšou ako je 60 %.  

Autori našli zníženú hladinu miR-126 v kolorektálnych nádoroch, čím sa preukázala jej úloha 

pri regulácii apoptózy (18, 19). Horšia prognóza je u pacientov s CRC a so zníženou 

expresiou  tejto miRNA, pričom jej nadmerná expresia predstavuje riziko metastázovania do 

lymfatických uzlín (20). MiR-126 pôsobí na proangiogénne faktory VEGF a fibroblastové 

rastové faktory (FGF) a zároveň potlačuje aktivitu Spred-1, čím podporuje tvorbu ciev. 

Znížená expresia miR-126 súvisí s výskytom metastáz u CRC (21). Z analýzy našich 

výsledkov môžeme potvrdiť, že vo vzorkách periférnej krvi vykazovala miR-126 mierne 

zníženú expresiu u pacientov s CRC oproti kontrolnej skupine. Avšak toto zistenie 

nedosahovalo štatistickú významnosť. Bao a kol. (22) popisujú významne zníženú expresia 

miR-27a v kolorektálnych nádoroch, ktorá koreluje so vzdialenými metastázami 

a histopatologickým štádiom ochorenia. In vivo a in vitro štúdiami autori preukázali, že 

narastajúca expresia miR-27a v nádorových bunkách hrubého čreva inhibuje proliferáciu, 

podporuje apoptózu a oslabuje migráciu nádorových buniek. Rozborom našich výsledkov 

môžeme potvrdiť, že vo vzorkách periférnej krvi sme pozorovali mierne zvýšenú expresiu 

miR-27a u pacientov oproti kontrolným jedincom. Avšak tieto zmeny expresie uvedenej 

miRNA nedosahovali štatistickú významnosť. Stanovenie expresných profilov miRNA z krvi 
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pacienta by bolo vhodnou a hlavne neinvazívnou alternatívnou metódou skorého záchytu 

CRC. Daná problematika si však vyžaduje ďalšie bádanie a je potrebné doterajšie výsledky 

overiť a rozšíriť súbor respondentov. 
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Asociácia mikroRNA s rozvojom kolorektálneho karcinómu 
 

Miroslava Šarlinová, Krutáková Martina, Mirko Halaša, Dušan Mištuna, Robert Iliev, 

Ondřej Slabý, Martin Péč, Erika Halašová 

 

Abstrakt 

Štúdium molekúl mikroRNA (miRNA) reprezentuje rýchlo sa rozširujúcu oblasť 

molekulovej biológie. Poznatky o ich regulačnej úlohe predstavujú jeden zo 

základných stavebných kameňov nádorovej biológie. Tvoria významnú skupinu 

RNA molekúl, ktorá má nezastupiteľné miesto v regulácii génovej expresie a tým 

zohrávajú dôležitú úlohu aj v procesoch malígnej transformácie. Pomocou metódy 

kvantitatívnej RT-PCR sme v štúdii analyzovali profily expresie desiatich 

mikroRNA u 53 respondentov. Priebežne sme sledovali zmeny expresie miR-143, 

miR-145, miR-221, miR-27a-3p, miR-21, let-7a, miR-126, miR-155, miR-31, 

miR-150 v krvi pacientov s diagnostikovaným kolorektálnym karcinómom 

v porovnaní s kontrolnou skupinou zdanlivo zdravých jedincov. MikroRNA ako 

nové biomarkery by mohli prispieť k zdokonaleniu doterajšej klasifikácie 

kolorektálneho karcinómu a viesť ku skoršiemu stanoveniu diagnózy a následnej 

presnejšej predikcii vývinu ochorenia ako aj ku zvýšeniu kvality života pacientov 

so zhubnými nádormi kolorekta. 

 

Kľúčové slová: biomarker, miRNA, profil expresie, krv, kolorektálny karcinóm. 

Úvod 

Karcinómy tráviaceho traktu sa v porovnaní s nádormi iných orgánov, dostávajú 

do popredia na celom svete. V súčasnosti medzi často sa vyskytujúce malignity tráviaceho 

traktu patrí kolorektálny karcinóm (CRC). Medzinárodné štatistiky uvádzajú, že kolorektálny 

karcinóm je tretím najčastejšie sa vyskytujúcim nádorovým ochorením vo svete, hneď po 

nádoroch pľúc a prsníka. Na Slovensku sa radí CRC u mužov na prvé a u žien po karcinóme 

prsníka na druhé miesto v incidencii zhubných ochorení (1,2,3).  

Jednou z podmienok úspešnej liečby nádorových ochorení je vo viacerých prípadoch 

ich skorá diagnostika. Avšak diagnostické postupy v súčasnosti majú invazívny charakter a sú 

pre pacienta nepohodlné. V súčasnej dobe sa veľa štúdií usiluje o nájdenie nových 

diagnostických, prediktívnych a prognostických faktorov ako aj potenciálnych terapeutických 

cieľov. Podľa najnovších výskumov sa ako vhodné neinvazívne biomarkery môžu uplatniť 

tkanivovo a nádorovo špecifické miRNA (4,5). 

Tieto malé RNA sa podieľajú na regulácii všetkých základných procesov v bunkách. 

Regulujú expresiu génov na postranskripčnej úrovni. Ovplyvňujú túto expresiu väzbou na 

cieľové mRNA, ktorá vedie k blokovaniu translácie a štiepeniu mRNA. Novodobé štúdie 

preukazujú, že ich existencia nie je obmedzená len na bunky, ale miRNA sa vyskytujú aj 



235 

 

v telových tekutinách. Vzhľadom k tomu, že diferenciálna expresia určitých mikroRNA je 

často asociovaná s mnohými patologickými procesmi, detekcia deregulovaných miRNA 

v diagnosticky relevantných vzorkách (napr. krv, plazma/sérum, moč) sa môže stať základom 

nových diagnostických postupov (6,7).  

Charakteristika súboru a materiál 

Do danej štúdie bolo celkovo zaradených 53 respondentov vo veku 45 až 85 rokov. 

Súbor pacientov s diagnostikovaným a histologicky potvrdeným kolorektálnym karcinómom 

predstavovalo 23 osôb. Skupinu pacientov tvorilo 15 mužov a 8 žien s priemerným vekom 

69,04 ± 7,98 (medián 68) rokov. Do kontrolnej skupiny bolo zaradených 30 zdanlivo 

zdravých jedincov, ktorá pozostávala 20 mužov a 10 žien. Priemerný vek kontrolných 

jedincov bol 63,93 ± 9,35 (medián 62) rokov. Ako biologický materiál sme použili 2,5 ml 

periférnej krvi, ktorú sme odobrali pacientom s CRC a zdanlivo zdravým jedincom do 

skúmaviek PAXgene Blood RNA Tube s vákuom. Skúmavky s krvou sme následne po odbere 

nechali inkubovať 2 hodiny pri izbovej teplote a potom uskladnili pri teplote -20°C. 

Metódy 

Zo vzoriek plnej krvi sme izolovali celkovú RNA pomocou kitu PAXgene Blood 

RNA. Na meranie koncentrácie a čistoty RNA sme použili spektrofotometer NanoDrop ND-

2000. Izolovanú RNA sme uskladnili pri -80°C. Použitím Nuclease-Free vody sme na 

prípravu produktov reverznej transkripcie získanú izolovanú RNA nariedili na koncentráciu 2 

ng/µl. Pomocou reverznej transkriptázy a špeciálneho primeru pre konkrétnu miRNA sme 

RNA prepísali na komplementárnu DNA (cDNA). Získané produkty reverznej transkripcie 

sme uchovali pri -20°C. Následne sme ich použili na stanovenie profilov expresie pre 

jednotlivé miRNA pomocou qRT-PCR.  

Výsledkom amplifikácie qRT-PCR metódy boli CT hodnoty pre každú mikroRNA. Na 

stanovenie relatívnej kvantifikácie jednotlivých miRNA a endogénnej kontroly sa využíva 

porovnávacia metóda „delta delta CT“. Porovnáva sa zmena génovej expresie oproti 

endogénnej kontrole a kontrolnej vzorke. Hodnoty CT príslušnej endogénnej kontroly sa 

odpočítajú od hodnôt CT vybraných miRNA u pacientov a kontrol podľa vzťahu:  

 

                     ∆CT (cieľová miRNA) = CT (cieľová miRNA) - CT (endogénna kontrola)                                      (1.1) 

 

Následne sa vypočíta relatívne množstvo (RQ) jednotlivých detegovaných molekúl:  
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                 RQ (cieľová miRNA ) = 2 -∆∆CT (cieľová miRNA )                                                                                     (1.2) 

 

Na normalizáciu expresie vybraných miRNA sme ako endogénnu kontrolu použili referenčný 

gén RNU48.  

Získané výsledky sme štatisticky vyhodnotili v programe GraphPad Prism 5 (Mann-

Whitney test). Za štatisticky významné sme považovali hodnoty p < 0,05. Na určenie 

senzitivity a špecificity diagnostického testu sme u štatisticky významných miRNA stanovili 

aj ROC (Receiver Operating Characteristic) analýzu. Hodnotu AUC (Area under curve) 

diagnostického testu nad 0,75 sme považovali za diskriminujúco uspokojivú. 

Výsledky  

V periférnej krvi pacientov s CRC a v skupine zdanlivo zdravých jedincov sme 

stanovili hladiny expresie vybraných miRNA (miR-143, miR-145, miR-221, miR-27a-3p, 

miR-21, let-7a, miR-126, miR-155, miR-31, miR-150). Štatistické zhodnotenie výsledkov 

analyzovaných hladín expresie vybraných miRNA uvádzame v tabuľke 1 a 2.  

  

Tab. 1 Štatistická analýza miR-143, miR-145, miR-221, miR-27a-3p, miR-21, let-7a 

 

 
n miR-143* 

miR-

145* 
miR-221* 

miR-27a-

3p* 

miR-

21* 
let-7a* 

Pacienti 23 

0,004 

(0,002-

0,006) 

0,12 

(0,06-

0,14) 

0,03 

(0,02-

0,05) 

0,03 

(0,02-

0,04) 

0,33 

(0,22-

0,49) 

1,25 

(0,86-

1,78) 

Kontrol

y 
30 

0,001 

(0,0009-

0,0021) 

0,05 

(0,04-

0,06) 

0,013 

(0,008-

0,018) 

0,016 

(0,007-

0,022) 

0,17 

(0,09-

0,29) 

0,84 

(0,60-

1,20) 

FC 
m1/

m2 
3,1373 2,5378 2,3803 1,9751 1,9206 1,4903 

p  < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,0011 0,0195 0,0412 

Senzitiv

ita 
 69,6 % 87 % 78,3 % 60,9 % 56,5 % 73,9 % 

Špecifici

ta 
 93,3 % 73,3 % 80 % 96,7 % 90 % 60 % 

AUC  0,84 0,84 0,86 0,82 0,74 0,67 

n – počet respondentov, * – medián relatívnej expresie s 25 – 75 percentilom v zátvorkách, m1 –

 medián pacienti,                                      m2 – medián kontroly, p – hodnota, FC – „fold change“ , 

AUC – plocha pod krivkou (Area under curve)                                             

 

 Na základe výsledkov analýz sme zistili štatisticky signifikantne zvýšenú expresiu pre 

miR-143 (p < 0,0001), miR-145 (p < 0,0001), miR-221 (p < 0,0001), miR-27a-3p 
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(p = 0,0011), miR-21 (p = 0,0195) a let-7a (p = 0,0412) v periférnej krvi u pacientov s CRC 

v porovnaní so skupinou zdanlivo zdravých jedincov.  

 Výsledky ROC analýzy u štatisticky významných miRNA uvádzame tiež v tabuľke 1. 

Z uvedených výsledkov môžeme tvrdiť, že výbornú efektivitu diagnostického testu sme 

preukázali pre miR-143, miR-145, miR-221, miR-27a-3p, ktoré dosahovali hodnotu AUC nad 

0,8. Na základe zistení ROC analýzy a štatistickej významnosti, môžeme konštatovať, že 

uvedené štyri miRNA by mohli slúžiť ako potenciálne biomarkery u pacientov s nádormi 

kolorekta. Pomocou nich sme dokázali odlíšiť pacientov od kontrolných jedincov na viac ako 

osemdesiat percent. Porovnaním výsledkov analýz sme u pacientov oproti kontrolnej skupine 

respondentov pozorovali mierne zvýšenú hladinu pre miR-126 (p = 0,2938) a miR-31 

(p = 0,4332). Avšak dané zistenie nedosahovalo štatistickú významnosť. Rovnako sme 

nepozorovali štatistickú významnosť pre miR-155 (p = 0,3799) a miR-150 (p = 0,836), hoci 

ich hladina bola u pacientov s CRC mierne znížená oproti kontrolným osobám. 

 

Tab. 2 Štatistická analýza miR-126, miR-155, miR-31, miR-150 

 

 
n miR-126* miR-155* miR-31* miR-150* 

Pacienti 23 
0,35 

(0,19-0,49) 

0,62 

(0,02 – 4,39) 

1,19 

(0,81-1,80) 

4,53 

(3,40-7,44) 

Kontroly 30 
0,25 

(0,17-0,38) 

1,68 

(0,03 – 5,98) 

1,15 

(0,86-1,73) 

5,34 

(3,60-6,44) 

FC 
m1/m

2 
1,4164 0,3706 1,0358 0,8485 

p  0,2938 0,3799 0,4332 0,836 

n – počet respondentov, * – medián relatívnej expresie s 25 – 75 percentilom v zátvorkách, m1 –

 medián pacienti,                                      m2 – medián kontroly, p – hodnota, FC – „fold change“ 

 

Diskusia 

Kolorektálny karcinóm je heterogénne, v počiatočných štádiách asymptomatické 

onkologické ochorenie s vysokou mortalitou. Populačné štúdie poukazujú na zvyšujúci sa 

trend incidencie najmä v ekonomicky rozvinutých krajinách. Ročne je v  Európskej Únii 

diagnostikovaných približne 400 000 nových prípadov daného ochorenia.  Súčasný výskum je 

zameraný v prvom rade na odhalenie vhodných diagnostických, prognostických 

a prediktívnych biomarkerov, ktoré by mohli prispieť k včasnému odhaleniu ochorenia 

a k výberu vhodného terapeutického režimu pre pacientov s CRC (1,8).  
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Jedným z možných kandidátov pre biomarkery nádorových ochorení by mohli byť 

práve miRNA, ktoré sú pomerne novou oblasťou výskumu. Považujú sa za významné 

regulátory génovej expresie, ktoré kontrolujú fyziologické i patologické procesy v organizme. 

Ich zmeny v profiloch expresie boli pozorované u mnohých malignít. Viaceré štúdie 

v nádorovej bunke preukázali schopnosť miRNA plniť funkciu nádorových supresorov 

a onkogénov v závislosti od svojej cieľovej mRNA. Tieto poznatky zásadným spôsobom 

rozšírili koncept molekulárnej patogenézy nádorových ochorení a naznačili potenciál týchto 

RNA molekúl nielen ako diagnostických biomarkerov, ale tiež ako potenciálnych 

terapeutických cieľov (7,9).  

Rôzne štúdie na bunkových kultúrach potvrdzujú zapojenie vybraných miRNA do 

procesov bunkovej proliferácie, diferenciácie a apoptózy. Taktiež poukazujú na rozdielnu 

expresiu miRNA v normálnom a v nádorovom tkanive (10). Preukázalo sa, že expresia 

miRNA je tkanivovo a nádorovo špecifická, pričom ich abnormálne hladiny v rôznych typoch 

nádorov majú zásadné dopady na rozvoji ochorenia (11).   

V našej štúdii sme stanovili expresiu vybraných miRNA vo vzorkách periférnej krvi 

u pacientov s kolorektálnym karcinómom a zdranlivo zdravých jedincoch. Sledovali sme 

zmeny expresie miR-143, miR-145, miR-221, miR-27a-3p, miR-21, let-7a, miR-126, miR-

155, miR-31, miR-150. U štatisticky významných miRNA sme uskutočnili aj efektivitu 

diagnostického testu pomocou ROC analýzy.  

Kolorektálne nádory sa vyznačujú zmenami expresie špecifických miRNA. Jedná sa 

o výrazne znížené expresie tumor supresorov miR-143, miR-145 a let-7a-1, ktoré potláčajú 

expresiu onkogénov c-MYC a KRAS (11,12). Výskumy však v plazme u pacientov s CRC 

zistili významne zvýšenú expresiu miR-143 a miR-145 oproti kontrolnej skupine (13). 

MiRNA pochádzajúce z rodiny let-7 vystupujú ako tumor supresory a negatívnym spôsobom 

ovplyvňujú expresiu onkogénov. Ako priamy cieľ tejto miRNA bol potvrdený onkogén 

KRAS. Proteínové produkty Ras génov stimulujú rast a bunkovú diferenciáciu (14). Uvedené 

miRNA vykazujú znížené hladiny hlavne v nádorovom tkanive oproti zdravej sliznici. V plnej 

krvi pacientov sme v našej štúdii pozorovali zvýšené hladiny týchto miRNA v porovnaní 

s kontrolami.  

Xiaodong a kol. (15) určili u miR-21 a miR-155 väzbové miesta pre jadrový faktor B 

(NF-κB). Z tohto dôvodu sa predpokladá, že uvedené miRNA môžu byť zvýšené pri aktivácii 

EGFR dráhy. Pokiaľ ide o transkripčný faktor c-MYC, dospelo sa k záveru, že daný onkogén 

regulujú miR-27a, let-7a, miR-145 (16). Lan a kol. (17) poukazujú na možnosť aktivácie 
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miR-21 prostredníctvom transkripčného faktoru TCF4, ktorý patrí medzi efektorové molekuly 

Wnt/ß-kateninovej dráhy.   

Onkogén miR-21 indukuje proliferáciu buniek a potláča apoptotické procesy. Nádory 

kolorekta vo vyšších štádiách vykazujú jeho zvýšenú expresiu (18). Zvýšené hladiny miR-21 

korelujú s klinickým štádiom ochorenia a  pacienti majú vyššie riziko rozvoja metastáz. 

V nádorových tkanivách vykazovala let-7a zvýšenú expresiu v metastázovanom ochorení 

v porovnaní so zdravou sliznicou a to len v nádoroch kolorekta, ktoré boli pozitívne na 

mutáciu KRAS (19,20). Uvádza sa schopnosť miR-27 inhibovať transkripciu génu ZBTB10, 

čím sa indukuje špecifická proteín-dependentná transkripcia u génov favorizujúcich prežitie 

bunky a u génov indukujúcich angiogenézu. Sú to napríklad gény kódujúce survivín, VEGF, 

VEGFR atď. (7). Vo vzorkách krvi sme tiež u pacientov preukázali významne zvýšenú 

expresiu miR-21, miR-27a-3p, let-7a oproti kontrolnej skupine.  

Zvýšená expresia miR-126 so schopnosťou reprimovať negatívne regulátory signálnej 

dráhy VEGF bola pozorovaná v priebehu angiogenézy u endoteliálnych buniek. Tieto bunky 

sa vyznačujú zvýšenými miR-221 a miR-222, ktoré vystupujú ako negatívne regulátory 

receptorovej tyrozín-kinázy KIT a potláčajú jej proliferačné a angiogénne vlastnosti 

a následne schopnosť buniek formovať nové kapiláry (21). V štúdii Pu a kol. (22) analyzovali 

zvýšenú hladinu miR-221 u 103 pacientov s CRC a 37 kontrolných jedincov. Autori potvrdili, 

že miR-221 nachádzajúca sa v plazme, koreluje s expresiou p53 v tkanivách fixovaných 

v parafínových bločkoch. V súvislosti s CRC bola zistená zvýšená expresia tejto miRNA aj 

v sére pacientov (23). V periférnej krvi u pacientov s CRC môžeme tiež potvrdiť štatisticky 

významne zvýšenú expresiu miR-221 oproti kontrolným jedincom. Avšak zvýšená expresia 

miR-126 v našom prípade nedosahovala štatistickú významnosť. Deregulácie miRNA 

asociované so vznikom, vývojom a terapeutickou odpoveďou kolorektálneho karcinómu boli 

popísané v mnohých štúdiách niekedy s rozpornými výsledkami. Variabilita výsledkov môže 

byť pripísaná mnohým faktorom (spôsob odberu a skladovania vzoriek krvi, typ biologického 

materiálu, veľkosť súboru vzoriek a iné). Následné detailnejšie výskumy v oblasti miRNA by 

mohli v budúcnosti prispieť k odpovedi na rozporuplnosť expresie miRNA v nádorových 

tkanivách a v telových tekutinách. Od funkčnej podstaty miRNA spočívajúcej v regulácii 

génovej expresie na posttranskripčnej úrovni je už len malý krok k ich detekcii v rôznych 

tkanivách a tiež v telových tekutinách, ktorý sa môže stať veľkým krokom pre diagnostické 

možnosti rôznych nádorových ochorení.  
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Variabilita odpovede nádorových buniek kolorekta na testované 

inhibítory 

 

Štefaniková A, Kliková K, Račay P, Hatok J. 

 

Abstrakt 

Tumorigenéza kolorektálnych buniek sa uskutočňuje prostredníctvom akumulácie 

špecifických genetických zmien. Štúdie mechanizmov malígnej transformácie sa 

upriamujú predovšetkým na možnosti deregulácie bunkovej proliferácie. 

Homeostáza epitelu kolorekta je však závislá nielen na rýchlosti produkcie 

buniek, ale aj na rozvoji apoptózy – geneticky programovaného procesu 

autonómnej smrti. Práve defekty v apoptotickej dráhe podporujú prežívanie 

nádorových buniek a zároveň aj odolnosť voči chemoterapeutickým účinkom. 

V súčasnosti existujú aj klinicky používané inhibítory anti-apoptotických 

signálnych molekúl, prevažne bielkovín rodiny Bcl-2, ktoré v kombinácii 

s chemoterapeutickými agensami potencujú účinok terapie. V našej štúdii sme sa 

zamerali na testovanie cytotoxicity mechanizmom odlišných chemoterapeutík 

a inhibítorov Bcl-2 bielkovín (ABT-737, SU 9516) v kombinácii s butyrátom 

sodným (NaBu) na dvoch bunkových línii kolorektálneho karcinómu (HT-29 

a CaCo-2). Získané výsledky MTT testu sme následne korelovali s profilom 1504 

génov zapojených do signálnych dráh ovplyvňujúcich onkogenézu pre obidve 

bunkové línie. Medzi bunkami HT-29 a CaCo-2 sme zistili signifikantné rozdiely 

až v 23% sledovaných génov, pričom zo skupiny apoptotických to bolo iba 

v prípade Bcl-X génu. Inhibíciou apoptózy pri rakovine hrubého čreva môžeme 

prispieť k zabrzdeniu rastu nádorových buniek, a tým k zvýšeniu citlivosti na 

používané chemoterapeutiká. Dané tvrdenie je však potrebné dokumentovať 

ďalšími experimentami na translačnej úrovni.  

 

Úvod 

Rakovina hrubého čreva je druhým najrozšírenejším typom rakoviny podľa štatistík 

u pacientov v západnej Európe. Pri počiatočných štádiách ochorenia sa vykonáva chirurgické 

odstránenie nádorového tkaniva a pri pokročilých štádiách sa kombinuje s chemoterapiou, 

ktorá má za úlohu znížiť návrat ochorenia (DeSantis a kol., 2014). Častým problémom však 

býva rezistencia nádorových buniek voči použitej terapii, čím sa bunky vyhýbajú apoptóze, 

ktorá má byť týmito terapeutikami vyvolaná. Apoptóza predstavuje komplexný dej, pričom 

gén p53 radíme medzi hlavného regulátora činnosti tumorsupresorových génov. Gén p53 

môže regulovať aktivitu bunky dvoma spôsobmi – zastaviť bunkový cyklus alebo spustiť 

proces apoptózy, pričom to závisí od konkrétnych podmienok v bunke. Prechod do apoptózy 

je ďalej regulovaný vzájomnou hladinou anti a pro apoptotických bielkovín Bcl-2 rodiny 

(Hanahan a Weinberg, 2011). Bunkové línie HT-29 i CaCo-2 sú odvodené od ľudských 

nádorov hrubého čreva, obidve s mutovaným p53 (Ahmed a kol., 2013). V našej štúdii 
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sledujeme odpovede buniek HT-29 a CaCo-2 na inhibítory ABT-737, ktorý je 

nízkomolekulovým inhibítorom Bcl-2, Bcl-XL a Bcl-w a inhibítor SU9516, ktorý inhibuje 

Mcl-1. Butyrát sodný je inhibítorom histónových deacetyláz triedy I a IIa. Gény a bielkoviny 

Bcl-2 rodiny ovplyvňuje nepriamo tým, že umožní transkripciu génov, ktoré ich kódujú. 

Ukázalo sa, že dokáže indukovať diferenciáciu, zastavenie bunkového cyklu a smrť u 

viacerých nádorových bunkových línií (Fauser a kol., 2011). Nás zaujímalo, či budeme 

schopní pozorovať tento efekt pri kombinácii butyrátu sodného s panelom cytostatík a či tak 

dokážeme významne zmeniť rezistenciu kolorektálnych buniek voči týmto cytostatikám.  

Materiál a metódy 

Bunkové línie 

Použité boli bunky dvoch bunkových línií kolorektálneho adenokarcinómu: CaCo-2 

a HT-29 (ATCC). Bunky boli kultivované v kultivačnom médiu EMEM s 20% FBS a 1% 

NEAA, resp. McCoy’s 5A s 10% FBS a 1% L-glutamínom v monovrstve pri 37°C a 5% CO2 

atmosfére.  

Test cytotoxicity 

Pre potreby experimentu boli bunky kultivované počas stanovených časových intervalov – 

24h, 48h, 72h s príslušnými koncentráciami inhibítorov ABT-737, SU 9516 a cytostatikami: 

Cytozín arabinozid (AraC), Daunorubicín (DAU), Cis-platina (Cis-Pt), Taxol, Vinblastín 

(VNB) a 5-flurouracil (5-FU) s alebo bez Butyrátu sodného (NaBu). Krivku prežívania 

buniek, po inkubácii s príslušnými koncentráciami inhibítorov a cytostatík, sme určili 

spektrofotometricky stanovením absorbancie formazánu, ktorý vznikol oxidáciou pridaného 

MTT vitálnymi bunkami. Percento prežívajúcich buniek bolo vypočítané pre jednotlivé 

koncentrácie inhibítorov a cytostatík. 

Microarray analýza 

Aktivita génov v bunkách bunkových línií bola porovnaná pomocou PIQOR™ Oncology 

Microarrays analýzy (Miltenyi Biotec). RNA z buniek bola izolovaná pomocou Trizolu podľa 

protokolu výrobcu. Kvalita získanej RNA bola otestovaná na Agilent 2100 Bioanalyzéry 

(Agilent Technologies) a hodnotená RIN číslom.  

Výsledky 

Pomocou PIQOR Microarray analýzy bolo hodnotených 1504 génov zapojených do 

signálnych dráh ovplyvňujúcich onkogenézu. Medzi bunkami Caco-2 a HT-29 sa ukázala 

rozdielna génová expresia až pre 23% analyzovaných génov. Naša štúdia sa ďalej zameriavala 
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na gény Bcl-2 rodiny. Porovnanie hladín génovej expresie pre vybrané gény Bcl-2 rodiny sú 

v tab. 1. Väčšina génov, ktoré nás zaujímali, má v obidvoch líniách približne rovnakú 

aktivitu, resp. zvýšenie alebo zníženie sa nepovažuje za významné. Výnimkou je gén pre Bcl-

X, ktorý je v bunkách Caco-2 5,2-krát aktívnejší ako v bunkách HT-29. Okrem génov pre Bcl-

2 rodinu sme hodnotili aj gén p53, o ktorom vieme, že má v týchto bunkách rôzny status. 

V tabuľke vidíme, že jeho aktivita je v bunkách CaCo-2 2,8-krát nižšia ako v bunkách HT-29.  

 

Tab. 1 Porovnanie génovej aktivity buniek bunkových línií CaCo-2 a HT-29.  

R (ratio) je pomer aktivity génu v bunkách CaCo-2 vztiahnutý na aktivitu génu v bunkách 

HT-29. Za významný sa pri tejto analýze považuje pomer vtedy, ak je väčší ako 1,7 

(predstavuje zvýšenie aktivity 1,7x) a menší ako 0,58 (predstavuje zníženie aktivity 1,7x). nd 

znamená, že signál pri tomto géne nebol detekovateľný alebo nedosahoval kvalitu pre 

vyhodnotenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cytotoxickou analýzou sme sledovali, ako sa prejavia inhibítory bielkovín Bcl-2 na 

prežívaní buniek kolorektálneho karcinómu. Po 24 a 48h inkubácii buniek HT-29 

s nízkomolekulovým inhibítorom ABT-737 môžeme vidieť znižujúcu sa mieru prežívania, 

ktorá je koncentračne závislá, avšak v čase sa nemeniaca (obr. 1A). LC50 je 7,13 µM po 24 h 

a 7,08 µM po 48 h. Naopak, na inhibítor SU9516 sú bunky HT-29 rezistentné (obr. 1B). 

Bunky CaCo-2 na tieto inhibítory reagovali opačne. Pozorovali sme koncentračne aj časovo 

závislé znižovanie prežívania buniek CaCo-2 po inhibícii inhibítorom SU9516, s LC50 49,98 

Ozn. génu  R  

CaCo-2/HT-29 

BCL-X 5,2 

BAX 0,88 

BIM 0,91 

BAD 0,77 

PUMA 0,74 

BCL-W  0,93 

MCL-1 0,94 

BIK 1,08 

BCL-2 nd 

p53 0,36 
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µM po 48 h (obr. 2B). Po použití ABT-737 zareagovali bunky CaCo-2 iba pri najvyššej 

použitej koncentrácii (obr. 2A).  

Bunky HT-29 sme ďalej testovali na 6 rôznych cytostatík. Pre testovanie sme použili 6 

koncentrácií pre každé cytostatikum a na základe percenta prežívajúcich buniek pre jednotlivé 

koncentrácie sme stanovili LC50 pre dané cytostatikum (tab. 2). Bunky HT-29 boli 

rezistentné voči Ara-C a VNB. Kombinácia cytostatík s butyrátom sodným mierne znižovala 

hodnotu LC50 s výnimkou Taxolu, kde LC50 mierne stúpla. Zároveň ani kombinácia Ara-C a 

VNB s butyrátom sodným neovplyvnila rezistenciu HT-29 voči týmto cytostatikám (tab. 2).  

 

Obr. 1 Prežívanie buniek HT-29 po inkubácii s ABT-737 a SU9516. 

 

Obr. 2 Prežívanie buniek CaCo-2 po inkubácii s ABT-737 a SU9516. 
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Tab. 2 Porovnanie LC50 pre testované cytostatika. 

 

cytostatikum 

min. c  

[µg/ml] 

max. c  

[µg/ml] 

LC50 [µg/ml] 

- NaBu + NaBu 

Ara-C 1,9 1000 nad 1000 nad 1000 

Dau 0,004 2 1,64 0,44 

Cis-Pt 0,05 25 14,52 13,62 

Taxol 0,02 12,5 8,23 8,53 

VNB 0,1 50 nad 50 nad 50 

5-FU 0,48 250 82,51 80,97 

 

 

Diskusia 

Rezistencia na chemoterapiu a molekulárne cielenú terapiu predstavuje niekoľko 

desaťročí hlavný problém pri výskume zameranom na nádorové bunky. Protinádorová aktivita 

liečiv môže byť obmedzená viacerými faktormi, ako sú:  

i.) nedostatočný prísun, resp. nadmerný únik liečiva z bunky;  

ii.) inaktivácia alebo nedostatočná aktivácia liečiva;  

iii.)  zmeny na úrovni expresie cieľových génov;  

iv.)  aktivácia odpovedí zodpovedných za prežívanie bunky; 

v.) nedostatočná indukcia bunkovej smrti z dôvodu dysfunkcie apoptózy (Holohan a kol., 

2013).  

Práve zvýšená expresia anti-apoptotických bielkovín je spájaná s rôznymi typmi 

nádorových chorôb (Placzek a kol., 2010; Hassan a kol., 2014). Použitie malých molekúl, ako 

je ABT-737 a SU 9516, sa ukazuje za jednu z ciest ako blokovať anti-apoptotické bielkoviny, 

a tým dopomôcť k navodeniu spustenia apoptózy (Lane a kol., 2001; Hikita a kol., 2010) . 

ABT-737 dokázal v bunkách bunkovej línie SW480 a SW620 (odvodené od primárneho 

nádoru hrubého čreva a metastáz hrubého čreva) výrazne zvýšiť podiel buniek 

prechádzajúcich do apoptózy, prípadne obnoviť schopnosť týchto buniek prechádzať do 

„anoikízy“ – Bax závislej apoptózy spúšťanej odčlenením buniek od extracelulárnej matrix, 

pričom tento dej býva práve v metastázujúcich bunkách často inhibovaný (Maamer-Azzabi 

a kol., 2013). Pri ABT-737 sa popisuje, že nadprodukcia Mcl-1 môže byť zodpovedná za 

rezistenciu voči ABT-737 (Konopleva a kol., 2006). Napriek tomu, že expresia génu Mcl-1 je 

v obidvoch líniách približne na rovnakej úrovni (R=0,94), pozorovali sme rozdielny efekt 

pôsobenia inhibítora ABT-737. Bunky HT-29 boli na túto inhibíciu citlivé avšak samostatná 

inhibícia bielkoviny Mcl-1 pomocou SU 9516 na ich prežívanie nemala zásadný vplyv. Zdá 
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sa, že regulácia apoptózy v bunkách HT-29 by nemusela byť výrazne závislá od Mcl-1, na 

rozdiel od buniek CaCo-2.  

Použitie rôznorodých oligonukleotidov navrhnutých voči Bcl-2 a Bcl-XL bielkovinám 

v kombinácii s epirubicínom v bunkách CaCo-2 znížilo hladiny mRNA Bcl-2, Bcl-XL 

a zvýšilo hladiny mRNA Bax. Vyšší pomer hladín Bax/Bcl-2 indikuje zvýšenie 

proapoptotického signálu, čo sa ukazuje ako kritický vnútrobunkový cieľ pri predchádzaní 

chemorezistencie (Lo a Liu, 2014). V týchto líniách, bez ohľadu na ich status p53, po použití 

butyrátu sodného ako inhibítora histónových deacetyláz, došlo k signifikantnej inhibícii rastu 

a zastaveniu bunkového cyklu vo fáze G0/G1 pre HT-29 a fáze G2 pre CaCo-2 (Kobayashi 

a kol., 2003). V našom experimente sme súčasne kombinovali cytostatiká s butyrátom 

sodným. Pozorované ovplyvnenie hodnoty LC50 pri tejto kombinácii v bunkách HT-29 

nebolo výrazné. Vysvetlenie môže byť práve v súčasnej aplikácii butyrátu sodného 

s cytostatikom, kedy pri zastavení bunkového cyklu vo fáze G0/G1 nemali cytostatiká 

možnosť prejaviť svoju funkciu. Väčšina z nich sa aktívne prejaví až pri bunkovom delení, čo 

predpokladá prechod buniek do ďalších fáz bunkového cyklu.  

Je známe, že ovplyvnenie normálneho procesu bunkovej smrti je dôležitým faktorom 

v rozvoji rakoviny. Avšak presný proces indukcie apoptózy, ktorý by pomohol pri liečbe 

nádorového bujnenia je stále neobjasnený. Taktiež nevieme do akej miery expresia génov 

zodpovedných za apoptotické signály prispieva k rezistencii na liečbu.  
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Optimalizácia precipitačnej metódy pri príprave vzorky pre 

proteomickú analýzu 

 

V. Timková, Z. Tatarková, V. Čapláková, P. Kaplán 

 

Abstrakt 

Cieľ: Poukázať na dôležitosť správnej precipitačnej metódy pri príprave rôznych 

typov vzoriek pre proteomickú analýzu. 

Pozadie: Proteomické prístupy sa ukazujú ako vhodné metódy na hľadanie 

biomarkerov v rôznych oblastiach výskumu ľudských ochorení. Nádorové 

ochorenia sú veľkým problémom dnešnej doby a nájdenie rýchlych 

a spoľahlivých diagnostických metód by uľahčilo liečbu mnohým pacientom. 2D 

elektroforéza patrí medzi základné metódy proteomiky a správna príprava vzorky 

je veľmi dôležitá pre separáciu proteínov a následnú hmotnostnú analýzu. 

Metódy: V našej práci sme pracovali s mitochondriami z mozgového tkaniva 

laboratórnych potkanov a s proteínmi z ľudského endometria. Použili sme tri 

precipitačné metódy (komerčný 2D Clean up kit, precipitáciu acetónom 

a kyselinou trichlóroctovou a precipitáciu acetónom) na prečistenie vzoriek pred 

SDS-PAGE a 2D elektroforézou. 

Výsledok: Za najvhodnejšiu metódu pre prečistenie vzoriek s minimalizáciou 

straty proteínov sme vybrali precipitáciu acetónom. Pri vzorkách s väčším 

obsahom solí a kontaminantov je vhodnejšie použiť komerčný kit. 

Záver: Voľba vhodnej precipitačnej metódy je nevyhnutná pre ďalšiu prácu so 

vzorkou pri proteomickej analýze. Nedostatočným odstránením solí a iných 

nežiaducich látok nie je možná dobrá separácia proteínov a ani hmotnostná 

analýza. Základným cieľom proteomiky pri štúdiu nádorových ochorení je 

optimalizácia protokolov pre pravidelné použitie v klinických laboratóriách na 

účely diagnostiky, prognostickej kategorizácie a taktiež pri hodnotení rôznych 

terapií. 

Úvod 

Súčasná definícia termínu proteomika sa časom vyvíjala, ale vo všeobecnosti 

proteomika zahŕňa nielen identifikáciu a kvantifikáciu proteínov, ale tiež určuje ich 

lokalizáciu, modifikácie, interakcie, aktivitu a funkciuZoznam bibliografických odkazov 

(1). V dnešnej dobe je vyvinuté široké množstvo proteomických metód. Zatiaľ však 

neexistuje taká metóda, ktorá by presne „rozlúštila“ proteóm v celej svojej komplexnosti. Pri 

každej technike sa vyskytuje problém s hojnejšie zastúpenými proteínmi, ktoré môžu 

prekrývať minoritné. Vo všeobecnosti existuje kompromis medzi tým, koľko proteínov môže 

byť identifikovaných a ako presne môžu byť kvantifikované (2). 

Pri onkologickom výskume je cieľom proteomických postupov izolácia, identifikácia 

a rozpoznanie expresie rôznych proteínov podieľajúcich sa na progresii nádoru, a tiež vývoj 

a zacielenie terapeutických postupov. Proteíny, ktoré majú rozličný výskyt v danom tkanive, 
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telesných tekutinách alebo sére, sú použité na identifikáciu biomarkerov, ktoré by mohli byť 

dôležité pre včasné odhalenie, diagnostiku a liečbu nádorových ochorení (3). 

2D elektroforéza, vyvinutá v roku 1970, je prvá a pravdepodobne stále najčastejšie 

používaná metóda na separáciu proteínovej zmesi pred charakterizáciou pomocou 

hmotnostnej spektrometrie (4(5). Hoci je limitovaná nízkou citlivosťou a nízkou 

rozpustnosťou bielkovín, je stále základom proteomických techník (3). Jej podstatou je 

separácia proteínov na základe izoelektrického bodu (pI) a molekulovej hmotnosti (4). Pred 

samotnou 2D elektroforézou je veľmi dôležitá príprava vzorky. Vzorky by mali mať vysokú 

koncentráciu proteínov a nemali by obsahovať veľa solí a iných interferujúcich zložiek, 

akými sú rôzne detergenty, nukleové kyseliny, polysacharidy, lipidy, polyfenoly atď. (6(7(8). 

V tejto štúdii sa zameriavame na účinnosť rôznych metód precipitácie proteínov pred 

2D elektroforézou. Optimalizácia precipitačnej metódy je dôležitá pre následnú prácu so 

vzorkou a dosiahnutie dostatočnej separácie proteínov pre analýzu 2D gélov.  

Materiál a metódy 

1. Experimentálne zvieratá a izolácia mitochondrií z mozgového tkaniva 

Pre naše experimenty sme použili homogenáty z mozgov starých (15 mesačných) 

samcov laboratórnych potkanov kmeňa Wistar (Ústav experimentálnej farmakológie 

Slovenskej akadémie vied, Dobrá Voda). Experimenty boli schválené Etickou komisiou JLF 

UK v Martine a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. 

Homogenáty sme pripravili podľa protokolu opísaného v práci (9). Jednotlivé tkanivá 

sme homogenizovali v 10-násobnom objeme ľadového roztoku, ktorý pozostával 

z 0,32 mmol/l sacharózy, 5 mmol/l HEPES (pH 7,4), 1 mmol/l EDTA a 0,3 mmol/l 

fenylmetylsulfonylfluoridu. 

Mitochondrie sme izolovali z homogenátov diferenciálnou centrifugáciou podľa 

metódy od Dodd a kol. (10). Homogenáty sme centrifugovali 10 min pri 3600 rpm a 4°C. 

Supernatant bol rozdelený pomocou gradientu sacharózy a centrifugáciou 25 min pri 

25000 rpm a 4°C. Výsledný pelet, ktorý obsahoval mitochondrie, sme rozsuspendovali 

v 0,32 mmol/l roztoku sacharózy a uložili na -80°C až do ďalšieho použitia. 

2. Izolácia proteínov z endometria 

Izoláciu sme vykonali pomocou Tissue Extraction Reagent (Invitrogen). Tkanivo sme 

odvážili (približne 200 mg tkaniva) a vložili do 1,5 ml eppendorfových skúmaviek. 

K odváženému tkanivu sme pridali 200 µl Tissue Extraction Reagent a 2 µl proteázového 

inhibičného koktejlu (Halt Protease Inhibitor Coctail, 100x, Thermo Scientific). Tkanivo sme 
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homogenizovali 30-60 s pomocou elektronického sonikátora (Bandelin, UW 3100), až pokým 

sa tkanivo nerozbilo. Následne sme vzorky scentrifugovali 10 min pri 10000 rpm a izbovej 

teplote. Bez porušenia peletu sme odsali supernatant a zamrazili na -80ºC do ďalšieho 

použitia. 

3. Stanovenie koncentrácie proteínov  

V dnešnej dobe existuje na stanovenie koncentrácie bielkovín viacero rôznych metód. 

Na naše pokusy sme na stanovenie koncentrácie bielkovín použili metódu Lowry-Follin 

podľa (11). Absorbanciu vzoriek sme merali pri vlnovej dĺžke λ=720 nm oproti 

porovnávaciemu roztoku na spektrofotometri UV-1700 PharmaSpec (Shimadzu).  

4. Precipitačné metódy 

Pri príprave vzorky pre SDS-PAGE aj 2D elektroforézu sme použili 3 rôzne spôsoby 

prečistenia proteínov. Na základe určenej koncentrácie proteínov sme pracovali s príslušnými 

objemami vzoriek. Nanáška proteínov bola pre SDS-PAGE 40 µg a pre 2D elektroforézu 

200 µg. 

5. Komerčný prečisťovací kit 

Vzorky sme prečistili pomocou komerčne dostupného Ready Prep 2-D Clean up Kit 

(BioRad) podľa dodaného protokolu.  

Precipitácia acetónom a kyselinou trichlóroctovou (TCA) 

K vzorkám sme pridali 9-násobný objem 10%-nej TCA v acetóne a inkubovali sme pri 

-20°C cez noc. Nasledovala centrifugácia 10 min pri 15000g a 4°C. Po centrifugácii sme 

odstránili supernatant a k peletu sme pridali 10-násobný objem pôvodnej vzorky ľadového 

acetónu, inkubovali sme 20 min pri -20°C a opäť sme centrifugovali. Supernatant sme 

odstránili a pelet nechali vyschnúť na vzduchu pri otvorenej ependorfke. 

Precipitácia acetónom 

K vzorkám sme pridali 4-násobný objem ľadového acetónu a inkubovali sme pri -

20°C cez noc. Nasledovala centrifugácia 10 min pri 15000g a 4°C. Po centrifugácii sme 

odstránili supernatant a pelet nechali vyschnúť na vzduchu pri otvorenej ependorfke. 

6. SDS-PAGE elektroforéza (elektroforéza na polyakrylamidovom géli s 

dodecylsíranom) 

K vysušeným peletom alebo priamo k vyizolovaným mitochondriám (pri 

neprečisťovaní) sme pridali 3 µl vzorkovej farbičky (bromfenolová modrá) a do objemu 20 µl 

sme doplnili redestilovanou H2O. Takto pripravené vzorky sme denaturovali 3 minúty pri 

95°C. Nanesené proteíny sme separovali podľa modifikovaného Laemmliho protokolu (12) 

pri konštantnom prúde 45 mA. 
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7. 2D elektroforéza 

Vzorky (zodpovedajúce 200 µg proteínov) sme rozpustili v 150 µl rehydratačného 

roztoku a 7 cm-ové stripy (pH 3-10) boli cez noc pasívne rehydratované v rehydratačnej 

komôrke. Izoelektrickú fokusáciu (IEF) sme spustili pre každý strip osobitne na Protean IEF 

system (BioRad) pri 20°C a prúde 50 μA na strip. Po skončení IEF sme stripy uložili na -

80°C. 

Pred separáciou v druhej dimenzii (SDS-PAGE elektroforéza) sme stripy ekvilibrovali 

v ekvilibračných roztokoch, čím došlo k redukcii disulfidových mostíkov a alkylácii 

cysteínových zvyškov v štruktúre proteínov. Následne sme stripy umiestnili na 12%-né 

polyakrylamidové gély. SDS-PAGE prebehla 20 min pri 15 mA/gél a potom pri 25 mA/gél až 

do vyplavenia farbičky (bromfenolovej modrej).  

8. Vizualizácia separovaných proteínov 

Po elektroforéze sme gély premývali 3x5 min v redestilovanej H2O. Potom 

nasledovala fixácia proteínov pre lepšiu vizualizáciu vo fixačnom roztoku (40% metanol, 

10% kyselina octová, 50% redestilovaná H2O) 45 min pri laboratórnej teplote. Potom sme 

opäť gély premývali 3x5 min v redestilovanej H2O pre odstránenie zvyškov fixačného 

roztoku. Gély sme farbili pomocou neinvazívnej farbičky Coomassie Blue G-250 (BioRad) 

60 min pri laboratórnej teplote. Pre zviditeľnenie bandov/spotov sme gély premývali 

v redestilovanej H2O. Následne sme gély oskenovali na GS-800 Calibrated Densitometer 

(BioRad) a obrázky upravili pomocou softvéru QuantityOne (BioRad). 

Výsledky a diskusia 

Hľadanie vhodných metód prípravy vzoriek pre proteomickú analýzu je stále 

predmetom rôznych štúdií (13(14(15). Pre hľadanie biomarkerov v oblasti výskumu 

nádorových ochorení a následne v klinickej praxi je proteomika jedným z vhodných 

metodický prístupov. 

V prvej časti našej štúdie sme skúmali vplyv troch rôznych precipitačných metód na 

separáciu proteínov z mitochondrií mozgového tkaniva v porovnaní s neprečistenou vzorkou. 

Pomocou SDS-PAGE sme zistili, že použitím 2D Clean up Kit-u a precipitáciou pomocou 

acetónu a TCA došlo k výrazným stratám proteínov (Obr. 31).  
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Obr. 31 Vplyv precipitačných metód na stratu proteínov pomocou SDS-PAGE 

1: štandarda; 2: bez prečistenia; 3: 2D Clean up Kit; 4: precipitácia acetónom a TCA; 5: 

precipitácia acetónom. 

 

Pri separácii proteínov pomocou 2D elektroforézy sme sledovali dĺžku trvania 

izoelektrickej fokusácie a potom sme porovnávali stratu proteínov na 2D géloch. Z  

Tab. 1 je zrejmé, že odstránenie solí a kontaminantov zo vzorky má výrazný vplyv na 

skrátenie izoelektrickej fokusácie. Pri rôznych typoch precipitácie sme však nepreukázali 

významný vplyv na túto časť 2D elektroforetickej separácie.  

 

Tab. 1 Vplyv precipitačných metód na dĺžku trvania izoelektrickej fokusácie 

Precipitačná metóda Čas 

bez precipitácie 7 h 29 min 

2D Clean up Kit 5 h 8 min 

precipitácia acetónom a TCA 5 h 28 min 

precipitácia acetónom 5 h 33 min 

 

Po zafarbení gélov neinvazívnou farbičkou Coomassie Blue G-250 sme na 2D géloch 

nepozorovali rozdiely, čo sa týka straty proteínov vplyvom rôznych precipitačných metód 

(Obr. 32). 
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Obr. 32 Vplyv precipitačných metód na stratu proteínov pomocou 2D elektroforézy 

A: bez prečistenia; B: 2D Clean up Kit; C: precipitácia acetónom a TCA; D: precipitácia 

acetónom. 

 

Nepreukázanie straty, ktorú sme videli vďaka SDS-PAGE, môže byť dôsledkom toho, 

že 2D elektroforéza nedokáže dokonale separovať všetky proteíny z proteínovej zmesi. 

Problematickými sú hydrofóbne (napr. membránové) proteíny a tiež proteíny s molekulovou 

hmotnosťou nižšou ako 10 kDa a vyššou ako 150 kDa alebo s veľmi zásaditým pI (16). Na 

základe týchto výsledkov sme sa rozhodli pre ďalšie experimenty používať pri príprave 

vzoriek precipitáciu acetónom, ktorá preukázala najmenšiu stratu proteínov a nemá vplyv na 

dĺžku trvania izoelektrickej fokusácie. 

Druhú časť našej štúdie predstavuje 2D elektroforéza na vzorkách z ľudského 

endometria. Na základe predchádzajúcich výsledkov sme si ako prečisťovaciu metódu zvolili 

precipitáciu acetónom. Na tento typ vzoriek však táto metóda nebola dostatočná. Napriek 

väčšej strate proteínov pri použití 2D Clean up Kit-u sme videli výrazný rozdiel. Ten sa 

prejavil v trvaní izoelektrickej fokusácie, ktorá sa skrátila asi o 5 hodín, a taktiež v samotnej 

separácii proteínov v 2.dimenzii 2D elektroforézy (Obr. 33). 
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Obr. 33 Separácia proteínov z ľudského endometria pomocou 2D elektroforézy 

A: precipitácia acetónom; B: 2D Clean up Kit. 

 

Záver 

Správna príprava vzoriek je dôležitá pre úspešnú separáciu a analýzu vzoriek. Voľba 

dostatočnej precipitačnej metódy je nevyhnutná pre ďalšiu prácu so vzorkou a následnú 

hmotnostnú analýzu a identifikáciu proteínov na hmotnostnom spektrometri MALDI-

TOF/TOF (UltrafleXtreme, Bruker). V našej štúdii sme zvolili tri precipitačné metódy (2D 

Clean up Kit, precipitáciu acetónom a TCA a precipitáciu acetónom) pre pozorovanie straty 

proteínov pri ich použití. Na vzorkách z mozgových mitochondrií sa ako najvhodnejšia 

ukázala precipitácia acetónom. 

Pri vzorkách z ľudského endometria však bola situácia iná. Tieto vzorky obsahovali 

oveľa viac solí ako vzorky z mozgových homogenátov, a teda precipitácia acetónom nestačila 

na ich odstránenie. Museli sme teda zvoliť 2D Clean up Kit aj napriek možnej väčšej strate 

proteínov. Nedostatočné odstránenie solí a kontaminantov okrem problémov so samotnou 

separáciou proteínov znemožňuje následnú hmotnostnú analýzu, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou proteomických prístupov.  

Touto štúdiou chceme poukázať na dôležitosť správnej precipitačnej metódy pri 

príprave rôznych typov vzoriek pre proteomickú analýzu. V súčasnosti je proteomika v štúdiu 

rôznych ochorení považovaná za jeden z dynamických a inovatívnych nástrojov, ktoré by 

mohli potvrdiť, dopĺňať a poskytovať prepracovanejšie a komplexnejšie informácie oproti 

iným prístupom. Základným cieľom proteomiky pri štúdiu nádorových ochorení je 

optimalizácia protokolov pre pravidelné použitie v klinických laboratóriách na účely 

diagnostiky, prognostickej kategorizácie a taktiež pri hodnotení rôznych terapií (17). 
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Význam scintigrafie skeletu v diagnostike kostných metastáz 

u pacientov s karcinómom pľúc 

 

Weissensteiner J, Babušíková E 

 

Abstrakt 

CIEĽ: Posúdiť význam celotelovej scintigrafie skeletu v diagnostike kostných 

metastáz u pacientov s karcinómom pľúc.  

MATERIÁL A METÓDY: Šesťdesiat pacientov s karcinómom pľúc (46 mužov, 

14 žien, vekový priemer 66,65 roku, rozsah 50 – 84 rokov) – 50 

s nemalobunkovým karcinómom pľúc (non-small-cell lung cancer – NSCLC), 9 

s malobunkovým karcinómom pľúc (small-cell lung cancer – SCLC) a jeden 

pacient s karcinoidom pľúc – bolo vyšetrených celotelovou scintigrafiou skeletu 

na hybridnej gamakamere SPECT/CT. Kontrolnú skupinu tvorilo 10 jedincov (2 

muži, 8 žien, vekový priemer 52,3 roku, rozsah 34 – 67 rokov) bez prítomnosti 

nádorového ochorenia.  

VÝSLEDKY: Zo 60 pacientov s karcinómom pľúc boli pri celotelovej scintigrafii 

skeletu zistené prítomné kostné metastázy v 15 prípadoch (25 %), pravdepodobné 

kostné metastázy v 11 prípadoch (18,33 %) a u 34 pacientov (56,67 %) neboli 

zistené kostné metastázy. Nezistili sme štatisticky významnú asociáciu kostných 

metastáz s vekom, či s pohlavím.  

ZÁVER: Celotelová scintigrafia skeletu patrí k významným zobrazovacím 

vyšetreniam v diagnostike kostných metastáz u pacientov s karcinómom pľúc.  

 

Kľúčové slová: karcinóm pľúc, kostné metastázy, celotelová scintigrafia skeletu 

Úvod 

Karcinóm pľúc (KP) patrí medzi najčastejšie malígne nádorové ochorenia a je hlavnou 

príčinou úmrtia na karcinóm vo svete, čo predstavuje 1,3 milióna úmrtí (1, 2). Slovenská 

republika s incidenciou 70/100 000/rok patrí medzi krajiny s vysokým výskytom KP. 

Karcinóm pľúc sa delí na dve hlavné skupiny: malobunkový karcinóm pľúc (small-cell lung 

cancer SCLC), ktorý tvorí 15 – 18 % prípadov a nemalobunkový karcinóm pľúc (non-small-

cell lung cancer, NSCLC), ktorý tvorí 80 – 85 % (3). Osobitné skupiny tvoria karcinoid 

a mezenchymálne tumory pľúc. Z karcinómov pľúc najčastejšie metastázuje SCLC do mozgu, 

pečene a kostí. Incidencia kostných metastáz (mts) je vysoká a tvorí približne 70 % zo 

všetkých pacientov s KP (4). Kostné metastázy majú pri KP zvyčajne charakter 

osteolytických a zmiešaných osteolyticko-blastických mts (5). Celotelová scintigrafia skeletu 

je jednoduchá neinvazívna zobrazovacia vyšetrovacia metóda, pomocou ktorej je možné na 

základe zmien distribúcie osteotropného rádiofarmaka v kostiach po jeho intravenóznom 

podaní posúdiť zmeny v metabolizme kostného tkaniva celého tela. Snímanie sa realizuje 
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pomocou gamakamery (6, 7, 8). Použitie hybridného vyšetrenia SPECT/CT (single photon 

emission computed tomography/computed tomography, jednofotónová emisná výpočtová 

tomografia/výpočtová tomografia) (9, 10). 

Cieľom našej práce bolo posúdiť význam celotelovej scintigrafie skeletu v diagnostike 

kostných metastáz u pacientov s karcinómom pľúc. 

Materiál a metódy 

V našom súbore sme zhodnotili 60 pacientov s karcinómom pľúc. Päťdesiat pacientov 

malo diagnostikovaný nemalobunkový karcinóm pľúc (non-small-cell lung cancer, 

NSCLC), 9 malobunkový karcinóm pľúc (small-cell lung cancer, SCLC) a jeden pacient 

typický karcinoid. Skupinu NSCLC tvorilo 21 pacientov s epidermoidným karcinómom, 20 

pacientov s adenokarcinómom, 3 pacienti s veľkobunkovým karcinómom, 3 pacienti 

s NSCLC boli s neuroendokrinnou komponentou a 3 pacienti s bližšie nešpecifikovaným 

NSCLC. Kontrolná skupina pozostávala z 10 jedincov bez prítomnosti nádorového ochorenia. 

U všetkých pacientov s karcinómom pľúc a jedincov kontrolnej skupiny sa realizovala 

celotelová scintigrafia skeletu (CSS) na hybridnej gamakamere SPECT/CT (typ BrightView 

XCT, Philips Healthcare) ako celotelový záznam z prednej a zadnej projekcie v rozmedzí 2 – 

4 hodín od intravenóznej aplikácie rádiofarmaka 99mTc – metyléndifosfonát (99mTc – MDP) 

o aktivite 500 – 700 MBq. V prípade nejednoznačnej lokalizácie ložiska a na odlíšenie od inej 

etiológie kostnej lézie sme doplnili hybridné vyšetrenie SPECT/CT. Pacientov sme rozdelili 

podľa nálezu pri CSS do troch skupín: prítomné kostné mts, pravdepodobné kostné mts 

a neprítomné kostné mts. U jedincov kontrolnej skupiny nebola pri CSS zistená patologicky 

zmenená kostná prestavba. 

Analýza výsledkov 

Na štatistickú analýzu bol použitý software Statsdirect verzia 2.8.0. Statsdirect Ltd. 

(Statsdirect statistical software http://statsdirect.com). Štatisticky významné rozdiely medzi 

sledovanými súbormi sa analyzovali pomocou Kruskal-Wallisovho testu (neparametrická 

metóda stanovenia rozptylu ANOVA pre jeden faktor), Fisher-Freeman-Haltonovho 

exaktného testu, Mann-Whitneyho U testu. Medzi skupinami sa zistené rozdiely hodnotili ako 

štatisticky významné, ak bola hodnota P < 0,05. Z dôvodu asymetrie v rozdelení dát sme 

významnosť rozdielov medzi sledovanými súbormi analyzovali neparametrickými testami. 

http://statsdirect.com/
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Výsledky 

V našom súbore sme analyzovali 60 pacientov s karcinómom pľúc (Tab. 1). 

Významne väčší bol v súbore počet mužov v porovnaní so ženami: p < 0,0001. Rozdiel 

v priemernom veku medzi mužmi a ženami nebol štatisticky významný (66,3 rokov vs. 67,8 

rokov; p = 0,55). U 30 pacientov s karcinómom pľúc bol malígny tumor lokalizovaný 

v pravých pľúcach, u 28 v ľavých pľúcach a 2 pacienti mali lokalizáciu obojstrannú v pravých 

aj ľavých pľúcach. Desať pacientov malo klinické štádium I, 1 pacient štádium II, 26 

pacientov štádium III a 23 pacientov štádium IV. Operačnému zákroku sa pred realizáciou 

celotelovej scintigrafie podrobilo 17 pacientov (pneumonektómia, lobektómia, bilobektómia, 

atypická resekcia laloka, metazektómia). Chemoterapiu absolvovalo 47 a rádioterapiu 

absolvovalo 13 pacientov. Kontrolná skupina pozostávala z 10 jedincov (2 muži, 8 žien, 

vekový priemer 52,3 roku, 34 – 67 rokov) bez prítomnosti nádorového ochorenia. U týchto 

jedincov sa realizovalo vyšetrenie celotelovej scintigrafie skeletu z iných dôvodov (nejasné 

bolesti chrbtice, nejasné bolesti kĺbov). 

 

Tab. 1 Súbor pacientov s diagnostikovaným karcinómom pľúc 

Charakteristika Hodnota 

Počet pacientov 60 

Priemerný vek 66,65 

Rozsah veku (roky) 50 – 84 

Pohlavie počet 

Muži 46 (76,67 %) 

Ženy 14 (23,33 %) 

Histologický typ karcinómu počet 

Epidermoidný karcinóm 21 (35 %) 

Adenokarcinóm 20 (33,33 %) 

Veľkobunkový karcinóm 3 (5 %) 

NSCLC s neuroendokrinnou komponentou 3 (5 %) 

Bližšie neurčený NSCLC 3 (5 %) 

SCLC 9 (15 %) 

Typický karcinoid 1 (1,67 %) 

NSCLC – (non-small-cell lung cancer) nemalobunkový karcinóm pľúc, SCLC – (small cell lung 

cancer) malobunkový karcinóm pľúc 

 

Kostné metastázy sme pri celotelovej scintigrafii skeletu zistili v 15 prípadoch (25 %), 

pravdepodobné v 11 prípadoch (18,33 %) a u 34 pacientov (56,67 %) neboli kostné metastázy 

prítomné. Nález CSS sme rozdelili aj podľa pohlavia a veku pacientov (Tab. 2, Tab 3). 
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Nezistili sme vzťah medzi prítomnosťou kostných metastáz a pohlavím (p = 0,3663), ani 

medzi nálezom kostných metastáz a vekom pacientov (p = 0,4148).  

 

Tab. 2 Nález celotelovej scintigrafie skeletu u pacientov s karcinómom pľúc 

Pacienti                   

n 

Prítomné mts         

n 

Pravdepodobné mts      

n 

Neprítomné mts 

    n 

Muži  46 12 10 24 

Ženy  14 3 1 10 

Spolu 60 15 11 34 

mts – metastázy, n – počet pacientov,. p = 0,3663; prítomnosť mts nie je asociovaná s pohlavím 
 

Tab. 3 Nález celotelovej scintigrafie skeletu u pacientov s karcinómom pľúc 

Vek (roky) 
Prítomné mts 

n 

Pravdepodobné mts 

n 

Neprítomné mts 

n 

41 – 50 1 0 0 

51 – 60 2 3 5 

61 – 70 8 4 16 

71 – 80 3 3 12 

81 – 90 1 1 1 

mts – metastázy, n – počet pacientov. p = 0,4148; nie je vzťah medzi vekom a prítomnosťou mts 

 

Pri hodnotení lokalizácie boli kostné metastázy najčastejšie prítomné v stavcoch 

chrbtice, v rebrách, panvových a stehenných kostiach, v lebke, lopatke, ramennej kosti 

a menej často aj v hrudnej a kľúčnej kosti (Tab. 4).  

 

Tab. 4 Lokalizácia kostných metastáz podľa nálezu pri celotelovej scintigrafii skeletu 

Lokalizácia 
Počet pacientov podľa                  

lokalizácie kostných mts n 
% 

Stavec 12 80 

Rebro 11 73,33 

Panvové kosti 10 66,67 

Lebka 9 60 

Lopatka 9 60 

Stehenná kosť 9 60 

Ramenná kosť 8 53,33 

Hrudná kosť 4 26,67 

Kľúčna kosť 1 6,67 

mts – kostné metastázy, n – počet pacientov s daným nálezom  

lokalizácie kostnej metastázy 
 

Z 15 pacientov so zistenými prítomnými kostnými metastázami pri CSS boli kosti 

axiálneho a aj apendikulárneho skeletu postihnuté v 12 prípadoch. Čisto axiálny skelet bol 
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kostnými metastázami postihnutý v 2 prípadoch a čisto apendikulárny v jednom prípade (Tab. 

5). 

 

Tab. 5 Lokalizácia kostných metastáz v axiálnom a apendikulárnom skelete podľa nálezu pri 

celotelovej scintigrafii skeletu 

Postihnutie skeletu Počet prípadov % 

Skelet axiálny 2 13,33 

Skelet apendikulárny 1 6,67 

Skelet axiálny aj apendikulárny 12 80 

 

Hybridné vyšetrenie SPECT/CT sme v rámci CSS použili v 14 prípadoch, a to v 4 

prípadoch u pacientov s prítomnými kostnými metastázami, v 5 prípadoch u pacientov 

s nálezom pravdepodobných kostných metastáz a u 5 pacientov bez nálezu kostných metastáz. 

Kostné metastázy sa za použitia SPECT/CT potvrdili v 4 prípadoch a v 5 prípadoch vylúčili, 

čo poukazuje na prínos tohto hybridného vyšetrenia. V 5 prípadoch však použitie SPECT/CT 

neprinieslo očakávané upresnenie diagnózy kostných metastáz (Tab. 6). 

 

Tab. 6 Využitie hybridného vyšetrenia SPECT/CT vzhľadom k nálezu pri celotelovej 

scintigrafii skeletu 

Pacienti  
Prítomné mts       

n=15 

Pravdepodobné      

mts n=11 

Neprítomné mts     

n=34 

SPECT/CT 4/15 5/11 5/34 

mts – kostné metastázy, n – počet pacientov, SPECT/CT – jednofotónová emisná výpočtová 

tomografia/výpočtová tomografia (single photon emission computed tomography/computed 

tomography) 

 

Zhodnotili sme aj prítomnosť metastáz v iných lokalizáciách, mimo kostných štruktúr. 

Z celkového počtu 60 pacientov boli metastázy okrem 15 prípadov mts v kostiach prítomné 

najčastejšie v pečeni v 12 prípadoch, v 9 prípadoch v mozgu, v 9 v nadobličke a v 8 prípadoch 

v pľúcach (Tab. 7). 

 

Tab. 7 Lokalizácia metastáz v ďalších orgánoch u pacientov s karcinómom pľúc 

Lokalizácia metastázy Počet prípadov % 

Kosť 15 25 

Pečeň 12 20 

Mozog 9 15 

Nadoblička 9 15 

Pľúca 8 13,33 

Pleura 2 3,33 

Oblička 2 3,33 

Slezina 1 1,67 



263 

 

Diskusia 

Kostné metastázy majú za následok vznik komplikácii, ako sú bolesti, patologické 

fraktúry a hyperkalciémia. Poškodenie stavcov chrbtice môže viesť k ich kompresii (11, 12). 

Coleman popisuje vysokú incidenciu – 70 % kostných metastáz u pacientov s karcinómom 

pľúc (4). Hetzel a kol. popisujú vo svojom súbore prítomnosť kostných metastáz u 40 

pacientov s karcinómom pľúc (33 %) (13). V našom súbore pacientov boli kostné metastázy 

prítomné v 15 prípadoch (25 %). Najčastejšie sme kostné metastázy pozorovali v stavcoch 

chrbtice (80 %), v rebrách (73,33 %), v panvových kostiach (66,67 %), stehenných kostiach 

(60 %), v lebke (60 %), lopatke (60 %), ramennej kosti (53,33 %) a menej často aj v hrudnej 

(26,67 %) a kľúčnej kosti (6,67 %). Tsuya a kol. zistili vo svojom súbore pacientov 

s karcinómom pľúc najčastejšiu lokalizáciu kostných metastáz v chrbtici (50 %), v rebrách 

(27,1 %), bedrových kostiach (10 %), v krížovej kosti (7,1 %), stehennej kosti (5,7 %) 

a v ramenných kostiach, lopatkách a v hrudnej kosti (2,9 %) (5). 

Pri porovnaní CSS s inými zobrazovacími vyšetreniami ako je pozitrónová emisná 

tomografia/výpočtová tomografia (positron emission tomography/computed tomography, 

PET/CT) s 2-[18F]-fluoro-2-deoxy-D-glukózou (18F-FDG) a magnetická rezonancia (MR) sa 

zistila vyššia diagnostická hodnota (vyššia senzitivita a špecificita) PET/CT pri diagnostike 

kostných metastáz u pacientov s karcinómom pľúc v porovnaní s MR a CSS (14, 15, 16). 

V poslednom období sa objavujú správy o upresnení diagnostiky kostných metastáz, najmä na 

zistenie včasných štádii a včasného rozvoja kostných metastáz použitím hybridného 

vyšetrenia jednofotónová emisná výpočtová tomografia/magnetická rezonancia (single photon 

emission computed tomography/magnetic resonance, SPECT/MR) (17, 18). 

Záver 

Celotelová scintigrafia skeletu patrí k jednoduchým, základným a dostupným 

zobrazovacím vyšetreniam slúžiacim na diagnostiku kostných metastáz u pacientov 

s karcinómom pľúc s možnosťou upresnenia lokalizácie a diferenciálnej diagnostiky kostných 

lézií použitím SPECT/CT. Predpoklad väčšieho využitia PET/CT s 18F-FDG, ako vyšetrenia 

senzitívnejšieho v diagnostike kostných metastáz by prichádzalo do úvahy pri lepšej 

dostupnosti tohto vyšetrenia a použitím protokolu snímania celého tela pacienta. Vývojom 

prístrojovej techniky SPECT/MR v rámci scintigrafie skeletu možno do budúcnosti očakávať 

zlepšenie diagnostiky kostných metastáz, najmä v ich včasných štádiách. 
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