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RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCIE 

 

CONFERENCE OVERVIEW 

 

 

Štvrtok 23. jún 2016 – Thursday June 23, 2016 

 

   9:30 Registrácia (Hotel Victoria Martin) - Registration (Hotel Victoria Martin) 

 10:30 Otvorenie konferencie - Opening Ceremony 

  Odovzdanie ceny Slovenskej fyziologickej spoločnosti SLS 

 The prize-giving from Slovak Physiological Society of SMS                 

 to prof. MUDr. Zoltán Tomori, DrSc. 

10:50 – 11:15 Slávnostná prednáška - The Lecture in Honor of Professor Tomori         

(prof. Javorka) 

11:15 – 11:40 Slávnostná prednáška - The Honor Lecture (prof. Tomori) 

11:40 – 13:00 Prestávka na obed - Lunch break 

13:00 – 15:10 Sála A: Zmeny funkcie dýchacích ciest v podmienkach zápalu 

  Farmakologické ovplyvnenie obranných mechanizmov dýchacích ciest 

  Hall A: Airways defence and inflammation – pharmacological approach 

15:10 – 15:40 Prestávka s občerstvením - Coffee break 

13:00 – 15:20  Sála B: Účinky elektromagnetického žiarenia na živý organizmus 

 Hall B: The effects of electromagnetic radiation on living organism 

15:20 – 15:50 Prestávka s občerstvením - Coffee break 

15:40 – 17:20  Sála A: Divízia Respirológia BioMedu Martin – nové možnosti  

respirologického výskumu 

Hall A: The new prospects in respiratory research at the division of BioMed 

Martin 

15:50 – 17:20  Sála B: Štruktúra a funkcia viscerálnych nervových zakončení                     

v respiračnom a gastrointestinálnom systéme  

Hall B: Structure and function of afferent nerves in the airways                         

and  gastrointestinal system 

 19:00  Spoločenský večer - Social evening



 

Piatok 24. jún 2016 – Friday June 24, 2016 

 

09:00 – 10:30 Sála A: Inhibítory fosfodiesteráz  

 Hall A: PDE inhibitors 

10:30 – 11:00 Prestávka s občerstvením – Coffee break 

09:00 – 11:00 Sála B: Sympózium „Cough it up“ – z laboratória do klinickej praxe  

 Hall B: Cough it up – from lab to clinic  

11:00 – 11:30 Prestávka s občerstvením – Coffee break 

11:00 – 12:25 Sála A: Varia 

11:30 – 12:45  Sála B: Bunkové dýchanie – dýchací reťazec  

 Hall B: Cellular breathing – respiratory chain 

12:45 – 14:00   Prestávka na obed – Lunch break  

14:00 – 16:05  Sála A: Nové diagnostické metódy v respirológii – Hodnotenie zápalu          

v dýchacích cestách v detskom veku  

Hall A: The new diagnostic methods in respirology – Evaluation of airways 

inflammation in infancy 

14:00 – 16:00   Sála B: Sympózium „Cough it up“ – mechanizmy obrany dýchacích ciest 

  Hall B: Cough it up – the control of airway defense 

             16:05  Ukončenie konferencie – Closing Ceremony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM KONFERENCIE 25. MARTINSKÉ DNI DÝCHANIA 2016 

25th Martin’s Days of Respiration 2016 – conference program 
 

ŠTVRTOK 23. jún 2016 – Thursday June 23, 2016 

 

 9:30 Registrácia – Registration (Hotel Victoria Martin) 

 

10:30 Otvorenie 25. Martinských dní dýchania – Opening Ceremony 

 Čestné predsedníctvo: prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc. 

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. 

prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc. 

 
 

10:40 Odovzdanie ceny Slovenskej fyziologickej spoločnosti SLS  

pre prof. MUDr. Zoltána Tomoriho, DrSc. 

The prize-giving from Slovenská fyziologická spoločnosť SLS  

to prof. MUDr. Zoltán Tomori, DrSc. 
 

10:50 – 11:15 Slávnostná prednáška – The Lecture in Honor of Professor Tomori 

prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.:  

Jubilant Prof. MUDr. Zoltán Tomori, DrSc. 
 

11:15 – 11:40 Slávnostná prednáška – The  Honor Lecture 

prof. MUDr. Zoltán Tomori, DrSc.: 

Prerušenie funkčných porúch vitálnych funkcií silným voluntárnym 

inspiračným a exspiračným úsilím. 
 

11:40 – 13:00 Prestávka na obed – Lunch break 

 

Sála A - Hall A 

13:00 – 15:10 Zmeny funkcie dýchacích ciest v podmienkach zápalu 

Farmakologické ovplyvnenie obranných mechanizmov dýchacích ciest 

Airways defence and inflammation – pharmacological approach 

(Projekt 0305-12 podporovaný agentúrou  APPV) 

 Predsedníctvo: doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., mim. prof. 

doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD. 

(11 min. prednáška, 5 min. diskusia) 

 

1. Vplyv dlhodobej inhibície aktivity CRAC kanálov na bronchiálnu hyperreaktivitu, 

alergický zápal  a remodeláciu DC v experimentálnych podmienkach - Long-term 

CRAC channel inhibition attenuates allergic inflammation, airway hyperreactivity 



and remodeling in ovalbumin-induced animal models of asthma. Šutovská M, 

Kocmálová M, Kazimierová I, Jošková M, Pappová L, Adamkov M, Fraňová S. 

2. Vysoko-napäťové kalcium-senzitívne draslíkové kanály (BKCa) a alergická astma. 

Kocmálová M, Adamkov M, Jošková M, Kazimierová I, Šutovská M, Fraňová S. 
 

3. Vplyv dlhodobého podania kombinovanej inhalačnej terapie salmeterolom                      

a budesonidom na obranné mechanizmy dýchacích ciest v podmienkach 

experimentálne vyvolaného alergického zápalu. Pappová L, Jošková M, Kazimierová I,  

Šutovská M, Fraňová S. 
 

4. Terapeutický potenciál flavonolu – morin v liečbe astmy hodnotený 

v experimentálnych podmienkach. Kazimierová I, Jošková M, Pappová L, Šutovská M, 

Fraňová S. 
 

5. Účinok polysacharidov izolovaných z druhov rodu Terminalia na chemicky 

indukovaný kašeľ in vivo. Sivová V, Nosáľová G, Bera K, Ray B. 
 

6. Zlepšenie histopatologických zmien v pľúcach po liečbe budesonidom u zvierat                   

s modelom ARDS. Bálentová S, Adamkov M, Košútová P, Mikolka P, Mokrá D. 
 

7. Vplyv intravenózneho glukokortikoidu na zápal a apoptózu  pri experimentálnom 

akútnom poškodení pľúc. Košútová P, Mikolka P, Bálentová S, Čalkovská A, Mokrá D. 
 

8. Benefit surfaktantovej terapie obohatenej glukokortikoidom na poškodenie pľúc             

pri mekóniom indukovanom ARDS. Mikolka P, Kopincová J, Košútová P, Čalkovská A, 

Mokrá D. 

 

15:10 – 15:40 Prestávka s občerstvením – Coffee break 

 

Sála B – Hall B 

13:00 – 15:20 Účinky elektromagnetického žiarenia na živý organizmus 

The effects of electromagnetic radiation on living organism 

 Predsedníctvo: prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc. 

prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. 

(10 min. prednáška, 5 min. diskusia) 

 

1. Úvodná prednáška (15 min.): 

Výsledky objektivizácie úrovní expozície elektromagnetickému poľu v mestách SR. 

Ľuboš Skurčák, Michal Savčák. VUJE, a.s., Skúšobné laboratórium elektromagnetických polí. 
 

2. Rádiofrekvenčné elektromagnetické pole ovplyvňuje variabilitu frekvencie srdca. 

Míšek J, Veterník M, Kohan M, Špigúthová D, Habiňáková H, Jakušová V, Jakuš J. 
 

3. Monitorovanie  úrovní  vyžarovania  zo zdrojov  vysokofrekvenčných 

elektromagnetických polí u adolescentov. Habiňáková H, Jakušová V, Špigúthová D,        

Míšek J, Jakuš J. 
 



4. Intenzita vyžarovania z mobilných telefónov v závislosti od druhu použitých 

mobilných sietí a charakteru prostredia.  
Kohan M, Koričarová S, Míšek J, Veterník M, 

Jakušová V, Jakuš J. 
 

5. Analýza výskytu železa v mozgu králikov. Kopáni M, Filová B, Biró Cs, Jakuš J. 

 

6. Deinoccocus radiodurans – the “invincible” bacteria and low frequency 

electromagnetic fields. Barabas J, Bereta M, Janoušek L, Radil R. 
 

7. Electromagnetic field effects on growth of yeast cells. Bereta M, Barabáš J, Janoušek L, 

Radil R. 
 

8. Účinky vysokofrekvenčných elektromagnetických polí pri expozícii králikov            

vo Faradayovej klietke. Špigúthová D, Míšek J, Jakušová V, Jakuš J. 
 

9. Modelovanie účinkov v liečbe nádorov protónovou terapiou verzus konformnou 

fotónovou terapiou. Višňovcová N, Zámečník Ľ.  

 

15:20 – 15:50 Prestávka s občerstvením – Coffee break 

 

Sála A - Hall A 

15:40 – 17:20 BioMed Martin – divízia Respirológia poskytuje nové možnosti 

respirologického výskumu 

The new prospects in respiratory research at the division of BioMed Martin 

 Predsedníctvo: prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc. 

doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. 

(12 min. prednáška, 5 min. diskusia) 

 

1. Úvodná prednáška (15 min.): 

Divízia Respirológia BioMed Martin: zriadenie - súčasný stav – perspektívy.     

Javorka K.  
 

2. Význam experimentálnych modelov akútnych respiračných ochorení pre klinickú 

prax a ich limitácie. Mokrá D.  
 

3. Pľúcny surfaktant: možnosti a smery výskumu. Čalkovská A.  
 

4. Farmakologické ovplyvnenie alergickej astmy v experimentálnych podmienkach. 

Fraňová S, Nosáľová G, Mokrý J, Jošková M, Šutovská M.  
 

5. Sledovanie aktivity aferentných nervových zakončení v dýchacích cestách                  

v klinických podmienkach. Péčová R, Tatár M.  
 

6. Význam monitorovania hladín liečiv pri farmakoterapii respiračných a iných 

ochorení. Mokrý J, Urbanová A, Kertys M. 



Sála B – Hall B 

15:50 – 17:20 Štruktúra a funkcia viscerálnych nervových zakončení v respiračnom                

a gastrointestinálnom systéme  

Structure and function of afferent nerves in the respiratory and gastrointestinal 

system  

 Chairs: prof. Dr. Med. Mieczyslaw Pokorski  

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. 

(short oral presentation 11 min., discussion 5 min.) 

 

1. Tutorial lectures (20 min.): 

TRPA1 channels in the regulation of hypoxic hyperventilation. Pokorski M, Takeda K, 

Okada Y. (Opole, Poland) 
 

2. The structure of the visceral afferent nerves in the airways. Hennel M, Harsányiová J, 

Tatár M, Kollárik M. 
 

3. Novel method for the study of structure-function relationship in airway cough 

receptors. Harsányiová J, Trančíková A, Tatár M, Kollárik M. 
 

4. The analysis of the voltage gated sodium channels in the visceral afferent nerves 

innervating the esophagus. Švajdová S, Kocmálová M, Trančíková A, Brozmanová M, 

Kollárik M. 
 

5. The expression of acid sensing ion channels (ASIC) in vagal afferent nodose neurons 

innervating the trachea in the guinea pig. Pavelková N, Kocmálová M, Tatár M,       

Kollárik M, Trančíková A. 

 

 
 

19:00 Spoločenský večer – Social evening 



PIATOK 24. jún 2016 – Friday June 24, 2016 

 

Sála A - Hall A 

9:00 – 10:30 Inhibítory fosfodiesteráz 

PDE inhibitors 

 Predsedníctvo: doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. 

doc. MUDr. Daniela Mokrá, PhD. 

(11 min. prednáška, 5 min. diskusia) 

 

1. Úvodná prednáška (20 min.): 

Inhibícia fosfodiesterázy v dýchacích cestách. Mokrý J. 

 

2. Porovnanie neselektívnej a selektívnej inhibície fosfodiesterázy v experimentálne 

navodenom modeli alergického zápalu dýchacích ciest u morčiat. Urbanová A,     

Kertys M, Šimeková M, Mokrá D, Mokrý J. 
 

3. Vplyv inhibície PDE4 (roflumilast) a PDE5 (tadalafil) na eozinofilový zápal 

dýchacích ciest u morčiat. Mokrý J,
 
Urbanová A, Kertys M, Medveďová I, Mikolka P, 

Košútová P, Mokrá D. 
 

4. Vplyv selektívnych PDE inhibítorov, roflumilastu a olprinonu, na reaktivitu 

dýchacích ciest v podmienkach alergénom navodenom zápale dýchacích ciest.     

Kertys M, Urbanová A, Mokrý J. 
 

5. Inhibítory fosfodiesteráz v liečbe experimentálneho syndrómu aspirácie mekónia. 

Mokrá D, Mokrý J, Drgová A, Tonhajzerová I, Višňovcová Z, Čalkovská A. 

 

10:30 – 11:00 Prestávka s občerstvením – Coffee break 

 

Sála B – Hall B 

9:00 – 11:00 Sympózium „Cough it up“ – z laboratória do klinickej praxe 

Cough it up – from lab to clinic 

 Chairs: prof. Dr. Teresa Pitts, PhD. 

doc. MUDr. Jana Plevková, PhD. 

(short oral presentation 11 min., discussion 5 min.) 

 

1. Tutorial lecture (20 min.): 

 Pressure points triggering the urge to cough. Fontana G. (Florence, Italy) 
 

2. Tutorial lecture (20 min.): 

The Coordination of Cough and Swallow in Humans. Pitts T. (Kentucky, USA) 
  

3. Tutorial lecture (20 min.): 

Cough frequency in bronchiectasis. Spinou A. (London, UK) 

 



4. The overview of polysaccharides with cough suppressive activity: Which structural 

properties appear to be essential? Sivová V, Ray B, Gosh K, Nosáľová G. 
 

5. The application of mathematical modeling in ambulatory cough monitoring. Klčo P, 

Tatár M, Kollárik M. 
 

6. Ovarian cycle and its influence on selected cough parameters in young female. 

Kavalčíková-Bogdaňová N, Kováčiková L, Buday T, Biringer K, Siváková J, Čalkovský V, 

Antošová M, Plevková J. 
 

11:00 – 11:30 Prestávka s občerstvením – Coffee break 

 

Sála A – Hall A 

11:00 – 12:25 Varia  

 Predsedníctvo: prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc. 

doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD. 

(12 min. prednáška, 5 min. diskusia) 

 

1. Elektrofyziologická analýza mechanizmov senzitizácie viscerálnych nociceptorov 

účinkom adenozínu. Brozmanová M, Mazúrová L, Tatár M, Kollárik M.  
 

2. Vplyv anestetík na frekvenciu pohybu cílií v dýchacích cestách. Jošková M, Ďurdík P, 

Koniar D, Hargaš L, Bánovčin P, Khazei V, Fraňová S.  
  

3. Lipopolysacharidom indukované poškodenie pľúcneho surfaktantu a jeho 

zvrátenie. Kolomazník M, Žila I, Košútová P, Mokrá D, Čalkovská A.  
 

4. Primárna ciliárna dyskinézia verzus cystická fibróza. Marušiaková L, Ďurdík P, 

Sňahničanová Z, Zeliesková M, Bánovčin P.  
 

5. Respiračná sínusová arytmia- psychofyziologický marker pri adolescentnej 

depresii? Mešťaníková A, Ondrejka I, Mešťaník M, Hrtánek I, Cesneková D, Tonhajzerová I.  
 

Sála B – Hall B 

11:30 – 12:45 Bunkové dýchanie – dýchací reťazec 

Cellular breathing – respiratory chain  

 Predsedníctvo: doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD. 

Dr. Marian Fabian, CSc. 

(11 min. prednáška, 5 min. diskusia) 

 

1. Úvodná prednáška (20 min.): 

Cytochrome c oxidase - a key component of oxidative phosphorylation: regulation                    

and modulation of its catalytic mechanism. Jancura D, Fabian M.  
 

2. The role of cardiolipin for function and stability of cytochrome c oxidase. Sedlák E, 

Musatov A, Varhač R.  
 



3. Intermediates of cytochrome c oxidase during reduction of molecular oxygen.  

Fabian M, Jancura D.  
 

4. Cytochrome c oxidase – a terminal complex of the respiratory chain. Musatov A, 

Sedlák E, Varhač R.  

 
 

12:45 – 14:00 Prestávka na obed – Lunch break 

 
 
 

Sála A – Hall A 

14:00 – 16:05 Nové diagnostické metódy v respirológii – Hodnotenie zápalu v dýchacích 

cestách v detskom veku 

The new diagnostic methods in respirology – Evaluation of airways 

inflammation in infancy 

 Predsedníctvo: doc. MUDr. Eva Babušíková, PhD. 

doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA 

(11 min. prednáška, 5 min. diskusia) 

 

1. Úvodná prednáška (15 min.):  

Bronchiálna astma a možností klinického monitoringu ochorenia. Jeseňák M, 

Babušíková E, Bánovčin P.  
 

2. (15 min.)  

Vybrané aspekty etiopatogenézy bronchiálnej astmy v detskom veku. Babušíková E, 

Jurečeková J, Evinová A, Jeseňák M.  
 

3. Periostín ako nový marker alergického zápalu dýchacích ciest. Zeliesková M,            

Jeseňák M, Bánovčin P, Babušíková E.  
 

4. Prediktívna hodnota pupočníkových IgE vo vzťahu k rozvoju respiračných 

alergických prejavov. Petrovičová O, Jeseňák M, Babušíková E, Bánovčin P.  
 

5. Adenoidné vegetácie a alergický zápal v dýchacích cestách. Bugová G, Uhliarová B, 

Hajtman A, Jeseňák M.  
 

6. (15 min.) 

Ciliopatie – nové diagnostické postupy. Ďurdík P, Marušiaková L, Hargaš D, 

Bacmaňáková I, Sňahničanová Z, Bánovčin P.  
  

7. Nasal nitric oxide in healthy adults. Antošová M, Mokrá D, Košútová P, Benčová A.  

 

 

 

 

 



 
 

Sála B – Hall B 

14:00 – 16:00 Sympózium „Cough it up“ – mechanizmy  obrany dýchacích ciest 

Cough it up – control  of airway defense 

 Chairs: prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc. 

doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD. 

(short oral presentation 11 min., discussion 5 min.) 

 

1. Tutorial lecture (20 min.): 

Reversal of functional disorders by voluntary SNIFF and EXPIRE. Tomori Z. 
 

2. What we know about female guinea pig model for cough research? Plevkova J,            

Buday T, Kovacikova L, Sorkness A, Kavalcikova-Bogdanova N.  

 

3. Functional and molecular verification of house dust mite experimental model            

of airway hypersensitivity. Buday T, Gavliakova S, Mokry J, Medvedova I, Mokra D, 

Kosutova P, Kovacikova L, Ruzinak R, Plevková J. 
 

4. Volume-related feedback during the cough reflex. Kotmanova Z, Simera M, Veternik M, 

Jakus J, Poliacek I.  
 

5. Changes In Vagal Afferent Drive Alter Tracheobronchial Coughing In Anesthetized 

Cats. Simera M, Poliacek I, Veternik M, Babalova L, Kotmanova Z, Jakus J.  
 

6. Blocking of primary cough afferent drive - computer simulations. Veternik M, 

Babalova L, Simera M, Jakus J, Poliacek I.  
 

7. Combined or hybrid defensive airway reflexes. Poliacek I, Jakus J, Pitts T, Bolser D, 

Veternik M, Kotmanova Z, Plevkova J, Dobrolubov B, Babalova L, Visnovcova N, Machac P, 

Tomori Z, Stransky A, Barani H, Misek J, Huskova L, Simera M. 

 
 

16:05 Ukončenie  25. Martinských dní dýchania – Closing Ceremony 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstrakty – Abstracts 



Nasal nitric oxide in healthy adults 

 

Martina Antošová1, Daniela Mokrá1,2, Petra Košútová2, Alica Benčová3 

 

1BioMed Martin, Divízia respirológia, JLF UK v Martine, 2Ústav fyziológie, JLF UK v Martine, 
3Klinika pneumológie a ftizeológie, Univerzitná nemocnica Martin 

 

Introduction: Nitric oxide (NO) is an important endogenous mediator with significant 

position in the respiratory system. Synthesis of NO is influenced by endogenous and 

exogenous factors with different effects. The level of NO is changed mainly during the 

inflammatory process. The attribute of gas phase stability was exploited in diagnostic 

process of respiratory diseases. Analysis of nasal nitric oxide (nNO) however, is not 

validated so far as a method useful in the diagnostic process.  

Aim: To the best of our knowledge, there is a lack of reference values with possible 

identification of factors modulating the nNO levels.  

Methods: We studied a homogeneous control group of healthy adult volunteers, n=55.  

Nasal NO values were obtained by NIOX MINO® (Aerocrine, Sweden) according to the 

recommendations of the ERS &ATS. Gender, age, height, body weight, waist-to-hip ratio, 

FEV1/FVC, PEF and numbers of leukocytes, eosinophils, basophiles and monocytes were 

studied as potential variables influencing the levels of nNO. The data were processed in 

Microsoft Excel and SYSTAT. For the correlation of nNO with selected parameters 

Spearman analysis was used. Correlation analysis was calculated for all obtained data.  

Results and conclusion: The complexity of the results allowed us to create a 

homogeneous control group for nNO and these data can be used further as the reference 

data for given variables. Reference data for nNO, and pointing the individual parameters of 

tested subjects make our study an interesting pilot project in the noninvasive monitoring of 

the upper airways inflammation.  

 

This work was supported by VEGA  1/0062/13 and project „Increase the possibilities for 

career growth in the medical sciences“-  „Project is co-financed from EÚ sources“ – ESF – 

European social found. 



Vybrané aspekty etiopatogenézy bronchiálnej astmy v detskom 
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Úvod a ciele: Bronchiálna astma (BA) je komplexné chronické zápalové ochorenie 

dýchacích ciest, ktoré zahŕňa integrované odpovede na známe ako i neznáme spúšťače. Je 

to ochorenie, ktoré zasahuje ako aj ďalej ovplyvňuje činnosť viacerých typov buniek 

dýchacích ciest (epitelové bunky, bunky hladkých svalov) či imunitného systému (mastocyty, 

dentritické dendritové bunky, bazofily, eozinofily). Mnohé štúdie naznačujú, že dôležitým 

činiteľom v patogenéze BA sú genetické faktory. Astma však nie je jednoduchá genetická 

abnormalita, ale zložité multigenetické ochorenie so silný modifikujúcim vplyvom prostredia. 

Ukazuje sa, že oxidačný stres a produkcia reaktívnych foriem kyslíka majú dôležitú úlohu 

v patogenéze BA. Cytokíny (napr. interleukíny, chemokíny) sú malé bielkovinové mediátory, 

ktoré hrajú celistvú úlohu v koordinácii a stálosti zápalu v BA. Interleukín 6 (IL-6) je pro- ako 

aj anti-zápalový cytokín, dôležitý mediátor akútnej fázy odpovede. Naším cieľom bolo 

študovať profil detských astmatických pacientov: markery oxidačného poškodenia, 

koncentrácie interleukínov, jednonukleotidové polymorfizmy. 

Metóda: Markery oxidačného poškodenia sme stanovili spektrofotometricky, pomocou 

chemiluminiscenčnej imunoanalýzy sme stanovili koncentrácie interleukínov a polymerázova 

reťazová reakcia s následnou restrikčnou analýzou sa využila na detekciu polymorfizmov. 

Výsledky: Detskí pacienti mali štatisticky významne zvýšené markery oxidačného 

poškodenia. Analyzovali sme dva polymorfizmy IL-6 rs1800795 a rs1800796. V prípade 

polymorfizmu rs1800795 sme pozorovali asociáciu polymorfizmu s BA (OR=3,4, 95% 

CI=2,045-5,638, p < 0,001). Pre polymorfizmus rs1800796 sme nepozorovali asociáciu s BA. 

Pacienti s rizikovým genotypom mali štatisticky zvýšenú koncentráciu vydychovaného NO (p 

< 0,05). Ďalšie parametre ako oxidačné poškodenie, koncentrácia IL-6 ako aj spirometrické 

funkcie neboli u pacientov s rizikovým genotypom zvýšené. 

Závery: Bronchiálna astma predstavuje ochorenie s komplexnou etiológiou a variabilnou 

expresiou génov. Nami pozorované vzťahy medzi jednotlivými vybranými markermi 

z rôznych oblastí chronického astmatického zápalu túto komplexnosť potvrdzujú. Identifikácia 

konkrétnych markerov by mohla následne prispieť k zlepšeniu klinického monitoringu 

detských astmatikov ako aj voľbe správnej liečebnej stratégie. 

 

Grantová podpora: VEGA 1/0252/14 
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Introduction: The research of electromagnetic fields and influence thereof on living 

systems is still a hot topic today. In spite of almost a decade of various scientific studies, no 

final conclusions have been drawn, although the classification of extremely low frequency 

magnetic fields and radiofrequency electromagnetic fields as class 2B carcinogens has 

certainly tipped the scales in this long debate. Adding more fuel to the fire, we present an 

interesting preliminary finding pertaining to exposure of the bacteria Deinococcus 

radiodurans, an extremophilic bacterium and one of the most radiation-resistant organisms, 

to low frequency electromagnetic fields. 

Materials and methods: Deinococcus radiodurans (1700) bacteria were first grown in 

glucose solution and then equally dispensed in two microtiter plates (100 µl per plate). One 

plate was placed within the cavity of the exposure coil and subject to 2 or 4 hours of 

exposure (individual experiments) to low frequency electromagnetic field (1,24 kHz, magnetic 

flux density 1,6 mT) while the control plate was shielded. At the 2 or 4 hour mark, the whole 

contents of the microtiter plates was dispensed in individual blood agar plates and grown for 

24 hours in isothermal chamber (37-38°C) upon which colony forming unit counts were 

counted using the open-source OpenCFU software. 

Results and conclusion: Results indicate that the applied low frequency 

electromagnetic field has reduced the colony forming unit counts and thus the growth 

dynamics of both the 2 and 4 hour exposed samples. The average CFU ratio of 

exposed:control samples for 2 and 4 hour exposure was 0.85 and 0.45, respectively. While 

experiment results are both interesting and promising, the exact mechanism of action is still 

not clearly formulated and consequently further research in this area is warranted. 
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Úvod a ciele: K hlavným histopatologickým zmenám pri akútnom syndróme respiračnej 

tiesne (ARDS) patrí difúzne poškodenie pľúcnych alveol, zápal a edém. V minulosti viedla 

terapia ARDS pomocou kortikosteroidov k značne kontraverzným výsledkom. Cieľom našej 

štúdie je preto skúmať, či intratracheálne podanie kortikosteroidov môže zmierniť 

histopatologické zmeny a zlepšiť funkciu pľúc v experimentálnom modeli ARDS. 

Metodika: U dospelých králikov (novozélandský biely) sme vytvorili model ARDS, a to 

opakovanými lavážami pľúc fyziologickým roztokom (30 ml/kg), kým PaO2 neklesol pod 26.7 

kPa pri FiO2=1 (n=6). Druhej skupine sme intratracheálne podali kortikosteroid budesonid 

(Pulmicort susp inh, AstraZeneca; 0.25 mg/kg) (n=6). Tretiu skupinu tvorili zdravé 

neventilované kontroly (n=6). Po vytvorení príslušného modelu respiračného zlyhávania boli 

zvieratá zo skupiny ARDS a skupiny liečenej budesonidom ventilované kyslíkom počas 

nasledujúcich 5 hodín. Po usmrtení zvierat anestetikom sme vybrali pľúca. Tkanivo pravých 

pľúc sme použili na hodnotenie apoptózy buniek bronchov a pľúcnych alveol pomocou 

TUNEL metódy, na určenie stupňa pľúcneho edému a tiež niektorých markerov apoptózy a 

zápalu (IL-1beta, IL-6, IL-8, TNF alfa, IFN gamma, esRAGE, kaspáza-3 a pod.). 

Výsledky: Intratracheálne podanie budesonidu viedlo k zmierneniu pľúcneho edému, 

poklesu zápalovej infiltrácie a koncentrácie zápalových markerov a apoptózy, ako aj zníženiu 

počtu apoptotických buniek v epiteli alveol a bronchov, čo malo za následok zlepšenú pľúcnu 

ventiláciu. 

Závery: Liečba pomocou budesonidu viedla k zmierneniu prejavov ARDS, t.j. zápalových 

zmien, apoptózy pľúcneho epitelu a edému s tendenciou zlepšenia pľúcnych funkcií. Tieto 

poznatky naznačujú potenciál pre uplatnenie liečby kortikosteroidmi v klinickej praxi. 

 

Grantová podpora: „Martinské centrum pre biomedicínu“, ITMS kód: 26220220187, 

spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, APVV-0435-11, VEGA 1/0305/14. 
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Introduction: The extensive and ever-growing daily use of sources of electromagnetic 

fields raises important questions about the risks stemming from electromagnetic field 

interaction with living organisms. Numerous experimental studies indicate connection of 

various diseases with long-term electromagnetic field exposure. On the other hand, certain 

scientific works imply possible beneficial or therapeutic effects of electromagnetic fields. 

Several physical models of interaction of electromagnetic field and biological tissues have 

been presented, but none of them were generally accepted. The aim of our work is to 

investigate current physical models and conduct experiments verifying the validity of these 

models. 

Methods: In the presented work we investigate the model of ion parametric resonance 

and radical pair mechanism. According to the ion parametric resonance model, the vibrations 

of ions bound to protein molecules can be affected by exogenous combination of magnetic 

fields (static and time-varying). Our previous results indicate that biological effects could also 

be present when only time-varying fields are applied. Herein we present evaluation of 

Saccharomyces cerevisiae growth curve measurements when exposed to magnetic field 

generated by an exposure coil at frequency 1,6 kHz and magnetic flux density ~2.4 mT. Ten 

experiments under identical exposure conditions have been conducted and evaluated. The 

length of each experiment was 8 hours. The concentration of cells in control and exposed 

samples is measured hourly by microscopic cell counting. 

Results: The results indicate slower increase of cell concentration in exposed samples 

when compared to the control samples in each measurement. These findings are in 

consistent with our previous results that demonstrated smaller growth area of 

Saccharomyces cerevisiae cell cultures on Petri dishes in exposed samples when compared 

to control samples. 

Conclusion: The obtained results re-confirmed our assumption, based on previous 

results, that the time-varying magnetic field at frequency 1,6 kHz and magnetic flux density 

~2.4 mT could influence the growth dynamics of  Saccharomyces cerevisiae yeast strands.  
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Úvod a ciele: Adenozín predstavuje dôležitý zápalový a pronociceptívny mediátor. 

Klinické štúdie naznačujú, že endogénny adenozín prispieva k nekardiálnej bolesti na 

hrudníku a k mechanickej hypersenzitivite pažeráka aktiváciou pažerákových nociceptívnych 

nervových dráh. Predchádzajúce štúdie ukázali, že vágové nodózne nociceptory v pažeráku 

exprimujú adenozínový A2A receptor. Predpokladali sme, že aktivácia adenozínových A2A 

receptorov vyvolá mechanickú senzitizáciu pažerákových C-vlákien, ktorá je mediovaná cez 

TRPA1 iónový kanál. 

Metodika: Aktivitu vágových nodóznych aferentných C-vlákien sme zaznamenávali 

extracelulárne v izolovanom preparáte pažeráka morčaťa v podmienkach ex vivo. Hodnotili 

sme efekt farmakologickej aktivácie a inhibície adenozínového A2A receptora a 

potenciálneho efektorového iónového kanála TRPA1 na mechanickú odpoveď nodóznych C-

vlákien v pažeráku. 

Výsledky: Selektívny agonista adenozínového A2A receptora CGS21680 indukoval 

reverzibilnú mechanicku senzitizáciu vágových nodóznych C-vlákien ako odpoveď na 

distenziu pažeráka (10-30-60 mmHg). CGS21680 navodil (2.4±0.3)-násobné zosilnenie 

mechanickej odpovede pri tlaku 30 mmHg a koncentrácii 3nM (EC50). Selektívny 

antagonista A2A receptora SCH58261 inhiboval túto senzitizáciu. Aktivátor adenycyklázy 

forskolin (1-10μM) vyvolal (1.9±0.3)-násobné zvýšenie mechanickej odpovede, ktorá bola 

porovnateľná s odpoveďou na CGS21680. Neselektívny inhibitor PKA H89 čiastočne 

inhiboval mechanickú senzitizáciu navodenú CGS21680. Nakoniec selektívne antagonisty 

TRPA1 - AP18 a HC030031 zabránili mechanickej senzitizácii nodóznych C-vlákien 

indukovanej CGS21680. 

Závery: Aktivácia adenozínového A2A receptora vyvolala mechanickú excitabilitu 

vágových nodóznych C-vlákien. Farmakologická analýza indikuje účasť proteínkinázovej 

signálnej dráhy PKA s efektorovým iónovým kanálom TRPA1. 

 

Grantová podpora: Vega č. 1/0070/15 a BioMed Martin (ITMS: 26220220187). 
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Department of Pathophysiology finalized a project devoted to development and validation 

of new model suitable for cough research using the most common, perennial indoor allergen, 

which is house dust mite (HDM). In this abstract we present the most reliable trial. 

10 male guinea pigs (Dunkin-Hartley) were used as controls, 10 guinea pigs were 

sensitized by i.p. administration of ovalbumin and 10 guinea pigs were sensitized by 

inhalation of 0.25% of HDM aerosol in 7 days followed by inhalation of 0.5% of HDM in same 

protocol.  Sensitization was confirmed by prick tests. In sensitized animals, nasal symptoms, 

cough response and airway resistance were measured. Inflammatory status was confirmed 

by measurement of IL-4 and IL-5 levels in lung tissue homogenate and in blood and 

differential count of leukocytes was assessed in BALF and blood, samples were taken from 

euthanized subjects.  

Score of nasal symptoms was higher in OVA than in HDM group (control vs OVA vs 

HDM: 0 vs 5±1 vs 4±1 P<0.05 vs control). Number of coughs were significantly higher in both 

experimental groups (control vs OVA vs HDM 9±2 vs 16±3 vs 15±2 P<0.05 vs control), 

similar tendency was observed in cough latency. In HDM group, no significant changes were 

observed in airway resistance. IL-4 levels in lung homogenate were increased in both 

experimental groups (control vs OVA vs HDM 33.9 ± 1.14 vs 46.6 ± 2.69 [P<0.001] vs 43.17 

± 1.55 [P<0.01]). Similar pattern was seen in IL-5 levels (control vs OVA vs HDM 

203.3±15.52 vs 305.1±10.94 vs 477.8±7.07 [P<0.0001]). Differences in plasma levels of 

aforementioned ILs were not significant.  

HDM model can be used in the basic cough research and it is comparable with the OVA 

model, the disadvantage is the price of the antigen and possible risk of sensitization of the 

laboratory staff during manipulation with HDM.  

 

This work was supported by the project “Biomedical Center Martin” ITMS code: 

26220220187, the project is co-financed from EU sources. 
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Úvod a ciele: Adenoidné vegetácie (hyperplázia hltanovej mandle) sú časté u detí 

v predškolskom veku. Pri patologickom zväčšení hltanovej tonzily dochádza k obštrukcii 

nosovej dutiny, poruchám sluchu, recidivujúcim zápalom horných dýchacích orgánov a 

stredného ucha, chorobám dolných dýchacích orgánov, alebo fokálnej infekcii. Cieľom našej 

štúdie bolo analyzovať zmeny v markeroch alergického zápalu u detí s adenoidnými 

vegetáciami.  

Metódy: Do prospektívnej štúdie bolo zaradených 72 detí vo veku 2-12 rokov, ktorým 

bola vykonaná endoskopická adenotómia v celkovej anestézii na Klinike otorinolaryngológie 

a chirurgie hlavy a krku, UK JLF a UNM v Martine. Autori stanovovali prítomnosť atopie 

a analyzovali rozdiely v koncentrácii nazálneho NO a mikrobiálnej kolonizácie horných 

dýchacích orgánov (HDO) u atopikov a u detí bez atopie. 

Výsledky: Atopiu sme diagnostikovali u 83 % detí. Najčastejším aerolaergénom boli 

roztoče (58 %) a alergény mačky (25 %). U detí s atopiu sme v strednom nosovom 

priechode identifikovali signifikantne nižšiu kolonizáciu saprofytmi (p=0,037) a vyššie 

zastúpenie patogénov (p=0,045) v porovnaní s deťmi bez atopie. Priemerná koncentrácia 

nazálneho oxidu dusnatého v súbore 422 ± 41 ppb, pričom po zrealizovaní adenotómia táto 

hodnota signifikantne klesla. Prítomnosť atopie nemala vplyv na koncentráciu nNO (p = 

0,879). 

Záver: Atopia pravdepodobne zohráva úlohu v patogenéze adenoidných vegetácií. 

Komplexná antialergická liečba (systémová, lokálna) môže prispieť spolu s adenotómiou 

k normalizácii zápalu v HDO ako aj zmierneniu príznakov obštrukcie dýchacích ciest. 

Vyšetrenie kožnými prick testami by preto malo byť štandardnou súčasťou manažmentu 

a diagnostického prístupu u detí s adenoidnými vegetáciami. Atopia navyše ovplyvňuje 

mikrobiálnu kolonizáciu HDC.  Nazálny oxid dusnatý je možné detegovať aj u malých detí. 

Meranie nNO je neinvazívna vyšetrovacia metóda, ktorá môže prispieť k diagnostike 

ochorení horných ako aj dolných dýchacích orgánov. Zmeny v oblasti nNO môžu 

signalizovať obštrukciu ako aj zápal horných dýchacích orgánov. 

 

Grantová podpora: VEGA 1/0252/14 
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Pľúcny surfaktant je látka lipoproteínovej povahy, ktorá vystiela vnútorný povrch alveol 

a malých dýchacích ciest. Vo fyziológii dýchania zohráva nezastupiteľnú úlohu, čím si 

vyslúžil pozornosť vedcov a lekárov, ktorí sa intenzívne venujú všetkým aspektom od 

regulácie syntézy surfaktantu až po jeho klinický význam. 

Vytvorenie Laboratória pre výskum surfaktantu historicky vyplynulo z tradícií Martinskej 

školy respirológie, z ktorej sa koncom 80-tych rokov odčlenila problematika pľúcneho 

surfaktantu. Ide o širokú, dynamicky sa rozvíjajúcu a populárnu problematiku, ktorej sa 

pracovníci Ústavu fyziológie, so záujmom o perinatológiu a ontogenetické aspekty 

respiračného systému, venujú už dlhé roky. Rozvoj tematiky surfaktantu naštartovala 

spolupráca s Karolinska Institute v Štokholme (B.Robertson, T.Curstedt), ktorá umožnila 

získať skúsenosti s modelovaním nezrelosti pľúc a poškodenia surfaktantu, a s vyšetrovaním 

jeho aktivity pomocou surfaktometrov. Zavedenie niektorých in vitro a in vivo metodík na 

domácom pracovisku pomohlo tento smer rozvinúť natoľko, že zaujal mladších vedeckých 

pracovníkov, ktorí ho rozvíjajú ďalej.  

Riešené témy surfaktantu závisia od kooperujúcich pracovísk a korešpondujú s témami, 

ktoré riešia doktorandi. Ide najmä o imunologické aspekty surfaktantu (napr. vzťah 

lipopolysacharid vs. surfaktant, alebo význam surfaktantových proteínov v dýchacích 

cestách),  o vzťah poškodenia proteínov surfaktantu k respiračným poruchám 

u novorodencov a o inaktiváciu surfaktantu a jej funkčné dôsledky. Na zahraničnom 

pracovisku sa pracovníci laboratória podieľajú  na vývoji nových syntetických preparátov 

exogénneho surfaktantu. Laboratórium má možnosti vyšetrenia povrchovej aktivity rôznych 

tekutín (BAL tekutia, tracheálny aspirát), modelovania poškodenia surfaktantu a jeho 

reverzie, stanovenia proteínov surfaktantu ako markerov  poškodenia tkanív a pod. Ponúka 

možnosti na spoluprácu a zároveň ich aktívne vyhľadáva. V budúcnosti sa bude sústrediť na 

bližšie skúmanie mechanizmov interakcií surfaktantu a jeho inhibítorov. 
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Cíliopatie predstavujú genotypovo a fenotypovo heterogénnu skupinu ochorení, ktorých 

spoločným základom je izolovaná alebo kombinovaná porucha primárnej, motorickej alebo 

nodálnej cílie. Medzi najlepšie popísanú cíliopatiu postihujúcu dominantne motorickú cíliu 

respiračného epitelu patrí primárna ciliárna dyskinéza (PCD). Na ultraštruktúre cílie sa 

podieľa viac ako 250 bielkovín, ktorých genetický základ vytvára široké spektrum doposiaľ 

väčšinou nepoznaných abnormalít. V súčasnosti poznáme viac ako 30 génov asociovaných 

s PCD, najmä gény proteínov tvoriacich štruktúru ATPáza aktívnych dyneínových ramienok. 

Diagnostika PCD sa musí realizovať v špecializovaných centrách, ktoré sú schopné 

zabezpečiť čo najširšie spektrum diagnostických vyšetrení, ku ktorým patria typický fenotyp 

ochorenia a pozitívny výsledok minimálne dvoch z nasledujúcich diagnostických testov: 

vyšetrenie nazálne oxidu dusnatého, vysokorýchlostná videomikroskopia, transmisná 

elektrónová mikroskopia, imunoflourescenčná mikroskopia a genetická analýza. Základným 

kameňom v diagnostike je vysokorýchlostná mikroskopia, ktorá umožňuje detekciu aj 

funkčných PCD variant s normálnou, neporušenou ultraštruktúrou. Avšak senzitivita 

a špecificita vysokorýchlostnej mikroskopie do značnej miery závisí od skúseností 

vyšetrujúceho. Vyhodnotenie kinematiky riasiniek sa uskutočňuje v reálnom čase 

a spomalene, pričom kinematika je charakterizovaná kvalitatívnymi a kvantitatívnymi 

zmenami frekvencie, amplitúdy a krivky pohybu. Dôležitá je analýza pohybu z viacerých 

pohľadových uhlov. Definovanie správnej kinematiky cíliárneho pohybu umožňuje vybratie 

špecifických pohybových vzorov pre typické genotypovo definované ultraštrukturálne zmeny. 

Diagnostickým problémom stále zostávajú sekundárne cíliopatie, nakoľko cílie sú citlivé na 

poškodenie infekciou, fajčenie, vplyv liečiv a iných škodlivín, čo vedie k sekundárnej zmene 

kinematiky cílií a komplikuje stanovenie diagnózy. Včasná diagnostika a následná adekvátna 

liečba však znižujú riziko vzniku komplikácií a zvyšujú kvalitu života pacientov. 

 

Grantová podpora: VEGA 1/0252/14 a projekt Meranie kinematiky cílií respiračného traktu, 

ktorý je spolufinancovaná z EU zdrojov. 
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In aerobic organisms the respiration is the main source of the suitable form of the 

metabolic energy. In eukaryotes this process is localized in the cell organelles – 

mitochondria. The key component in the energy transformation is the respiratory electron 

transporting chain. This chain consists of several discrete membrane bound enzymes that 

transfer electrons from substrates to molecular oxygen. The terminal enzyme is cytochrome 

c oxidase (CcO) that catalyzes oxidation of ferrocytochrome c with O2. 

In one catalytic cycle of CcO participate one O2, four electrons and eight protons. Four H+ 

are used for the water production and another four are pumped through the membrane. The 

pumping process is driven by the release of the potential energy of electrons transferred via 

CcO to O2.  

The reduction of O2 to water takes place in the catalytic center composed by two 

cofactors, heme a3 and CuB. The whole reduction process proceeds sequentially through the 

series of intermediates defined by the number of electrons and protons delivered into the 

catalytic site.  At the level of 2- and 3-electron reduced O2 at the catalytic center two types of 

ferryl intermediates called ‘peroxy’ (P) and ferryl (F) form are produced. The accumulated 

evidence supports the view that these intermediates are involved in the proton pumping. In 

spite the importance of these two forms in the pumping their chemical nature is not 

established. 

We have used the purified CcO from bovine heart to study the redox state both of the P 

and F states and their relationship. The intermediates were prepared in relatively stable state 

by the physiological and artificial reactions. Application of the UV-Vis and EPR spectroscopy 

and the analytical biochemical methods help us to determine more completely the redox 

states of these two forms. 

  

Acknowledgements: This work was supported by FP7 EU project CELIM 316310.
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Alergická bronchiálna astma je chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest 

v patofyziológii ktorého participuje množstvo buniek imunitného systému a zápalových 

mediátorov. Chronický zápal vyvoláva  hyperreaktivitu dýchacích ciest s variabilnou 

obštrukciou, ktorá vedie k výskytu typických symptómov.  

Nové prístupy v terapii astmy použitím imunomodulačnej tzv. biologickej liečby,  

podávaním anticytokínov, monoklonálnych protilátok a fúzovaných proteínov nedosiahlo v 

prípade astmy očakávaný výsledok. Z uvedených dôvodov trendom v terapii astmy je 

neustále hľadanie nových zdrojov  látok s bronchodilatačným a zároveň protizápalovým 

účinkom. Nové terapeutické prístupy by  mohli byť účinné v liečbe astmy, prevencii výskytu a 

exacerbácie astmy ako aj znížení nežiaducich účinkov súčasných antiastmatík používaných 

v klinickej praxi. Laboratórium experimentálnej farmakológie (JLF UK, BioMed Martin) je 

pracoviskom, ktoré sa dlhodobo venuje problematike farmakologického ovplyvnenia 

alergickej astmy v experimentálnych podmienkach. V experimentoch je využívaný animálny 

model alergického zápalu, u ktorého boli preukázané patofyziologické znaky (zvýšenie 

citlivosti kašľa, bronchokonstrikcie a  kinematiky cílií, zvýšenie aktivácie mastocytov, 

zápalové zmeny a remodelácia dýchacích ciest) podobné priebehu ochorenia v humánnych 

podmienkach. 

Experimentálne aktivity pracoviska sú v súčasnosti zamerané na  sledovanie účinnosť 

látok fungujúcich na inej molekulárnej úrovni ako aktuálne podávané antiastmatiká: látok 

modulujúcich funkciu iónových kanálov, selektívnych inhibítorov fosfodiesteráz a 

polyfenolických látok, ktoré operujú na mnohých úrovniach alergického zápalu. Z hľadiska 

prevencie exacerbácie astmy zaujímavú skupinu látok predstavujú rastlinné polysacharidy. 

Výber farmakologických skupín vychádza z aktuálnych poznatkov o patomechanizme 

alergického zápalu a jeho nových regulačných mechanizmoch. U sledovaných látok sú 

komplexne vyšetrené obranné mechanizmy dýchacích ciest (kašeľ, bronchokonstrikcia a 

pohyb cílií riasinkového epitelu), stupeň zápalu (stanovenie zápalových cytokínov a faktorov, 

degranulácia mastocytov, hladiny vydychovaného NO, expresia NO syntáz a  zmeny ďalších 

biochemických parametrov) a stupeň remodelácie dýchacích ciest.     

Pracovisko dosiahlo a publikovalo v uvedenej oblasti množstvo originálnych výsledkov, 

ktoré prispejú k obohateniu poznatkov o patofyziológii alergického zápalu aby mohli obohatiť 

paletu liečiv ktoré by sa mohli využiť buď v liečbe alebo prevencii alergického zápalu.  

 

Projekt je podporovaný grantmi:  APVV-0305-12, VEGA 1/0165/14, MZ 2012/35-UKMA-

12. Projektmi spolufinancovanými zo zdrojov EÚ -CEKR II, Meranie kinematiky cílií 

respiračného traktu. 
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Úvod a ciele: Popularita bezdrôtových komunikačných zariadení rýchlo narastá najmä u 

detí a adolescentov. Mobilný telefón sa stal primárnym zdrojom ich socializácie, pričom sa 

tak vytvára možnosť vzniku novodobej nelátkovej závislosti spojenej s nadmerným 

používaním mobilných telefónov. Cieľom práce bol monitoring úrovní žiarenia z  VF zdrojov 

EM polí u  adolescentov.  

Metodika: V rokoch 2013 - 2014 sme dozimetrom RadMan XT ESM-30 a snímačom 

Narda 550 uskutočnili dozimetrické merania na Gymnáziu V. P. Tótha v Martine. 

Zaznamenávali sme úrovne intenzít elektrického poľa (E) a  magnetického poľa (H) 

v  štandardných podmienkach a pri zvýšenej expozícii. Monitoring maximálnej, minimálnej 

a  priemernej úrovne E sme realizovali v priestoroch, v ktorých boli adolescenti najčastejšie 

a v ktorých bol predpoklad zhoršeného mobilného signálu, pri frekvencii 1800 MHz v 6 – min. 

intervaloch. Analyzovali sme údaje o  špecifickej miere absorpcie (SAR) mobilných telefónov 

používaných 117 študentmi vo veku 14 – 19 rokov. 

Výsledky: Pri zvýšenej expozícií vzrástla hodnota E na 35,97 % a H na 16,95%. Potvrdili 

sa zvýšené hodnoty úrovne expozície pri používaní mobilného telefónu (p0,0001). 

Priemerná hodnota E pri používaní mobilných telefónov bola 10,192  6,863 V.m-1, 

priemerná hodnota E pri meraní v prostredí bez EM žiarenia z mobilných telefónov bola 

0,147  0,062 V.m-1. Najvyššia priemerná hodnota E = 21,13 V.m-1 bola zistená v prízemných 

tienených priestoroch šatní, s čím súvisela najvyššia priemerná hodnota SAR 0,55  0,27 

W.kg-1.  

Závery: Výsledky meraní potvrdili, že úroveň expozície EM žiareniu  narastá pri zvýšení 

počtu rádiofrekvenčných zdrojov používaných v školskom prostredí. Pri porovnaní údajov E v 

priestoroch, v ktorých sa adolescenti najčastejšie nachádzali boli zistené zvýšené hodnoty 

úrovne expozície pri používaní mobilných telefónov. Hodnoty SAR pre hlavu a trup boli v 

súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany zdravia pre expozície zo zdrojov EM polí 

v krajinách Európskej únie. Porovnávanie kvantitatívnych údajov s  limitnými hodnotami 

platných noriem umožňuje vytvárať opatrenia pri ochrane zdravia detí a adolescentov 

a eliminovať potenciálne zdravotné riziká.  

 

Grantová podpora: Práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja  

APVV-0189-11. (prof. Jakuš) 
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Introduction and aim: Cough is initiated by irritation of special receptors called nodose 

Aδ-fiber mechanosensors. The cough Aδ-fibers are functionally and morphologically unique 

vagal nerve types that terminate only in the large airways. The nervous signalization 

becomes dysregulated in pathological conditions leading to excessive cough.  However, very 

little is known about relations between the structure changes and the changes in the function 

of cough Aδ-fibers because effective approaches to manipulate its terminal structure are 

unavailable. We aim to develop a novel approach for the study of structure-function 

relationships of cough Aδ-fibers in the guinea pig trachea. 

Methods: The nerve terminals of the cough Aδ-fibers in the trachea were visualized by in 

vivo transfection of vagal nodose neurons by injection of adeno-associated virus (AAV) 

vectors with an eGFP construct leading to strong GFP labeling of axons and terminals. We 

used confocal imaging in combination with precision argon or multiphoton laser technology 

for imaging and selective disruption of cough Aδ-fibers terminal structure.  

Results: Cough Aδ-fibers were identified based on their unique structure as described 

previously (J Neurosci. 29(43):13662-71). We observed that the cough Aδ-fibers branch up 

one or more times (the end of each branch is referred to as a terminal) and that the terminal 

is composed of one or more stereotypical terminal units. We used a highly focused intensity 

argon laser to disrupt the connection of a terminal unit to cough Aδ-fiber terminal structure 

(n=6 experiments) as evidenced by >5µm gap in GFP-positive structure. The morphology of 

the remaining structure was not affected. Similar result was obtained by using multiphoton 

laser. 

Conclusion: Our data indicate that laser technology can be used for highly selective 

disruption of the cough Aδ-fiber structure. In combination with electrophysiology and 

optogenetics this approach can produce information essential for understanding of structure-

function relationships in airway inflammatory diseases. 

 

Support: This work was supported by the project „Biomedical Center Martin“ ITMS code: 

26220220187 co-financed from EU sources. 
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Úvod a ciele: Vzťah medzi štruktúrou nervového zakončenia a typom nervu v dýchacích 

cestách je len  veľmi málo prebádaný. Cieľom našej práce bolo zistiť, či je transgénna 

expresia génu pre zelený flourescenčný proteín (GFP) vhodná na štúdium štruktúry 

nervových zakončení v dýchacích cestách.  

Metodika:  Morfologickú analýzu sme vykonávali na wholemount preparátoch z morčacej 

a myšej trachey. Pre vizualizáciu nervových vláken sme použili kombináciu transfekcie génu, 

anterográdneho značenia nervových vláken a imunofluorescenčného značenia. AAV 

vírusový vektor obsahujúci gén pre GFP sme injikovali do nodózneho ganglia zvieraťa. V 

perikaryách vagálnych neurónov sa in vivo exprimoval GFP a axonálnym trasportom sa 

dostal do periférnych zakončení. Po 4-7 týždňoch boli trachey použité na 

imunofluorescenčné farbenie pomocou trojstupňového farbenia s amplifikáciou. Preparáty 

sme analyzovali na konfokálnom miktroskope Zeiss LSM 880 NLO s použitím program ZEN 

pre zobrazenie 3D štruktúry nervových vláken a zakončení. U jednotlivých morfologických 

typoch vláken sme hodnotili mikroanatomickú distribúciu v jednotlivých histologických 

vrstvách, vzťah ku ostatným histologickým štruktúram, distribúciu zakončení. Výsledky. U 

jednotlivých vláken je možné popísať ich kaliber, textúru, vetvenie, prítomnosť 

špecializovaných alebo voľných nervových zakončení, vzťah k epitelu sliznice. Na základe 

znalostí o morfológii jednotlivých tried nervových vláken je možné vidieť rôzne morfologické 

vzory. Medzi zobrazenými vláknami bolo vidno prvky štruktúrne zodpovedajúce kašľovým 

receptorom, rovnako bolo možné sledovať c-vlákna od ich materských axónov hlboko v 

stene trachey až po ich zakončenia buď v hĺbke sliznice alebo medzi epitelovými bunkami 

sliznice. V rámci predpokladaných C-vláken bolo vidno viacero morfologických vzorov, s 

rôznou distribúciou v histologických vrstvách ,vetvením i zakončením.  

Záver: Transgénna expresia  GFP je vhodná na analýzu štruktúry rôznych nerových 

zakončení v dýchacích cestách. V budúcnosti plánujeme podobne analyzovať rôzne typy  

nervových zakončení selektívne vizualizované pomocou GFP.  

 

Grantová podpora: Táto práca bola podporená projektom „Martinské centrum pre 

biomedicínu (BioMed Martin)“ITMS kód projektu: 26220220187,ktorý je spolufinancovaný zo 

zdrojov EÚ. 
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Introduction: Cytochrome c oxidase (CcO) is an integral membrane protein which 

catalyses the reduction of oxygen to water and additionally pumps protons across the 

mitochondrial inner membrane. CcO is composed of 13 subunits and four redox centers 

(CuA, heme a, and catalytic site heme a3 + CuB), involved in electron transfer (ET) and in 

the reduction of O2 to water. CuA is close to the cytosolic surface of the protein and serves 

as the initial acceptor of electrons from cytochrome c. Electrons received by the oxidase are 

rapidly distributed between CuA and heme a (Fea). ET continues further to the catalytic 

center composed of heme a3 (Fea3) and CuB, where oxygen reduction takes place. Full 

reduction of CcO requires four electrons and the transfer of two electrons to the oxidized 

catalytic center is accompanied with uptake of two protons, ultimately from surrounding of the 

enzyme.  

Results and conclusions: In our study we have found that a single group with a pKa of 

~6.8 is critical for three different processes occurring at the catalytic site of CcO: the 

regulation of electron flow during anaerobic reduction, the yield of “peroxy” and ferryl 

intermediates of CcO and alteration of the optical spectra of both hemes in oxidized enzyme. 

Our data further indicate that proton entry, coupled with electron transfer to the catalytic site 

during anaerobic reduction, is gated by this residue and that proton access to the catalytic 

site is determined by the rate of proton diffusion via the proton conducting K-channel. We 

have shown that the reduction of CuB stimulates rather than inhibits the rate of ET to heme 

a3. The rate-limiting step of the reduction of catalytic site appears to be the initial electron 

transfer to this site that proceeds with identical rates to either heme a3 or CuB.  

 

Acknowledgements: This work has been supported by 7. FP EU project CELIM (316310). 
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Respirologický výskum má na JLF UK v Martine mnohoročnú históriu a pozoruhodné 

výsledky. To viedlo k vzniku divízie Respirológia v Martinskom centre pre biomedicínu a 

k pokračovaniu respirologického výskumu v modernejších podmienkach. Divízia Respirológia 

sa rámcovo člení na Oddelenie experimentálnej respirológie a  Oddelenie klinickej 

respirológie a v rámci nich na  laboratóriá: 

1) Laboratórium experimentálnej fyziológie sa špecializuje na  modely respiračných 

ochorení vyskytujúcich sa najmä v novorodeneckom veku (RDS, MAS). Zameriava sa na 

štúdium ich mechanizmov a na možnosti ich ovplyvnenia rôznymi technikami umelej pľúcnej 

ventilácie, alebo podávaním protizápalových látok, exogénneho surfaktantu a pod.  

2) Laboratórium pre výskum surfaktantu sa zaoberá funkciami pľúcneho surfaktantu, 

modelovými surfaktant deficientnými stavmi a exogénnym surfaktantom. Základnými 

prístrojmi tohto laboratória sú dva surfaktometre: Kapilárny surfaktometer (Kanada) a 

surfaktometer na princípe pulzujúcej bubliny (USA). 

3) Laboratórium experimentálnej farmakológie je zamerané na sledovanie 

farmakologickej modulácie kašľa a ďalších obranných mechanizmov dýchacích ciest, ako aj 

na výskum chronických respiračných ochorení. Vypracovanie experimentálnych modelov 

napr. chronickej obštrukčnej choroby pľúc, alergickej astmy, ciliárnej dyskinézie a pľúcnej 

fibrózy umožňuje štúdium ich mechanizmov a možností ich farmakologického ovplyvnenia.  

4) Laboratórium klinickej farmakológie a toxikológie sa špecializuje na farmakokinetiku 

liečiv a stanovovanie metabolizmu toxických látok. Použitím moderných spektrofotometrov, či 

už s plynovou, alebo kvapalinovou chromatografiou robí analýzy  metabolitov a liečiv 

v plazme, moči, vzorkách tkanív a pod., ako aj farmakokinetické analýzy v rámci 

experimentálnych a klinických štúdií. 

5) Laboratórium pre výskum kašľa je okrem iného zamerané na štúdium senzorickej 

neurobiológie kašľového reflexu. Doterajší výskum ukázal nutnosť ďalšej analýzy 

senzorických ciest kašľa a sledovania nervovej aktivity vo vitálnych humánnych biopsiách 

pomocou funkčného zobrazovania. Pomocou tohoto výskumu sa môžu zistiť mechanizmy 

vzniku chronického kašľa u konkrétnych pacientov a zaviesť personalizovaná cielená terapia.  

Vedecký výskum divízie „Respirológia“ vychádza z potrieb praxe. Urýchli získavanie 

dôležitých vedeckých poznatkov v respirológii  a  prispeje k zníženiu morbidity a  mortality 

v dôsledku respiračných chorôb.  

 

Poďakovanie: Podporené projektom „Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)“ 

ITMS kód projektu: 26220220187. 
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Bronchiálna astma predstavuje jedno z najčastejších chronických zápalových ochorení 

postihujúcich malé a stredné dýchacie cesty. Zápal vedie jednak k štrukturálnym 

(remodelácia) ako aj funkčných zmenám (hyperreaktivita) v dýchacích cestách, ktoré sa 

klinicky manifestujú variabilnou obštrukciou lumenu dýchacích ciest. Lepšie chápanie 

patofyziológie vzniku, perzistencie a progresie astmatického zápalu  viedlo k rozdeleniu 

astmy do viacerých fenotypov s odlišnými charakteristikami ako aj odpoveďou na zvolenú 

liečbu. Postupná identifikácia rôznych zápalových markerov umožnila individualizáciu 

liečebnej stratégie, pričom jej plná aplikácia bude v budúcnosti umožnená stanovením 

vybraných génových polymorfizmov determinujúcich možné komplikácie ako aj odpoveď na 

konkrétnu liečbu. Do klinickej praxe dostalo viacero metód a nástrojov umožňujúcich klinický 

monitoring priebehu ochorenia so zhodnotením jeho závažnosti či dokonca predpovede 

rizika zhoršenia a vzniku exacerbácie. Spomedzi klasických metód patrí medzi 

najdôležitejšie spirometrické vyšetrenie spolu s bronchomotorickými testami. V súvislosti s 

hodnotením stupňa zápalu v dýchacích cestách bolo skúmaných viacero potenciálnych 

markerov, pričom v klinickej praxi sa osvedčilo meranie koncentrácie oxidu dusnatého vo 

vydychovanom vzduchu (FENO), ktorá identifikuje prítomnosť eozinofilného zápalu 

v dýchacích cestách, jeho intenzitu ako aj stupeň kontroly. Mnohé štúdie potvrdili význam 

FENO pri monitoringu astmy ako aj korekcii zvolenej liečby a jej dávky vo vzťahu k stupňu 

alergického zápalu. Samotné meranie FENO má svoje špecifiká a pri jeho správnej 

interpretácii je potrebné brať do úvahy rôzne faktory modifikujúce výslednú nameranú 

hodnotu. Viaceré práce skúmajú možnosti použitia merania FENO pri vedení liečby 

v domácich podmienkach.  

V súčasnosti máme k dispozícii viaceré nástroje efektívneho a reproducibilného 

monitoringu priebehu bronchiálnej astmy, a to tak v dospelom ako aj detskom veku. Ich 

použitie umožňuje zlepšenie klinického manažmentu bronchiálnej astmy.   

 

Grantová podpora: Práca bola podporená grantom VEGA 1/0252/14 a projektom Centrum 

experimentálnej a klinickej respirológie (ITMS 26220120004), ktorý je spolufinancovaný zo 

zdrojov EÚ. 



Vplyv anestetík na frekvenciu pohybu cílií v dýchacích cestách 

 

Marta Jošková1, Peter Ďurdík2, Dušan Koniar3, Libor Hargaš3, Peter Bánovčin2,               

Vahid Khazei1, Soňa Fraňová1 

 

1Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin, 2Klinika detí a dorastu, JLF UK 

a UNM Martin, 3Katedra mechatroniky a elektroniky, Žilinská Univerzita, Žilina 

 

Úvod: Bronchoskopia patrí k dôležitým nielen terapeutickým ale aj diagnostickým 

vyšetrovacím metódam u detí s recidivujúcimi infektami dýchacích ciest nejasnej etiológie. 

V jej priebehu sú detskí pacienti uvedení do celkovej anestézy, ktorá môže výrazným 

spôsobom ovplyvniť aj definitívnu diagnózu. 

Cieľ: Cieľom našej experimentálnej štúdie bolo analyzovať negatívny vplyv anestetík 

štandardne používaných v priebehu bronchoskopického vyšetrenia na frekvenciu pohybu cílií 

(CBF) v trachey morčiat.  

Metodika: V priebehu experimentu boli zvieratá rozdelené do 2 skupín: bez/s 

premedikáciou Midazolamom podávaného intraperitoneálne. Ster sliznice trachey bol 

získaný v in vitro podmienkach pomocou brushingovej metodiky. Do mikroskopického 

preparátu pripraveného z biologického materiálu boli lokálne pridávané anestetiká sufentanyl 

a propofol v rôznej koncentrácii samostatne alebo v kombinácii. Pohyb cílií bol snímaný 

vysokorýchlostnou kamerou napojenou na mikroskop a počítač. CBF bola analyzovaná 

pomocou softvéru Ciliary analysis. 

Výsledky: Výsledky nášho experimentu potvrdili signifikantný cilioinhibičný vplyv 

sufentanylu u premedikovaných morčiat zatiaľ čo propofol štatisticky významne neovplyvnil 

hodnotu CBF ani v jednej zo skupín. Midazolam samotný nemal vplyv na výslednú hodnotu 

CBF.  

Záver: Zvolenie vhodnej kombinácie anestetík s minimálnym vplyvom/bez vplyvu na CBF 

by bolo možným riešením u detských pacientov s podozrením na ciliárnu dyskinézu. 

 

Grantová podpora: Táto práca bola podporená nasledujúcimi projektami a grantami: 

Meranie kinetiky cílií respiračného traktu; VEGA 1/0165/14; MZ 2012/35-UK MA-12; APVV-

0305-12; BioMed Martin (ITMS 26220220187); CEKRII. 



Ovarian cycle and its influence on selected cough parameters                

in young female 

 

N. Kavalčíková Bogdaňová1, L. Kováčiková1, T. Buday1, K. Biringer3, J. Siváková3,               

V. Čalkovský4, M. Antošová2, J.  Plevková1 

 

1Department of Pathophysiology, 2Department of Physiology, 3Clinic of Gynaecology                 

and Obstetrics, 4Clinic of Otorhinolaryngology & Neck Surgery, JFM CU Martin 

 

Demographic studies point out that women predominate twice among the patients of 

specialised cough clinics.  New diagnostic entity- Cough hypersensitivity syndrome- affects 

mainly middle aged female, seems intractable, resistant to the treatment and it considerably 

deceases the patient´s quality of life. The reason why females cough more is not clear so far, 

but the analysis of literature and experiences propose several hypotheses with hormonal 

background which can contribute to the enhanced coughing in females.  The role of female 

sexual hormones is being discussed, but it does not explain why this problem affects mainly 

postmenopausal female with vanished hormonal activity. The aim of our study was to 

determine the effect of female sexual hormones on cough reflex sensitivity, urge to cough, 

sound of voluntary and induced coughs, laryngeal sensitivity and FeNO in healthy volunteers 

with normal menstrual cycle (MC) and females taking oral contraceptives (OC). 11 healthy 

females with normal MC and 11 females taking OC underwent ENT exam and lung functions 

test to meet the inclusion criteria. Cough sensitivity and other parameters were examined in 

follicular as well as in luteal phase of MC according to ERS Guidelines (2007). Level of 

oestrogen, progesterone, testosterone, prolactin, LH and FSH were determined from blood 

and the phase of MC was confirmed by USG. Cough sensitivity expressed as C2 and C5 

increased significantly in luteal phase from 91.2 ± 1.75 to 58.7 ± 1.59 (GM with 95%CI) for 

C2 and 364.9 ± 1.90 to 250.0 ± 2.12 (GM with 95%CI) for C5, p<0.05 for both. FeNO levels 

and FEV1/FVC also followed the cyclic pattern in normal MC group, but not in OC. Urge to 

cough is similar in both groups, with premenstrual drop (p<0.05). Correlation analysis 

showed negative correlation of C2 & C5 with oestrogen levels in follicular phase and luteal 

phase (r=-0.44) and also negative correlation between C2 & C5 and progesterone in luteal 

phase (r=-0.19). Conclusion: Our data document clear hormonal influences on the cough 

sensitivity measured by capsaicin test and also indicate that premenstrual worsening of 

chronic cough could be caused by hormonally influenced rise of TRPV channels activity with 

stronger correlation to oestrogen than progesterone. 

 

Support: BioMed, ITMS:26220220187. 



Terapeutický potenciál flavonolu- morin v liečbe astmy hodnotený          

v experimentálnych podmienkach 

 

Ivana Kazimierová, Marta Jošková, Lenka Pappová,  Martina Šutovská, Soňa Fraňová 

 

Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 

Biomed, Martin 

 

Úvod: Polyfenoly vďaka svojej protizápalovej, antioxidačnej a anti-alergickej aktivite  

môžu predstavovať silný terapeutický potenciál v liečbe astmy. Cieľom nášho experimentu 

bolo potvrdiť, či 21-dňová liečba flavonolom - morin bude viesť k signifikantnej inhibícii 

astmatických reakcií a zhodnotiť účinok kombinovanej terapie tejto substancie 

s budesonidom a teofylínom na zvieracom modely alergickej astmy.  

Metodika: Morčatá boli počas 21-dňovej senzibilizácie s ovalbumínom liečené morinom 

(30mg/kg, p.o.), budesonidom (1 mM počas 5 minútovej inhalácii), teofylínom (10 mg/kg, i.p.) 

a kombináciou týchto látok v polovičných dávkach. Zmeny obranných mechanizmov 

dýchacích ciest: špecifický odpor dýchacích ciest (sRaw) po inhalácii histamínu (10-3 mol.l-1) 

a kašľový reflex vyvolaný inhaláciou kyseliny citrónovej (10-3 mol.l-1) sme hodnotili in vivo 

metódou u bdelých morčiat umiestnených v celotelovom bodypletyzmografe na 7., 14., a 21. 

deň experimentu. Zmeny amplitúdy kontrakcie hladkého svalstva trachey evokované 

bronchokonstriktorom histamínom ( 10-8-10-3 mol.l-1 ) a ciliárna frekvencia boli vyštrené v in 

vitro podmienkach, 24 hodín po poslednej senzibilizácií ovalbumínom. Hladiny IL-4, IL-5 a IL-

13 v bronchoalveolavárnej tekutine boli použité ako parameter protizápalovej aktivity 

testovaných substancií a boli analyzované pomocou prístroja BioPlex. Koncentrácie 

rastových faktorov (TGF-β, EGF) podieľajúcich sa na prestavbe steny dýchacích ciest boli 

stanovené z pľúcnych homogenátov metódou ELISA. 

Výsledky: Dlhodobým podávaním morinu sme dosiahli zníženie reaktivity dýchacích 

ciest (in vivo, in vitro), supresiu kašľového reflexu a pokles hladín Th2 cytokínov v BAL. Jeho 

pozitívny účinok bol preukázaný aj pri hodnotení ciliárnej frekvencie. 

Záver: Na záver môžeme potvrdiť terapeutický potenciál flavonolu- morin v liečbe astmy, 

keďže jeho účinky testované na tomto modely boli porovnateľné s liečivami so skupiny 

kontrolórov-  budesonidom a teofylínom.  

 

Podporené grantom: APVV 0305-12, VEGA 1/0165/14 a MZ 2012/35- UK, CERK II. Táto 

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

ITMS kód: 26220220187. „Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je 

spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“. 



Vplyv selektívnych PDE inhibítorov, roflumilastu a olprinonu,                

na reaktivitu dýchacích ciest v podmienkach alergénom navodenom 

zápale dýchacích ciest 

 

Martin Kertys, Anna Urbanová, Juraj Mokrý 

 

Ústav farmakológie a BioMed, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 

 

Úvod a ciele: Bronchiálna astma (BA) je chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest 

(DC) spojené s  prieduškovou hyperreaktivitou, ktorá vedie k opakujúcim sa záchvatom 

piskotov, dýchavice, tiesne na hrudníku a kašľa  predovšetkým v noci a v skorých ranných 

hodinách. Fosfodiesterázy predstavujú jeden z možných farmakoterapeutických cieľov 

zásahu pri terapii chronických zápalových ochorení dýchacích ciest. Medzi dlhodobo 

využívané liečivá patria neselektívne inhibítory fosfodiesteráz (PDEs), deriváty metylxantínov 

(napr. teofylín). Ich klinické použitie je sprevádzané výskytom závažných nežiaducich 

účinkov, ktoré sú spojené aj s antagonizáciou adenozínových receptorov, ale predovšetkým 

neselektívnou inhibíciou PDEs. Naproti tomu sa javí selektívna inhibícia PDEs ako výhodná 

cesta farmakoterapeutického zásahu pri chronických obštrukčných zápalových ochoreniach 

DC. Roflumilast (inhibítor PDE4), je v súčasnosti schválený na terapiu CHOCHP, avšak jeho 

využitie v terapii BA sa javí ako výhodné z dôvodu ovplyvnenia zápalovej zložky. V tejto práci 

sme sledovali vplyv olprinonu (selektívneho inhibítora PDE3) a roflumilastu na reaktivitu DC 

v alergénom navodenom modeli alergického zápalu.  

Metodika: Ako zvierací model sme použili samce morčiat (kmeň TRIK), ktorých anatómia 

DC a odpoveď DC na zápalové mediátory je podobná ako u ľudí. Morčatá boli 

senzibilizované opakovaným podávaním alergénu – ovalbumínu. Ako hodnotiace parametre 

sme použili meranie špecifického odporu DC metódou in vivo, in vitro sme sledovali 

kontrakčné odpovede trachey a pľúc na kumulatívne dávky bronchokonstrikčných látok. 

Taktiež sme hodnotili zápalové markery v plazme, pľúcnom tkanive a bronchoalveolárnej 

laváži.  

Výsledky: Intraperitoneálne podanie olprinonu ako aj roflumilastu viedlo k zníženiu in 

vivo a in vitro reaktivity DC a k poklesu počtu zápalových buniek.  

Závery: Selektívne inhibítory PDE3 a PDE4 predstavujú novú skupinu liečiv, ktorých 

uplatnenie v terapii chronických zápalových ochorení DC by mohlo viesť k zlepšeniu 

komfortu a kvality života pacientov, a prípadným duálnym protizápalovým 

a bronchodilatačným účinkom taktiež k redukcii kombinovanej farmakoterapie.  

 

Grantová podpora: Práca vznikla za podpory grantu APVV-0305-12, Grantu_MZ_2012/35-

UKMA-12 a_grantu VEGA_1/0260/14. Podporené projektom Bio-med (ITMS 26220220187). 



Využitie matematického modelovania v ambulantnom monitorovaní 

zvuku kašľa 

The application of mathematical modeling in ambulatory cough 

monitoring 

 

Peter Klčo, Miloš Tatár, Marián Kollárik 

 

Ústav patologickej fyziológie  JLF UK v Martine 

 

V práci prezentujeme počítačový algoritmus na odlíšenie kašľových zvukov od ostatných 

zvukov (reč, ticho, technické zvuky) pri dennej aktivite vyšetrovaného, využívajúci umelé 

neurónové siete. Na našom pracovisku sme nedávno vyvinuli algoritmus na odlíšenie zvuku 

kašľa od iných zvukov pomocou štandardnej neurónovej siete. Pretože existoval potenciál 

pre zlepšenie hodnôt špecifickosti a senzitívnosti, rozhodli sme sa klasifikačný algoritmus 

upraviť. Využili sme umelú neurónovú sieť s parametrami vyjadrenými vo forme 8-

rozmerných čísel.  

Zvukový záznam kašľa bol získaný od 18-tich pacientov trpiacich chronickým kašľom v 

dôsledku rôznych respiračných ochorení. Pacienti boli hospitalizovaní na Klinike tuberkulózy 

a pľúcnych chorôb JLF UK v Martine. Záznam zvuku kašľa bol uskutočňovaný po dobu 5-tich 

hodín a predstavoval takmer 90 hodín zvukov (reč, kašeľ, zvuky bežnej aktivity). 

V dôsledku zvýšenia presnosti klasifikačného algoritmu sme pôvodný model neurónovej 

siete rozšírili transformáciou parametrov na 8-rozmerné čísla – októniony. Využili sme 

špeciálne matematické vlastnosti pre násobenie týchto čísel, za účelom unikátneho 

vyjadrenia časového sledu meniacich sa parametrov. Keďže klasifikácia kašľových zvukov 

pracuje s parametrami meniacimi sa v čase, spôsob, akým reprezentujeme dáta v časovej 

oblasti, je veľmi dôležitý. V tomto prípade októniony ponúkajú najobecnejší prístup, keďže 

záleží na poradí, v ktorom sa čísla násobia.   

Podstata výsledného fungovania októnionovej siete spočíva v správnom nastavení 

vnútorných parametrov. Do neurónovej siete vstupuje 640 parametrov, pre každú sekundu 

zvuku, ktoré charakterizujú kašľový zvuk vo frekvenčnej a časovej oblasti. Parametre 

potrebné pre klasifikáciu sme získali upraveným algoritmom pre analýzu zvuku kašľa. 

V procese učenia siete sa postupne menia hodnoty vnútorných parametrov modelu v 

smere, ktorý minimalizuje chybu v klasifikácii kašľových zvukov. Učenie neurónovej siete 

prebiehalo metódou genetických algoritmov. Výsledná konfigurácia októnionovej neurónovej 

siete umožnila klasifikáciu kašľových zvukov s priemernou senzitívnosťou 90,9 %. Ostatné 

zvuky boli klasifikované s priemernou špecifickosťou 97,2 %. 



Vysoko-napäťové kalcium-senzitívne draslíkové kanály (BKCa)           

a alergická astma 

 

Michaela Kocmálová, Marián Adamkov*, Marta Jošková, Ivana Kazimierová,               

Martina Šutovská, Soňa Fraňová 

 

Divízia Respirológie, Martinské centrum pre biomedicínu, Jesseniova Lekárska Fakulta 

Martin, Univerzita Komenského Bratislava; *Ústav histológie a Embryológie, Jesseniova 

Lekárska Fakulta Martin, Univerzita Komenského Bratislava 

 

Úvod: BKCa kanály sú všeobecne prítomné v organizme a zapájajú sa do rôznych 

fyziologických procesov. Tento typ kanálov je aktivovaný aj depolarizáciou a aj zvyšovaním 

sa hladín kalcia. BKCa kanály hrajú dôležitú úlohu v hladkom svale dýchacích ciest a môžu 

byť dôležitým regulátorom membránového potenciálu a vnútorného signálu v hladkom svale. 

Vzhľadom na dôležitosť myogénneho tonusu, aktivácia tohto kanála predstavuje možný 

mechanizmus pre liečbu astmy. 

Cieľ: Cieľom prezentovanej štúdie bolo overiť vplyv dlhodobej aktivácie  BKCa kanála jeho 

otváračom látkou NS 1619 na kašľový reflex, reaktivitu hladkého svalu dýchacích ciest, 

kinematiku cílií a stupeň alergického zápalu  v podmienkach experimentálne vyvolaného 

alergického zápalu u morčiat. 

Metodika: Prezentovaná štúdia bola vykonávaná na morčatách senzitizovaných 

ovalbumínom počas 21 dní a liečených 14 dní látkou NS1619. Stupeň zápalu bol potvrdený 

histologickou analýzou tracheálnych a pulmonálnych vzoriek.  Kašľový reflex bol vyvolaný 

aerosólom 0.3 M kyseliny citrónovej počas 3 min. Počas inhalácie bol zaznamenávaný počet 

kašľov dvoma nezávislými pozorovateľmi. Reaktivita dýchacích ciest (bazálna i provokovaná 

mediátormi) v podmienkach in vivo bola vyjadrená ako hodnota špecifického odporu 

dýchacích ciest (sRaw, ml/s) a vypočítaná podľa Pennocka. Vplyv NS1619 na alergický 

zápal dýchacích ciest sme posúdili meraním hladín vydychovaného NO, meraním hladín pro-

zápalových cytokínov v sére a bronchoalveolárnej laváži (BAL) a imunohistochemickým 

hodnotením tryptázovej pozitivity. Bronchodilatačnú aktivitu testovanej látky sme porovnávali 

s klinicky používaným liečivom salbutamolom, antitusickú aktivitu s kodeínom a protizápalový 

účinok s kortikoidom budesonidom. 

Výsledky a závery: Látka NS 1619 signifikantne znížila hodnoty sRaw po dlhodobej 

terapii avšak nemala vplyv na kasľový reflex. U zvierat senzitizovaných ovalbumínom boli 

imunohistologickým vyšetrením dokázané znaky alergického zápalu a taktiež protizápalový 

účinok testovanej substancie. Tieto výsledky boli potvrdené orientačným stanovením hladín 

vydychovaného NO a vyšetrením pro-zápalových cytokínov v sére a BAL. Na základe 

uvedeného predstavujú BKCa kanály sľubný cieľ pre vývoj nových antiastmatík.  

 

Grantová podpora: Táto práca bola podporená grantmi VEGA 1/0020/11, VEGA 1/0062/11, 

BioMed Martin (ITMS 26220220187), MZ2012/35-UK MA-12; APVV-0305-12, Meranie 

kinematiky cílií respiračného traktu a Dobudovanie centra pre experimentálnu a klinickú 

respirológiu II spolufinancované zo zdrojov EU. 



Intenzita vyžarovania z mobilných telefónov v závislosti od druhu 

použitých mobilných sietí a charakteru prostredia 
 

M. Kohan1,  S. Koričarová1, J. Mišek1, M.Veterník1, V. Jakušová2, J. Jakuš1 

 

1Ústav lekárskej biofyziky, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského            

v Bratislave, 2Ústav verejného zdravotníctva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 

Univerzita Komenského v Bratislave 

 

Úvod a ciele: Cieľom práce bolo zistiť rozdiely v elektrickej intenzite (E) 

elektromagnetického poľa (EMP) nameranej v sieťach 2G a 3G a zmeny E v prostrediach s 

rôznym tienením.  

Metodika: V priestoroch JLF UK v Martine zisťovali E mobilného telefónu (MT) 

širokopásmovým snímačom EMP NARDA 550 (Nemecko) v pásme 100 kHz – 3 GHz. 

Použitý bol MT „BlackBerry Leap“, (s voliteľnými  sieťami 2G a 3G), ktorý slúžil ako prijímač. 

MT bol spolu so snímačom upevnený na statív vo výške 180 cm od zeme. Ako vysielač slúžil 

telefón Nokia Lumia 620. Podľa odporúčaní ICNIRP (International Commission on Non-

Ionizing Radiation Protection) z roku 1998 boli namerané hodnoty spriemerované v  6 min. 

intervaloch. Merali sme tak v interiéri – v kancelárii a kryte civilnej ochrany, ako aj v exteriéri 

JLF UK. Porovnávali sme 2G a 3G siete pri  telefonovaní ako aj  prenose dát medzi oboma 

telefónmi. Merali sa aj hodnoty „pozadia“ vo všetkých priestoroch. Pri prenose dát sa použila 

aplikácia Skype verzia 7.4.85.102 (Skype Technologies, U.S.A.). 

Výsledky: Pri n =135 meraní boli priemerné E z vysielaného MT v 2G sieti 30,95 V/m a v 

3G sieti 4,22 V/m. Pri telefonovaní s využitím 2G siete boli hodnoty namerané v exteriéri 

15,57±0,13 (V/m), v kancelárii 16,16±4,65 (V/m) a v  kryte 35,59±3,85 (V/m). Pri telefonovaní 

s využitím 3G siete boli priemerné E v exteriéri 1,35±0,13 (V/m), v kancelárii 1,61±0,33 (V/m) 

a v kryte 5,71±2,66 (V/m). Pri prenose mobilných dát v sieti 2G  sme namerali v exteriéri 

30,41±2,39 (V/m), v kancelárii 45,46±8,39 (V/m) a v kryte 46,94±5,08 (V/m). Pri prenose 

mobilných dát s využitím 3G siete sme namerali v exteriéri 1,98±0,71 (V/m), v kancelárii 

4,3±1,46 (V/m) a v kryte 10,32±3,58 (V/m).  

Záver: Naše zistenia poukazujú na významné rozdiely E produkované MT pri použití 2G 

a 3G sietí tak pri dátovom prenose ako aj  pri telefonovaní. Namerané hodnoty v tienených 

priestoroch vykazovali značné zvýšenie E voči netienému exteriéru (pri telefonovaní 

dvojnásobne a pri prenose dát až trojnásobne). Pri nízkych hodnotách  signálu v tienených 

priestoroch  sa zvyšuje elektrická intenzita EMP.  

 

Táto práca bola podporená „Agentúrou na podporu výskumu a vývoja ,na základe zmluvy 

č. APVV-0189-11“ (prof. Jakuš). 

 



Lipopolysacharidom indukované poškodenie pľúcneho surfaktantu 

a jeho zvrátenie 

 

Maroš Kolomazník, Ivan Žila, Petra Košútová, Daniela Mokrá, Andrea Čalkovská 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine (JLF UK),             

Ústav fyziológie a Biomedicínske centrum  JLF UK, Martin 

 

Úvod a ciele: Využitie pľúcneho surfaktantu ako nosiča lieku pri akútnom poškodení pľúc 

má klinický význam. Cieľom štúdie bolo zistiť vplyv lipopolysacharidu (LPS) na povrchové 

vlastnosti pľúcneho surfaktantu in vitro a či je možné zvrátiť inhibíciu polymyxínom B (PxB), a 

vytvoriť model pre ďalšie testovanie in vivo.  

Metodika: Curosurf® (modifikovaný bravčový surfaktant) bol zriedený na 1,75 mg/ml 

fosfolipidov v 0,9 % NaCl. LPS bol pridaný v koncentráciách 1, 5, 10 a 20 % (w/w) a PxB v 

koncentráciách 1, 2 a 3 % (w/w). Povrchové napätie bolo vyhodnotené pomocou 

surfaktometra na princípe pulzujúcej bubliny. Akútne poškodenie pľúc u dospelých potkanov 

bolo vyvolané intratracheálnou instiláciou LPS (100 a 500 μg/kg telesnej hmotnosti), 

kontrolná skupina dostala fyziologický roztok. Respiračné parametre boli registrované každú 

1 h počas 5 h experimentu. Zápalové markery boli hodnotené v plazme, tkanivových 

homogenátoch a v bronchoalveolárnej lavážnej tekutine. 

Výsledky: Minimálne povrchové napätie (γmin) surfaktantu sa po pridaní 5, 10 a 20 % 

LPS signifikantne zvýšilo (p<0,05; p<0,01). Pridanie 3 % PxB znížilo γmin Curosurfu 

zmiešaného s LPS v koncentráciách 5, 10 a 20 % (pre všetky: p<0,01). Instilácia LPS 500 

μg/kg telesnej hmotnosti viedlo k akútnemu poškodeniu pľúc preukázanému zvýšenou 

tvorbou edému vyjadrenou ako pomer mokrej a suchej hmotnosti pľúc v porovnaní s 

kontrolnou skupinou (p<0,05) a redistribúciou zápalových buniek medzi pľúcne tkanivo a 

systémový obeh. 

Závery: LPS inaktivuje pľúcny surfaktant in vivo a in vitro. Pridanie 3 % PxB zvyšuje 

odolnosť pľúcneho surfaktantu voči inaktivácii LPS. 

 

Grantová podpora: APVV-0435-11 a VEGA 1/0469/16. 

 



Analýza výskytu železa v mozgu králikov 

 

M. Kopáni1, B. Filová1, Cs. Biró2, J. Jakuš3 

 

1Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny, Lekárska fakulta UK; 
2Onkologický Ústav Sv. Alžbety, Bratislava, 3Ústav lekárskej biofyziky, JLF UK, Martin 

 

 

Úvod a ciele: Niektoré histologické štúdie sa zaoberajú vplyvom mikrovlnného žiarenia 

na štruktúrne a chemické zmeny v tkanive. Cieľom našej práce je zistiť morfologické zmeny 

na mozočku králikov ožiarených mikrovlnným žiarením. 

Metodika: Histologické vzorky sme vyšetrili svetelným mikroskopom po farbení 

hematoxylínom a eozínom a Perlsovou reakciou na zistenie distribúcie železa, rastrovacím 

elektrónovým mikroskopom s energo-disperznou mikroanalýzou (REM). 

Výsledky: Vo vzorkách sme pozorovali dystrofické zmeny neurónov v oblasti stratum 

moleculare a stratum gangliosum s Purkyňovými bunkami. Zistili sme, že jadrová membrána 

je zhrubnutá, samotné jadro výrazne eozinofilné, niektoré viac, iné menej aj zrnité, neurity 

spečené, zhrubnuté – sklerotizované, inde bunky piknotické, jadierka v niektorých nie sú 

viditeľné, v iných zväčšené, s nepravidelným tvarom, výbežkami membrány, podobne 

tmavoeozinofilné. Pomocou REM sme našli 50 – 100 mikrometrové depozity železa v oblasti 

stratum moleculare a stratum gangliosum. 

Závery: Jednoznačne sa ukazuje akumulácia železa a morfologické zmeny vo vrstvách 

mozočku ožiarených králikov. 

 

Grantová podpora: Práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja  

APVV-0189-11. (prof. Jakuš) 

 



Vplyv intravenózneho glukokortikoidu na zápal a apoptózu                   

pri experimentálnom akútnom poškodení pľúc 

 

Petra Košútová 1, Pavol Mikolka 2, Soňa Bálentová 3, Andrea Čalkovská 1,2,                   

Daniela Mokrá 1,2 

 

1Ústav fyziológie, 2Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed), 3Ústav histológie                        

a embryológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, 

Martin, Slovenská republika 

 

Úvod: Akútne poškodenie pľúc (ALI)/syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS) je 

charakterizované difúznym poškodením pľúcnych alveol v dôsledku zápalu, pľúcnym 

edémom a poruchou ventilačno-perfúznych vzťahov a hypoxémiou. Cieľom štúdie bolo 

vyhodnotiť zápalové a oxidačné zmeny v pľúcnom tkanive po intravenóznom podaní 

protizápalového liečiva dexametazónu na experimentálnom modeli ALI/ARDS.  

Metodika: Dospelé králiky boli rozdelené do troch skupín: neventilované kontroly bez ALI 

(Kontrola), neliečená skupina s ALI (ALI) a ALI skupina liečená dexametazónom i.v. (0,5 

mg/kg, Dexamed; ALI+DEX). Model ALI bol vyvolaný opakovanými lavážami pľúc 

fyziologickým roztokom (30 ml/kg, 9±3krát). Zvieratá boli ventilované kyslíkom počas 

nasledujúcich 5 hodín. Po usmrtení zvieraťa sme určili celkový a diferenciálny počet 

leukocytov v krvi a počet buniek v bronchoalveolárnej lavážnej tekutine (BALF). Stanovili 

sme pľúcny edém (pomer mokrej a suchej hmotnosti pľúc) a analyzovali hladiny markerov 

zápalu (IL-1ß), apoptózy (kaspáza-3 a apoptotický index) a poškodenia pľúc (esRAGE) 

v pľúcnom tkanive. Výsledky boli štatisticky vyhodnotené one-way ANOVA testom. 

Výsledky: V skupine ALI došlo k signifikantnému nárastu celkového počtu buniek 

(P<0,01) a neutrofilov (P<0,001) v BAL tekutine. V dôsledku aktivácie PMN sme pozorovali 

zvýšenie prozápalových markerov (IL-1β; P<0,05) a tvorby pľúcneho edému (P<0,001). 

Liečba i.v. dexametazónom viedla nielen k  poklesu celkového počtu buniek v BALF 

(P<0,05), ale mala pozitívny vplyv aj na zápal, apoptózu a tvorbu pľúcneho edému (P<0,01). 

Záver: Liečba i.v. dexametazónom pozitívnym spôsobom ovplyvnila zápal, apoptózu a  

rozvoj pľúcneho edému u zvierat s experimentálne navodeným modelom ALI.  

 

Grantová podpora: APVV-0435-11, VEGA 1/0305/14, BioMed (ITMS 26220220187).



Volume-related feedback during the cough reflex 

 

Zuzana Kotmanova, Michal Simera, Marcel Veternik, Jan Jakus, Ivan Poliacek 

 

Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Institute                     

of Medical Biophysics, Martin 

 

The effects of volume-related feedback and output airflow resistance on cough motor 

pattern were studied on 17 spontaneously breathing cats (3.76 ± 0.18 kg) under 

pentobarbital anaesthesia (Pfannenschmidt GmbH; 40 mg/kg iv initially). The lung inflation 

during tracheobronchial cough was controlled by the MERLIN ventilator (Vetronic Services 

Ltd, United Kingdom) cycle-triggered by the diaphragm cough EMG signal.  

The inspiratory and expiratory cough efforts and the inspiratory phase, diaphragm, cough 

active, and total cough cycle durations increased when only the tidal volume was delivered to 

the respiratory tract during inspiratory phase of cough (7 animals). 

When the regular cough volume was delivered to the respiratory tract during the first half 

of the inspiratory cough period, the amplitudes of cough-related activities of diaphragm and 

abdominal muscles, maximum inspiratory esophageal pressure, the duration of cough 

inspiratory phase and overlap of cough diaphragm and abdominal activities decreased. 

Simultaneously, the active part of cough expiratory phase and the distance between cough 

diaphragm and abdominal activation maxima prolonged (7 animals).  

The control inflations with cough volume during appropriate cough inspiratory time (7 

animals) as well as control coughs with expirations guided through the ventilator output 

(provided additional airflow resistance; 6 animals) resulted in increased maximum expiratory 

esophageal pressure, duration of cough active expiratory phase, duration of cough 

abdominal activity, duration of active part of cough cycle, and the distance between cough 

diaphragm and abdominal activity maxima prolonged. No changes were found in control 

coughing when sham ventilation was employed. 

Modified lung inflations during coughing and/or additional expiratory airflow resistance 

modify cough motor pattern via the volume-related feedback mechanism similar to that acting 

during breathing. 

 

This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under the 

contract No. APVV-0189-11, "Martin biomedical center (BioMed Martin)“, ITMS code: 

26220220187, VEGA 1/0072/16 and VEGA 1/0253/15. 



Somatic trigger points for urge to cough and cough in chronic 

coughers 

 

Federico Lavorini and Giovanni A. Fontana 

 

University of Florence, Florence, Italy 

 

It has been proposed that chronic cough is a clinical syndrome characterised by a 

hypersensitive cough reflex; the causes of such sensitisation may include gastro-

oesophageal reflux (GOR), asthma syndromes, and rhinitis. However, a considerable 

amount (up to 40%) of patients are “idiopathic”, i.e the origin of their cough is unknown. In 

the latter cases, cough itself is thought to be the disease. 

In the clinical setting, identification and quantification of the possible correlates of cough 

hypersensitivity remain undefined.  

Here we describe a clinical phenomenon displayed by several patients with chronic 

cough of any origin and consisting in the onset of an urge to cough (UTC) or overt coughing 

provoked by directed head movements as well as by digital pressure on discrete areas of the 

neck and upper thorax (Fig.). 

In fifty out of 77 consecutive chronic cough patients UTC or coughing could be evoked 

by antero- and/or retro-flexion of the head and/or digital pressure on one or more (up to five) 

of the areas depicted in Fig. The most frequent responsive pressure point for UTC (RPPu) 

and/or cough (RPPc) was the jugular notch; the least sensitive was the upper dorsal spine 

(Fig.). The intensity of the UTC was similar in all RPP’s; these proved to be highly 

reproducible and uninfluenced by the observer. We found no relationship between the 

number of RPP’s and the severity of cough as assessed by a visual analogue scale. 

Responsive and non-responsive patients did not differ in terms of sex, age, cough severity 

and cough duration. However, GOR symptoms were largely more often reported by 

responsive patients (P<0.0001). Accordingly, antacid intake (40 ml syrup) was effective in 

reducing RPPu (P<0.0001) and completely abolished RPPc in 14 out of 50 patients. 

The findings suggest that the prevalence of RPPc and RPPu is high in chronic coughers; 

the phenomenon is highly reproducible and uninfluenced by the observer. RPP’s are 

particularly frequent in patients reporting chronic cough associated with GOR symptoms. 

Antacid administration reduces the responses to RCC’s stimulation, pointing to a role by the 

oesophagus in the genesis of RPP’s. Further studies are needed to clarify the sensory 

mechanisms(s) of RPP’s and the usefulness of RPP’s assessment in the clinical study of 

cough. Identification of RCC’s may be useful to quantify the degree of cough reflex 

sensitisation and to follow up the outcomes of cough treatments.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Figure  

 

Laboratory worksheet for data recording. Icons on the right hand side depict the sites at 

which digital pressure evokes cough/urge to cough, i.e the right (C) and left (D) aspects of 

the neck alongside the sternocleidomastoid muscle, the jugular (J) notch, the sternum (St), 

and the upper dorsal spine (Sp). Cough and/or urge to cough can also be elicited by head 

extension (A) and/or head flexion (B). On the left hand side, visual analogue scales to rate 

the intensity of the evoked urge to cough and boxes to record cough appearance. Pre and 

Post refer to events recorded prior to and after an intervention. 

 

 



Primárna ciliárna dyskinézia verzus cystická fibróza 

 

Marušiaková Lucia, Ďurdík Peter, Sňahničanová Zuzana, Zeliesková Mária,              

Bánovčin Peter 

 

Klinika detí a dorastu, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta                

v Martine, Martin 

 

Očisťovacia schopnosť dýchacích ciest je zabezpečená viacerými obrannými 

mechanizmami reflexného a nereflexného charakteru. Z nich má obzvlášť dôležitý význam 

mukociliárny transport, ktorého účinnosť závisí od správnej interakcie medzi cíliami 

vystielajúcimi povrch respiračných epiteliálnych buniek, viskóznou vrstvou hlienu a hrúbkou 

periciliárnej tekutiny. Vrodená porucha mukociliárneho transportu je spoločným znakom 

primárnej ciliárnej dyskinézie aj cystickej fibrózy, pričom u každého z ochorení je primárne 

porušená iná jeho zložka. U cystickej fibrózy dochádza v dôsledku poruchy transportu 

chloridov cez plazmatickú membránu buniek k tvorbe hyperviskózneho hlienu a zníženiu 

hrúbky periciliárnej tekutiny. Primárna ciliárna dyskinézia je charakterizovaná poruchou 

motility cílií spôsobenou ich ultraštrukturálnymi a funkčnými zmenami. Obe ochorenia sa v 

dôsledku porušeného mukociliárneho transportu prejavujú podobnými respiračnými 

symptómami. Typické sú recidivujúce sinopulmonálne infekcie začínajúce vo včasnom 

detstve a chronický produktívny kašeľ. Ako následok chronickej infekcie vznikajú 

bronchiektázie a dochádza k postupnému zhoršovaniu pľúcnych funkcií. Pre podobnosť 

klinických príznakov nie je odlíšenie oboch ochorení a stanovenie správnej diagnózy vždy 

jednoduché, najmä ak je cystická fibróza atypická, len s pľúcnymi prejavmi. Nevyhnutnou 

súčasťou stanovenia diagnózy cystickej fibrózy je jej potvrdenie pomocou laboratórnych 

nálezov (vyšetrenie chloridov v pote, genetické vyšetrenie). Ako skríningové vyšetrenia v 

diagnostike primárnej ciliárnej dyskinézie sa využívajú meranie nazálneho oxidu dusnatého a 

sacharínový test. K definitívnym diagnostickým vyšetreniam patrí vysokorýchlostná 

videomikroskopia, elektrónová mikroskopia, imunofluorescenčná analýza a genetická 

analýza. Manažment liečby je u oboch ochorení rozdielny a vyplýva z ich rozdielnej 

patofyziológie. Včasné stanovenie správnej diagnózy je preto dôležité pre ďalší priebeh 

ochorenia a prevenciu komplikácií. Prácou chceme poukázať na podobnosť klinických 

príznakov vrodených ochorení ovplyvňujcich mukociliárny transport a dôležitosť a možnosti 

diferenciálnej diagnostiky na Slovensku. 

 

Práca bola podporená grantom VEGA 1/0252/14 a projektami Centrum experimentálnej 

a klinickej respirológie I a II (CEKR I a II) (ITMS: 26220120034) a Meranie kinetiky cílií 

respiračného traktu (ITMS: 2622022019), ktoré sú spolufinancované zo zdrojov EU. 

 

 



Respiračná sínusová arytmia - psychofyziologický marker               

pri adolescentnej depresii? 

 

Andrea Mešťaníková1,2, Igor Ondrejka3, Michal Mešťaník1,2, Igor Hrtánek3,                

Dana Cesneková3, Ingrid Tonhajzerová1,2 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine (JLF UK), 1Ústav 

fyziológie JLF UK; 2Martinské centrum pre biomedicínu JLF UK; 3Psychiatrická klinika JLF 

UK, Univerzitná nemocnica Martin 

 

Úvod: Depresívna porucha je spojená so zmenou emotivity a pozornosti a zároveň so 

zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom, pričom  v súčasnosti sa hľadajú neinvazívne markery, 

ktoré by dokázali zachytiť dané diskrétne zmeny pri adolescentnej depresii. Respiračná 

sínusová arytmia (RSA) sa považuje za neinvazívny index vagovej regulácie chronotropnej 

činnosti srdca a zároveň emočnej regulácie.  

Ciele: Cieľom práce bolo zistiť zmeny RSA v skupine adolescentných pacientov 

s depresívnou poruchou v odpovedi na psychologický stresor (Go/noGo), ktorý hodnotí 

pozornosť a impulzivitu.  

Metodika: Celkovo bolo vyšetrených 24 adolescentných pacientov s depresívnou 

poruchou a 24 kontrolných subjektov. RSA bola hodnotená na základe spektrálnej analýzy 

variability frekvencie srdca vo vysokofrekvenčnom pásme (HF-VFS: 0,15-0,4 Hz) počas 5-

minútového trvania mentálneho stresoru. 

Výsledky: Parameter variability frekvencie srdca (HF-HRV) bol signifikantne nižší 

v skupine depresívnych pacientov počas stresu (p=0,013). 

Záver: Naše výsledky poukázali na zníženú veľkosť RSA v odpovedi na psychologický 

stresor v skupine adolescentných depresívnych pacientov v porovnaní s kontrolou, čo môže 

poukazovať na abnormálnu komplexnú neurokardiálnu integritu prejavujúcu sa aj zmenou 

pozornosti a emotivity pri adolescentnej depresii. Hodnotenie zmien RSA v odpovedi na 

psychologický stresor môže predstavovať zásadný význam nielen z hľadiska zachytenia 

možných kardiovaskulárnych komplikácií, ale aj sledovania pozornosti, koncentrácie 

a emotivity pri depresii, čo predstavuje zásadný význam v pedopsychiatrickej praxi.  

 

Grantová podpora: VEGA 1/0087/14. Táto práca bola podporená projektom „Martinské 

centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)“ ITMS kód projektu: 26220220187, ktorý je 

spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 



Benefit surfaktantovej terapie obohatenej glukokortikoidom na 

poškodenie pľúc pri mekóniom indukovanom ARDS 

 

Pavol Mikolka1, Jana Kopincová1,2, Petra Košútová2, Andrea Čalkovská1,2,                      

Daniela Mokrá1,2 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine (JLF UK), 
1Martinské centrum pre Biomedicínu (BioMed) JLF UK;  2Ústav fyziológie JLF UK 

 

Úvod a ciele: Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS) indukovaný aspiráciou 

mekónia u novorodencov je známy ako syndróm aspirácie mekónia (MAS). Aspirované 

mekónium môže spôsobiť obštrukciu dýchacích ciest, iniciovať zápalové a oxidačné procesy 

vyúsťujúce do poškodenia alveolo-kapilárnej membrány a pľúcneho surfaktantu, čím 

dochádza k respiračnému zlyhávaniu a tvorbe pľúcneho edému. Štandardná terapia MAS je 

založená na podpornej ventilácii a aplikácii exogénneho surfaktantu i.t. Avšak funkcie 

terapeutického surfaktantu môžu byť inhibované zápalovými procesmi, čo negatívne 

ovplyvňuje účinnosť terapie. Z toho dôvodu sme exogénny surfaktant obohatili o 

glukokortikoid budezonid a účinnosť terapie overovali analýzami oxidačného poškodenia a 

zápalového profilu na experimentálnom modeli MAS. 

Metodika: Novozélandské biele králiky s mekóniom-indukovaným respiračným 

zlyhávaním (i.t. mekónium, 4 ml/kg, 25 mg/ml) boli rozdelené do skupín: bez terapie (M), s 

terapiou exogénnym surfaktantom (Curosurf®; M+S), s budezonidom (Pulmicort; M+B) alebo 

kombinovanou terapiou (Curosurf®+Pulmicort; M+S+B), alebo kontroly s fyziologickým 

roztokom i.t. namiesto mekónia (C); a boli ventilované 5 h kyslíkom. V krvi a 

bronchoalveolárnej laváži (BAL) sme určili diferenciálny počet leukocytov. Po usmrtení 

zvieraťa sme stanovili pľúcny edém (pomer mokrej a suchej hmotnosti, W/D), oxidačné 

poškodenie lipidov a proteínov (TBARS, 3NT analýzy) a koncentrácie interleukínov (IL-2, -6, 

-13, TNFα) pomocou ELISA a RT-PCR v pľúcnom homogenáte. 

Výsledky: Kombinovaná M+S+B terapia znížila počet neutrofilov v BAL v porovnaní s 

ostatnými terapiami (p<0,001 vs. M). Ďalej redukovala W/D, 3NT a TBARS aj v porovnaní so 

surfaktantovou terapiou (p<0,01 vs. M; p<0,05 vs. M+S). Všetky použité terapie znížili 

hladiny a expresiu interleukínov, najvýraznejšie M+S+B terapia (pre TNFα a IL-2 p<0,05 vs. 

M+S). 

Závery: Budezonid v kombinácii so surfaktantom redukoval počet leukocytov v BAL, 

pľúcny edém, oxidačný stres aj hladiny a expresiu interleukínov v pľúcach zvierat. Cielené 

inhibovanie mekóniom-indukovaného zápalu môže znížiť inaktiváciu exogénneho surfaktantu 

a znížiť poškodenie pľúc pri tejto forme ARDS. 

 

Grantová podpora: BioMed (ITMS 26220220187), VEGA 1/0291/12, VEGA 1/0305/14, 

APVV-0435-11.



Rádiofrekvenčné elektromagnetické pole ovplyvňuje variabilitu 

frekvencie srdca 

 

J. Míšek1, M. Veterník1, M. Kohan1, D. Špigúthová1, H. Habiňáková1,V. Jakušová2,          

J. Jakuš1 

 

1Ústav lekárskej biofyziky, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského          

v Bratislave, Martin; 2Ústav verejného zdravotníctva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 

Univerzita Komenského v Bratislave, Martin 

 

Úvod: V dnešnej dobe je každý študent  aktívnym užívateľom mobilnej komunikácie. 

Celosvetové výskumy sa v súčasnosti zaoberajú vplyvom rádiofrekvenčných 

elektromagnetických polí (EMP) u tejto skupiny obyvateľstva. 

Metodika: Skupina 27 dobrovoľníkov (vo veku 18,25 ± 0,37) bola podrobená analýze 

variability frekvencie srdeca (VFS) počas expozície alebo „placebo“ expozície rádiovým 

frekvenciám  (RF) po dobu 15 minút. Ožarovaná bola pravá časť tváre a pridružené oblasti 

hlavy a krku. Použitý bol ortostatický test – zmena polohy probanda z ľahu do stoja. Do 

súboru boli zahrnutí iba probandi v dobrej fyzickej kondícii a bez akútnych alebo chronických 

ochorení a bez  medikácií.  

Meranie bolo vykonané pomocou širokopásmového snímača Narda 550 (Nemecko). 

Expozičný systém bol zostavený z funkčného signálneho generátora Agilent N9310A (USA) 

a 5 W zosilňovača Amplifier Research 5S1G4 (USA), ktorý generoval impulzne modulovaný 

signál s frekvenciou 17885 MHz a s triedou 0,5. 

Výsledky: Supinačná poloha bola charakterizovaná znížením srdcovej frekvencie (HR) a 

rMSSD (root Mean Square Succesive Difference, ktorý signalizuje zvýšenie 

parasympatikovej aktivity v časovej analýze) v ľahu po expozícii RF EMF (HR pred 

expozíciou: 65,2 ± 5; po expozícii: 61,9 ± 5; p < 0,005; rMSSD pred expozíciou: 75,7 ± 57,4; 

po expozícii: 84,9 ± 58,7; p < 0,005; priemer ± SD) v porovnaní s kontrolou (HR pred 

„placebo“ expozíciou: 61,2 ± 2,9; a po nej: 60,0 ± 2,8; p = 0,5; rMSSD pred „placebo“ 

expozíciou: 67,7 ± 28,2;  a po nej: 59,7 ± 21,7; p = 0,3; priemer ± SD). Zvýšenie aktivity v 

oblasti vysokých frekvencií spektrálnej analýzy VFS (HF; 0,15 – 0,5 Hz) potvrdzuje zvýšenie 

parasympatikovej aktivity nervového systému (Power HF pred expozíciou: 2311,7 ± 1101,0; 

po expozícii: 2717,4 ± 1419,0; p < 0,05) v porovnaní s kontrolou (Power HF pred expozíciou: 

1689,6 ± 1450,1; po expozícii: 1322,5 ± 1174,9; p = 0,5). 

Záver: Poukázali sme na zmeny VFS počas krátkodobej expozície generovaného RF 

EMP po dobu 15 minút charakterizované komplexnou reakciou ANS pri zvýšení 

parasympatikovej aktivity. 

 

Poďakovanie: Táto práca bola podporovaná „Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na 
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Akútne poškodenie pľúc (ALI) môže byť spôsobené rôznymi priamymi (pľúcnymi) alebo 

nepriamymi (mimopľúcnymi) príčinami. V prípade nepriaznivého priebehu môže vyústiť až do 

syndrómu akútnej respiračnej tiesne (ARDS). Pre exsudatívnu fázu je charakteristický akútny 

nástup, difúzne bilaterálne alveolárne poškodenie, zvýšená permeabilita alveolo-kapilárnej 

membrány, neutrofilový zápal a hypoxémia. Exsudačná forma postupne prechádza do 

fibroproliferačnej fázy s rôznym stupňom fibrózy, neovaskularizácie a vyhojenia. Napriek 

intenzívnemu výskumu v tejto oblasti je mortalita ALI/ARDS stále vysoká a prakticky 

neexistuje iná jednoznačne odporúčaná liečba okrem šetrnej ventilačnej a podpornej liečby. 

V uplynulých rokoch sa ukázalo viacero farmakologických možností (pľúcne vazodilatátory, 

kortikosteroidy, antioxidanty, metylxantíny a pod.) a tiež nefarmakologických postupov 

(génová terapia, bunková liečba a pod.), ktoré by mohli byť prospešné v liečbe ALI/ARDS. 

Overovanie nových spôsobov liečby však vyžaduje ich testovanie v predklinických 

podmienkach. Vzhľadom na rôznorodosť vyvolávajúcich príčin a zložitosť patogenetických 

zmien sa používajú viaceré experimentálne modely ALI/ARDS: 1. modely primárne 

poškodzujúce kapilárny endotel, ako napr. model pľúcnej embólie pomocou i.v. podania 

kyseliny olejovej, model poškodenia endotelu pľúc po i.v. podaní lipopolysacharidu (LPS) 

atď.; 2. modely primárne poškodzujúce alveolárny epitel, napr. model aspirácie žalúdkovej 

šťavy navodený i.t. podaním HCl, model nedostatku surfaktantu spôsobený lavážou pľúc 

fyziologickým roztokom, model poškodenia pľúc i.t. podaním LPS, model pľúcnej fibrózy 

vyvolaný i.t. podaním bleomycínu, model poškodenia pľúc spôsobený nadmernou ventiláciou 

alebo hyperoxiou a pod. Použiteľnosť výsledkov pre klinickú prax však obmedzujú 

nasledovné skutočnosti: 1. ALI/ARDS u ľudí väčšinou spôsobuje súhra viacerých faktorov 

vrátane komorbidít a genetických predispozícií, kým modely ALI/ARDS sú indukované 

jedným faktorom; 2. medzidruhové rozdiely v odpovedi na typ poškodenia, vo vrodených 

imunitných reakciách a pod., ktoré môžu spôsobiť inú odpoveď na liečbu u experimentálnych 

zvierat a u človeka. Napriek uvedeným limitáciám použitie experimentálnych modelov 

ALI/ARDS umožňuje lepšie pochopiť patofyziologické mechanizmy ALI/ARDS a pomáha 

hľadať účinnejšie spôsoby jeho liečby. 
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Syndróm aspirácie mekónia (MAS) je príčinou respiračného zlyhávania donosených 

novorodencov. Nakoľko sa na vzniku MAS podieľa aj neutrofilový zápal, pľúcna vazo- a 

bronchokonstrikcia a edém, inhibítory fosfodiesteráz (PDE) predstavujú skupinu liečiv 

perspektívnych v tejto indikácii, a to predovšetkým selektívne inhibítory PDE-3, -4 a -5 a tiež 

neselektívne PDE inhibítory. Na experimentálnom modeli MAS sme testovali účinky PDE-3 

inhibítora olprinonu, který vykázal výrazný protizápalový a antioxidačný efekt. Zo skupiny 

neselektívnych PDE inhibítorov sme vybrali teofylín, ktorý má bronchodilatačný, 

vazodilatačný a protizápalový efekt a schopnosť stimulovať dýchanie. Má však malú 

terapeutickú šírku, čo môže spôsobovať nežiaduce účinky vrátane kardiovaskulárnych. Zistili 

sme, že už počas a bezprostredne po i.v. podaní aminofylínu, derivátu teofylínu, králikom s 

MAS dochádza k zvýšeniu tlaku krvi a zmenám frekvencie a variability frekvencie srdca. 

Existuje niekoľko spôsobov, ako znížiť výskyt nežiaducich účinkov teofylínu. Prvou 

možnosťou je použiť nižšie dávky liečiva. Pri porovnávaní terapeutického efektu vysokej (2 

mg/kg) a nízkej (1 mg/kg) dávky aminofylínu na pľúcne funkcie sme pozorovali výraznejšie 

zlepšenie väčšiny respiračných parametrov po podaní vyššej dávky. K významnému poklesu 

výskytu kardiovaskulárnych zmien ale nedošlo. Ďalšou možnosťou je použiť teofylín 

v kombinácii napr. s glukokortikoidom. Predpokladali sme, že aditívny účinok oboch liečiv 

umožní podať nižšie dávky a tým zníži výskyt prípadných nežiaducich účinkov. V našich 

experimentoch aminofylín v kombinácii s budesonidom účinnejšie zlepšil pľúcne funkcie 

v porovnaní so samotným aminofylínom, pričom jeho KVS účinky boli nižšie ako pri 

samotnom aminofylíne. Zmierniť účinky na kardiovaskulárne parametre by mohlo aj podanie 

selektívnych PDE inhibítorov, ktoré by mohli mať menej nežiaducich účinkov. Tento 

predpoklad sme ale nepotvrdili, keďže i.v. podanie PDE-3 inhibítora olprinonu a aminofylínu 

vykazovali podobné účinky na tlak krvi a frekvenciu srdca. Záverom konštatujeme, že 

použitie PDE inhibítorov by mohlo byť prospešné pri MAS, je však potrebné starostlivo 

monitorovať zmeny kardiovaskulárnych parametrov. 

 

Grantová podpora: BioMed (ITMS 26220220187), APVV-0435-11, VEGA 1/0305/14.
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Fosfodiesterázy (PDE) predstavujú skupinu 11 rodín hydroláz, ktoré sú zodpovedné za 

degradáciu cyklického AMP a cyklického GMP. Tkanivová rôznorodosť expresie jednotlivých 

rodín PDE významne ovplyvňuje funkciu jednotlivých tkanív a orgánov. Aj preto môže ich 

inhibícia viesť k špecifickým prejavom, čo sa dá farmakologicky využiť pri liečbe rôznych 

ochorení. 

V respiračnom systéme ich nachádzame najmä v bunkách hladkej svaloviny dýchacích 

ciest (DC) – najmä PDE3 a PDE4, v bunkách hladkej svaloviny ciev (PDE1 a PDE5), ale aj 

v zápalových bunkách (najmä PDE3, PDE4 a PDE7). Kým cGMP je substrátom prevažne 

PDE1 a PDE5, izoformy PDE3, PDE4 a PDE7 rozkladajú prednostne cAMP. Práve preto 

dochádza pri ovplyvnení jednotlivých izoforiem PDE k rôznym farmakologických účinkom, t.j. 

môže prevažovať ich bronchodilatačné, vazodilatačné, protizápalové, či antitusické 

pôsobenie.  

Na Ústave farmakológie JLF UK v Martine sa dlhodobo venujeme pôsobeniu jednotlivých 

selektívnych, ale aj neselektívnych inhibítorov fosfodiesteráz. V tejto prezentácii budú 

popísané účinky jednotlivých izoforiem a dokumentované niektorými výsledkami z in vivo a in 

vitro testovania kontraktility hladkej svaloviny ako aj  hematologického, imunologického 

a biochemického skríningu charakteristických markerov alergického zápalu. Zároveň budú 

naznačené možnosti ich terapeutického využitia buď pri samostatnom podaní alebo pri 

aplikácii ich vzájomných kombinácií. V následných prezentáciách budú podrobnejšie 

dokumentované najvýznamnejšie výsledky pôsobenia neselektívnych inhibítorov PDE 

(teofylín) a porovnané s vybranými selektívnymi inhibítormi PDE3 (olprinon), PDE4 

(roflumilast) a PDE5 (tadalafil).  

 

Grantová podpora: APVV-0305-12, CEKR 2, Grant MZ 2012/35-UKMA-12, VEGA 

1/0260/14, BioMed Martin ITMS 26220220187. 
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Je všeobecne známe, že aplikácia liečiv je okrem ich farmakologických účinkov veľmi 

často spojená aj s výskytom nežiaducich účinkov, ktoré v mnohých prípadoch môžu 

obmedzovať samotnú farmakoterapiu. Liečivá, ktorých terapeutické spektrum je veľmi úzke 

(napr. teofylín, vankonmycín) alebo ktoré podliehajú variabilnému metabolizmu pečeňovými 

enzýmami a dochádza k početným interakciám (anotiepileptiká a pod.), je preto nevyhnutné 

monitorovať a na základe nameraných koncentrácií v plazme upravovať liečbu. Podobne pri 

zavádzaní nových liečiv do praxe je nevyhnutné poznať ich farmakokinetické vlastnosti, 

biologickú dostupnosť, eliminačný polčas, vhodnú iniciálnu a udržiavaciu dávku a pod. Aj v 

týchto prípadoch je potrebné vhodným spôsobom zistiť dosahované plazmatické 

koncentrácie liečiv a predikovať ich klinické využitie. Význam laboratória farmakokinetiky a 

toxikológie je preto vďaka modernému vybaveniu v spolupráci s klinickými, ale aj 

predklinickými pracoviskami, ktoré majú záujem na objektivizácii dosahovaných koncentrácií 

liečiv a xenobiotík v plazme, sére, moči, prípadne tkanivách, čo umožní ich koreláciu so 

sledovanými účinkami, prípadne nežiaducimi účinkami. Okrem kvapalinovej chromatografie a 

plynovej chromatografie, ktoré sú obe spojené s trojitým kvadrupólovým hmotnostným 

spektrometrom a umožňujú kvantifikáciu aj veľmi nízkych koncentrácií známych liečiv, je k 

dispozícii aj multifunkčné zariadenie na meranie luminiscencie, fluorescencie a 

spektrofotometrie.   
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Úvod a ciele: Jedným z mechanizmov účinku teofylínu, ktorý sa uplatňuje v liečbe 

bronchiálnej astmy a chronickej obštrukčnej choroby pľúc, je neselektívna inhibícia 

fosfodiesterázy (PDE). Cieľom tejto práce bolo zistiť, ako sa na ovplyvnení alergického 

zápalu navodeného ovalbumínom u dospelých morčiat podieľajú selektívne inhibítory PDE4 

(roflumilast) a PDE5 (tadalafil), a to po intraperitoneálnom a inhalačnom podaní.   

Metodika: Eozinofilový alergický zápal bol vyvolaný opakovanou expozíciou zvierat 

ovalbumínu. Následne bol morčatám aplikovaný roflumilast (1 mg/kg), tadalafil (1 mg/ kg), 

ich kombinácia (každý 0,5 mg/kg) alebo placebo počas 7 dní, a to buď intraperitoneálne 

alebo inhalačne. Špecifický odpor dýchacích ciest po inhalácii histamínu sme považovali za 

marker in vivo reaktivity dýchacích ciest (DC). Za marker in vitro reaktivity DC sme 

považovali kontrakčné odpovede stripov hladkej svaloviny pľúc a trachey na kumulatívne 

dávky histamínu a acetylcholínu. Okrem toho sme hodnotili aj zmeny počtu a zastúpenia 

leukocytov v krvi a bronchoalveolárnej laváži (BAL) a hodnotili sme aj koncentrácie 

vybraných imunologických markerov.  

Výsledky: Obidva inhibítory PDE viedli k zníženiu in vivo a in vitro reaktivitu DC, a to 

najmä po intraperitoneálnom podaní. Aplikácia tadalafilu, ale aj roflumilastu priaznivo 

ovplyvnila zastúpenie leukocytov v krvi a BAL a znížila koncentrácie interleukínov IL4 a IL5.  

Závery: Roflumilast aj tadalafil viedli k poklesu reaktivity DC a zápalových parametrov 

v modeli ovalbumínom navodeného eozinofilového zápalu, a to ako po intraperitoneálnom, 

tak aj po inhalačnom podaní. Naznačuje to ich možné využitie v liečbe bronchiálnej astmy.   
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Introduction and Specific Aims: Approximately 0.4-4 % of all oxygen consumed by the 

mitochondria is converted to reactive oxygen species (ROS). When the ROS levels 

overpower the defense mechanisms of the cell (oxidative stress conditions), then proteins, 

nucleic acids and/or lipids are irreversibly damaged. Although, the mitochondrial electron 

transport complexes (ETC) are recognized as the major source of intracellular ROS very little 

is known about the effect of oxidative damage to individual components of the respiratory 

chain and nothing is known about the ability of ETC to avoid or minimize oxidative damage. 

Previously we have demonstrated the effect of hydrogen peroxide (H2O2) on Complex IV. We 

have also examined peroxidase/catalase-like activity of both, Complex IV and its natural 

donor of electrons, cytochrome c. In this work we present the preliminary data supporting our 

hypothesis that all major ETC are the part of the mitochondrial defense mechanisms against 

oxidative damage. 

Methods: This work was performed on isolated and purified from bovine heart 

mitochondrial complexes I, III and IV. H2O2 decomposition has been measured using the 

ferrous ion oxidation–xylenol orange assay.  

Results: We have found that Complex I, Complex III, Complex IV, and ferricytochrome c, 

catalyze the decomposition of H2O2, with the apparent bimolecular rate constants of  

55.7 ± 2.7, 249.0 ± 9.0, 63.2 ± 2.5, and  5.1 ± 1.0 M-1s-1, respectively.  

Conclusions: Although the apparent bimolecular rate constants obtained for 

mitochondrial complexes in vitro are lower than the rate of a specialized peroxidase, 

decomposition of H2O2 in situ by mitochondrial electron-transfer complexes may have an 

important role in mitochondrial oxidative stress regulation and defense mechanisms against 

oxidative damage.  
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Úvod a ciele: Jedným z odporúčaných terapeutických postupov pri  strednej až závažnej 

astme je pravidelné podávanie kombinácie inhalačného glukokortikoidu s dlhodobo 

pôsobiacim β2-sympatomimetikom. Cieľom štúdie bolo stanoviť antitusickú, bronchodilatačnú 

a ciliomodulačnú aktivitu inhalačného budesonidu v kombinácií so salmeterolom a získané 

výsledky korelovať s protizápalovým účinkom.   

Metodika: V experimente boli použité dva modely alergického zápalu vyvolané 

trojtýždňovou  a štvortýždňovou senzibilizáciou morčiat ovalbumínom. Súčasne s priebehom 

senzibilizácie boli zvieratá pravidelne liečené aerosólom budesonidu (1mM), salmeterolu 

(0,17mM)  alebo ich kombináciou v polovičných dávkach.  Antitusický a bronchodilatačný 

účinok látok sme hodnotili in vivo, využitím celotelového dvojkomorového pletyzmografu. 

Vzorky ciliárneho tkaniva boli odobraté „brushing“ metódou a ciliárny pohyb bol 

zaznamenaný vysokorýchostnou kamerou. V bronchoalveolárnej laváži boli stanovené 

hladiny zápalových cytokínov (IL-4, IL-5, IL-13, GM-CSF, TNF-α) pomocou prístroja BioPlex. 

Výsledky: Kombinovaná terapia signifikantne potlačila počet nárazov kašľa, reaktivitu 

dýchacích ciest a hladiny sledovaných zápalových cytokínov u oboch modelov 

experimentáne vyvolaného alergického zápalu. Trojtýždňová senzibilizácia viedla k zvýšeniu 

ciliárneho pohybu a všetky tri terapeutické postupy vykazovali značný ciliostimulačný účinok 

v poradí: salmeterol<budesonid<kombinovaná terapia. Alergický zápal, indukovaný 

štvortýždňovou senzibilizáciou zvierat ovalbumínom, bol charakterizovaný nárastom hladín 

IL- 5 a poklesom IL-13. Za týchto zápalových podmienok, štvortýždňová senzibilizácia 

vyvolala zníženie ciliárneho pohybu a ciliostimulačný účinok bol zaznamenaný len pri 

kombinovanej terapii salmeterolom a budesonidom. 

Záver: Kombinovaná terapia vykazovala porovnateľný antitusický, bronchodilatačný a 

protizápalový účinok ako monoterapia budesonidom. Významný benefit kombinovanej 

terapie sa odzrkadlil najmä v schopnosti stimulovať ciliárnu frekvenciu, ktorá zohráva 

nezastupiteľnú úlohu v ochrane epitelu pred škodlivými vplyvmi prostredia. 

 

Podporené grantom: APVV 0305-12, VEGA 1/0165/14 a MZ 2012/35- UK, CERK II.  Táto 

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

ITMS kód: 26220220187. „Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je 

spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“. 



The expression of acid sensing ion channels (ASIC) in vagal 

afferent nodose neurons innervating the trachea in the guinea pig 

 

Pavelková N1,2, Kocmálová M1,3, Tatár M1,2, Kollarik M1,2,4, Trančíková A1,2 

 

Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine in Martin (JFM CU), 
1Biomedical Center Martin JFM CU, 2Department of Pathophysiology and 3Department of 

Pharmacology JFM CU, Slovakia, 4The Johns Hopkins School of Medicine, Baltimore, USA 

 

Introduction: The acid is an important exogenous noxious stimulus and endogenous 

inflammatory mediator in the airways. The mechanisms by which acid stimulates airway 

afferent nerves are incompletely understood. Selective targeting (inhibition) of receptors for 

acid may help the treatment of inflammatory diseases of respiratory system by inhibiting 

activation/ sensitization of airway nerves by acid.  

Aims: We aim to elucidate the expression of ASICs in vagal afferent nodose neurons 

innervating the trachea. We hypothesize that vagal afferent neurons express ASICs, and that 

the expression profile of ASIC subunits differs between tracheal nodose A- and C-fibers. A-

fiber mechanoreceptors (TRPV1-) are exquisitely sensitive to mechanical stimulation and 

acid and initiate cough. C-fibers (TRPV1+) have high mechanical threshold, their 

responsiveness to acid is unknown and are though to contribute to regulation of respiratory 

reflexes.  

Methods: Nodose neurons retrogradely traced following DiI injection into the trachea 

were individually analyzed by single cell RT-PCR. We evaluated the expression of mRNA for 

TRPV1 to distinguish between A- and C-fibers, and expression of ASICs.   

Results: Total 56 nodose DiI labeled neurons from 10 guinea pigs were analyzed. 19/56 

labeled neurons were positive for TRPV1 (TRPV1+ C-fiber neruons) and 37/65 were TRPV1 

negative (TRPV- A-fiber neurons). Out of the 19 labeled TRPV1+ neurons, ony 7 expressed 

ASIC3 (37%). In contrast, 27/37 labeled TRPV1- neurons expressed ASIC3 (73%, P<0.05). 

In case of ASIC2, both TRPV1+ and TRPV1- labeled neurons showed similar expression 

profile (10/19 TRPV1+ (53%) vs. 16/37 TRPV1- (43%) neurons.  

Conclusion: The vagal nodose neurons innervating the guinea pig trachea express 

mRNA for ASICs, with different expression profile for ASIC3 in TRPV1+ and TRPV1- 

neurons. While the majority of tracheal nodose TRPV1- neurons express ASIC3 only 1/3 of 

TRPV1+ neurons express ASIC3. A proportion of both type tracheal nodose neurons express 

ASIC2. 

 

Support:  This work was supported by the project „Biomedical Center Martin“ ITMS code: 

26220220187 co-financed from EU sources. 
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Úvod a ciele: Pre neustále narastajúcu celosvetovú prevalenciu alergických ochorení,  je 

v centre pozornosti zdokonaľovanie jednotlivých preventívnych opatrení. V populácii sa 

najčastejšie vyskytujú respiračné alergie, ako alergická rinitída a bronchiálna astma, ktorých 

klinické príznaky v značnej miere negatívne ovplyvňujú kvalitu života jednotlivcov. 

Stanovenie koncentrácie IgE v pupočníkovej krvi by mohlo byť vhodným skorým markerom 

na posúdenie rizika vzniku alergických chorôb už v ranom detskom veku. Cieľom našej práce 

je zistiť prediktívny význam pupočníkových IgE na následný rozvoj jednotlivých alergických 

ochorení, najmä respiračných, postupne od detstva až do mladého dospelého veku.  

Metóda: Náš súbor tvorí 20 jedincov (14 dievčat, 6 chlapcov), ktorým bola pri narodení 

pred 26 rokmi odobratá pupočníková krv na stanovenie koncentrácie IgE. U všetkých 

jedincov bol zrealizovaný odber za účelom vyšetrenia vybraných markerov alergického 

zápalu (celkové IgE, eozinofily v periférnej krvi, tryptáza, eozinofilový kationický proteín, 

expresia nízkoafinitného receptora pre IgE na povrchu eozinofilov, panel špecifických IgE 

proti vybraným potravinovým alergénom). Každý jedinec absolvoval kožné prick testy so 

štandardizovaným Európskym panelom inhalačných alergénov, základné spirometrické 

vyšetrenie a stanovenie oxidu dusnatého vo vydychovanom (FENO) a nazálnom vzduchu 

(nNO). 

Výsledky: Koncentrácia CB-IgE sa v našom súbore pohybovala od 0,00 do 5,00 kU/l. 

Pozitívnu rodinnú anamnézu na alergické ochorenia sme zistili u 15 jedincov. Pri 

retrospektívnom skúmaní osobnej alergiologickej anamnézy, 15 jedincov malo klinické 

príznaky alergie už od skorého detstva, z toho 7 z nich aj respiračné, a 14 z nich bolo 

dispenzarizovaných a liečených detským alergiológom. V krvnom obraze sme zaznamenali 

eozinofíliu u 4 jedincov, zvýšené koncentrácie IgE u 7 jedincov a zvýšené hodnoty 

eozinofilného kationického proteínu u 2 jedincov, hodnoty tryptázy boli v norme. 

Senzibilizáciu na proteíny potravín sme dokázali u 4 jedincov. V kožných prick testoch sme 

zistili senzibilizáciu na inhalačné alergény u 13 jedincov, na základe toho sme ich rozdelili na 

atopikov n = 13 a zvyšných neatopikov n = 7. Spirometrickým vyšetrením sme nezistili 

žiadnu obštrukčnú ani reštrikčnú ventilačnú poruchu. Hodnoty FENO boli v celom súbore 

jedincov vo fyziologickom rozmedzí (nižšie ako 25 ppb, parts per billion), až na 1 jedinca, 

u ktorého sme namerali zvýšenú hodnotu. Atopici mali signifikantne vyššie hodnoty FENO 

v porovnaní s neatopikmi (20,75 ± 26,05 ppb vs. 12,14 ± 6,01 ppb; p = 0,017). Parametre 

nNO neboli významne rozdielne v súbore atopikov a neatopikov, ale atopici mali v porovnaní 

s neatopikmi signifikantne vyšší percentuálny aj absolútny počet eozinofilov v periférnej krvi 

(p = 0,028 a p = 0,036), zatiaľ čo v ostatných parametroch sme rozdiely nezaznamenali. 

Korelácie medzi výškou koncentrácie pupočníkových IgE, klinickými príznakmi a vyšetrenými 

laboratórnymi a klinickými parametrami sme zatiaľ nezaznamenali.  



 Záver: Podľa aktuálnych poznatkov zvýšená koncentrácia pupočníkových IgE 

predpovedá riziko rozvoja respiračných či kožných alergických prejavov v detskom veku, 

pričom do dospelosti má táto prediktívna hodnota klesajúcu tendenciu. Vzhľadom na náš 

zatiaľ malý súbor vyšetrených jedincov nemôžeme s určitosťou posúdiť význam 

pupočníkových IgE v predikcii alergických respiračných ochorení. Pre objasnenie reálnej 

prediktívnej kapacity CB-IgE vo vzťahu k alergickým prejavom je potrebné rozšíriť náš súbor 

o ďalších jedincov. 

 

Grantová podpora: Práca bola podporená Grantom VEGA 1/0252/14, Grantom UK/41/2015 

a Centrom experimentálnej a klinickej respirológie CEKR I (ITMS 26220120004). 
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Kašľový reflex predstavuje hlavný obranný mechanizmus dýchacích ciest. Sledovanie 

reaktivity aferentných nervových zakončení dýchacích ciest (citlivosti kašľového reflexu - 

CKR) patrí už niekoľko desaťročí medzi jedno z hlavných výskumných zameraní Ústavu 

patologickej fyziologie v Martine. Výskyt a excitabilita kašľa môžu byť ovplyvňované 

mnohými aferentnými vstupmi a/alebo prítomnosťou niektorých ochorení.  

Cieľ: Zistiť CKR u pacientov s respiračnými ochoreniami; zistiť CKR u pacientov 

s alergickou rinitídou v čase peľovej sezóny a mimo nej; zistiť CKR u pacientov s atopickou 

dermatitídou, psoriázou a lokalizovanou sklerodermiou, ktorí nemali respiračné ochorenie; 

zistiť efekt distálnej ezofageálnej acidifikácie na CKR u zdravých dobrovoľníkov, zistiť vplyv 

aspiračného reflexu na CKR u zdravých dobrovoľníkov, dospelých a detských pacientov 

s bronchiálnou astmou, zistiť CKR u pacientov s autoimunitnou tyreoiditídou pred a po 

chirurgickej liečbe. 

Metodika: Na merania sme použili inhalačnú jednodychovú metodiku dávka-odpoveď. Pri 

každom vyšetrení sme zaznamenali koncentráciu tusigénnej látky – kapsaicínu, ktorá 

vyvolala dve (C2) a päť a viac (C5) zakašľaní. Podieľali sme sa na tvorbe guidelines 

Európskej respirologickej spoločnosti týkajúcich sa vyšetrovania CKR v klinických 

podmienkach. 

Výsledky: Zistili sme zmeny v CKR u vybraných respiračných ochorení u dospelých 

pacientov, zistili sme signifikantne zvýšenú CKR u pacientov s alergickou rinitidou počas 

peľovej sezóny a mimo nej v porovnaní s kontrolnou skupinou, zistili sme signifikantné 

zmeny CRK u vybraných kožných ochorení a zníženie CKR vplyvom aspiračného reflexu u 

zdravých dospelých dobrovoľníkov, dospelých a detských pacientov s bronchiálnou astmou, 

zistili sme signifikane zvýšenú CKR u pacientov s autoimunitnou tyreoiditídou. 

Záver: Vyšetrenie CKR spolu s 24-hodinovým monitoringom kašľa by mohlo významne 

pomôcť v rámci diferenciálnej diagnostiky pacientov s chronickým kašľom. Pre tento zámer 

je k dispozícii prístrojový komplet pre funkčné zobrazovanie nervovej a bunkovej aktivity vo 

vitálnych humánnych biopsiách na podklade funkčného imaging. 

 

Grantová podpora: projekt „Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)“ ITMS kód 

projektu: 26220220187, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 
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Introduction. It is not currently known if the coordinated motor control of cough and 

swallow behaviors described in animal models is preserved in humans.  

Objectives. We hypothesized that similar relationships exist, namely the increased 

muscle activation and decreased swallow duration during combined cough and swallow 

behaviors. Methods. Young healthy individuals were recruited, and during the experiments 

voluntary cough was elicited by asking subjects to cough “like there was something stuck in 

their throat” and continue until instructed to stop. Swallow was initiated by infusing 3 ml of 

water into the subject’s mouth and instructing them to “swallow whenever you need to.”  

Cough and swallow were elicited individually as well as together to mimic an “aspiration” 

response.  

Results. All subjects produced multiple cough epochs and swallows to the stimuli. In the 

combined condition there was a significant increase in submental amplitude, and swallow 

phase preference changed from expiration to inspiration, with no significant change in 

swallow-related apnea or lung volume. There was a significant decrease in the number of 

expiratory efforts included in each cough epoch.  

Conclusions. These results confirm the theory of a highly cooperative airway protection 

system in the human. Furthermore, this model could be used as a novel diagnostic tool for 

dysphagia/dystussia, eliminating the ceiling effect of a single cough trial.   

 

Grant Support. NIH HL 111215, HL 103750, P30-GM103507, Kentucky Spinal Cord and 

Head Injury Trust, the Commonwealth of Kentucky Challenge for Excellence. 
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The main goal of biomedical research is to provide data which could be successfully 

translated and applied into healthcare. Lack of successful translational studies, production 

and marketing of compounds which work less in females and more side effects of treatment 

in females is serious problem. Exclusion of females from experimental studies lead to gender 

bias in biomedical research. Chronic cough affects mainly postmenopausal females and in 

their case the researchers fail to provide an explanation why. Therefore, an optimal treatment 

is missing. What is important – only male guinea pigs are used in cough research empirically. 

The aim of our study is to identify the reason of exclusion of female guinea pigs from cough 

research by database search and to assess the female guinea pigs as a variable, comparing 

the reproducibility and variability within the group and between the female versus male 

groups. Cough response to inhalation of citric acid (0.4M) was obtained in female and male 

guinea pigs (12 each). The cough response was tested several times, min 2 days apart to 

avoid tachyphylaxis. The cough was detected from the airflow traces, cough sound analysis 

and the presence of cough motor pattern. Cough response to citric acid in females and 

males is different, female guinea pigs seems to be coughing more to the same stimulus than 

males, female groups showed good reproducibility during repeated measurements (14.5 ± 

9.5 vs 17 ± 9.75 vs 12.5 ± 3.25 vs 16 ± 8 ) and the response to short-lasting ACEi medication 

similar to male, but female groups have higher variability even though they have similar 

distribution of hypo/hyper and normoreactors. Further investigations are necessary to 

characterize the cough response in female guinea pigs in large number of animals and 

cough response of mixed groups to see their potential in cough research.  

 

This work was supported by the project „Biomedical Center Martin“ ITMS code: 

26220220187, the project is co-financed from EU sources. 
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TRPA1 gene is a member of the transient receptor potential ion channel gene family, with 

the plausible involvement in a multitude of physiological sensory processes, ranging from 

auditory perception to pain and inflammatory signal transduction, particularly in response to 

chemical sensory irritants. Recently, TRPA1 has also attracted attention for different areas of 

sensory research; one such area being chemosensory ventilatory responses. A recent study 

has revealed an intriguing capability of TRPA1 to sense O2 in vagal afferent neurons. 

TRPA1 seem silenced in normoxia via prolyl hydroxylases O2-dependent inhibition. The 

insufficient O2 in hypoxia relieves from prolyl hydroxylases-mediated inhibition, leading to a 

stimulatory vein of activity. These findings directly incriminate the TRPA1 into the unresolved 

mechanisms of ventilatory adaptation to alterations in PaO2. Acute hypoxia is detected by 

the paired sensory organ of the carotid body, whose chemoreceptor cells transduce the 

hypoxic signal into generation of a rapid lung hyperventilation. Here we focused on TRPA1 

as a target for the carotid hypoxic chemoreflex. Our working hypothesis was that if TRPA1 

are indeed essential for hypoxic ventilatory stimulation, then their blockade should abrogate 

the response. We investigated this hypothesis in an vivo functional study in awake mice. 

TRPA1 were pharmacologically blocked with the specific HC030031 antagonist given in two 

doses of 50 and 200 (cumulative dose 250) mg∙kg-1, i.p. Ventilation and its responses to mild 

13% and severe 7% hypoxia were recorded in a whole body plethysmograph. The findings 

demonstrate a dose-dependent attenuation of the hypoxic ventilatory by TRPA1 antagonism. 

The bigger dose of HC-030031 abolished ventilatory stimulation at the mild level of hypoxia. 

However, hypoxic hyperventilation remained intact, although half inhibited at the severe level 

of hypoxia. These results oppose the notion of TRPA1 being a key element of hypoxia 

sensing mechanisms in the carotid body. When TRPA1 are blocked, the hypoxic 

chemoreflex remains turned on in face of life-threatening oxygen deficiency. These findings 

prompt us to submit a novel two-pier overlapping theory of hypoxia sensing in vivo. TRPA1 

would shape the ventilatory response to low intensity hypoxia, plausibly mediated by vagal 

sensory innervation of lower functional rank, such as neuroepithelial bodies in the airways, 

but are not requisite for the appearance of the powerful carotid body-mediated chemoreflex 

in severe hypoxia. This theory may help reconcile variable or discrepant results concerning 

the magnitude and the role of the hypoxic ventilatory regulation in vivo, and may help 

comprehend the pervasively unsettled mechanisms of carotid body function. 
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Defensive airway behaviors such as cough, aspiration and expiration reflex, sneeze etc. 

are frequently antagonistic to each other and to the breathing. Consequently, when they 

suppose to occur at the same time they are well coordinated and ordered that is expressed 

as the phase preference and interposition of behaviors. Aspiration reflex (AspR) is more 

powerful when occurs during inspiration (I). Expiration reflex (ExpR) is highly inducable and 

stronger early in expiration (E). Swallow reflex occurs physiologically almost exclusively 

during E and such phase configuration is preserved also when cough and swallow occur 

within overlapping sequence.  

Our data were gathered during several series of experiments on anesthetized cats. 

Defensive airway behaviors were induced mechanically within appropriate airway segments. 

Complex and rhythmic behaviors of sneezing and swallowing order behind and among 

coughing being induced simultaneously, while fast short and immediate non-rhythmic 

responses of AspR and ExpR superimpose over executed cough. 

The number of cough responses could be reduced when series of AspR have been 

induced before the cough stimulus or within the quiescent expiratory (E2) phase of cough. It 

is mostly due to increased cough latency that had occured also during simultaneous 

execution of cough and swallow. 

Both cough I and E motor drives increased when AspR had been induced during cough 

I, after the introduction of the swallow and when ExpR occured within either phase of cough 

(I, I-E transition including active cough expiration - E1, or E2). When cough and sneeze were 

both executed simultaneously sneeze I and E and cough E motor drives increased. Transient 

inhibitions and splits of cough expirations frequently occurred with AspR within active cough 

expiratory E1 period with no significant alterations of cough spatiotemporal characteristics.  

Besides prolongation of the cough expiratory period when AspR were induced during 

cough I and prolongation of the total cough cycle duration when number of coughs had been 

reduced (longer cough E2) temporal changes of cough were rather insignificant, that includes 

cough modulation by AspR, swallow, and sneeze.  

The subthreshold mechanical stimuli that did not induce responses additional to cough 

(long-lasting mechanical stimuli in nose, air puff pulses in nasopharynx, water in oropharynx 

and larynx) had no modulatory effect on cough. 



Complex central interactions, ordering, and sequencing various motor acts from the 

airways may result in the disruption of cough rhythmic sequence but also in the 

enhancement of cough. We propose developping and testing stimulation paradigms that 

modify coughing and could be employed in a correcting of inappropriate or excessive 

coughing. 

 

Support: „This work was supported by the Slovak Research and Development Agency 

under the contract No. APVV-0189-11" (prof. Jakus), by the project VEGA 1/0072/16 and 

VEGA 1/0253/15. 
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Introduction: Bovine cytochrome c oxidase (ferrocytochrome c: O2 oxidoreductase; EC 

1.9.3.1) (CcO) is the terminal enzyme complex of the inner mitochondrial electron transport 

chain and catalyzes electron transfer from reduced cytochrome c to molecular oxygen. The 

multisubunit enzyme complex spans the inner mitochondrial membrane and is in contact with 

an annulus of membrane phospholipids. The association of cardiolipin (CL) is unique 

compared with the other mitochondrial membrane phospholipids. In eukaryotes, CL is 

present only within the mitochondrial inner membrane where it is tightly associated and 

functionally important to a number of the dimeric mitochondrial enzymes and translocases, 

including cytochrome c oxidase, cytochrome bc1, glycerol-3-phosphate dehydrogenase, 

NADH dehydrogenase and the ADP/ATP carrier. 

Results and conclusions: The purified, detergent-solubilized CcO complex typically 

contains 15−20 phospholipids, 13 of which have been resolved within the three-dimensional 

crystal structure. We showed that CcO function and stability depends on nonannular CL 

molecules. Most of these phospholipids can be removed without altering the functional 

activity of CcO or the structural stability of the detergent-solubilized complex. However, three 

or four CLs are tightly bound to each monomer and have an especially important functional 

and structural role. Sequential removal of these CLs strongly correlates with a reversible loss 

of electron transport activity, and the dissociation of subunits VIa and VIb. Our recent studies 

further showed that 1), phospholipid removal alters not only association of specific subunits 

within CcO, but also decreases the kinetic stability of the entire protein complex; and 2), the 

dimeric state of CcO (dependent on the presence of nonannular CLs) stabilizes the 

quaternary structure of CcO against the effects of increasing temperature. We were able to 

reach these conclussions thanks to development of suitable delipidation method of CcO and 

method enabling us properly describe (kinetic) stability of CcO. 

 

Acknowledgement: This work has been supported by 7.FP EU project CELIM (316310) and 
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Úvod a ciele: Liečivé rastliny majú významné postavenie nielen v tradičnej, ale aj v 

modernej medicíne. Dnes už vieme, že práve polysacharidy sú zodpovedné za mnohé z 

účinkov liečivých rastlín a sú tak významným cieľom pre výskum nových liečiv. V tejto práci 

sme sa zaoberali kašeľ supresívnym pôsobením polysacharidov izolovaných z troch 

medicínsky najvýznamnejších druhov rodu Terminalia. Cieľom práce bola izolácia a 

charakterizácia polysacharidov z kôry T. arjuna a z plodov T. bellerica, stanovenie ich 

antitusickej aktivity v in vivo experimentálnom modeli chemicky indukovaného kašľa a 

porovnanie zistených údajov s našimi predchádzajúcimi výsledkami u polysacharidov z 

plodov  T. chebula. 

 Metodika: Antitusická aktivita látok bola hodnotená sledovaním počtu nárazov kašľa u 

zdravých bdelých morčiat umiestnených v celotelovom pletyzmografe. Parametre kašľovej 

odpovede boli zaznamenávané v norme a následne po perorálnom podaní skúmaných 

polysacharidov v dávke 50 mg/kg.  

Výsledky: Štrukturálna analýza vodných extraktov poukázala na prítomnosť 

polysacharidov s vetveným arabinogalaktánovým skeletom. Prítomné polysacharidy 

preukázali v našich experimentoch významnú schopnosť suprimovať kašeľ indukovaný 

kyselinou citrónovou, pričom supresia kašľa u T. arjuna a T. chebula. bola dokonca vyššia 

ako po aplikácii kodeínu v dávke 10 mg/kg, použitého ako referenčné antitusikum. Spomedzi 

porovnávaných druhov Terminalia preukázal najvyšší kašeľ supresívny účinok druh T. 

chebula. Perorálne podávanie polysacharidov nebolo počas celého experimentu spájané s 

výskytom žiadnych závažných nežiaducich účinkov.  

Závery: Rastlinné polysacharidy sú jednoducho získateľnou zložkou mnohých liečivých 

rastlín. V našej práci sme poukázali na ich významnú schopnosť potlačiť kašeľ, naše zistenia 

tak môžu predstavovať dôležitý krok vo vývoji účinných a bezpečných prírodných liečiv 

účinných v terapii kašľa.  

 

Grantová podpora: Projekt bol podporený grantom Univerzity Komenského č. UK/148/2015, 
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Introduction and aims: Polysaccharides extracted from various medicinal plants showed 

to possess a wide range of positive biological activities to human body, including antitussive 

activity. In our studies, we have extracted and assessed the antitussive activity of many 

types of herbal polysaccharides yet. The physical-chemical properties of polysaccharides, 

which are considered to be one of the most important properties for their antitussive activity, 

are strongly determined by their chemical structure. Therefore herein, we provide an 

overview of our results so far, which may help to clarify which chemical features of 

polysaccharides can be crucial for cough suppressive activity. 

Methods: All extracted polysaccharides underwent chemical, chromatographic and 

spectroscopic analysis to determine their exact structure. The antitussive activity of 

polysaccharides was evaluated in in vivo experimental model of chemically-induced cough 

reflex in healthy guinea pigs. Number of cough efforts, as a parameter of cough response, 

was counted before any agent administration and then in exact time intervals. All tested 

polysaccharides were administered perorally in the dose 50 mg/kg. 

Results: We identified and evaluated several different types of polysaccharides with 

antitussive activity, including glucans, glucuronoxylans and arabinogalactans. The use of the 

same established evaluation system and the same set dose of samples allowed us to 

compare the antitussive activity of these polysaccharides each other. For this comparison we 

used values of total antitussive activity, which represents the mean relative decrease of 

number of cough efforts in all studied time intervals comparing to value in the baseline. 

Conclusion: We can conclude, that the polysaccharides with the most significant cough 

suppressing activity showed to have highly branched arabinogalactan (pectin) structure and 

varying content of uronic acids.  
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Problematika vplyvu elektromagnetických polí (EMP) začala byť aktuálna v dôsledku 

výrazného zvýšenia počtu zdrojov elektromagnetického žiarenia, najmä prudkým rozvojom 

telekomunikačných technológií. Napriek podpore výskumu zo strany Svetovej zdravotníckej 

organizácie alebo Európskej únie, potreba výskumu v oblasti EMP je stále vysoko aktuálna 

aj v rámci SR. Spoločnosť VUJE, a.s. v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach od 

01/2011 do 09/2015 riešila projekt s názvom „Ochrana obyvateľstva SR pred účinkami 

elektromagnetických polí“, ktorý bol podporený Výskumnou agentúrou. Cieľom projektu bola 

objektivizácia úrovní expozície elektromagnetickému poľu a vypracovanie máp 

elektromagnetických polí pre vybrané mestá SR s počtom obyvateľov nad 10 tisíc a ich 

sprístupnenie širokej laickej a odbornej verejnosti. 

Celkovo bolo do projektu zahrnutých 68 miest SR (okrem miest Bratislavského kraja). Na 

objektivizáciu dosahovaných úrovní EMP boli použité nasledovné postupy:  výpočty intenzity 

elektrického poľa pre  zastavané územie jednotlivých miest, selektívne merania a dlhodobý  

monitoring.  

Na základe výsledkov je možné konštatovať, že v žiadnom meste nebola prekročená 

akčná hodnota intenzity elektrického poľa definovaná vyhláškou MZ SR č. 534/2007 Z. z. 

Z uskutočnených analýz však vyplynulo, že pásma využívané mobilnými operátormi, patria 

medzi pásma s najväčším príspevkom k celkovej úrovni elektromagnetického poľa. Analýzou 

časových priebehov v pásmach GSM, DCS1800 a UMTS, so zohľadnením  typu územia v 

ktorom bol realizovaný monitoring (územie občianskej vybavenosti, obytné územie, 

zmiešané územie), bola potvrdená existencia významných rozdielov v stredných hodnotách 

intenzity elektrického poľa počas pracovných dní a počas víkendov a sviatkov pre každé 

skúmané pásmo.  

Získané a zverejnené dáta umožňujú ich využitie pri ochrane obyvateľstva pred 

nepriaznivými účinkami EMP,  napr. pri plánovaní umiestnenia nových školských 

a zdravotníckych zariadení, prípadne pri ďalšom výskume vplyvov elektromagnetických polí 

na ľudský organizmus. Sprístupnením výsledkov o úrovniach elektromagnetických polí sa SR 

zaradila medzi krajiny EÚ, ktoré plnia uznesenie Európskeho parlamentu o otázkach zdravia 

súvisiacich s elektromagnetickými poľami (uznesenie 2008/2211(INI) z 2. apríla 2009). 
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Introduction: Cough is a cardinal symptom in bronchiectasis. Cough monitors can 

objectively assess cough frequency. A study was conducted to assess cough frequency in 

non-cystic fibrosis bronchiectasis and investigate clinical predictors using multivariate 

analysis. 

Methods: Patients were recruited from the Royal Brompton Hospital and King’s College 

Hospital (clinically stable and unselected for cough). All participants underwent 24-hour 

ambulatory cough monitoring with the Leicester Cough Monitor, and self-reported sleeping 

time. The patients also completed Health-Related Quality of Life questionnaires (HRQOL); 

the Leicester Cough Questionnaire (LCQ) and the Bronchiectasis Health Questionnaire 

(BHQ). Demographics, bronchiectasis aetiology, lung function, sputum production, sputum 

bacteria colonisation status and exacerbation frequency on the last year were also recorded. 

Results: Fifty-four patients were recruited (median age 60 years, 68% female).  The 

aetiology of bronchiectasis were:  idiopathic (46%), post infective (30%) and other (24%). 

The prevalence of sputum pseudomonas aeruginosa colonisation was 25%. Mean (SD) 24-

hour, day time and night time cough counts were: 184 (3.7), 164 (3.6) and 14 (6.3) coughs, 

respectively. Day time cough frequency was significantly greater than night time; mean-fold 

difference (95% CI) 11.6 (8.2, 16.2), p<0.001. 24-hour total coughs was strongly associated 

with HRQOL (LCM: ρ=-0.52, BHQ r=-0.62, all p<0.001). Sputum production, frequency of 

exacerbations, pseudomonas, sex and age were significantly associated with objective 

cough frequency, explaining 52% of the variance, p<0.001.  

Conclusions: Cough is a common and significant symptom in patients with 

bronchiectasis. It presents diurnal variation and is associated with HRQOL. Sputum 

production, frequency of exacerbations, pseudomonas colonisation, sex and age are 

predictors of 24-hour cough frequency. Ambulatory cough monitoring provides novel insights 

and should be further investigated as an outcome measure in bronchiectasis.  
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Vagal afferents play an important role in evoking respiratory reflexes in response to the 

mechanical and chemical stimulation of the airways. Coughing can be partially or completely 

abolished by vagal cooling or vagotomy. Cooling of the vagus nerve simulates a production 

of the cough reflex with lower excitability, but without direct suppression of cough receptor 

responsiveness, while vagotomy represents a model of total interruption of vagal afferent 

feedback. Our study provides a complete spatio-temporal analysis and correlation analysis of 

effects of unilateral cold blockade and additionally by hemivagotomy on the mechanicaly 

induced tracheobronchial cough in anesthetized cats. The relative contribution of myelinated 

and non-myelinated fibers in controlling of spatio-temporal parameters of tracheobronchial 

cough might be derived from comparison of partial (unilateral) cooling of the vagus nerve 

below 5 °C and the hemivagotomy effects on cough.  

The main findings of our study in anesthetized cats are that unilateral cooling (below 5 

°C) of the cervical vagus nerve resulted in: 1) markedly reduced coughing in response to 

mechanical stimulation of the intrathoracic trachea, 2) no difference in the cough attenuation 

between cooling the left or right vagus, but one side vagus nerve is dominant, 3) a significant 

modulation in several cough phase durations, 4) similar but not equal alterations of cough 

responses to those after unilateral vagotomy, and 5) very similar changes of the cough 

expression and its pattern to those after reduced cough responsiveness. 

Conclusion: Our results showed different effect of vagal cooling in comparison with 

vagotomy on cough. This finding supports a theory that afferents non-myelinated fibers, 

which are not affected by cooling inhibit cough. 
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Úvod a ciele: Expozícia vf ELMP (vysokofrekvenčným elektromagnetickým poliam) 

v poslednom desaťročí prudko vzrástla a predpokladá sa ďalší progresívny vývoj. Ku 

preukázaniu  biologických účinkov pri expozícii vf ELMP je potrebná analýza zmien 

parametrov v závislosti od podmienok prostredia u zvierat i u ľudí. Cieľom výskumu bolo 

zistiť a analyzovať rozloženie výkonu vf ELMP pri expozícii v pásme 1800 MHz okolo hlavy a 

tela anestézovaných králikov umiestnených vo Faradayovej klietke. 

Metodika: V 660 laboratórnych meraniach súborov P1, P2 a Ge  a v 320 meraniach 

súboru T sme u 18 anestézovaných králikov hodnotili rozloženie výkonu P (W) vf ELMP vo 

Faradayovej klietke. V P1, P2, Ge – to bola analýza pri expozícii okolo hlavy králikov, v T – 

celotelová expozícia. Hodnoty vf ELMP v pásme 1800 MHz zistené meračom NARDA SRM 

3006 boli spracované štatisticky a vo vizualizáciách. Na štatistické spracovanie výsledkov bol 

použitý program Graph Pad InStat 3 a Microsoft Office Excel 2007 a 2010. 

Výsledky: Pri analýze výkonových zmien ELMP v pásme 1800 MHz sme zistili výrazný 

pokles výkonu pri ňufáku králika (∆ P: 0,412 mW, 4,54 μW a 0,418 mW), potvrdený 

štatistickým testovaním významnosti rozdielov (p < 0,0001) v sieti bodov bez vplyvu tienenia 

hlavou králikov. Vo všetkých súboroch P1, P2 a Ge v bodoch za hlavou králikov bol 

v dôsledku absorpcie energie ELMP potvrdený štatisticky významný pokles výkonu. Výkon  

vf ELMP z vysielacej antény pri celotelovej expozícii sa v súbore T výrazne znížil, pričom 

priemerné hodnoty súviseli s časťou tela vystavenej expozícii, čím sa potvrdila predikcia 

absorpcie energie biologickými tkanivami (p < 0,01).  

Závery: Výskum potvrdil, že pri expozícii ELMP v pásme 1800 MHz sa v závislosti od 

podmienok prostredia menia fyzikálne parametre, čo bezprostredne súvisí s predikciou 

absorpcie elektromagnetickej energie v tkanivách a biologickým účinkom. 
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Introduction and objectives: HF EMF exposure (exposure in high frequency 

electromagnetic fields) has risen sharply in the last decade and is expected to further 

progress in development. To demonstrate the biological effects of HF EMF exposure, an 

analysis of changes in parameters depending on the environmental conditions in animals 

and humans is required. The goal was to detect and analyze the power distribution in the HF 

EMF by exposure of the head and body of anaesthetised rabbits placed in a Faraday cage in 

the 1800 MHz. 



Methods: In 660 laboratory tests  of files P1, P2, and Ge, and in 320 measurements of 

type T in 18 anaesthetised rabbits we have rated the power distribution P (W) in the HF EMF 

in a Faraday cage. The P1, P2, Ge – this was the analysis by exposure around the head of 

rabbits, the T – this was systemic exposure. HF EMF values in the 1800 MHz band were 

measured by a meter NARDA SRM 3006 and were processed statistically and in 

visualization. For statistical processing of the results Graph Pad InStat 3 and Microsoft Office 

Excel 2007 and 2010 were used. 

Results: Research has shown that, when exposed to HF EMF in the 1800 MHz 

depending on the environmental conditions, the physical parameters are changing, which is 

directly related to the prediction of electromagnetic energy absorption in the tissue, and 

biological effects. 

Conclusion: The research confirmed that the HF RMF exposure in the 1800 MHz 

depending on the environmental conditions is changing physical parameters, which is directly 

related to the prediction of EM energy absorption in tissue and biological effects.  
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Introduction: Bronchial asthma is characterized by increase in the bronchoconstrictor 

responses to provoking agonists, airway inflammation and remodeling. All these processes 

involve Ca2+ influx through Ca2+-release-activated Ca2+ channels (CRAC) that are widely 

expressed in immune system, respiratory epithelium and airway smooth muscle (ASM) cells.  

Presented work analyzed complex anti-asthmatic effect of long-term administered CRAC 

blocker, including impact on allergic inflammation, airways hyperreactivity and remodeling. 

Methods: Allergic inflammation was induced by repetitive exposure of guinea pigs to 

ovalbumin (OVA) during 21 days and airway remodeling changes by prolonged (28 days 

lasted) exposure of animals to the same allergen. The long-term treatment by CRAC channel 

blocker 3-fluoropyridine-4-carboxylic acid (FPCA) in dose 1.5 mg/kg bw. i.p. followed 

immediately after the last exposure to OVA. For comparative purposes salbutamol, 

budesonide and saline were applied to control groups.  

FPCA anti-inflammatory effect was estimated by Bio-Plex® assay analyzed serum and 

bronchoalveolar lavage fluid (BALF) changes in IL-4, IL-5, IL-13 and TNF-α and by tryptase 

and c-Fos positivity in pulmonary samples assessed immunohistochemically (IHC). The in 

vivo airway hyperreactivity was evaluated by Pennock et al. and by organ tissue bath 

methods in vitro. The structural features of airway remodeling and anti-remodeling effect of 

FPCA were confirmed by histological and IHC analysis concerned on airway subepithelial 

fibrosis, smooth muscle and goblet cells hyperplasia. 

Results: Long-term administration of FPCA to sensitized animals resulted in: 

1. Significant decrease in cytokine levels, tryptase and c-Fos positivity similar to 

budesonide effect; 

2. Meaningful decrease in basal and bronchoconstrictors-induced in vivo and in vitro 

airway hyperreactivity comparable to salbutamol;  

3. Significant suppression of airway remodeling structural features;  

Discussion: All these findings confirmed complex anti-asthmatic effect of CRAC 

channels blocker and evidenced these structures as the rational target in the treatment of 

allergic bronchial asthma and to prevent airway remodeling changes.  
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Úvod a ciele: Napäťovo riadené sodíkové kanály (NaVs, voltage-gated sodium channels) 

sú iónové kanály, ktoré svojou komplexnou kinetikou menia membránový potenciál bunky. 

Aktivita NaVs je dôležitá pre iniciáciu a propagáciu akčného potenciálu v nervových 

zakončeniach. Rodinu sodíkových kanálov tvorí 9 NaVs alfa podjednotiek, označovaných 

NaV1.1 – NaV1.9, ktoré sa medzi sebou líšia v biofyzikálnych vlastnostiach, kinetike 

a citlivosti k napätiu. Regulácia dráždivosti nervových zakončení závisí od expresného profilu 

NaVs. Naším dlhodobým cieľom je stanovenie expresného profilu NaVs vo viscerálnych 

aferentných nervových typoch inervujúcich pažerák u morčaťa. Efektívne štúdium expresie 

NaVs je komplikované vysokou homológiu alfa podjednotiek a doteraz nie je známa vo 

fenotypových podtypoch aferentných neurónov v gastrointestinálnom systéme. 

Metodika:  V našej práci používame na analýzu aferentných neurónov inervujúcich 

pažerák metódu single cell RT-PCR. V prvej fáze sme sa zamerali na optimalizáciu 

metodiky. Na detekciu neurónov v aferentných gangliách, ktoré inervujú pažerák morčaťa, 

sme použili metódu retrográdneho značenia pomocou injekcie fluorescenčnej farbičky DiI do 

pažeráka. Primery sme navrhovali pomocou programu Primer3 a ich selektivitu sme 

overovali pomocou programov ClustalW a MUSCLE. Primery sme testovali na vzorkách RNA 

izolovaných z tkanív, ktoré exprimujú NaVs vrátane mozgu, primárnych aferentných ganglií a 

skeletálneho a srdcového svalu. 

Výsledky: Retrográdnym značením sme identifikovali nodózne a jugulárne neuróny, 

ktoré inervujú pažerák. Pre všetky NaVs alfa podjednotky Nav1.1 – NaV1.9 sme navrhli 

selektívne primery. Funkčnosť primerov sme potvrdili na vzorkách RNA z  tkanív 

exprimujúcich NaVs a pomocou single cell RT-PCR na individuálnych vágových aferentných 

neurónoch. Zistili sme, že vágové aferentné neuróny exprimujú najmä Nav1.7, 1.8 a 1.9.  

Záver: Zistili sme, že metóda single cell RT-PCR umožňuje analýzu expresného profilu 

NaVs v primárnych aferetných neurónoch. Zistenie expresného profilu NaVs vo 

fenotypových  podtypoch  aferentných neurónov môže priniesť v budúcnosti nové možnosti v 

liečbe bolesti, napríklad prostredníctvom selektívnej inhibície NaVs preferenčne 

exprimovaných v nociceptoroch. 
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Systematic research indicated, that there are 3 powerful airway reflexes with strong 

potential for reversal of various functional disorders in animals and humans. They are: 1) The 

Aspiration reflex, characterized by rapid and strong inspiratory effort, provoked by 

nasopharyngeal stimulation [1, 2]. Its equivalent is a voluntary SNIFF reflex with a closed 

mouth, caused by strong negative intranasal pressure [3]. 2) The Expiration reflex, 

represented by rapid and strong expiration without previous inspiration, evoked by laryngeal 

stimulation [2]. Its equivalent is a voluntary EXPIRE. 3) The cough reflex, consisting from 

both: a deep inspiration, followed by rapid and strong expiration [2]. Its equivalent is 

voluntary SNIFF + EXPIRE.  

Based on recent original publications [4-9] the method SNIFF and EXPIRE, is 

applicable by trained patients or informed laic resuscitators whenewer and everywhere 

without any help. Voluntary sniffs (deep inspirations) in asthmatics can interrupt 

bronchospasm [4] and decrease the number of cough reactions, provoked by inhalation 

of capsaicin [5]. Voluntary sniffs proved to prevent vasovagal syncope [6], and 

neurocardiogenic syncope in cardio-vascular and other disorders [6-9]. Main application of 

the method SNIFF and EXPIRE is cardio-cerebral autoresuscitation, because 45% 

deaths are caused by heart failure, particularly in elderly population. 

The method SNIFF and EXPIRE was successfully tested for interruption of various 

cardiovascular disorders in patients. Similar improvement of various neuromuscular 

disorders, including several cramps and even dementia can also occur. Intranasal 

insufflation of selected odorant can evoke reflex sniffing also in unconscious patients, 

which might interrupt the disorders even few minutes after cardiac arrest. 

Conclusion: Voluntary method SNIFF and EXPIRE via activation of three airway 

reflexes: The Aspiration, Expiration or Cough reflexes, can interrupt various 

cardiovascular disorders, resulting in auto-resuscitation. It might also interrupt or 

improve various neuromuscular and other disorders, including various cramps and even 

dementia.  
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Úvod a ciele: Jednou z možností liečby astmy bronchiale je inhibícia fosfodiesteráz 

(PDE). V praxi používaný teofylín patrí k neselektívnym inhibítorom PDE, avšak na jeho 

farmakologickom pôsobení sa podieľajú aj ďalšie mechanizmy účinku. K selektívnym 

inhibítorom PDE patrí roflumilast (PDE4), ktorý je už schválený na liečbe chronickej 

obštrukčnej choroby pľúc. Cieľom tejto štúdie bolo porovnať ich pôsobenie na reaktivitu 

dýchacích ciest (DC) v modeli experimentálne navodeného alergického zápalu u morčiat, 

a taktiež stanoviť počet eozinofilov v bronchoalveolárnej laváži (BAL) a krvi. Ďalším našim 

cieľom bolo zistiť dosiahnuté plazmatické hladiny pri rôznych dávkach teofylínu.  

Metodika: Zápal u morčiat kmeňa TRIK bol vyvolaný prostredníctvom opakovanej 

expozície alergénu - ovalbumínu. Hodnotený bol špecifický odpor DC ako marker in vivo 

reaktivity DC, ktorý sa stanovoval použitím celotelového dvojkomorového pletyzmografu po 

aplikácii histamínu. In vitro reaktivita DC bola hodnotená prostredníctvom orgánových 

kúpeľov na prúžkoch tracheálneho a pľúcneho tkaniva po aplikácii kumulatívnych dávok 

bronchokonstriktorov. Liečivá sme aplikovali intraperitoneálne počas 7 dní v dávke 5, 10, 15, 

20, 50 mg/kg (teofylín) a v dávke 1 mg/kg (roflumilast). 

Výsledky: Obidva inhibítory PDE výrazne znižovali in vivo reaktivitu DC. V podmienkach 

in vitro bola pozorovaná tendencia k poklesu reaktivity DC, pričom hladina významnosti bola 

dosiahnutá najmä pri nižších koncentráciách histamínu. Vyššia dávka teofylínu spôsobila 

významnejší pokles reaktivity DC v podmienkach in vivo aj in vitro, avšak pri koncentráciách 

20 a 50 mg/kg došlo k presiahnutie hornej terapeutickej hranice odporúčanej u ľudí. Dĺžka 

liečby teofylínom významne neovplyvňovala jeho koncentrácie v plazme. Podávanie 

inhibítorov PDE znížilo aj množstvo eozinofilov v BAL a krvi. 

Závery: Teofylín a roflumilast spôsobujú pokles in vivo aj in vitro reaktivity DC u morčiat 

s ovalbumínom navodenou hyperreaktivitou DC a redukujú aj počet zápalových buniek. 

Teofylín znižuje reaktivitu DC aj pri plazmatických koncentráciách, ktoré sú pod dolnou 

terapeutickou hranicou. 

 

Grantová podpora: UK/131/201, APVV-0305-12, CEKR 2, Grant MZ 2012/35-UKMA-12, 

VEGA 1/0260/14, BioMed Martin ITMS 26220220187. 
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Introduction and goals: Blocking of primary cough afferent drive was simulated on the 
computer model and the results were compared with the findings from unilateral cooling of 
the vagus nerve and unilateral vagotomy performed on pentobarbitone anesthetized, 
spontaneously breathing cats. 

Methods: We used the computer model of quiet breathing and cough (version 33) 
developed at University of South Florida (Balis, 1994; Poliacek, 2011). Primary cough 
afferent connections and neural populations in the model were modified. Firstly, we reduced 
the number of axonal terminals to 50%. Secondly, the afferent drive was reduced to 25% 
with the number of fibers in populations still unchanged. Thirdly, the number of fibers in 
populations was reduced to 50%. Fourthly, the number of fibers was down to 25% with the 
number of terminals unchanged. We performed 25 simulated cough trials, each lasting 10 
seconds. Ordinary ANOVA and Kruskal-Wallis test with post-tests were used in statistical 
analysis. Results are given as averages ± SE. 

Results: During the reduction of primary cough afferent drive to 50% (the reduced 
number of terminals) the cough number decreased from 13.2±0.2 to 7.4±0.4 (56%, p>0.05). 
During the reduction of cough drive to 25% by decreasing the number of terminals, the cough 
number was significantly reduced to 3.2±0.2 (24%, p<0.001). When we decreased the 
number of fibers in populations to 50%, the cough number was reduced to 9±0.55 (68%, 
p>0.05). When the number of fibers in populations was reduced to 25% the cough number 
was significantly reduced to 6.2±0.49 (53% compared to control, p<0.05). 

Conclusion. Simulated reductions in cough afferent drive resulted in decrease of the 
cough number. Similar was proven by the experimental work of Simera (2016) where 
unilateral cooling and unilateral vagotomy resulted in significant decrease of the cough 
number. 

This work was supported by project APVV-0189-11 (prof. Jakus) (35%), VEGA 1/0253/15 

(RNDr. Simera) (30%) and VEGA 1/0072/16 (35%). 
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Úvod: Radiačná onkológia zaznamenala v posledných rokoch rýchly rozvoj, čoraz viac 

sa presadzujú nové trendy ako používanie nových druhov ionizujúceho žiarenia. Súčasné 

trendy sú založené na rozsiahlej digitalizácii a zavádzaní technologicky dokonalejších 

zdrojov ionizujúceho žiarenia do klinickej praxe. Výsledkom je zníženie nežiaducich účinkov 

liečby na okolité zdravé tkanivá a orgány. Používanie urýchlených  protónov patrí medzi 

najnovšie metódy rádioterapeutickej liečby.  

Rádioterapeutické spoločnosti ESTRO a ASTRO vydali niekoľko publikácií, ktoré sa 

venujú protónovej terapii. Zatiaľ nie sú definitívne závery, ktoré by boli uceleným pohľadom 

na klinickú účinnosť terapie. Existuje málo kvalitných údajov z dostupných retrospektívnych a 

prospektívnych štúdií u nás a vo svete, ktoré by definovali, či liečba protónmi je skutočne 

efektívnejšia ako liečba fotónmi. Zatiaľ poznáme len menšie poškodenie okolitých zdravých 

štruktúr. 

Metodika: Radi by sme v budúcnosti uskutočnili randomizovanú štúdiu, ktorá by sa 

venovala porovnaniu klinických účinkov protónovej a fotónovej liečby pri vybranom 

nádorovom ochorení, v našom prípade nádorovom ochorení prostaty. V rámci kontrolnej 

skupiny by sme zozbierali údaje od čo najväčšieho počtu pacientov, ktorí podstúpili 

protónovú a fotónovú rádioterapiu. 

V programe Biogray by sme namodelovali možné účinky protónovej a fotónovej 

rádioterapie. 

Výsledky: Keďže finančné a časové limity nám zatiaľ neumožnili realizovať danú štúdiu, 

uvádzame len kazuistiku u vybraného pacienta: 

Meno: XY 

Vek:   26 

Anamnéza: 

Pacient XY prijatý na protónovú rádioterapiu s diagnózou Tumor pravého oka, 

embryonálny rhabdomyosarkóm. 

Liečebná stratégia: 

Po probatórnej excizii tumoru a následnej chemoterapeutickej liečbe bola pacientovi 

indikovaná protónová rádioterapia  CTD 45 CGE / 1,8 CGE / 25fr. Liečba bola naplánovaná v 

programe Biogray. Pacient absolvoval liečbu úspešne bez vedľajších účinkov.  

Záver: Protónová rádioterapia posúva limity radiačnej onkológie. Jej hlavnými pozitívami 

sú eskalácia dávky, použitie akcelerovaných frakcionačných režimov a zníženie toxicity 

aplikovaného žiarenia. Vo svete pribúda stále viac centier protónovej terapie a u nás 

predpokladáme dobudovanie protónového centra v Ružomberku v roku 2018. 
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Periostín, pôvodne pomenovaný ako špecifický faktor osteoblastov 2 (Osf2), je proteín 

extracelulárnej matrix patriaci do rodiny fasciklínov. Zohráva dôležitú úlohu počas vývoja 

tkanív a orgánov a ako molekula remodelácie sa  zapája do procesov obnovy poškodených 

tkanív v rámci rozličných patologických stavov. 

Zvýšená produkcia periostínu bola zaznamenaná pri viacerých respiračných ochoreniach 

vrátane bronchiálnej astmy (AB), idiopatickej pľúcnej fibrózy (IPF), alergickej rinitídy, 

chronickej rinosinusitídy s nazálnymi polypmi či chronickej obštrukčnej choroby pľúc. 

Niektoré fenotypy a endotypy AB, rovnako ako aj IPF sú charakterizované nerovnováhou 

jednotlivých subpopulácií T lymfocytov v zmysle abnormálnej hyperaktivity TH2 subpopulácie. 

TH2 ladená imunitná odpoveď sa spája s nadprodukciou transformujúceho rastového faktora 

β (TGF-β) a kľúčových mediátorov alergického zápalu -  interleukínu 13  a interleukínu 4, 

ktoré sú pravdepodobne najvýznamnejšími pozitívnymi transkripčnými regulátormi expresie 

periostínu. Tento proteín by preto mohol slúžiť ako vhodný systémový biomarker alergického 

zápalu dýchacích ciest. Meranie sérovej koncentrácie periostínu môže byť prínosom pri 

diagnostikovaní jednotlivých podtypov AB a pravdepodobne aj pri predpovedaní zvýšeného 

rizika exacerbácií a progresívneho poklesu pľúcnych funkcií u astmatikov. Takisto je 

potenciálne využiteľný pri identifikácii pacientov, ktorí by profitovali z cielenej biologickej 

liečby namierenej na TH2 cytokíny či IgE, najmä pri rezistencii na štandardnú liečbu. Môže 

tiež napomôcť pri diagnostike IPF a zdá sa, že je aj sľubným ukazovateľom dlhodobej 

prognózy tohto ochorenia. 

Periostín je potenciálne využiteľný ako biomarker stupňa závažnosti, odpovede na liečbu 

či prognostický faktor u pacientov s AB a IPF. Skúmanie rozmanitých funkcii tejto zaujímavej 

molekuly prispieva k pochopeniu komplexnej patogenézy niektorých ochorení respiračného 

systému. 

 

Grantová podpora: VEGA 1/0252/14. 
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