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Predslov 
 
Vážený čitateľ, 

dostáva sa Vám do ruky recenzovaný zborník vedeckých prác mladých farmakológov, 
ktorý je, ako tradične, venovaný dvom významným osobnostiam slovenskej farmakológie. Som 
naozaj rád, že, napriek nepriaznivým pandemickým okolnostiam, ktoré nás sprevádzajú aj celý 
rok 2021, mladí farmakológovia zaslali na publikovanie mnoho zaujíimavých rukopisov, 
ktorých prezentácie odzneli online na Dni mladých farmakológov SR XXV (Memoriáli prof. F. 
Šveca a prof. P. Šveca) dňa 11.2.2021. To naznačuje, že tradičný zborník Pokroky vo 
farmakológii v Slovenskej republike, ktorého 16. edíciu máte možnosť listovať, má pevné 
základy a dobrú reputáciu. 

Spolu s recenzentami sme radi, že - hoci ide v mnohých prípadoch o autorské prvotiny 
- všetky príspevky uvedené v tomto zborníku sú na vysokej vedeckej úrovni a odrážajú 
výnimočnú úroveň farmakologického výskumu na Slovensku. Súbor originálnych prác je navyše 
doplnený vyžiadaným prehľadovým článkom, ktorý pojednáva o využití Pycnogenolu® v liečbe 
diabetu. 

Všetky práce prešli prísnym recenzným konaním kolektívom recenzentov s dôrazom na 
vedeckú a formálnu stránku príspevkov, pretože prísny recenzný proces neprispieva len k ich 
skvalitneniu, ale najmä k získaniu skúseností a zručností mladých autorov. 

Zborník vychádza pod záštitou Slovenskej farmakologickej spoločnosti a Katedry 
farmakológie a toxikológie, Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
a s podporou Slovenskej lekárnickej komory. Prajem Vám príjemné čítanie a možno nájdete 
v nasledujúcich článkoch inšpiráciu aj pre vlastný výskum. 
 
V Bratislave, 27.9.2021 
                                                                                       
                                                                    doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.,  
                                                                                                editor 
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PYCNOGENOL®: VYUŽITIE V LIEČBE DIABETU 
PYCNOGENOL®: THE USE IN THE TREATMENT OF DIABETES 

 
Kosírová S. 

 
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakológie a 

toxikológie, Bratislava, Slovenská republika 
 

 
Abstrakt: V posledných rokoch sa globálny výskyt a prevalencia diabetu významne 
zvýšili. Predpokladá sa, že takýto trend bude pokračovať ďalej kvôli zmenám 
v životnom štýle populácie. Diabetes mellitus je ochorenie sprevádzané 
hyperglykémiou, ktorá vedie k vzniku oxidačného stresu. Kvôli nemu sa u pacientov 
rozvíjajú viaceré diabetické komplikácie, či už mikrovaskulárne alebo 
makrovaskulárne. Akonáhle sa u diabetického pacienta rozvinie kardiovaskulárne 
ochorenie, diabetes zhoršuje jeho progresiu. Manažment pacientov s diabetom vyžaduje 
komplexnú úpravu rizikových faktorov ako aj dôslednú kompenzáciu hyperglykémie. 
Keďže počas diabetu je zvýšený vznik oxidačného stresu, ako podporná terapia 
v prevencii vzniku diabetických komplikácií by sa okrem iných prístupov mohli uplatniť 
aj antioxidanty. Antioxidanty obsiahnuté v prírodných zlúčeninách sa využívajú na 
vychytávanie voľných radikálov, čo spôsobuje zníženie oxidačného stresu 
a komplikácií, ktoré spôsobuje. 
 
Summary: The global incidence and prevalence of diabetes have increased significantly 
in recent decades. This trend is expected to continue due to the changes in the lifestyle 
of the population. Diabetes mellitus is a disease accompanied by hyperglycemia. This 
leads to formation of oxidative stress, that leads to development of diabetic 
microvascular and macrovascular complications. Once a diabetic patient develops 
cardiovascular disease, diabetes worsens their progression. The management of patients 
with diabetes requires a comprehensive adjustment of risk factors and thorough 
compensation for hyperglycemia. As the oxidative stress is increased during diabetes, 
antioxidants could be use in the supportive therapy in the prevention of diabetic 
complications. The antioxidants contained in natural compounds are used to scavenge 
free radicals, which reduces oxidative stress and the complications it causes. 
 
Kľúčové slová: diabetes, hyperglykémia, oxidačný stres, antioxidanty 
Keywords: diabetes, hyperglycaemia, oxidative stress, antioxidants 

 
ÚVOD 

 
Diabetes mellitus (DM) je chronické, metabolické ochorenie, ktorého hlavnou črtou je 

prítomnosť hyperglykémie. Hyperglykémia predstavuje základný etiologický faktor vzniku 
poškodenia ciev, ktoré sú asociované s diabetom a sú príčinou morbidity a mortality 
u pacientov s DM 1. ako aj s DM 2. typu. Najčastejšie komplikácie diabetu sú  diabetická 
retinopatia a nefropatia, ktoré spôsobujú slepotu a obličkové zlyhanie u pacientov, na druhej 
strane zase urýchlenie aterosklerózy zvyšuje riziko infarktu myokardu, náhlej cievnej mozgovej 
príhody, ako aj amputácií dolných končatín (1). Patogenéza vzniku diabetických komplikácií 
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je komplexná a multifaktoriálna, čo potvrdzujú aj viaceré zistenia, kedy ani prísna kontrola 
glykémie u pacientov nezabránila rozvoju makrovaskulárnych komplikácií (2). Vyplýva z toho, 
že v liečbe diabetu je nutné okrem ovplyvnenia hyperglykémie aj modifikovať iné rizikové 
faktory vrátane obezity, dyslipidémie, hypertenzie a aktivácie krvných doštičiek (1). 
V posledných rokov boli odhalené viaceré mechanizmy vzniku diabetických komplikácií. Tieto 
zahŕňajú vznik koncových produktov glykácie (AGE) (3, 4), oxidačného stresu (5), 
karbonylového stresu (6, 7), aktiváciu polyolovej dráhy (8, 9), zvýšenú aktiváciu dráhy proteín 
kinázy C (PKC) (10, 11), zmeny v metabolizme lipoproteínov (6), či zmenenú expresiu 
cytokínov a rastového faktora (12, 13). Jednotlivé mechanizmy vzniku diabetických 
komplikácií sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú, predpokladá sa však, že spoločným znakom je 
práve oxidačný stres. Ten môže indukovať vznik AGE, ktoré aktiváciou redoxných signálnych 
dráh zvyšujú expresiu zápalových cytokínov (14). V prítomnosti chronického oxidačného 
stresu dochádza k vyčerpaniu endogénnych antioxidačných obranných mechanizmov, čo 
spôsobí akútne aj dlhotrvajúce štrukturálne a funkčné zmeny makromolekúl, ktoré ústia 
k bunkovej smrti a k dysfunkcii orgánov (15). 

 
DIABETES A OXIDAČNÝ STRES 

 
Voľné radikály sú aktívne molekuly, ktoré obsahujú nespárovaný elektrón, ktorý im 

umožňuje väzbu s inými molekulami a biologickými štruktúrami s nespárovanými elektrónmi. 
Voľné radikály sú tvorené fyziologicky pri viacerých reakciách v rámci špecifických 
bunkových procesov. Za fyziologických podmienok sú však voľné radikály neutralizované 
prirodzenými antioxidačnými mechanizmami buniek (16). Ak je antioxidačná schopnosť 
buniek oslabená, alebo je zvýšená tvorba voľných radikálov, ako je tomu napríklad počas 
diabetu, dochádza k vzniku oxidačného stresu. Počas neho už antioxidačné mechanizmy 
nestačia vychytávať voľné radikály a dochádza k ich hromadeniu a následným reakciám 
s bunkovými makromolekulami, ako nukleovými kyselinami, proteínmi, lipidmi, či sacharidmi 
(17, 18). Oxidačný stres má okrem priamych škodlivých účinkov na biologické štruktúry aj 
schopnosť aktivovať rôzne patologické molekulárne dráhy, ako apoptózu, nekrózu, autofágiu, 
renín-angiotenzín-aldosterónový systém, či zápalové reakcie (17).  

Počas hyperglykémie v priebehu diabetu (obrázok 1) dochádza k vzniku voľných 
kyslíkových radikálov v mitochondriách, ktoré spôsobujú poškodenie DNA a aktivujú 
poly(ADP-ribózo)polymerázu (PARP), ktorá znižuje aktivitu kľúčového glykolytického 
enzýmu glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenázy (GAPDH). Výsledkom je, že dochádza 
k hromadeniu medziproduktov glykolýzy, pričom sa následne aktivujú štyri hlavné patologické 
dráhy: polyolová, hexoamínová, dráha PKC a vznik AGE (19, 20). Zvýšená intracelulárna 
koncentrácia glukózy vedie k jej zvýšenej enzymatickej premene na sorbitol, pričom dochádza 
k poklesu NADPH aj glutatiónu. V bunkách, v ktorých je aktivita aldóza reduktázy dostatočná 
na vyčerpanie glutatiónu, sa zvyšuje oxidačný stres vyvolaný hyperglykémiou. Sorbitol sa ďalej 
oxiduje na fruktózu pomocou sorbitol dehydrogenázy. V bunkách, v ktorých je vysoká aktivita 
sorbitoldehydrogenázy, to môže mať za následok zvýšenie pomeru NADH:NAD+, čo následne 
zvyšuje syntézu diacylglycerolu, čím sa aktivuje PKC. Tiež sa zvyšuje koncentrácia 
metylglyoxálu, čo podporuje vznik AGE (20). 
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Obrázok 1 Mechanizmus hyperglykémiou indukovaných diabetických komplikácií 
(Iacobini C. et al. 2021) 
 
 
 Okrem vyššie spomenutej hyperglykémie, sú za škodlivé účinky voľných kyslíkových 
radikálov zodpovedné aj ďalšie mechanizmy ako dyslipidémia, AGE, zápal, zvýšená aktivácia 
renín-angiotenzín-aldosterónového systému, či vnútrobunkové mechanizmy ako NO syntázy, 
xantín oxidáza, myeloperoxidázy, cyklooxygenázy a tiež rozpárovanie endotelovej NO syntázy 
(21, 22). Účinok voľných kyslíkových radikálov na mastné kyseliny, lipoproteíny a fosfolipidy 
vedie k peroxidácii lipidov, pričom sa zvyšuje koncentrácia malóndialdehydu (MDA). Tento 
môže ovplyvňovať a poškodzovať bunkové membrány a spôsobovať zápal a vyvolávať 
apoptózu (23, 24). Počas diabetu sa zistila tiež znížená aktivita antioxidačných mechanizmov 
ako superoxiddismutázy (SOD), kalatázy (CAT) a glutatiónperoxidázy (GPx) v dôsledku 
zvýšenia voľných radikálov (25). 
 
RASTLINNÉ PRÍPRAVKY V LIEČBE DIABETU 

 
Okrem bežne dostupných liekov sa v liečbe diabetu uplatňujú aj úprava životosprávy, 

pravidelná fyzická aktivita, regulácia hmotnosti a ďalšie alternatívy a doplnky liečby, medzi 
ktoré patria aj rastlinné prípravky (26). Rastlinné prípravky sú tradične používané na celom 
svete na liečbu rôznych ochorení, okrem iného aj diabetu. Existuje rozmanité spektrum 
biologicky aktívnych zlúčenín s antidiabetickými vlastnosťami. Vzhľadom na to, že oxidačný 
stres vyvolaný hyperglykémiou ovplyvňuje väčšinu tkanív a orgánov u diabetických pacientov, 
mohlo by mať použitie prírodných preparátov s antidiabetickými a antioxidačnými 
vlastnosťami opodstatnenie v prevencii, prípadne aj liečbe diabetických komplikácií (24).  

Početné štúdie in vitro a in vivo preukázali, že rastlinné extrakty a ich zložky (ako sú 
polyfenoly a ich deriváty, flavonoidy, sacharidy, glykozidy, alkaloidy, saponíny, 
peptidoglykány, minerály a vitamíny) chránia bunky pred oxidačným poškodením priamo 
vychytávaním voľných radikálov, alebo nepriamo moduláciou signálnych dráh (24, 27). Okrem 
schopnosti vychytávať voľné radikály sa u niektorých rastlinných preparátov zistila aj 
schopnosť regulovať metabolizmus glukózy, znižovať hladiny cholesterolu, zvyšovať sekréciu 
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inzulínu, zlepšovať mikrocirkuláciu, či zvyšovať kapacitu antioxidačných mechanizmov (27). 
U niektorých rastlinných komponentov boli zistené aj schopnosť aktivovať dráhy ERK1/2 
a AMPK, znižovať génovú expresiu spojenú s COX-2, znižovať zápalovú odpoveď a hladiny 
cytokínov IL-1, IL-6 a TNF-alfa, či schopnosť znižovať expresiu ICAM (24). Príklady 
niektorých rastlinných prípravkov a ich vplyv na diabetes uvádzame v tabuľke 1. 

 
Tabuľka 1 Príklady rastlín a ich účinok na diabetes. Upravené podľa Unuofin J.O. et al. 
2020 a Mihailovic M. et al. 2021 
Rastlina Účinok na diabetes 
Centaurium erythraea,  
Nigella sativa,  
Matricaria 
chamomilla 

Znižuje glykémie a HbA1c, znižuje hladiny MDA, zvyšuje 
aktivity SOD, CAT, GPx 

Castanea sativa Zvyšuje životaschopnosť buniek a hladinu inzulínu, znižuje 
hladiny MDA, znižuje poškodenie DNA, zlepšuje 
hyperglykémiu a hyperlipidémiu 

Pueraria tuberosa, 
Annona crassiflora, 
Vitellaria paradoxa 

zvyšuje aktivitu SOD, CAT, GPx, znižuje vznik voľných 
kyslíkových radikálov  

Scoparia dulcis Znižuje glykémie a HbA1c, znižuje hladiny MDA a 
sorbitolu, zvyšuje aktivitu SOD, CAT, GPx 

Trigonella foenum 
graecum 

Hypoglykemické účinky, zvyšuje aktivity a expresiu SOD, 
CAT, GPx 

Acacia arabica Znižuje glykémie a celkový cholesterol, znižuje hladiny 
MDA, LDL 

Aloe vera Znižuje glykémiu, hladiny TAG, LDL, celkového 
cholesterolu, zlepšuje sekréciu inzulínu a funkciu beta-
buniek pankreasu 

Cinnamomum 
zeylanicum 

Znižuje expresiu iNOS a NF-κB, obnovuje bunky pankreasu 

Kaempferia parviflora Zvyšuje expresiu GLUT4 a hladiny PPAR 
Momordica charantia Hypoglykemizujúci účinok, antihyperglykemický, znižuje 

hladiny fruktozamínu 
Vysvetlivky: 
HbA1c – glykovaný hemoglobín, MDA – malóndialdehyd, SOD – superoxiddismutáza, 
CAT – kataláza, GPx – glutatiónperoxidáza, LDL – lipoproteíny s nízkou hustotou, 
TAG – triacylglyceroly, iNOS – indukovateľná NO syntáza, NF-κB – nukleárny faktor 
κB, GLUT4 – glukózový transportér 4, PPAR – receptory aktivované proliferátorom 
peroxizómu  

 
PYCNOGENOL® 
 
Ukazuje sa, že za antidiabetickú aktivitu liečivých rastlín zodpovedá prítomnosť fenolických 
zlúčenín, flavonoidov, terpenoidov a kumarínov (28). Jedným z prípravkov, ktorý obsahuje 
vysoké množstvo flavonoidov je aj Pycnogenol® (PYC). Pycnogenol® je štandardizovaný 
extrakt z kôry francúzskej prímorskej borovice (Pinus pinaster subsp. Atlantica (Pinaceae)). Je 
štandardizovaný na obsah 70 ± 5 % procyanidínov. Okrem nich obsahuje katechín, taxifolín 
a fenolické kyseliny hlavne kyselinu škoricovú a deriváty kyseliny benzoovej (29). Extrakt 
distribuovaný firmou Horphag Research (UK) Ltd, spĺňa štandardy podľa monografie 
amerického liekopisu US Pharmacopeia (30).  
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PYC predstavuje silný antioxidant, u ktorého boli potvrdené rôzne účinky na podporu 
zdravia, ako napríklad v liečbe astmy, v terapii chronickej žilovej insuficiencie, či 
metabolického syndrómu (31, 32). Zistilo sa, že PYC zlepšuje hojenie rán, zlepšuje hydratáciu 
pokožky, inhibuje rast rakovinových buniek, zlepšuje reprodukčné zdravie, či znižuje agregáciu 
doštičiek (32). V liečbe diabetu sa zistilo, že PYC znižuje glykémie u ľudí aj diabetických 
zvierat (33, 34), dokáže zabrániť vzniku diabetickej neuropatie a zlepšuje endotelovú 
dysfunkciu u diabetických zvierat (34–36). PYC tiež znižuje hladiny endotelínu 1, LDL a 
koncentráciu albumínu v moči (37) a znižuje hladiny MDA (38). PYC tiež zvyšuje expresiu 
eNOS a znižuje expresiu Hsp90, čo môže byť kľúčovým k obnoveniu tvorby NO v prevencii 
vzniku endotelovej dysfunkcie (35). Okrem toho by mohol PYC ochraňovať srdce aj pred 
vznikom diabetickej kardiomyopatie zvyšovaním expresie AMPK, ktorá má kardioprotektívny 
účinok na srdce, keďže zlepšuje dostupnosť ATP a podporuje translokáciu GLUT-4 
k membráne kardiomyocytov (36). PYC sa tak javí sľubným v liečbe diabetu a diabetických 
komplikácií. 

 
ZÁVER 
 
Diabetes predstavuje komplexné ochorenie, ktoré aj napriek všetkým pokrokom v liečbe stále 
spôsobuje zvýšenú morbiditu a mortalitu pacientov. Viaceré rastlinné zložky boli 
identifikované ako silné antidiabeticky pôsobiace látky. Medzi nimi však vynikajú flavonoidy, 
ktoré majú okrem antihyperglykemického pôsobenia aj ďalšie pozitívne účinky, ktoré by sa 
mohli využiť nielen v liečbe diabetu, ale aj v prevencii vzniku diabetických komplikácií. 
V budúcnosti však bude nutné vykonať viaceré klinické štúdie na overenie experimentálnych 
výsledkov v klinickej praxi, ako aj na potvrdenie bezpečnosti používania takýchto prípravkov 
u diabetických pacientov.  
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ZMENY EXPRESIE KOMPONENTOV ENDOTELÍNOVÉHO SYSTÉMU 
KRIZOTINIBOM V KONTEXTE EXPERIMENTÁLNEHO DIABETU. 

EFFECT OF CRIZOTINIB ON THE EXPRESSION OF ENDOTHELIN SYSTEM IN 
CONTEXT OF EXPERIMENTAL DIABETES. 

 
Veľasová E., Hadová K., Klimas J., Křenek P. 

 
Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK, Bratislava 

 
Abstrakt: Jednou zo závažných komplikácií diabetes mellitus (DM) je diabetická 
kardiomyopatia. DM môže spôsobiť nadprodukciu endotelínu, a tým aj oxidačný stres, čím 
prispieva k fibróze a nekróze myocytov. Niektoré štúdie in vitro navrhujú kardiotoxický účinok 
krizotinibu tým, že zvyšuje hladiny reaktívnych foriem kyslíka a apoptózu, no zatiaľ nie je 
známe, či tieto účinky majú súvis s endotelínovým systémom. Preto sme sledovali zmeny 
expresie génov endotelínového systému- endotelín-1 (ET-1), jeho receptory ETA a ETB, 
endotelín konvertujúci enzým (ECE) v ľavých komorách sŕdc potkanov vplyvom 
hyperglykémie a krizotinibu. Zaujímali nás aj zmeny expresie markerov srdcového poškodenia 
a to ťažké reťazce myozínu α a β (Myh6, Myh7) a nátriuretické peptidy (Nppa, Nppb). Potkany 
vo veku 18-20 týždňov z kmeňa Wistar sme rozdelili na krátkodobý (10-dňový) model 
a dlhodobý (1-mesačný) model, pričom oba pozostávali zo štyroch skupín: kontrolná (CON), 
zdravá- liečená krizotinibom (CRI), chorá- diabetická (STZ) a skupina s diabetom, liečená 
krizotinibom (STZ+CRI). Odobrali sme vzorky ľavých komôr srdca. Zmeny expresie génov 
sme hodnotili pomocou RT-qPCR. Experimentálny diabetes sa potvrdil nárastom glykémie 
a prejavil sa zvýšením expresie markerov poškodenia srdca. Významný vplyv krizotinibu sme 
pozorovali iba v skupine STZ+CRI. Po 10 dňoch znížil patologickú hyperglykémiu, no po 1 
mesiaci naopak hyperglykémiu u chorých ešte viac zvýšil. Zvýšila sa aj mRNA expresia génu 
ET-1. V subchronickom modeli sme v skupine STZ+CRI pozorovali pokles mRNA expresie 
Myh7 a Nppa. Predpokladáme, že krizotinib v súvislosti s diabetom má vplyv na srdce, pričom 
stále nevieme presne definovať povahu tohto účinku. Publikované i naše výsledky  naznačujú, 
že krizotinib pôsobí kardiotoxicky. 
 
Summary: Diabetic cardiomyopathy of the serious complications of diabetes mellitus (DM). 
DM can cause overproduction of endothelin, thereby inducing oxidative stress, contributing to 
fibrosis and necrosis of myocytes. In vitro studies suggest the cardiotoxic effect of crizotinib 
by increasing levels of reactive oxygen species and apoptosis, but as yet it is unknown whether 
these effects could be related to the endothelin system. We aimed to observe changes in the 
expression of genes of the endothelin system - endothelin-1 (ET-1), its receptors ETA and ETB, 
endothelin converting enzyme (ECE) in the left ventricles of rat hearts due to hyperglycemia 
and crizotinib. We were also measured markers of cardiac damage: heavy chains of myosin α 
and β (Myh6, Myh7) and natriuretic peptides (Nppa, Nppb). Rats aged 18-20 weeks from the 
Wistar strain were randomly divided into a short-term (10-day) model and a long-term (1-
month) model, both consisted of four groups: control group (CON), healthy, crizotinib-treated 
group (CRI), diabetic group (STZ) and diabetic,  crizotinib-treated group (STZ + CRI). 
Changed in gene expression were evaluated using RT-qPCR. Diabetes was confirmed by 
hyperglycemia and  increased expression of all genes associated with heart damage. Significant 
changes due to crizotinib were observed only in the STZ+CRI, group. After 10 days, it reduced 
the hyperglycemia, but after 1 month it increased glycemia the even more. ET-1 gene mRNA 
expression also increased. In a subchronic model, we observed a decrease in mRNA expression 
of genes: Myh7 and Nppa in the STZ + CRI group. We suppose that crizotinib in diabetes has 
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an effect on the heart, but we still cannot define the exact nature of this effect. Together with 
the known findings and our results, we could say that crizotinib is cardiotoxic. 
 
Kľúčové slová: Diabetes mellitus, Kardiomyopatia, Krizotinib, Endotelín 
Keywords: Diabetes mellitus, Cardiomyopathy, Crizotinib, Endothelin 
 
 
ÚVOD 
Cukrovka, diabetes mellitus (DM), je komplexné ochorenie, ktorým z roka na rok trpí viac 
pacientov. Vyznačuje sa nielen vysokou plazmatickou hladinou glukózy, hyperglykémiou, ale 
taktiež poruchou metabolizmu ako sacharidov, tak aj tukov a bielkovín. Najčastejšie sa jedná 
o diabetes druhého typu, ktorým aktuálne trpí podľa Národného centra zdravotníckych 
informácií na Slovensku viac ako 355 000 obyvateľov (1).  
Okrem toho, že DM je rizikovým faktorom pre rôzne komplikácie snáď vo všetkých 
organových systémoch, viaceré štúdie potvrdili, že diabetickí pacienti sú viac náchylní na rôzne 
ochorenia. U nich sa dokonca riziko kardiovaskulárnych ochorení, či zlyhania srdca môže 
zvýšiť až trojnásobne oproti zdravým jedincom. Diabetická kardiomyopatia (DKM), alebo 
nedostatočnosť myokardu fungovať efektívne ako pumpa, je patrí medzi veľmi závažné 
komplikácie. Vyznačuje sa nielen funkčnými ale aj štruktúrnymi zmenami na srdci. 
V teoretickej časti sme sa venovali rôznymi molekulárnym mechanizmom, ktoré v súvislosti 
s diabetom spôsobujú diabetickú kardiomyopatiu (2). 
V práci sme sa zamerali na zmeny hladín komponentov endotelínového systému v ľavých 
komorách sŕdc potkanov. Zaujímalo nás ako sa relatívna expresia týchto génov mení vplyvom 
diabetu a liečiva krizotinib, ktoré patrí medzi antineoplastiká, konkrétne medzi tyrozínkinázové 
inhibítory, a teda aký potenciálny prínos, resp. riziko by malo podávanie liečiva onkologickým 
pacientom s diabetom. Navyše jeho presný účinok na myokard stále nie je objasnený. Okrem 
toho sme sledovali aj zmenu expresie génov súvisiacich s poškodením srdca, pričom nás 
zajímal najmä vplyv krizotinibu.  
Zvýšená hladina endotelínu-1 negatívne ovplyvňuje funkciu myokardu. Indukuje hypertrofiu 
myocytov, generovanie oxidačného stresu a  endotelovú dysfunkciu (3). A aj na základe toho 
považujeme za dôležité sledovať vplyv krizotinibu na zmenu relatívnej expresie génov 
endotelínového systému. 
Naším cieľom teda bolo navodiť hyperglykémiu, resp. diabetes mellitus u potkanov pomocou 
streptozotocínu. Metódou RT-qPCR (kvantitatívna polymerázová reťazová reakcia v 
skutočnom čase) sme následne pozorovali vplyv experimentálne navodeného diabetu a 
podávania krizotinibu na expresiu komponentov endotelínového systému: endotelín-1 (ET-1), 
endotelín konvertujúci enzým (ECE), receptory pre ET-1 A a B (ETA a ETB) a to 
z krátkodobého (10 dní) aj dlhodobého (1 mesiac) hľadiska. Tiež nás zaujímali zmeny expresie 
biomarkerov srdcového poškodenia v streptozotocínovom modeli, a to ťažké reťazce myozínu 
α a β (Myh6, Myh7) a nátriuretické peptidy (Nppa, Nppb). 
 
 
MATERIÁL A METÓDY 
Náš animálny model tvorili samce normotenzných potkanov kmeňa Wistar, vo veku 18-20 
týždňov. Experimentálne používané zvieratá majú pôvod z Oddelenia toxikológie a chovu 
laboratórnych zvierat ÚEF SAV Dobrá Voda. S animálnymi modelmi sme pracovali v súlade s 
platnou legislatívou, ktorá reguluje používanie zvierat na vedecké účely. Experimenty boli 
schválené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou a Etickou komisiou Farmaceutickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
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Streptozotocín sa podal potkanom jednorázovo - časť zvierat dostala streptozotocín 80 mg/kg 
i.p., časť dostala vehikulum, čím sme experimentálne navodili DM.  Po 3 dňoch od aplikácie 
streptozotocínu  sa podávala suspenzia krizotinibu v slize metylcelulózy v dávke 25 mg/kg 
každých 24 hodín p.o., a to krátkodobo – 10 dní (10D) a dlhodobo – 1 mesiac (1M). Podľa toho 
sme potkany rozdelili do nasledovných skupín: kontrolná skupina- CON 10D (n = 8) a CON 
1M (n = 4), diabetická skupina- STZ 10D (n = 8) a STZ 1M (n = 4), zdravá liečená skupina- 
CRI 10D (n = 8) a CRI 1M (n = 8), diabetická liečená skupina- STZ-CRI 10D (n = 10) a STZ-
CRI 1M (n = 4). 
Rozvoj ochorenia DM sme si overili zmeraním plazmatickej hladiny glukózy na lačno pred a aj 
po podávaní liečiva krizotinib pred ukončením experimentu. Zvieratám sme z laterálnej 
chvostovej žily odmerali glykémiu pomocou glukomeru (Accutrend Plus s prúžkami Accutrend 
Glucose; Cobas, USA). 
Metódou RT – qPCR (Real - time kvantitatívna polymerázová reťazová reakcia) sme stanovili 
relatívnu expresiu génov. Výsledné hodnoty sme podrobili vhodnej štatistickej analýze. 
Jednofaktorovú ANOVA s následným Tukeyho testom alebo Kruskal-Wallisov test 
s následným Dunnovým testom. Výsledky s hodnotou P < 0,05 považujeme za štatisticky 
významné a následne boli spracované pomocou programov GraphPad Prism 5.0 (GraphPad 
Software, Inc., San Diego, USA) a Microsoft Excel. Vyjadrili sme ich ako aritmetický priemer 
± SEM, štandardná chyba priemeru. 
 
 
VÝSLEDKY 
Výsledkom práce sú porovnania relatívnej expresie génov komponentov endotelínového 
systému pri zvieracích modeloch. Aby sme sa potvrdili o rozvoji ochorenia DM, zmerali sme 
zvieratám plazmatické hladiny glukózy po podaní streptozotocínu. V chorých skupinách mali 
potkany výrazne zvýšenú glykémiu v porovnaní so zdravými potkanmi. Tento istý rozdiel sme 
pozorovali aj po sedemdňovej liečbe krizotinibom, pričom sme zaznamenali aj pokles glykémie 
v liečenej diabetickej skupine oproti chorej-neliečenej skupine (Obrázok 1A). Naopak po 
mesačnom podávaní krizotinibu glykémia stúpla v skupine STZ+CRI v porovnaní s neliečenou 
diabetickou skupinou (Obrázok 1B). 

 
Obrázok 1: Hladina glukózy meranej na lačno v desaťdňovom-A a  jednomesačnom-B   
streptozotocínovom modeli po liečbou krizotinibom. (priemer ± SEM, * P < 0,05) 
 
mRNA expresia génu Myh6 sa signifikantne znížila v diabetických skupinách v krátkodobom 
aj dlhodobom experimente. Naopak, mRNA expresia Myh7 sa zvýšila v diabetických 
skupinách oproti zdravým potkanom. Krizotinib v diabetickej skupine (STZ+CRI) spôsobil po 
jednom mesiaci pokles relatívnej expresie Myh7 (Obrázok 2A). Expresia génu Nppa výrazne 
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narástla v diabetických skupinách (STZ+CRI, STZ) oproti kontrole v subakútnom experimente. 
Po jednom mesiaci sme na rozdiel od 10-dňového experimentu pozorovali pokles relatívnej 
expresia génu v STZ+CRI skupine oproti neliečenej STZ skupine (Obrázok 2B). Zmeny v 
expresii génu Nppb nenastali. 
 
 

 
Obrázok 2: Relatívna mRNA expresia génu Myh7 (ťažký reťazec myozínu 7)-A a génu Nppa 
(nátriuretický peptid A)-B v 1-mesačnom modeli. (priemer ± SEM, * P < 0,05 vs. CON, $ P < 0,05 
vs. STZ) 

 
Po desiatich dňoch sa mRNA expresia génu ET-1 zvýšila v diabetickej skupine liečenej 

krizotinibom (STZ+CRI) oproti kontrolnej skupine. V jednomesačnom experimente 
nedochádzalo k významným zmenám v relatívnej expresii génu ET-1. Nezaznamenali sme 
významné zmeny mRNA expresie génu ECE v žiadnej skupine z krátkodobého ani z 
dlhodobého hľadiska. Po 10 dňoch mRNA expresia génu ETA klesla v diabetickej liečenej 
skupine (STZ+CRI) oproti kontrolnej a diabetickej skupine. mRNA expresia génu ETB klesla 
v chorých skupinách oproti kontrolnej vzorke, no po 1 mesiaci sa tieto rozdiely mierne 
vytrácali. Pozorovali sme pokles expresie len v diabetickej liečenej skupine (STZ+CRI) oproti 
kontrole. 

 
DISKUSIA A ZÁVER 
Nielen na Slovensku, ale aj na celom svete je diabetes mellitus považovaný za jednu 
z najrozšírenejších chronických chorôb. Hyperglykémia má vplyv na rôzne komplikácie a 
práve preto sa v súčasnosti liečba zameriava hlavne na liečbu hyperglykémie, a tým aj na 
prevenciu pridružených komplikácií. V  práci sme sa zamerali na sledovanie zmien expresie 
génov v ľavých komorách srdca potkanov, ktoré kódujú markery srdcového poškodenia: ťažké 
reťazce myozínu α, β a nátriuretické peptidy- atriálny a mozgový. A taktiež gény kódujúce 
komponenty endotelínového systému vplyvom diabetu a krizotinibu, pričom účinok tohto 
liečiva na endotelínový systém nie je doposiaľ známy. Podľa našej hypotézy by mohol 
zasahovať do endotelínového systému, a tak zvýšiť apoptózu a hladinu ROS pri DKM. 
Na začiatku experimentu sme sa chceli uistiť, či sa podaním streptozotocínu skutočne rozvinul 
DM. Na lačno sme zmerali zvieratám plazmatickú hladinu glukózy pred zahájením liečby 
krizotinibom. Po desiatich dňoch sme mohli pozorovať, že patologicky zvýšená hyperglykémia 
klesla účinkom krizotinibu (Obrázok 1A). Teda samotné liečivo nespôsobovalo pokles 
glykémie ako takej, ale dalo by sa povedať, že čiastočne zlepšuje zvýšenú hladinu glukózy pri 
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DM. Na druhú stranu, po jednom mesiaci sme pozorovali skôr mierny nárast hyperglykémie 
pri DM vplyvom krizotinibu v porovnaní s neliečeným diabetom v skupine STZ (Obrázok 1B). 
Žiaľ, nepoznáme štúdiu, ktorá by sa venovala možnému mechanizmu tohto efektu. Do istej 
miery ale poznáme účinok iných TKI na plazmatickú hladinu glukózy, no presné mechanizmy 
stále nie sú presne známe a pravdepodobne zložitejšie a komplexné, keďže dokonca rôzne TKI 
s takou istou indikáciou môžu mať hyperglykemizujúce aj hypogykemizujúce účinky. 
Napríklad ALK inhibítory ceritinib, alektinib a krizotinib používané pri NSCLC vykazujú 
rôzne účinky na glykémiu. Nedávno bol hlásený prípad možnej hyperglykémie vyvolanej 
ceritinibom (4). Vzťah medzi ceritinibom a hyperglykémiou zostáva kontroverzný. V 
predchádzajúcich klinických štúdiách s ceritinibom nebol v štúdii fázy 3 zaznamenaný výskyt 
hyperglykémie. Naopak, obmedzený počet prípadov hyperglykémie bol hlásený v štúdiách fázy 
1 a 2. Ďalej sa uvádza, že krizotinib a alektinib nemajú žiadny vplyv na glykémiu. Presný vzťah 
medzi každým inhibítorom ALK a hyperglykémiou zostáva klinickým problémom, ktorý treba 
vyriešiť, čo môže byť prospešné pre lepšiu voľbu lieku pri liečbe rakoviny pľúc a DM (5). 
Zaujímavosťou, a na čo by sme nemali zabúdať je fakt, že vysoká hladina glukózy môže 
podporovať vývin rakoviny a teda liečivá, ktoré by mohli indukovať hyperglykémiu by boli 
v konečnom dôsledku kontraproduktívne pri terapii nádorov (6). V súčasnej dobe sa TKI 
používajú na liečbu rôznych druhov rakovín a je známe, že interferujú s metabolizmom 
glukózy. Pri niektorých TKI boli naopak pozorované hypoglykemické účinky TKI (7). Takýto 
účinok by mohol byť veľmi výhodný pre okologických pacientov trpiacich zároveň DM. Mohli 
by teda teoreticky znížiť dávku alebo prerušiť liečbu antidiabetikami. Napríklad nedávno sa 
pozorovalo, že malý počet pacientov trpiacich chronickou myeloidnou leukémiou aj DM 2 bol 
úspešne liečených nielen na leukémiu, ale aj na DM, keď im bol podávaný imatinib. 
Molekulárne mechanizmy, ktoré sú základom priaznivého účinku imatinibu v týchto prípadoch, 
nie sú známe, ale môžu súvisieť s vlastnosťou imatinibu inhibovať nereceptorovú tyrozínkinázu 
c-Abl, ktorá po aktivácii vedie k zastaveniu bunkového cyklu a apoptóze, ktorá hrá patogénnu 
úlohu v DM 1 aj DM 2 (8). Iné štúdie hovoria konkrétne o prerušení liečby antidiabetikami a aj 
inzulínu po terapii TKI. Keďže ale každý TKI vykazuje odlišný vplyv na glykémiu sú nutné 
ďalšie výskumy a pozorovania vzťahov medzi TKI, typom nádoru a diabetom (9). 
Zo štúdií je známe, že patologické procesy vplývajú na zmenu kompozície izoforiem myozínu 
v komorách (10)  a dochádza k posunu distribúcie Myh6 a Myh7, čo sa nám potvrdilo aj vo 
výsledkoch. Experimentálne navodený diabetes sa prejavil výrazným poklesom expresie Myh6 
a naopak expresia Myh7 vplyvom diabetu narástla. Najskoršou známou známkou DKM u ľudí 
je diastolická dysfunkcia, pri ktorej sa vyskytuje zvýšená stuhnutosť v komore. Pripojené 
priečne mostíky prispievajú k stuhnutosti myokardu. Aj Charles S. Chung v štúdií ukazuje, že 
streptozotocín zvýšil relatívnu expresiu Myh7. Tento molekulárny mechanizmus môže 
vysvetliť zvýšené sily krátkeho dosahu pozorované v diabetickom tkanive, ak molekuly Myh7 
zostávajú naviazané medzi vláknami po dlhšiu dobu ako molekuly Myh6 (11). Po mesiaci 
vplyvom krizotinibu klesla relatívna expresia génu Myh7 v diabetickej skupine v porovnaní 
s neliečenou skupinou s DM (Obrázok 2A). Tento jav by mohol naznačovať, že po 
dlhodobejšom pôsobení liečiva krizotinib by sa stuhnutosť myokardu pri DKM mohla zmierniť, 
keďže je známa súvislosť medzi hypertrofickou kardiomyopatiou a Myh7 (12). Avšak nie sú 
nám známe štúdie, ktoré by popisovali vzťah krizotinibu, či iných TKI a ťažkých reťazcov 
myozínu. V práci sme  pozorovali významný nárast génovej expresie Nppa aj Nppb 
v diabetických skupinách oproti kontrole z krátkodobého hľadiska. Relatívna expresia týchto 
dvoch génov bola vyššia v diabetickej neliečenej skupine oproti kontrole po mesiaci podobne 
ako po 7 dňoch. Avšak, v chorej skupine dlhodobejším účinkom krizotinibu mRNA expresia 
génu Nppa klesla oproti chorej, neliečenej skupine  (Obrázok 2B), čo by mohlo byť vo výsledku 
kladný efekt, ak by sa aj zvýšené nároky na srdce skutočne zmiernili. V populačných štúdiách 
sa pri stanovení subklinického kardiovaskulárneho ochorenia bežne pozorujú vyššie hladiny 
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NP. NP sú protiregulačné hormóny, ktoré sa uvoľňujú ako reakcia na srdcový stres. Zvýšené 
hladiny NP pozorované v štúdiách klinických biomarkerov teda odrážajú fyziologické 
odpovede na zvýšené napätie v stene srdca. Napríklad v štúdii- Framingham  Offspring  Study 
a v Kodani boli vyššie hladiny NP spájané s kardiovaskulárnou mortalitou alebo závažnými 
nepriaznivými kardiovaskulárnymi príhodami (13). Vplyv krizotinibu na expresiu NP nie je 
veľmi známy. V jednej štúdii pozorovali nárast plazmatickej hladiny Nppb po liečbe 
krizotinibu. Tento efekt bol reverzibilný po vysadení liečiva, preto bol takýto účinok 
považovaný za nepriaznivý účinok krizotinibu (14). V našich meraniach samotný krizotinib 
nemal vplyv na génovú expresiu Nppa a Nppb. 
Trvalo vysoké plazmatické hladiny ET-1 u diabetických pacientov boli spojené s vývojom 
fibrózy srdca. Základný mechanizmus však zostáva nepopísaný. Štúdia, ktorej sa venoval 
Widyantoro a kol. naznačuje že srdcová fibróza vyvolaná DM je spojená s výskytom 
fibroblastov z endotelových buniek, a že tento proces prechodu fibroblastov z endotelu na 
mezenchým je stimulovaný ET-1. Tým pádom targeting na ET-1 pochádzajúceho z 
endoteliálnych buniek môže byť prospešné v prevencii DKM (15). Keďže boli popísané skôr 
kardiotoxické vlastnosti krizotinibu, testovali sme, či v molekulárnom mechanizme nemôže 
zohrávať úlohu zvýšenie expresie komponentov endotelínového systému, o ktorom je známe, 
že jeho zvýšená aktivácia v srdci spôsobuje nekrózu a fibrózu. Zistili sme, že po 10 dňoch 
relatívna expresia génu ET-1 signifikantne narástla v diabetickej skupine liečenej krizotinibom. 
Na druhej strane nastal pokles expresie receptorov pre ET-1 (ETA a ETB). Relatívny pokles 
receptorov ETA a ETB si vysvetľujeme ako kompenzačný mechanizmus popri zvýšenej 
relatívnej expresie  samotného génu ET-1. ET-1 má známy vazokonstrikčný účinok, no 
stimuluje aj renín-angiotenzín-aldosterónový systém a sympatikový systém a má pozitívne 
inotropné a chronotropné účinky; ET-1 má aj kľúčovú úlohu na kardiovaskulárnej úrovni. Zdá 
sa teda, že endogénny ET-1 sprostredkúva niektoré škodlivé kardiovaskulárne účinky 
pripisované angiotenzínu II, ako je napr. srdcová fibróza alebo hypertrofia. ET-1 ďalej zvyšuje 
oxidačný stres a prozápalové enzýmy, ktoré sa podieľajú na vaskulárnom poškodení (16). Nie 
sú nám známe odborné publikácie, ktoré by sa venovali priamym účinkom krizotinibu na 
srdcové tkanivo alebo bunkové línie odvodené od kardiomyocytov. Niektoré štúdie naznačujú 
kardiotoxický vplyv krizotinibu spôsobený akumuláciou ROS (17)  no táto hypotéza nebola 
žiaľ potvrdená a nie je nám známy molekulárny mechanizmus takéhoto účinku. 
Z našich výsledkov sa nám potvrdilo, že hyperglykémia má negatívny dopad na srdce. Liečivo 
krizotinib sám o sebe nespôsoboval signifikantné zmeny v sledovaných parametroch, no 
u chorých zvierat sa jeho účinok prejavil. Z krátkodobého hľadiska skôr negatívne 
a z dlhodobého by mohol zmierňovať nároky na srdce znížením expresie nátriuretických 
peptidov. No na druhej strane môžeme povedať, že krizotinib v súvislosti s diabetom by mohol 
mať po dlhodobejšom užívaní skôr hyperglykemizujúce účinky. Na základe toho navrhujeme 
pokračovať v štúdiu vzťahov a súvislosti medzi diabetom, diabetickým srdcom a krizotinibom, 
resp. inhibítormi tyrozínkináz a to aj na proteínovej úrovni. 
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ROLA TRPV KANÁLOV V REGULÁCII KONTRAKTILITY A TRANSKRIPCIE V 
DOXORUBICÍNOVEJ KARDIOMYOPATII U POTKANOV 

THE ROLE OF TRPV CHANNELS IN THE REGULATION OF CONTRACTILITY AND 
TRANSCRIPTION IN DOXORUBICIN CARDIOMYOPATHY IN RATS 

Galis P1., Bartošová L1., Szobi A1., Farkašová V2., Kováčová, D3., Duriš-Adameová A1., 
Rajtík. T1. 
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Abstrakt: Antracyklíny sú bežne používané cytostatiká proti zhubným nádorom rôzneho 
pôvodu. Jedným z hlavných obmedzení v ich používaní je ich kardiotoxicita, ktorá vedie 
k rozvoju kardiomyopatie, kontraktilnej dysfunkcie, až zlyhávaniu srdca. Jej presný 
mechanizmus nebol doposiaľ úplne objasnený, jednou z hlavných teórií je aj ovplyvnenie 
vápnikovej homeostázy.  Jedným z potenciálnych mechanizmov vápnikom-indukovaného 
poškodenia v doxorubicínovej kardiomyopatii (DCM) u potkanov by mohlo predstavovať 
zapojenie vápnik-permeabilných TRP kanálov, konkrétne TPRV1 a TRPV4, ktoré sú 
exprimované kardiovaskulárnym systémom a ich potenciálnych downstreamových proteínov 
zapojených do Ca2+ cyklovania a remodelácie. V experimente boli použité potkany Wistar, 
ktorým sa po dobu 4 týždňov podával doxorubicín (Dox) i.p. v dávke 4 mg/kg/týždeň. Zvieratá 
boli utratené na konci 7 týždňa, boli odobraté vzorky z ľavých komôr na stanovenie expresie 
imunoblottovou metódou. Pred začiatkom podávania Dox a pred utratením boli zmerané 
srdcové funkcie in vivo echokardiograficky. Echokardiografia potvrdila rozvoj diastolickej 
dysfunkcie ako aj znížene ejekčnej frakcie. V DCM skupine nastal pokles v expresii TRPV1 
a TRPV4 kanálov oproti kontrolám, čo môže naznačovať zhoršenie vápnikového obratu 
v rozvoji kardiomyopatie. Navyše sme pozorovali zníženie expresie celkového PLN a jeho 
zvýšenú fosforylácia na Thr17. Zvýšenie expresie transkripčného faktora SRF, ako aj galektínu-
3, naznačujú trend k remodelácii myokardu v DCM skupine.  Priame prepojenie vápnikovej 
dysregulácie sledovanými TRPV kanálmi a stanovenými remodelačnými faktormi sme síce 
nepozorovali, avšak zníženie expresie TRPV1 a TRPV4 predstavuje nové pozorovania, ktoré 
môžu naznačovať zapojenie týchto kanálov do mechanizmu vzniku ochorenia. 
Kľúčové slová: doxorubicín, kardiomyopatia, TRPV kanály 
 
Summary: Anthracyclines are commonly used cytostatics against various malignancies. One 
of the main limitations of their use is their cardiotoxicity, which may lead to cardiomyopathy, 
contractile dysfunction, and even heart failure. However, its precise mechanism has not been 
fully understood. Dysbalanced calcium homeostasis is proposed as an important factor in 
development of doxorubicin cardiomyopathy (DCM); however, involvement of Ca2+-
permeable TRP channels, specifically TPRV1 and TRPV4 that are expressed in the 
cardiovascular system and their potential downstream proteins involved in Ca2+ cycling and 
remodeling, is not elucidated. Wistar rats were given doxorubicin (Dox) i.p. treatment 4 
mg/kg/week. Animals were sacrificed at the end of week 7, and samples were taken from the 
left ventricles to determine protein expression by immunoblotting. Cardiac functions were 
measured in vivo by echocardiography before the onset of Dox administration and before the 
sacrifice. Echocardiography confirmed the development of diastolic dysfunction as well as the 
reduced ejection fraction. In the DCM group, there the expression of TRPV1 and TRPV4 
channels decreased compared to controls, indicating a deterioration in calcium turnover and the 
development of cardiomyopathy. In addition, we observed decreased expression of PLN and its 
increased phosphorylation at Thr17. Increased expression of the transcription factor SRF, as 
well as galectin-3, indicates a trend towards myocardial remodeling in the DCM group. 
Although the direct link between calcium dysregulation caused by particular TRPV channels 
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and the evaluated remodeling factors was not observed, the detected decrease in expression of 
TRPV1 and TRPV4 may indicate an involvement of these channels in the pathomechanism of 
the disease. 
Key words: doxorubicin, cardiomyopathy, TRPV channels 
 
ÚVOD 

Antracyklíny patria do skupiny cytostatík, ktoré sa používajú na liečbu celého radu 
pevných a krvných nádorov, vrátane leukémie, lymfómu, rakoviny prsníka, rakoviny pľúc, 
mnohopočetného myelómu a sarkómu (1). Klinicky najdôležitejšími antracyklínmi sú 
doxorubicín (DOX), daunorubicín alebo ich syntetické analógy epirubicín a idarubicín. 
Podávanie antracyklínov je spojené s vážnymi nežiaducimi účinkami, ktoré obmedzujú ich 
používanie. Najzávažnejšie sú kardiotoxicita a myelosupresia. Napriek tomu, že myelosupresiu 
je možné kontrolovať špecifickými cytokínmi, kardiotoxicita zostáva vážnou komplikáciou.  

Antracyklínová kardiomyopatia závisí od dávky a je kumulatívna, pričom toxicita 
začína od prvej dávky a postupne sa zvyšuje s ďalšími cyklami dávkovania (2). Presný 
mechanizmus nie je úplne popísaný. Medzi hlavné teórie patria oxidatívna teória, a teória 
ovplyvnenia iónových kanálov. Okrem cytostatického účinku na transkripciu DNA môže 
antracyklínová štruktúra prechádzať redoxnými reakciami a vytvárať reaktívne formy kyslíka 
(1) (2) (3). Nadbytok ROS, ktorý bunka nedokáže detoxikovať, spôsobuje oxidačný stres (OS), 
poškodenie DNA, peroxidáciu lipidov a pravdepodobne spúšťa mechanizmy programovanej 
bunkovej smrti (1) (3) alebo srdcovej kontraktilnej dysfunkcie (2). Kardiotoxicitu DOX je 
možné vysvetliť aj Ca2+ preťažením, ktoré môže vyplývať z tvorby ROS a akumulácie jeho 
aktívneho alkoholového metabolitu doxorubicinolu (ale aj materskej zlúčeniny samotnej), čo 
ovplyvňuje expresiu mnohých intracelulárnych proteínov homeostázy Ca2+. To mení 
intracelulárny energetický metabolizmus, iónové gradienty a rovnováhu Ca2+ (3) (4) (5). 
Súčasné nástroje na zníženie antracyklínovej kardiotoxicity sú obmedzené a len s minimálnym 
klinickým účinkom. Preto existuje potreba hľadania nových terapeutických cieľov.  

Keďže jedným z predpokladaných patomechanizmov antracyklínovej kardiomyopatie 
(ale aj iných ochorení, vrátane chronického srdcového zlyhávania) je Ca2+ dysregulácia, 
v posledných rokoch sa výskum upriamil na doposiaľ málo skúmané TRP kanály. TRP kanály 
sú iónové kanály priepustné pre Ca2+, Na+ a iné ióny. TRP kanály sa nezaraďujú medzi 
napäťovo-riadené kanály.  Môžu ich modulovať rôzne iné stimuly, ako napr. mechanické 
pôsobenie, naťahovanie tkaniva, oxidatívny stres, teplo, zmena osmolarity, zmena pH, 
vnútrobunkové ióny (Ca2+ a Mg2+), receptory spriahnuté s G-proteínom a iné stimuly (6). 
Okrem senzorickej funkcie (termo- a mechanoreceptory) (7) (8) (9), srdci nevyhnutne 
prispievajú k inotropii vyvolanej Ca2+ a ochrane myokardu (6). Zvýšená expresia TRPV2-4 
kanálov bola na niekoľkých animálnych modeloch spojená s rozvojom I/R poškodenia (10) (11) 
(12) (13), remodelácie a hypertrofie myokardu (14) (15) (16) (17) (18) (19) a srdcovým 
zlyhávaním (20) (21). Preto sa stávajú adekvátnym cieľom pre ďalší výskum, ako aj spomínanú 
DCM. 

 
MATERIÁL A METÓDY 

Všetky procedúry popísané v tejto práci boli vykonané podľa Príručky pre starostlivosť 
a nakladanie s laboratórnymi zvieratami (Guide for the care and Use of Laboratory Animals, 
publikácia NIH č. 85-23, revízia v roku 1996) predchádzané schválením Ústavom 
experimentálnej farmakológie Slovenskej akadémie vied. Dospelé samce rodu Wistar (m= 
±200g) (Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, CEM SAV, Dobrá Voda, 
Slovenská republika) boli udržiavané v skupinách po 3-4 zvieratách za štandardných 
podmienok v miestnosti s konštantným 12h:12h cyklom svetlo/tma (svetlá zažaté o 6:00) a 
konštantnou teplotou 22±1°C. Zvieratá boli kŕmené štandardnou granulovanou potravou a 



 
 

21 
 

vodou z napájadla ad libitum. Tieto podmienky boli udržiavané pred, počas a po aplikácii 
liečiva. Zvieratá boli rozdelené do 2 skupín: C skupine (n=8) boli podávané len vehikulá (0,9% 
NaCl) bez obsahu liečiv. D skupine (n=12) bol podávaný doxorubicín (Doxorubicin Medac 
2mg/ml, Nemecko) i.p. 4mg/kg týždenne počas 4 týždňov (kumulatívna dávka 16mg/kg), 
celková doba prežívania bola 7-8 týždňov. Mortalita v D skupine bola 16,66%. Na stanovenie 
srdcových parametrov sa použila echokardiografia (GE Healthcare Vivid E9). Po 7. týždňoch 
boli zvieratá usmrtené v celkovej anestézii (Forane, Abbvie, USA) a odobraté vzorky tkanív z 
viacerých orgánov. Zo srdca boli odpreparované ľavé komory (LV), ktoré boli zmrazené v 
tekutom dusíku, následne rozdrvené na prach a skladované pri -80°C.  
 Tkanivá boli alikvótované na 2 časti za účelom ďalšej analýzy; stanovenie množstva 
kolagénu (Hydroxyprolínová assay) a SDS-PAGE/Western Blotting. Detekcia proteínov sa 
uskutočnila za pomoci nasledovných primárnych protilátok: rabbit anti-Galectin-3 (Abcam), 
rabbit anti-SRF (Abcam), rabbit anti-TRPV1 (Alomone labs), rabbit anti-TRPV4 (GeneTex), 
anti-PLN, anti-pThr17-PLN, anti-SERCA2a. Signály boli vyhodnotené pomocou 
chemiluminiscenčného systému (myECL imager, Thermo Fischer Scientific, USA). Ako 
štandard na normalizáciu expresie proteínov bolo použité celkové farbenie membrán s Ponceau 
S. Údaje sú vyjadrené ako aritmetický priemer ± SEM pre počet (n) zvierat v skupine. Pre 
porovnanie rozdielov vo variabilite s normálnou distribúciou medzi 2 skupinami (C a D) bol 
použitý t-test. Všetky analýzy boli vykonané pomocou softvéru GraphPad Prism 7.00 
(GraphPad Software) a zistené signifikantné rozdiely (p < 0,05) sú zobrazené v grafoch. 
 
VÝSLEDKY 

Aby sme stanovili funkčné srdcové parametre, srdcia potkanov boli podrobené 
echokardiografii. Znížená ejekčná frakcia, vnútorný priemer ľavej komory počas diastoly 
(LVIDd) a koncovo-diastolický objem ľavej komory (LVEDV) naznačujú rozvoj kontraktilnej 
(diastolickej) dysfunkcie v dôsledku vystavenia doxorubicínom. 
 

 
  

 
Obrázok 1: Echokardiografické srdcové parametre. C - kontrolná skupina (n = 8); D - 
skupina liečená doxorubicínom (n = 12).  LVIDd - vnútorný priemer ľavej komory počas 
diastoly; LVEDV - koncovo-diastolický objem ľavej komory. Hodnoty vyjadrené ako 
aritmetický priemer  ±SEM, signifikantné (*) pri p < 0,05. 

Pre overenie možného zapojenie TRPV kanálov do kontraktilnej dysfunkcie 
postihnutých sŕdc sme stanovili ich celkové proteínové expresie. Pôsobením doxorubicínu sme 
pozorovali zníženie expresie TRPV1 a TRPV4 kanálov oproti kontrolnej skupine. Keďže 
TRPV kanály sú schopné regulovať  intracelulárne hladiny Ca2+ ( [Ca2+]i ), pozreli sme sa na 
expresiu intracelulárnych Ca2+-regulujúcich proteínov na úrovni sarkoplazmatického retikula 
(SR).  V expresii dôležitého regulačného proteínu PLN došlo k signifikantnému poklesu 
v doxorubicínovej skupine. Inhibičná fosforylácia PLN na Thr17 bola zvýšená a expresia jeho 
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substrátu iónovej pumpy SERCA2a (Ca2+-ATPáza sarko/endoplazmatického retikula) nebola 
zmenená. Na základe týchto výsledkov predpokladáme skôr tendenciu k zníženiu [Ca2+]i. 

 
Obrázok 2: Imunoblotová analýza TRPV1, TRPV4, galektínu-3, SERCA2a, PLN, pThr17-
PLN, SRF. C - kontrolná skupina (n = 8); D - skupina liečená doxorubicínom (n = 12). 
Hodnoty vyjadrené ako aritmetický priemer  ±SEM, signifikantné (*) pri p < 0,05 

Kedže [Ca2+]i reguluje aktiváciu transkripčnych faktorov zodpovedajúcich za 
remodelačné procesy v myokarde (22), pozreli sme sa aj na expresiu SRF, kde sme zaznamenali 
jeho zvýšenú expresiu. Následne sme stanovili expresiu galektínu-3 ako markera remodelácie. 
V expresii galektínu-3 nastal signifikantný nárast jeho expresie oproti kontrolnej skupine, čo 
indikuje rozvoj remodelácie myokardu. 
 
DISKUSIA A ZÁVER  

Cieľom tejto práce bolo skúmať zapojenie TRPV kanálov v súvislosti s rozvojom 
doxorubicínovej kardiomyopatie a ich vplyv na Ca2+hospodárenie v ľavých srdcových 
komorách. Viaceré doterajšie štúdie (3) (4) (5) naznačovali, že tento model je spriahnutý 
s nadexpresiou/aktiváciou proteínov zvyšujúcich [Ca2+]i (CaMKII, Ca2+ kanály L-typu), resp. 
znížením expresie proteínov znižujúcich [Ca2+]i (SERCA2a, fosforylácia PLN) 
v kardiomyocytoch. V našich experimentoch sme pozorovali pokles expresie TRPV1 a TRPV4 
kanálov, ako aj regulačného PLN a jeho fosforylovanej formy na p-Thr17. Zvýšená fosforylácia 
PLN na Thr17 ruší inhibičný vplyv PLN na SERCA2a, čo umožňuje zvýšené spätné 
vychytávanie Ca2+ do SR. Tieto dáta naznačujú tendenciu k znižovaniu [Ca2+]i 
v kardiomyopatických srdciach, čo je v kontraste s viacerými štúdiami. Napriek týmto 
zisteniam, znížená odpoveď na Ca2+ vytvára teoretický podklad pre rozvoj kontraktilnej 
dysfunkcie (23), ktorá je jedným z hlavných znakov doxorubicínovej kardiomyopatie (2). 
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Hladina [Ca2+]i (prostredníctvom CaMKIIδ) je schopná okrem kontraktility regulovať 
aj proces remodelácie prostredníctvom aktivácie špecifických transkripčných faktorov (24). 
Expresia SRF, čo je transkripčný faktor, u ktorého sa predpokladá zapojenie do remodelačných 
procesov v zlyhávajúcich srdciach (25),  bola v skupine vystavenej doxorubicínom zvýšená 
napriek zníženej tendencii k poklesu  [Ca2+]i. Tieto zistenia sú v kontraste s prácou Woulfe et 
al. (26), kde predpokladajú, že zvýšená expresia SRF spúšťa zvýšenú expresiu fosfatáz 
defosforylujúcich PLN, čo vedie k jeho zníženej aktivite a následnému poklesu spätného 
vychytávania Ca2+ do SR prostredníctvom SERCA2a. Vysvetliť tento jav môžeme vysvetliť 
tak, že mohlo dôjsť k poklesu aktivity fosfatáz defosforylujúcich PLN, nakoľko aktivita jeho 
kinázy (pThr287-CaMKII) (27) bola u doxorubicínom vystavených zvierat znížená. Za 
zmienku stojí aj fakt, že sme nesledovali aj na iné fosforylačné miesta PLN, čo môže byť 
predmetom ďalších štúdií. Remodelačná aktivita nami použitého markera fibrotizácie 
galektínu-3 je pravdepodobne spriahnutá s aktiváciou Ca2+ (MAPK/ERK1/2) (28) a 
extracelulárnych (od TGF-závislých a nezávislých) dráh (29). Celková fibrotizácia myokardu 
vyjadrená ako obsah kolagénu stanovením obsahu hydroxyprolínu (dáta nie sú zobrazené) 
nebola v doxorubicínovej skupine signifikantne zmenená, čo je taktiež v kontraste s doterajšími 
štúdiami (30) (31). Toto zistenie tiež môže naznačovať nami predpokladanú Ca2+ dysreguláciu. 

V tejto štúdii sme v modeli DCM pozorovali znížený trend cyklovania [Ca2+]i, a to 
poklesom expresie TRPV1 a TRPV4 kanálov (zníženie vtoku Ca2+ do kardiomyocytov) a na 
úrovni PLN (zvýšenie spätného vychytávania Ca2+ do SR).  Tieto pozorovania môžu byť 
spojené s rozvojom kontraktilnej dysfunkcie. Zníženie expresie sledovaných TRPV kanálov 
môže naznačovať ich zapojenie do patomechanizmov tohto ochorenia, avšak na presnejšie 
zhodnotenie ich úlohy bude predmetom ďalšieho výskumu. 
Poďakovanie: Táto práca vznikla za podpory grantov VEGA 1/0775/21 a VEGA 2/0151/17. 
 
POUŽITÁ LITERATÚRA 
1.  Volkova, M., Russel, R:. Anthracycline Cardiotoxicity: Prevalence, Pathogenesis and 

Treatment. Curr Cardiol Rev. 2011, Zv. 7, 4, s. 214–220. 
2.  Cheong, A, McGrath, S, Cutts, S. Anthracyclines. WikiJournal of Medicine. 2018, Zv. 5, 

1. 
3.  Shevchuk, O.O., Posokhova, E.A., Sakhno, L.A., Nikolaev, V.G. Theoretical ground for 

adsorptive therapy of anthracyclines cardiotoxicity. Experimental oncology. [Online] 
2012. http://exp-oncology.com.ua/article/3805/theoretical-ground-for-adsorptive-therapy-
of-anthracyclines-cardiotoxicity. 

4.  Nebigil, C.G., Désaubry, L. Updates in Anthracycline-Mediated Cardiotoxicity. Front 
Pharmacol. 2018, Zv. 9, s. 1262. 

5.  Octavia, Y. et al. Doxorubicin-induced cardiomyopathy: From molecular mechanisms to 
therapeutic strategies. Journal of Molecular and Cellular Cardiology. 2012, Zv. 52, 6, s. 
1213-1225. 

6.  Hof, T., Chaigne, S.,, Récalde, A., Sallé, L., Brette, F., Guinamard, R. Transient receptor 
potential channels in cardiac health and disease. Nat Rev Cardiol. 2019, Zv. 16, 6, s. 344-
360. 

7.  Andrei, S.R.., Sinharoy, P., Bratz, I.N., Damron, D.S. TRPA1 is functionally co-expressed 
with TRPV1 in cardiac muscle: Co-localization at z-discs, costameres and intercalated 
discs. Channels (Austin). 2016, Zv. 10, 5. 

8.  Levine, J.D., Alessandri-Haber, N. TRP channels: targets for the relief of pain. Biochimica 
et Biophysica Acta. 2007, Zv. 1772, 8, s. 989–1003. 

9.  Aguettaz, E., Bois, P., Cognard, C., Sebille, S. Stretch-activated TRPV2 channels: Role in 
mediating cardiopathies. Progress in Biophysics and Molecular Biology. 2017, Zv. 13. 



 
 

24 
 

10.  Li, Y., Li, Q., Zhang, O., Guan, X., Xue, Y., Li, S., Zhuang, X., Zhou, B., Miao, G. miR-
202-5p protects rat against myocardial ischemia reperfusion injury by downregulating the 
expression of Trpv2 to attenuate the Ca 2+ overload in cardiomyocytes. J Cell Biochem. 
2019, Zv. 120, 8, s. 13680-13693. 

11. Wu, Q.F., Qian, C., Zhao, N., Dong, Q., Li, J., Wang, B.B., Chen, L., Yu, L., Han, B., Du, 
Y.M., Liao, Y.H. Activation of transient receptor potential vanilloid 4 involves in 
hypoxia/reoxygenation injury in cardiomyocytes. Cell Death Dis. 2017, Zv. 8, 5. 

12. Wu, Q. et al. Blockade of Transient Receptor Potential Vanilloid 4 Enhances Antioxidation 
after Myocardial Ischemia/Reperfusion. Oxid Med Cell Longev. 2019. 

13. Dong, Q. et al. Blockage of transient receptor potential vanilloid 4 alleviates myocardial 
ischemia/reperfusion injury in mice. Sci Rep. 2017, Zv. 7. 

14. Koch, S.E., Mann, A., Jones, S., Robbins, N., Alkhattabi, A., Worley ,M.C., Gao, X., Lasko-
Roiniotis, V.M., Karani, R., Fulford, L., Jiang, M., Nieman, M., Lorenz, J.N., Rubinstein, 
J. Transient receptor potential vanilloid 2 function regulates cardiac hypertrophy via 
stretch-induced activation. J Hypertens. 2017, Zv. 35, 3, s. 602-11. 

15. Zhang, Q. et al. Activation of transient receptor potential vanilloid 3 channel (TRPV3) 
aggravated pathological cardiac hypertrophy via calcineurin/NFATc3 pathway in rats. J 
Cell Mol Med. 2018, Zv. 22, 12, s. 6055-6067. 

16. Liu, Y. et al. Transient receptor potential vanilloid-3 (TRPV3) activation plays a central 
role in cardiac fibrosis induced by pressure overload in rats via TGF-β1 pathway. Naunyn 
Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2018, Zv. 391, 2, s. 131-143. 

17. Qi, H. e al. MiR-103 inhibiting cardiac hypertrophy through inactivation of myocardial cell 
autophagy via targeting TRPV3 channel in rat hearts. J Cell Mol Med. 2019, Zv. 23, 3, s. 
1926-1939. 

18. Adapala, R. K., Thoppil, R. J., Luther, D. J., Paruchuri, S., Meszaros, J. G., Chilian, W. M., 
Thodeti, C. K. TRPV4 channels mediate cardiac fibroblast differentiation by integrating 
mechanical. Journal of Molecular and Cellular Cardiology. 2013, Zv. 54, s. 45-52. 

19. Adapala, R.K., Kanugula, A.K., Paruchuri, S., Chilian, W.M., Thodeti, C.K. TRPV4 
deletion protects heart from myocardial infarction-induced adverse remodeling via 
modulation of cardiac fibroblast differentiation. Basic Res Cardiol. 2020, Zv. 115, 2, s. 14. 

20. Iwata, Y., Wakabayashi, S., Ito, S., Kitakaze, M. Production of TRPV2-targeting functional 
antibody ameliorating dilated cardiomyopathy and muscular dystrophy in animal models. 
Lab Invest. 2020, Zv. 100, 2, s. 324-337. 

21. Iwata, Y., Ohtake, H., Suzuki, O., Matsuda, J., Komamura, K., Wakabayashi, S. Blockade 
of sarcolemmal TRPV2 accumulation inhibits progression of dilated cardiomyopathy. 
Cardiovasc Res. 2013, Zv. 99, 4, s. 760-8. 

22. Zhong, P., Quan, D., Peng, J. et al. Role of CaMKII in free fatty acid/hyperlipidemia-
induced cardiac remodeling both in vitro and in vivo. J Mol Cell Cardiol. 2017, Zv. 109, s. 
1-16. 

23. Skyschally, A., Gres, P., van Caster, P. et al. Reduced calcium responsiveness characterizes 
contractile dysfunction following coronary microembolization. Basic Res Cardiol. 2008, 
Zv. 103, 6, s. 552-9. 

24. Ljubojevic-Holzer, S., Herren, A.W., Djalinac, N., et al. CaMKIIδC Drives Early Adaptive 
Ca 2+ Change and Late Eccentric Cardiac Hypertrophy. Circ Res. 2020, Zv. 127, 9, s. 
1159-1178. 

25. Li, J., Tan, Y., Passarielo, C.L. et al. Signalosome-Regulated Serum Response Factor 
Phosphorylation Determining Myocyte Growth in Width Versus Length as a Therapeutic 
Target for Heart Failure. Circulation. 2020, Zv. 142, 22, s. 2138-2154. 



 
 

25 
 

26. Woulfe, K.C., Jeffrey, D.A., Da Silva, J.P., et al. Serum response factor deletion 5 regulates 
phospholamban phosphorylation and calcium uptake. J Mol Cell Cardiol. 2012, Zv. 159, s. 
28-37. 

27. Bartošová, L. Szobi, A., Galis, P., et al. TRPV4 vápnikové kanály: expresia a úloha v 
antracyklínmi-indukovanom srdcovom zlyhávaní. Pokroky vo farmakológii v Slovenskej 
republike XV. 2020. 

28. Gao, X., Balan, V., Tai, G., Raz, A. Galectin-3 induces cell migration via a calcium-
sensitive MAPK/ERK1/2 pathway. Oncotarget. 2014, Zv. 5, 8, s. 2077-84. 

29. Suthahar, N., Meijers, W.C., Silljé, H.H.W., et al. Galectin-3 Activation and Inhibition in 
Heart Failure and Cardiovascular Disease: An Update. Theranostics. 2018, Zv. 8, 3, s. 593-
609. 

 

  



 
 

26 
 

INHIBÍCIA O-6-METYLGUANÍN-DNA METYLTRANSFERÁZY POMOCOU O-6- 

BENZYLGUANÍNU VEDIE K BUNKOVEJ SENESCENCII CEZ 

PTEN/PI3K/AKT/SKP2 SIGNÁLNU KASKÁDU VO VASKULÁRNYCH 

HLADKOSVALOVÝCH BUNKÁCH 

INHIBITION OF O-6-METHYLGUANINE-DNA METHYLTRANSFERASE WITH O-6-

BENZYLGUANINE LEADS TO CELLULAR SENESCENCE THROUGH 

PTEN/PI3K/AKT/SKP2 SIGNALING PATHWAY IN VASCULAR SMOOTH MUSCLE 

CELLS 

Púchovská M., Mišúth S., Vavrincová D., Vavrinec P. 

Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, 

Bratislava 

Abstrakt: Bunková senescencia predstavuje ireverzibilné zastavenie bunkového cyklu 
vyvolané rozličnými vonkajšími a vnútornými faktormi. Okrem fyziologickej funkcie 
senescencie je akumulácia týchto buniek vekom asociovaná so vznikom viacerých 
kardiovaskulárnych ochorení. Enzým metyl-guanín metyl transferáza (MGMT) zohráva 
kľúčovú úlohu pri oprave DNA poškodeného alkylačnými činidlami. O-6-benzylguanín (BG) je 
inhibítorom MGMT a v kombinácii s alkylačnými látkami je používaný ako antineoplastikum. 
Úloha MGMT pri vzniku bunkovej senescencie ešte nebola preskúmaná, preto sme sa rozhodli 
preskúmať molekulárne mechanizmy, ktorými k senescencii dochádza. V predošlých 
výskumoch sme preukázali, že inhibícia MGMT pomocou BG viedla k bunkovej senescencii 
vaskulárnych hladkosvalových buniek (VSMCs). Cieľom našej práce bolo preskúmať, či 
k bunkovej senescencii VSMCs prichádza cez PTEN/PI3K/Akt/Skp2 signálnu dráhu. VSMCs 
boli izolované z potkanej aorty a kultivované s inhibítorom MGMT BG v koncentrácií 100 μl 
po dobu 72 hodín. Následne bola stanovená expresia proteínov p27kip1, Akt, p-Akt, PTEN 
a Skp2 metódou SDS-PAGE a Western Blot. BG vyvolal senescenciu VSMCs, ktorá bola 
potvrdená zvýšenou expresiou p27kip1. Expresia proteínu PTEN bola taktiež signifikantne 
zvýšená. V prípade expresie proteínov p-Akt a Skp2 sme pozorovali signifikantný pokles. Tieto 
výsledky naznačujú, že k zvýšeniu expresie  p27kip1 mohlo prísť vďaka poklesu odbúravania 
tohto proteínu pomocou Skp2. Zvýšená expresia PTEN proteínu mohla mať za následok pokles 
expresie p-Akt, ktoré spôsobilo pokles expresie Skp2. Na základe týchto výsledkov sme dospeli 
k záveru, že senescencia VSMCs inhibíciou MGMT bola vyvolaná prostredníctvom 
PTEN/PI3K/Akt/Skp2 signálnej dráhy. Ďalšie skúmanie signálnych dráh bunkovej senescencie 
by mohlo viesť k objasneniu nových možností prevencie a eliminácie senescentných buniek, 
ktoré vznikli následkom inhibície MGMT pomocou BG. Taktiež by tieto poznatky mohli viesť 
k lepšiemu pochopeniu vedľajších účinkov BG na kardiovaskulárny systém pri liečbe 
onkologických ochorení. 
Summary: Cellular senescence represents an irreversible cell cycle arrest induced by various 
external and internal factors. Besides the physiological function of senescence, the 
accumulation of senescent cells with age is associated with development of multiple 
cardiovascular diseases. Enzyme methyl-guanine methyl transferase (MGMT) plays a key role 
in repairing DNA damaged by alkylating agents. O-6-benzylguanine (BG) is an inhibitor of 
MGMT and it is used in combination with alkylating agents as an antineoplastic. As the role of 
MGMT in the development of cellular senescence has not been investigated yet, we decided to 
investigate the molecular mechanism which the senescence emerges from. In our previous 
research, we have shown that inhibition of MGMT leads to cellular senescence in vascular 

https://www.google.com/search?q=hasn%27t&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjwl973xabyAhXpgf0HHRUiA6MQBSgAegQIARA1
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smooth muscle cells (VSMCs). The aim of our work was to investigate whether cellular 
senescence of VSMCs occurs via the PTEN/PI3K/Akt/Skp2 signalling pathway. VSMCs were 
isolated from rat aorta and cultured with MGMT inhibitor BG at a concentration of 100 μl 
during 72 hours. Subsequently the expression of p27kip1, Akt, p-Akt, PTEN a Skp2 proteins was 
determined by SDS-PAGE and Western Blot. BG induced senescence of VSMCs, which was 
confirmed by increased expression of p27kip1. Expression of PTEN protein also increased 
significantly. We observed a significant decrease in the expression of p-Akt and Skp2 proteins. 
These results suggest that the increase in p27kip1 expression may have been caused by decrease 
in the degradation of this protein by Skp2. Increased expression of PTEN protein could result 
in decreased p-Akt expression, which caused decreased Skp2 expression. Based on these 
results, we concluded that senescence of VSMCs by inhibition of MGMT was induced by 
PTEN/PI3K/Akt/Skp2 signalling pathway. Further investigation of the signalling pathways of 
cellular senescence could elucidate new possibilities in preventing and eliminating senescent 
cells that result from BG inhibition of MGMT. These findings could also lead to a better 
understanding of the side effects of BG on cardiovascular system in the oncological diseases 
treatment.  
Kľúčové slová: bunková senescencia, vaskulárne hladkosvalové bunky, O-(6)-metylguanín-
DNA metyltransferáza, O-(6)-benzylguanín 
Keywords: cellular senescence, vascular smooth muscle cells, O-(6)-methylguanine-DNA 
methyltransferase, O-(6)-benzylguanine 
 
ÚVOD 

Bunková senescencia predstavuje ireverzibilné zastavenie bunkového cyklu, ktoré je 
spojené s viacerými zmenami v génovej expresii, organizácii chromatínu a expresie so 
senescenciou asociovaného sekrečného fenotypu (SASP) (1). Bunková senescencia môže byť 
vyvolaná pôsobením rozličných vonkajších a vnútorných faktorov ako sú: aktivácia 
onkogénov, oxidačný a genotoxický stres, mitochondriálna dysfunkcia, pôsobenie radiačného 
žiarenia a pôsobenie chemoterapeutických látok (2). Jedným z hlavných znakov bunkovej 
senescencie je zastavenie bunkového cyklu kontrolované aktiváciou p53/p21CIP1 a p16INK4a/Rb 
tumor supresorových dráh (3).                                                                                                                                                                                                                         

Bunková senescencia je súčasťou procesov, ktoré udržiavajú homeostázu tkaniva. 
Senescencia zohráva fyziologickú úlohu pri hojení rán, embryogenéze, reparácii tkaniva 
a potláčaní vzniku malignít (3, 4, 5). Bunková senescencia je asociovaná s kardiovaskulárnymi 
ochoreniami ako sú: srdcové zlyhávanie, ischemická choroba srdca, ateroskleróza, aneuryzma 
aorty a stenóza ciev Početné štúdie preukázali, že senescentné bunky sa s vekom akumulujú vo 
viacerých kardiovaskulárnych bunkových líniách, spôsobujú pokles funkcie orgánov 
a predispozíciu ku kardiovaskulárnym ochoreniam (5, 6, 19).  

Enzým metyl-guanín metyl transferáza (MGMT) hrá významnú úlohu v obrane proti 
O6-alkylačným činidlám (O6AA), ktoré majú za následok vznik O6-alkylguanínu v DNA. 
MGMT opravuje O6-alkylácie DNA tak, že prenáša alkyl z kyslíka na DNA na cysteínový 
zvyšok v katalytickom mieste MGMT. MGMT sa touto väzbou inaktivuje (7). Silným 
inhibítorom MGMT je O-6-benzylguanín (BG). BG patrí medzi antineoplastiká, ktoré sú 
používané v kombinácií s alkylačnými látkami, pretože zvyšujú citlivosť buniek na pôsobenie 
týchto látok. Pri reakcii BG s MGMT dochádza k presunu benzylovej skupiny BG na cysteín 
v aktívnom mieste MGMT, čo spôsobuje ireverzibilnú inaktiváciu MGMT (8).  

Inhibítory cyklín-dependentných kináz (iCDK) sú dôležitými regulátormi bunkového 
cyklu a môžu indukovať bunkovú senescenciu. Patra sem iCDK zo skupiny Ink4 (p15Ink4c, 
p16Ink4a, p18Ink4c, p19Ink4d) a Cip/Kip (p21Cip1, p27Kip1 a p57Kip2) (9). Tieto iCDK inaktivujú 
CDK, čím blokujú fosforyláciu Retinoblastoma proteínu (Rb). Nefosforylovaný Rb ostáva 



 
 

28 
 

pripojený k E2F komplexu, čo zabraňuje tranzícii z G1 do S fázy, alebo G2 do M fázy 
bunkového cyklu (10). 

V našich predošlých prácach sme zistili, že vznik senescencie VSMCs pôsobením BG, 
mohol byť vyvolaný prostredníctvom zvýšených hladín iCDK p27Kip1.  

Proteín Skp2 je súčasťou komplexu SCFSkp2, ktorý sa podieľa na proteolýze viacerých 
proteínov, vrátane p27Kip1, a reguluje tak jeho hladiny (11, 12). Skp2 je regulovaný 
fosforylovanou formou proteínu Akt (pAkt), ktorého redukcia expresie vedie k downregulácii 
Skp2 proteínu. (13) 

Rozhodli sme sa preto skúmať, či inhibícia MGMT pomocou BG vyvolala senescenciu 
VSMCs  upreguláciou p27Kip1 prostredníctvom PTEN/PI3K/Akt/Skp2 signálnej dráhy. 
 
 
MATERIÁL A METÓDY 

Vaskulárne hladkosvalové bunky (VSMSc) boli asepticky izolované z potkanej aorty. 
Na experiment bol použitý samec potkana z rodu Wistar. Kultivácia VSMCs prebiehala 
v kultivačnom médiu DNEM s 10% teľacím fetálnym sérom a 1% zmesou antibiotík penicilín 
a streptomycín. Kultivácia buniek prebiehala v inkubátore v 5% CO2 pri 37 °C počas 1 týždňa. 
Následne boli bunky kultivované s inhibítorom MGMT O-6-benzylguanínom v koncentrácií 
100 μl počas 72 hodín. Bunky spracované na stanovenie proteínov prítomných pri bunkovej 
senescencii a stanovenie vybraných proteínov prebiehalo metódou SDS-PAGE a Western blot. 
Expresiu proteínov VSMCs po pôsobení O-6-benzylguanínu sme porovnávali s kontrolnou 
skupinou VSMCs. Relatívna expresia proteínov bola vyjadrená ako aritmetický priemer ± 
stredná chyba priemeru. Na posúdenie štatistickej významnosti vplyvu pozorovaných faktorov 
bol použitý Studentov t-test. Výsledky boli považované za štatisticky signifikantné v prípade 
p<0,05.  

 
 
VÝSLEDKY 

V bunkách, v ktorých sme indukovali inhibíciu MGMT pomocou BG sme pozorovali 
signifikantný nárast relatívnej expresie iCDK p27kip1. Ďalej sme sledovali relatívne expresie 
proteínov dráhy PTEN/PI3K/Akt. Relatívna expresia proteínu PTEN bola signifikantne vyššia 
v skupine buniek s BG. Relatívna expresia nefosforylovanej formy proteínu Akt nepodliehala 
signifikantným zmenám pri porovnaní kontrolnej skupiny a BG skupiny, signifikantný pokles 
relatívnej expresie fosforylovanej formy proteínu (p-Akt) však bol pozorovaný v bunkách s BG 
oproti kontrole. Pozorovali sme signifikantný pokles relatívnej  expresie proteínu Skp2 po 
pôsobení BG. 
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Obrázok 1. Relatívna expresia iCDK- proteínu p27Kip1 (A); relatívna expresia proteínov 
PTEN/PI3K/AKT signálnej dráhy: PTEN (B), Akt (C), p-Akt (D), relatívna expresia proteínu 
Skp2 (E); snímky membrány (F). * p<0,05 vs C. 
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DISKUSIA A ZÁVER 
Senescencia buniek je spojená zo zmenami génovej expresie, organizácie chromatínu, 

so senescenciou asociovaným sekrečným fenotypom a perzistentnou odpoveďou na poškodenie 
DNA (1, 3). K jej vzniku môže prispievať pôsobenie rozličných faktorov ako sú: aktivácia 
onkogénov, oxidačný stres, mitochondriálna dysfunkcia a pôsobenie chemoterapeutík. (2). 
Bunková senescencia zohráva viacero fyziologických úloh, vrátane ochrany pred vznikom 
malignít, no akumulácia senescentných buniek má negatívny vplyv na okolité tkanivo a jeho 
funkciu. Senescencia buniek kardiovaskulárneho systému zvyšuje predispozíciu na 
kardiovaskulárne ochorenia a môže viesť k poklesu funkcie orgánov (3, 5). Enzým MGMT 
opravuje DNA odstraňovaním alkylových skupín, čo má za následok jeho inaktiváciu (7). 
Antineoplastikum BG, ktoré sa v terapii nádorových ochorení používa v kombinácii 
s alkylačnými látkami, inhibuje MGMT naviazaním benzylovej skupiny na aktívne miesto 
enzýmu a zabraňuje tak opravám DNA pomocou MGMT (8). 

V našom výskume sme sa venovali mechanizmu, ktorým inhibícia MGMT pomocou 
BG spôsobuje bunkovú senescenciu vo VSMCs. VSMCs boli izolované z potkanej aorty 
a kultivované s BG v koncentrácii 100 μl počas 72 hodín. Po izolácii proteínov sme stanovili 
ich expresiu pomocou imunoblottingu metódou Western blot. Zamerali sme sa na skúmanie 
proteínov špecifických signálnych dráh, ktoré vedú k bunkovej senescencii.  

Signálna dráha PI3K/Akt hrá kľúčovú úlohu v progresii bunkového cyklu, proliferácii 
a prežívaní buniek. Táto signálna dráha je aktivovaná počas G1/S tranzície a ovplyvňuje 
expresiu viacerých regulátorov bunkového cyklu, vrátane p27Kip1 (14). Proteín PTEN má 
fosfatázovú aktivitu a inhibíciou aktivity PI3K negatívne reguluje signálnu dráhu PI3K/Akt. 
Antagonizmus PTEN voči PI3K je podmienený defosforyláciou PIP3, ktorý je esenciálny pre 
fosforyláciu a aktiváciu serín/treonínovej kinázy Akt. (15). Inhibícia PI3K/Akt signálnej dráhy 
prostredníctvom zvýšenej expresie tumor supresora PTEN vedie k akumulácií p27Kip1 
a zastaveniu v G1 fáze bunkového cyklu (14, 16). 

Z našich výsledkov vyplýva, že inhibícia enzýmu MGMT pomocou BG ovplyvňuje 
signálnu dráhu PTEN/PI3K/Akt. Zvýšená expresia proteínu PTEN vo VSMCs liečených BG 
viedla k zníženiu fosforylácie proteínu Akt. Expresia nefosforylovaného proteínu Akt 
v skupine s BG bola pri porovnaní s kontrolnou skupinou buniek nezmenená. Zaznamenali sme 
však pokles hodnôt p-Akt proteínu, ktorý súvisí so zvýšenou expresiou PTEN proteínu. 

Inhibítor CDK p27Kip1 negatívne reguluje progres bunkového cyklu interakciou s CDK2 
a Cyklínom E, ktorou zabraňuje vstup bunky do S fázy bunkového cyklu. Nadmerná expresia 
tohto proteínu vedie k zastaveniu v G1 fáze (14). p27Kip1 je fosforylovaný na Thr157 
fosforylovanou formou proteínu Akt. P27Kip1 je vo fosforylovanej forme inaktívny. p-Akt 
okrem fosforylácie a inaktivácie p27Kip1, fosforyláciou podporuje vylúčenie p27Kip1 z jadra 
bunky, čo umožňuje jeho degradáciu prostredníctvom SCFskp2 ubiquitín ligázového komplexu 
(17, 18).  

Skp2 patrí do rodiny F box proteínov a je súčasťou SKP2-Cullin-1-F-box (SCF) 
ubiquitín ligázového komplexu. Aktivita SCFSkp2 E3 ligázy je potrebná pre proteolýzu 
viacerých proteínov, ktoré sa zúčastňujú kontroly bunkového cyklu a regulácii transkripcie.  
Vďaka podpore degradácie p27Kip1, Skp2 reguluje apoptózu, progres bunkového cyklu 
a proliferáciu buniek (11, 12). Proteín Skp2 je regulovaný p-Akt, ktorého downregulácia vedie 
k poklesu hladín Skp2  (13).  

Relatívna expresia p27Kip1 bola signifikantne zvýšená v bunkách liečených BG oproti 
kontrole. Zaznamenali sme zároveň zníženú expresiu p-Akt v bunkách s BG oproti kontrole, 
a teda pravdepodobne dochádzalo k zníženej fosforylácii p27Kip1 a jeho kumulácii v aktívnej 
nefosforylovanej forme. V skupine buniek s BG bola relatívna expresia Skp2 proteínu 
signifikantne znížená, čo mohlo mať za následok pokles degradácie p27Kip1 pomocou SCFSkp2 
ubiquitín ligázového komplexu, a tým k zvýšeniu hladiny p27Kip1. Podarilo sa nám preukázať, 
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že BG inhibíciou enzýmu MGMT vyvoláva bunkovú senescenciu VSMCs, a to možno 
prostredníctvom PTEN/PI3K/Akt/Skp2 signálnej kaskády. Náš ďalší výskum môže viesť 
k lepšiemu pochopeniu vzniku bunkovej senescencie v bunkách kardiovaskulárneho systému a 
k objasneniu signálnych dráh, ktoré k nej prispievajú. Tieto poznatky by mohli viesť k objavu 
nových možností, ako tieto signálne ovplyvniť, a tým zabrániť vzniku a progresie bunkovej 
senescencie.  
Poďakovanie: Táto práca bola z časti financovaná grantom VEGA 1/0027/20.  
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ABSTRAKT 
Bronchiálna hyperreaktivita (BHR) na široké spektrum externých stimulov je spolu 
s prítomným alergickým zápalom dýchacích ciest (DC) charakteristickým znakom astmy. 
Nadmerná kontraktilita hladkej svaloviny (HS) DC sprostredkovaná Ca2+-závislými alebo 
Ca2+-nezávislými dráhami je považovaná za vysokorizikový faktor rozvoja BHR. U astmatikov 
bola preukázaná zvýšená expresia Rho-kináz, ktoré indukciou fosforylácie ľahkých reťazcov 
myozínu (MLC) a zvýšením senzitivity kontraktilného aparátu k Ca2 udržiavajú HS kontrakciu 
a potencujú bronchokonstrikciu Ca2+-nezávislou dráhou (tzv. Ca2+-senzitizáciou). Cieľom 
štúdie bolo zhodnotiť farmakodynamický účinok selektívneho inhibítora Rho-kináz – látky 
Y27632 na BHR a priebeh zápalu v experimentálnom ovalbumínom-indukovanom (OVA) 
modeli alergického zápalu DC u morčiat. Reaktivita DC na inhaláciu histamínu bola hodnotená 
meraním špecifického odporu DC (sRaw) na bdelých zvieratách, koncentrácia zápalových 
cytokínov (IL-4, IL-5, TNF-α) bola stanovená v bronchoalveolárnej laváži (BAL) 
multiplexovou metódou. Výsledky preukázali výrazný nárast špecifického odporu DC (sRaw) 
a hladín Th2-cytokínov (IL-4, IL-5, TNF-α) v OVA-senzibilizovanej skupine zvierat, ktoré boli 
zvrátené inhalačným podávaním Rho-kinázového inhibítora Y27632 (1mM, 5 min, 14 dní). 
Experimentálne výsledky naznačujú, že Rho-kinázový inibítor Y27632 môže vykazovať 
priaznivý anti-astmatický efekt v potenciálnej liečbe alebo prevencii ochorenia. 
 
SUMMARY 
Bronchial hyperresponsiveness (BHR) to a wide range of external stimuli, together with the 
presence of allergic airway inflammation, is a hallmark of asthma. Excessive airway smooth 
muscle (ASM) contractility mediated by Ca2+-dependent and Ca2+-independent pathways is 
considered a high-risk factor for the development of BHR. In asthmatics, increased expression 
of Rho-kinases has been demonstrated, which induces phosphorylation of myosin light chains 
(MLC) and increases the sensitivity of the contractile apparatus to Ca2+ to maintain ASM 
contraction and potentiate bronchoconstriction by a Ca2+-independent pathway (Ca2+-
sensitization). The study aimed to evaluate the pharmacodynamic effect of the selective Rho-
kinase inhibitor Y27632 on BHR and the progression of inflammation in an experimental 
ovalbumin-induced (OVA) model of allergic airway inflammation in guinea pigs. The airway 
reactivity to histamine inhalation was assessed by measuring the specific airway resistance 
(sRaw) in conscious animals, the concentration of inflammatory cytokines (IL-4, IL-5, TNF-α) 
was determined in bronchoalveolar lavage (BAL) fluid by the multiplex method. The results 
showed a significant increase in specific airway resistance (sRaw) and Th2-cytokine levels 
(IL-4, IL-5, TNF-α) in an OVA-sensitized group of animals that were reversed by inhalation of 
Rho-kinase inhibitor Y27632 (1mM, 5 min, 14 days). Experimental results suggest that Rho-
kinase inhibitor Y27632 may have a beneficial anti-asthmatic effect in the potential treatment 
or prevention of disease. 
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KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Rho-kinázová signalizácia, bronchokonstrikcia, alergický zápal dýchacích ciest 
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Rho-kinase signalling, bronchoconstriction, allergic airway inflammation 
 
ÚVOD 
 Bronchiálna astma predstavuje závažné chronické ochorenie dýchacieho systému, ktoré 
postihuje približne tretinu svetovej populácie (1). Astma je zvyčajne charakterizovaná 
kombináciou bronchiálnej hyperreaktvity (BHR) a zápalu, ktoré sú zodpovedné za abnormálne 
zúženie dýchacích ciest (DC) v reakcii na široké spektrum stimulov externého prostredia. 
Obštrukcia DC je vo väčšine prípadov reverzibilná buď spontánne alebo po liečbe (2). 
Najbežnejší fenotyp v populácii predstavuje alergická astma, pre ktorú je typická precitlivenosť 
k vonkajším antigénom (alergénom) (3).  
 Patofyziológia alergickej astmy je úzko spätá s rozvojom bronchiálnej hyperreaktivity 
(BHR), definovanej ako predispozícia DC k nadmernému zúženiu v reakcii na stimuly, ktoré 
u zdravých jedincov nevyvolávajú žiaden, alebo len minimálny efekt. BHR je esenciálnym 
nástrojom pri diagnostike, klasifikácii závažnosti i liečbe ochorenia. V súčasnosti sa 
predpokladá, že mechanizmy podporujúce BHR sú komplexné a zahŕňajú genetické aspekty, 
funkciu hladkej svaloviny DC (HSDC), chronický zápal i následné trvalé štrukturálne zmeny 
steny DC (4, 5).  
 U alergén-senzitívnych jedincov je práve nadmerná kontraktilita HSDC, či už 
podmienená geneticky alebo prítomnosťou zápalového prostredia, považovaná 
za vysokorizikový faktor rozvoja BHR (4). Bronchiálny tonus v DC je vo významnej miere 
regulovaný kontraktilnou schopnosťou HS buniek zabezpečovanou Ca2+-závislými alebo Ca2+-
nezávislými dráhami, ktoré riadia úroveň fosforylácie ľahkého reťazca myozínu (MLC).  
 V prípade Ca2+-závislej dráhy vzniku HS kontrakcie, je fosforylácia MLC zabezpečená 
zvýšením intracelulárnych koncentrácií vápnika [Ca2+]i, následným formovaním komplexu 
Ca2+/kalmodulín a aktiváciou kinázy ľahkých reťazcov myozínu (MLCK). Na druhej strane, 
pomocou Rho-kinázovej signalizácie je udržiavaná HS kontrakcia aj pri fixnej hladine 
intracelulárneho vápnika [Ca2+]i tzv. Ca2+-nezávislou cestou (Ca2+-senzitizáciou) (6, 7, 8). 
Rho-kinázy (ROCK1, ROCK2) patria do rodiny serín-treonínových kináz a predstavujú 
kľúčových regulátorov bunkovej kontrakcie, ale i motility, morfológie a génovej expresie (9). 
V HS bunkách fosforyláciou myozín-viažucej podjednotky (MYPT1) inhibujú fosfatázu 
ľahkých reťazcov myozínu (MLCP), čím posúvajú rovnováhu medzi MLCK a MLCP 
v prospech fosforylácie myozínu. Nárast MLC fosforylácie a zvýšenie senzitivity 
kontraktilného aparátu k Ca2+ indukované Rho-kinázami podporujú HS tenziu i následnú 
kontraktilitu pri bazálnych intracelulárnych hladinách [Ca2+]i (10).  
 Mnohé aktuálne vedecké štúdie popisujú významné zapojenie Rho-kinázovej 
signalizácie aktivovanej GTP-viažucim RhoA proteínom do vzniku abnormálnych HS 
kontrakcií, ale i zápalu a remodelačných procesov v prípade viacerých patologických stavov, 
vrátane astmy (11). Cieľom štúdie bolo zhodnotiť farmakodynamický účinok selektívneho 
inhibítora Rho-kináz – látky Y27632 na BHR a priebeh zápalu v experimentálnom 
ovalbumínom-indukovanom modeli alergického zápalu DC u morčiat, ktorý simuluje priebeh 
astmy u ľudí. Farmakologický potenciál látky Y27632 bol následne porovnávaný so štandardne 
používanými antiastmatickými liečivami – kortikosteroidom budesonidom a dlho-účinkujúcim 
β2-mimetikom salmeterolom. 
 
MATERIÁL A METÓDY 
Experimentálne zvieratá a dizajn štúdie 
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 Protokol experimentálnej štúdie bol schválený Etickou komisiou Jesseniovej lekárskej 
fakulty v Martine a vykonaný v súlade s legislatívnymi požiadavkami Slovenskej republiky 
a Európskej únie na ochranu zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely. 
 V postupe boli použité samce morčiat kmeňa Dunkin-Hartley (200-350 g) pochádzajúce 
z akreditovaného chovu (Velaz, Praha, ČR). Pred začiatkom experimentov boli zvieratá držané 
v 1-týždňovej karanténe a adaptované na štandardné laboratórne podmienky (teplota 21±2°C, 
vlhkosť 55±15 %, 12/12 hod režim deň-noc, prístup k vode a krmivu ad libitum). Následne 
boli zvieratá rozdelené do príslušných experimentálnych skupín (n = 6-10 zvierat): 
1. zdravá kontrolná skupina (CON) – nesenzibilizovaná skupina, zvieratám podávaný iba 
fyziologický roztok po dobu 28 dní analogicky ako v senzibilizačnej schéme 
2. negatívna kontrolná skupina (OVA+) – zvieratá senzibilizované ovalbumínom 28 dní 
3.pozitívne kontrolné skupiny (BUD, SALM) – zvieratá senzibilizované ovalbumínom 28 dní, 
ktorým bolo posledných 14 dní senzibilizácie podávané referenčné antiastmatické liečivo – 
kortikosteroid budesonid (BUD; 1 mM, 5 min., inh.) alebo dlho-účinkujúce β2-mimetikum 
salmeterol (SALM; 0,17 mM, 5 min, inh.) 
4. terapeutická skupina – zvieratá senzibilizované ovalbumínom 28 dní, ktorým 
bol  posledných 14 dní senzibilizácie podávaný Rho-kinázový inhibítor – látka Y27632 (1 mM, 
5 min. inh.) 
 Dávky a spôsob podania vybraného selektívneho inhibítora Rho-kináz (látka Y27632), 
ako aj referenčných látok (budesonid, salmeterol) boli vybraté na základe dostupných 
vedeckých literárnych zdrojov a predchádzajúcich experimentov pracoviska. Látka Y27632 
(1 mM, 5 min), budesonid (1 mM, 5 min) a salmeterol (0,17 mM, 5min) boli podávané 
inhalačne posledných 14 dní senzibilizácie pomocou nebulizéra (Pari Jet Nebuliser, Paul 
Ritzau, Pari-Werk GmbH, Nemecko, output 5 l.s-1, particle mass median diameter 1,2 μm) 
pripojeného k dvojkomorovému celotelovému pletyzmografu (HSE typ 855, Hugo Sachs 
Elektronik, Nemecko) s umiestneným bdelým zvieraťom. 
  
Experimentálny model alergického zápalu DC 
 Experimentálny model alergického zápalu DC bol u morčiat vyvolaný 28-dňovou 
senzibilizáciou alergénom ovalbumínom (OVA), aplikovaným intraperitoneálne (i.p.), 
subkutánne (s.c.) alebo inhalačne (inh.) podľa príslušnej senzibilizačnej schémy. V 1. a 4. deň 
senzibilizácie bol OVA podaný i.p, v 1. a 8. deň s.c. a na 12., 15., 18., 20., 23., 25. a 27. deň 
senzibilizačného procesu inhalačne. Na i.p. a s.c. aplikáciu bol použitá rovnaká dávka 
(po 0,5 ml) suspenzie OVA, ktorá obsahuje 5 mg OVA adsorbovaného na 100 mg nosiča 
Al(OH)3/zviera. V prípade inhalačného podania bol roztok OVA vo forme aerosólu 
rozprašovaný pomocou nebulizéra (Pari Jet Nebuliser, Paul Ritzau, Pari-Werk GmbH, 
Nemecko, output 5 l.s-1, particle mass median diameter 1,2 μm) pripojeného 
k dvojkomorovému celotelovému pletyzmografu (HSE typ 855, Hugo Sachs Elektronik, 
Nemecko) s umiestneným bdelým zvieraťom (12., 15. a 18. deň: 2,5 mg/ml OVA 3 min; 20. 
a 23. deň: 5,0 mg/ml OVA 3 min; 25. a 27. deň: 10,0 mg/ml OVA 3 min).  
 
Meranie špecifického odporu DC v podmienkach in vivo 
 Meranie špecifického odporu DC v podmienkach in vivo sa uskutočnilo 
v dvojkomorovom celotelovom pletyzmografe (HSE typ 855, Hugo Sachs Elektronik, 
Nemecko), v ktorom boli umiestnené bdelé zvieratá a 30 sekúnd inhalovali aerosól 
bronchokonstrikčného mediátora histamínu (1.10-4 mol.l-1). Pomocou softvéru HSE Pulmodyn 
Pennock (Hugo Sachs Elektronik, Nemecko) sa na základe krivky popisujúcej tlakové zmeny 
vzduchu medzi oboma komôrkami pletyzmografu vypočítala priemerná hodnota parametra 
sRaw, ktorý je indikátorom zmien reaktivity DC. Vplyv testovaného inhibítora Rho-kináz 
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(Y27632) alebo referenčného antiastmatického liečiva (BUD, SALM) na reaktivitu DC in vivo 
bol sledovaný 24 hod po podaní poslednej dávky. 
 
Stanovenie koncentrácie zápalových cytokínov  
  Hladiny zápalových cytokínov boli stanovené v bronchoalveolárnej laváži (BAL) 
ľavých pľúc zvierat. Na identifikáciu a stanovenie koncentrácie cytokínov bol podľa inštrukcií 
výrobcu použitý komerčne dostupný vyšetrovací kit Th1/Th2 Panel, 9-Plex, Bio-Plex Pro™ 
Human Cytokine (Bio-Rad, Hercules, California, USA) a prístroj Bio-Plex (Bio-Rad, Hercules, 
California, USA). Samotná mutliplexová metóda v sebe kombinuje princíp enzymatickej 
imunoanalýzy (ELISA), prietokovej cytometrie a fluorescencie. Na základe detekcie 
fluoroscenčného signálu boli získané dáta vyhodnotené vysokorýchlostným procesorom 
a softvérom Bio-Plex Manager (Bio-Rad, Hercules, California, USA), ktorý udáva medián 
fluorescenčnej intenzity biomarkera a jeho výstupnú koncentráciu v pg/ml. 
 
Štatistická analýza výsledkov 
 Získané výsledky boli spracované one-way ANOVA analýzou (single-factor ANOVA) 
s následným Bonferroni post hoc testom a vyjadrené ako priemer±štandardná chyba priemeru 
(S.E.M.). Za štatisticky významné boli považované rozdiely v prípade, ak p-hodnota bola 
menšia ako 0,05 (p < 0.05; p < 0.01 a p < 0.001 sú vo výsledkoch graficky rozlíšené jedným, 
dvoma alebo troma symbolmi). 
 
VÝSLEDKY 
 Po inhalácii bronchokonstrikčného mediátora histamínu v podmienkach in vivo 
bol zaznamenaný významný nárast špecifického odporu DC (sRaw) po 2 a 3 týždňoch 
senzibilizácie zvierat OVA v porovnaní so zdravou kontrolnou skupinou, ale nie po 4 týždňoch. 
Inhalačné podávanie inhibítora Rho kináz – látky Y27632 alebo referenčných antiastmatických 
látok – kortikosteroidu budesonidu alebo dlho-účinkujúceho ß2-mimetika salmeterolu viedlo 
k signifikantnému poklesu hodnoty sRaw pri meraní po 3 týždňoch, a podobne klesajúci, hoci 
nesignifikantný trend bol pozorovaný aj pri meraní po skončení senzibilizácie (po 4 týždňoch) 
(Obr. 1).  
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Obrázok 1: Špecifický odpor DC (sRaw) po inhalácii bronchokonstrikčného mediátora 
histamínu (1.10-4 mol.l-1) meraný u experimentálnych skupín zvierat pred, po 2, 3 a 4 
týždňoch senzibilizácie. Kontrolnú skupinu predstavujú zdravé nesenzibilizované zvieratá 
(CON), negatívnu kontrolnú skupinu reprezentujú zvieratá 28 dní senzibilizované 
ovalbumínom (OVA+). Posledných 14 dní senzibilizácie bol zvieratám podávaný Rho-
kinázový inhíbítor – látka Y27632 (1 mM, 5 min, inh.) alebo referenčné antiastmatické liečivo 
– kortikoid budesonid (BUD; 1mM, 5 min, inh.) alebo dlho-účinkujúce ß2-mimetikum 
salmeterol (SALM; 0,17 mM, 5 min, inh.). Výsledky sú vyjadrené ako priemer±SEM. +++p < 
0.001 OVA+ vs. CON; ***p < 0.001 OVA+ vs. testovaná látka; n = 6-10. 
 

28-dňová senzibilizácia zvierat OVA viedla k nárastu hladín zápalových cytokínov 
IL-4, IL-5 a TNF-α vo vzorkách BAL, zodpovedných za rozvoj alergického zápalu. Inhalačné 
podávanie Rho-kinázového inhibítora Y27632 počas posledných 14 dní senzibilizácie 
redukovalo mieru alergického zápalu výrazným znížením množstva IL-4 a TNF-α, a miernym, 
nesignifikantným poklesom cytokínu IL-5, analogicky ako kortikosteroid budesonid (Obr. 2). 

Obrázok 2: Koncentrácie cytokínov IL-4, IL-5 a TNF-α v bronchoalveolárnej laváži 
(BAL) experimentálnych skupín zvierat. Kontrolnú skupinu predstavujú zdravé 
nesenzibilizované zvieratá (CON), negatívnu kontrolnú skupinu reprezentujú zvieratá 28 dní 
senzibilizované ovalbumínom (OVA+). Posledných 14 dní senzibilizácie bol zvieratám 
podávaný Rho-kinázový inhíbítor – látka Y27632 (1 mM, 5 min, inh.) alebo referenčné 
antiastmatické liečivo – kortikoid budesonid (BUD; 1mM, 5 min, inh.). Výsledky sú vyjadrené 
ako priemer±SEM. +p < 0.05 OVA+ vs. CON; **p < 0.01, *p < 0.05 OVA+ vs. testovaná 
látka; n = 6-10. 
 
DISKUSIA A ZÁVER 
 Narastajúce množstvo dôkazov o zapojení Rho-kináz do patologických dráh 
prispievajúcich k hyperkontraktilite HS a BHR u astmy otvára nové možnosti 
pre ich farmakologickú inhibíciu (12). Cieľom štúdie bolo zhodnotiť farmakodynamický efekt 
selektívneho inhibítora Rho-kináz – látky Y27632 na BHR a priebeh zápalu v experimentálnom 
OVA-indukovanom alergickom zápale DC u morčiat. 
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 BHR, potencovaná prítomnosťou zápalu a remodelácie DC, je u astmatikov dominantne 
zodpovedná za obštrukciu DC a limitáciu priechodu vzduchu pri astmatickom záchvate (3, 4). 
V našich experimentoch viedla 28-dňová senzibilizácia zvierat alergénom OVA 
k signifikantnému nárastu špecifického odporu DC (sRaw) po inhalácii aerosólu histamínu 
pri meraní in vivo po 2 a 3 týždňoch od začiatku senzibilizačného procesu v porovnaní 
so zdravou kontrolou (Obr. 1). Je možné, že paradoxný pokles reaktivity DC po 4 týždňoch 
môže byť spôsobený trvalými remodelačnými zmenami steny DC indukovanými chronickým 
alergickým zápalom (zhrubnutie epitelovej vrstvy trachey, depozícia kolagénu v submukóze, 
fibróza, hyperproliferácia HS buniek). Uvedené remodelačné zmeny, referované 
pri dlhodobých animálnych modeloch s kontinuálnym podávaním OVA, zvyšujú rezistenciu 
DC na pôsobenie bronchokonstriktora a môžu byť dôvodom oslabenej reaktivity DC 
na inhalovaný histamín in vivo po 4 týždňoch senzibilizácie (13, 14). 
 Inhalačné podávanie selektívneho inhibítora Rho-kináz – látky Y27632 (1 mM, 5 min) 
posledných 14 dní OVA-senzibilizácie, ale i referenčných antiastmatických látok – 
kortikosteroidu budesonidu (1 mM, 5 min) a dlho-účinkujúceho β2-mimetika salmeterolu 
(0,17 mM, 5 min) významne potlačilo reaktivitu DC po expozícii histamínu in vivo pri meraní 
po 3, a nesignifikantne i po 4 týždňoch senzibilizácie (Obr. 1). Je možné, že mierny, hoci 
nesignifikantný nárast reaktivity DC in vivo  meraný po 4 týždňoch môže súvisieť s priaznivým 
pôsobením Rho-kinázového inhibítora Y27632 na remodeláciu steny DC, a tým i zachovanie 
kontrakčnej schopnosti HS, oslabenej dlhodobou OVA-expozíciou. 
 Kľúčovým determinantom rozvoja BHR pri astme je chronický zápal, ktorý prispieva 
k zužovaniu stien DC priamym uvoľnením zápalových mediátorov (histamínu, leukotriénov) 
počas skorej fázy imunitnej odpovede, a v dlhodobom meradle potencovaním trvalých 
štrukturálnych a funkčných zmien steny DC (remodelácie) (15). U OVA-senzibilizovanej 
skupiny v našom postupe bol zaznamenaný nárast hladín Th2-cytokínov (IL-4, IL-5) a TNF-α 
vo vzorkách BAL, typických pre alergický zápal pri astme (Obr. 2). IL-4 je esenciálny cytokín 
hlavne na začiatku alergickej odpovede, kedy reguluje proliferáciu a prežívanie 
Th2-lymfocytov a syntézu IgE protilátok (16). Novšie štúdie predpokladajú i zapojenie dráhy 
IL-4 receptora (IL-4Rα) do rozvoja hyperreaktivity DC. Na izolovaných preparátoch bronchov 
IL-4 zvyšoval histamínom-indukovanú Ca2+-mobilizáciu, ktorá bola súčasne sprevádzaná 
mRNA nadexpresiou histamínových H1 a cysteinyl leukotriénových CysLT1 receptorov 
sprostredkujúcich bronchokonstrikciu (17). IL-5 ovplyvňuje najmä životný cyklus eozinofilov 
podporou ich proliferácie, diferenciácie, maturácie a infiltrácie do tkaniva (3, 15); zvýšená 
expresia IL-5 u astmatikov však môže i priamo indukovať BHR nezávisle od eozinofilov (18). 
Zvýšené hladiny TNF-α boli reportované u pacientov počas exacerbácie astmy alebo 
po vystavení alergénu, u zdravých jedincov zas inhalácia rekombinantného TNF-α potencovala 
BHR a prítomnosť neutrofilov. Popísané efekty pravdepodobne súvisia s priamym účinkom 
TNF-α na HSDC a uvoľnenie leukotriénov pre indukciu bronchokonstrikcie (19).  
 Je známe, že viaceré Th2-prozápalové cytokíny (IL-4, IL-13) a TNF-α sú zapojené 
do regulácie mnohých transkripčných a post-transkripčných procesov aj v RhoA/Rho-
kinázovej signálnej dráhe (20). Predpokladá sa, že Th2-cytokíny a TNF-α stimulujú syntézu 
RhoA proteínu pre spustenie Rho-kinázových dráh kontrakcie v bronchiálnych HS bunkách 
aktiváciou STAT6 a nukleárneho faktora κB (NF-κB), nakoľko pre oba transkripčné faktory 
boli nájdené špecifické viažuce časti v promótorovom regióne RhoA génu (21). Podávanie 
Rho-kinázového inhibítora Y27632 významne redukovalo hladiny IL-4 a TNF-α v BAL, 
a naznačilo i trend poklesu cytokínu IL-5 (Obr. 2). Pozorovaný protizápalový efekt látky  
Y27632 pravdepodobne priaznivo koreloval i s oslabením OVA-indukovanej BHR 
na inhalovaný histamín po 3, resp. 4 týždňoch senzibilizácie. 
 Získané výsledky preukázali významný efekt selektívneho Rho-kinázového inhibítora 
Y27632 pri potlačení BHR a súčasnej redukcii hladín zápalových cytokínov IL-4, IL-5 a TNF-α 
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na experimentálnom ovalbumínom-indukovanom modeli alergického zápalu DC. Zdá sa, 
že látka Y27632 môže vykazovať priaznivý anti-astmatický efekt v potenciálnej liečbe alebo 
prevencii ochorenia, avšak pre spresnenie a doplnenie poznatkov je potrebné vykonať ďalšie 
štúdie. 
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Abstrakt: Karcinóm obličky (RCC) je ochorenie s nepriaznivou prognózou a vysokou 
mortalitou. Jeho incidencia vo svete stabilne narastá a diagnostika je pre dlhý asymptomatický 
priebeh často oneskorená. Biomarkery umožňujúce skoré odhalenie tohto nádoru v klinickej 
praxi zatiaľ nie sú k dispozícii. Ani štandardná liečba – nefrektómia často nie je postačujúca, a 
u značnej časti pacientov ochorenie recidivuje alebo progreduje. Aj napriek výraznému 
pokroku vo farmakoterapii, pacientov v metastatickom štádiu prakticky nie je možné vyliečiť. 
RCC je imunogénny nádor a v jeho patogenéze zohráva imunitný systém významnú úlohu. 
Dôležitou súčasťou imunitného systému sú aj signálne molekuly označované ako cytokíny. Ich 
zvýšené koncentrácie v rôznych typoch nádorov vrátane RCC potvrdili viaceré štúdie. Aj 
výsledky našej predchádzajúcej práce poukazujú na to, že na rozvoji karcinómu obličky sa 
podieľajú viaceré cytokíny. Cieľom tejto pilotnej štúdie bolo nielen potvrdiť už zistenú vysokú 
prediktívnu hodnotu cytokínov v moči pacientov s karcinómom obličky, ale aj preskúmať 
zmeny koncentrácie týchto molekúl po resekcii nádoru. Výsledky ukázali, že niektoré 
z cytokínov (PDGF, VEGF, IL-15, eotaxín, MCP-1 a MIP-1β), ktoré boli u pacientov 
s karcinómom obličky pred operáciou signifikantne zvýšené v porovnaní s kontrolami, 
u šiestich pacientov po nefrektómii výrazne klesli. Cytokíny by tak mohli predstavovať nový 
spôsob diagnostiky tohto ochorenia alebo potencionálny cieľ nových terapeutických metód. 
Summary: Renal cell carcinoma (RCC) is a disease with unfavourable prognosis and high 
mortality rate. It‘s incidence has been increasing steadily worldwide and because it has a long 
asymptomatic course, the diagnosis of it is often delayed. In clinical praxis biomarkers enabling 
early detection of this tumor are not available yet. Even the standard therapy - nephrectomy is 
often not sufficient and in a relatively high number of patients recurrence or progression occurs. 
In spite of considerable progress in pharmacotherapy, patients with metastatic disease are 
practically incurable. RCC is an immunogenic tumor and immune system plays a significant 
role in it’s pathogenesis. The signaling molecules called cytokines are also an important part of 
the immune system. High concentrations of them in various tumors including RCC have been 
confirmed by a number of studies. Also the results of our previous study indicates that several 
cytokines participate in the development of RCC. The aim of this pilot study was to confirm 
the previously detected high predictive value of cytokines in urine from patients with RCC, as 
well as to examine the changes in concentrations of these molecules after the tumor removal. 
The results have shown that some of the cytokines (PDGF, VEGF, IL-15, eotaxin, MCP-1 and 
MIP-1β) that reached significantly higher concentrations in patients before surgery in 
comparison with controls,  were markedly decreased after nephrectomy in six patients. 
Therefore, cytokines could represent a novel method of diagnosis of this disease or a potential 
target of novel therapeutic methods. 
 
Kľúčové slová: karcinóm obličky, cytokíny, nefrektómia, progresia nádoru 
Key words: renal cell carcinoma, cytokines, nephrectomy, tumor progression 
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ÚVOD 

Každý rok vo svete pribudne viac ako 400 tisíc pacientov s neopláziou obličky. 
Incidencia týchto nádorov sa výrazne líši medzi jednotlivými geografickými oblasťami, no 
v rozvinutých krajinách v posledných desaťročiach stabilne narastá (1). Medzi regióny 
s najvyšším počtom nádorov obličky vo svete patrí aj Slovenská republika.   

Nádory obličky sú heterogénna skupina malignít. Najčastejšie z nich (asi 85-90 %) sú 
obličkové/renálne adenokarcinómy (renal cell carcinoma – RCC) – nádory z tubulárnych 
buniek obličky. RCC má viacero histologických variant, z ktorých najvyššiu frekvenciu 
výskytu (70-90 %) má tzv. konvenčný alebo svetlobunkový karcinóm obličky (clear cell renal 
cell carcinoma – ccRCC). V rámci mortality má RCC spomedzi všetkých urogenitálnych 
malignít najvyššiu úmrtnosť. Odhaduje sa, že iba na svetlobunkový variant (ccRCC) 
každoročne vo svete umrie viac ako 140 tisíc ľudí (2). 

V literatúre sa v súvislosti s RCC popisujú tri základné príznaky – makroskopická 
hematúria, bolesti v boku a hmatateľná abdominálna rezistencia. V súčasnosti má viac ako 50% 
pacientov s RCC toto ochorenie diagnostikované náhodne. Spomínanú triádu preto nájdeme iba 
približne v 10 % všetkých prípadov (1), pričom jej  prítomnosť výrazne koreluje s pokročilým 
štádiom ochorenia. Pacienti s RCC majú väčšinou dlho asymptomatický priebeh a prvé ťažkosti 
sa objavujú pomerne neskoro. Približne 1/3 pacientov má v čase diagnózy ochorenie v lokálne 
pokročilom alebo až metastatickom štádiu. Oneskorený záchyt RCC znižuje účinnosť terapie 
a zároveň skracuje celkovú dobu prežívania (overall survival – OS). Iba okolo 8% pacientov 
s mRCC sa dožíva 5 rokov po diagnóze (3). V súčasnosti neexistuje žiaden biomarker, ktorý 
by umožnil včasnú diagnostiku tohto ochorenia alebo cielený skríning rizikových osôb. 

RCC je vysoko chemo- a rádiorezistentný nádor. Štandardnou metódou liečby 
lokalizovaných foriem je totálna/parciálna nefrektómia. Nemalé percento (20-40 %) pacientov 
aj po resekcii nádoru napokon progreduje do pokročilého štádia so vznikom vzdialených 
metastáz (4). Metastatické štádium RCC (mRCC) je indikáciou na systémovú cielenú liečbu. 
V minulosti (počas cytokínovej éry) boli pacienti s mRCC liečení interleukínom 2 (IL-2). Dnes 
je táto imunoterapia pre pomerne vysokú incidenciu závažných toxických nežiadúcich účinkov 
limitovaná len pre malú skupinu pacientov. Liečivami (LČ) prvej línie pre mRCC sa stali tzv. 
tyrozín-kinázové inhibítory (TKI). Ako druholíniové LČ sa osvedčili niektoré novšie TKI alebo 
inhibítory mTOR (mammalian target of rapamycin), ktoré sa odporúčajú aj u pacientov so zlou 
prognózou. Najnovšie boli pre liečbu mRCC schválené aj inhibítory imunitných kontrolných 
bodov (checkpoint inhibitors – CPIs). Aj napriek tomuto výraznému pokroku 
v medikamentóznej liečbe, mRCC stále ostáva prakticky  nevyliečiteľným ochorením. 

Účinnosť liečiv ovplyvňujúcich imunitný systém (konkrétne CPIs) potvrdzuje, že 
v patogenéze RCC (ale i nádorov všeobecne) zohráva imunita významnú úlohu. Tento 
karcinóm je navyše klasifikovaný ako imunogénny. Pre RCC je tiež typický bohatý imunitný 
infiltrát v tkanive nádoru. Zápalové/imunitné bunky spolu s vaskulárnymi, fibroblastovými 
a malígnymi tvoria tzv. nádorové mikroprostredie (tumor microenvironment – TME) (5). 
Komunikácia v tomto prostredí prebieha pomocou signálnych molekúl – cytokínov a rastových 
faktorov. Tie  rôznymi mechanizmami dokážu buď stimulovať proliferáciu, disemináciu a únik 
malígnych buniek spod dohľadu IS, alebo naopak podporujú reakcie protinádorovej imunity. 
Vysoké hladiny niekoľkých cytokínov v tkanive RCC ako aj v moči pacientov s týmto 
ochorením sme dokázali aj my v našej predchádzajúcej štúdii (6). Naším ďalším cieľom bolo 
potvrdiť zistenú prediktívnu hodnotu cytokínov v moči pacientov s RCC a zároveň v rámci 
pilotnej štúdie odsledovať ich dynamické zmeny po odstránení nádoru. 
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MATERIÁL A METÓDY 
Súbor pacientov a odber vzoriek 
Odber a manipulácia s biologickým materiálom boli schválené Etickou komisiou 

Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. Zároveň boli dodržané všetky smernice stanovené 
Národným inštitútom zdravia pre výskum na ľudských jedincoch (National Insitute of Health 
Office of Human Subject Research), ako aj princípy Helsinskej deklarácie. Všetci zúčastnení 
pacienti boli adekvátne poučení a svoju účasť v štúdii potvrdili podpísaním informovaného 
súhlasu. Do štúdie sme zapojili pacientov s histologicky potvrdeným svetlobunkovým 
karcinómom obličky (ccRCC) indikovaným k chirurgickej resekcii – nefrektómii. Vybraní 
pacienti zároveň nesmeli mať chronické zápalové ochorenie urogenitálneho traktu, ani 
systémové autoimunitné alebo reumatologické ochorenie, a tiež nesmeli byť liečení žiadnou 
systémovou protizápalovou/imunosupresívnou liečbou. Keďže ide o pilotnú štúdiu, náš súbor 
tvorilo iba šesť pacientov (4 muži a 2 ženy) s priemerným vekom 67 rokov. Zloženie súboru 
uvádza Tab. 1. 
 
Tabuľka 1 Zloženie súboru 

Pacient č. Vek Pohlavie Štádium nádoru 
(nuclear grading - NG) 

1 74 r. muž NG2 
2 79 r. žena NG2 
3 48 r. muž NG2 
4 57 r. muž NG2 
5 74 r. žena NG4 
6 70 r. muž NG4 

 
 
Každému pacientovi bola odobratá vzorka moču pred operáciou (deň 0) a v tretí deň po operácii 
(deň 3). Vzorky sme odoberali za štandardných podmienok: stredný prúd moču do sterilnej 
nádoby medzi 9. a 10. h. ráno. Odobratý moč sme priebežne (až do jeho spracovania) 
uskladňovali pri teplote – 80°C. Aby sme vylúčili falošne pozitívne výsledky – cytokíny 
pochádzajúce z krvi, všetky vzorky od pacientov s potvrdenou hematúriou boli zo štúdie 
vyradené. Na stanovenie množstva hemoglobínu v moči bol použitý hemoglobinometer 
Beckman Coulter DxH 800. 
 

Analýza koncentrácie Th1/Th2 cytokínov 
Vo vzorkách moču sme merali hladiny 27 Th1- a Th2-typických cytokínov. Na ich 

detekciu sme použili komerčný vyšetrovací kit Bio-Plex ProTM  Human Cytokine Standard 27-
Plex Assay (Bio-Rad Laboratories, Inc., Hercules, California, USA). Princíp tejto metódy 
spočíva v kombinácii sendvičovej imunoanalýzy (ELISA) a prietokovej cytometrie. Najprv sa 
vzorky sa zmiešajú s magnetickými guľôčkami, na ktorých sú naviazané protilátky proti 
sledovaným molekulám. V ďalšom kroku po pridaní biotinylovanej protilátky (ktorá sa naviaže 
na odlišný epitop sledovanej molekuly) vzniká tzv. sandwich complex. Nakoniec sa 
k vzniknutému komplexu primieša konjugát streptavidin-phycoerythrin (SA-PE) slúžiaci ako 
fluorescenčný indikátor. Výsledná zmes sa analyzuje v prístroji BioPlex® 200 Systems (Bio-
Rad Laboratories, Inc., Hercules, California, USA), ktorý pomocou dvoch zabudovaných 
laserov (635 nm a 532 nm) hodnotí fluorescenciu vzniknutých komplexov. Na vyhodnotenie 
získaných dát sme použili softvér Bio-Plex Manager TM 6.0 (Bio-Rad Laboratories, Inc., 
Hercules, California, USA). Koncentrácie jednotlivých cytokínov sú uvedené v pg/ml. 

Štatistická analýza výsledkov 



 
 

44 
 

Dáta získané imunologickým vyšetrením boli štatisticky spracované párovým 
Studentovým t-testom, pričom za signifikantné boli považované rozdiely s  p<0,05. 
 
VÝSLEDKY 

Spomedzi všetkých Th1- a Th2-typických cytokínov boli vo vzorkách moču pacientov 
s RCC najsignifikantnejšie rozdiely medzi predoperačnou a pooperačnou koncentráciou 
zaznamenané pri PDGF (platelet derived growth factor), MCP-1 (macrophage chemoattractant 
protein-1/CCL2), IL-15 (interleukin 15), MIP-1β (macropahge inflammatory protein-
1β/CCL4), VEGF  (vascular endothelial growth factor) a eotaxíne (CCL11). Hladiny 
uvedených cytokínov u všetkých pacientov nášho súboru po odstránení karcinómu obličky 
výrazne klesli. Jedinou výnimkou bol PDGF, ktorého koncentrácia mala u pacienta č. 5 
v porovnaní s ostatnými cytokínmi vyššiu hladinu po odstránení nádoru ako pred nefrektómiou. 
Porovnanie nameraných koncentrácií jednotlivých cytokínov u pacientov (P1-P6) pred 
operáciou a po nej zobrazuje graf (Obr. 1) ich porovnanie s priemernými kontrolnými 
hodnotami zdravých subjektov (K) uvádza Tab.2. 
 
 

                    
Obrázok 1: Rozdiely priemerných hodnôt cytokínov (v pg/ml)  PDGF, IL-15, MCP-1, MIP-
1ß, eotaxín a VEGF v moči pacientov s RCC pred nefrektómiou (D0) a na tretí deň po nej (D3). 
* p<0,05; ** p<0,01 D0 vs D3 (t-test).  
Najvýraznejšie zmeny koncentrácií po operácii pacientov s RCC sme pozorovali práve u tých 
cytokínov, ktoré sa prejavili ako signifikantné aj v našej predchádzajúcej štúdii (PDGF, IL-15, 
VEGF, MIP-1β, MCP-1 a eotaxín) (6). S výnimkou PDGF bol u všetkých ostatných 
zápalových mediátorov pooperačný pokles hladín štatisticky významný (Obr.1). V prípade 
VEGF, MIP-1β a eotaxínu ide o pokles až na „fyziologické“ hladiny (Tab.2).    
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Tabuľka 2. Porovnanie predoperačných a pooperačných koncentrácií cytokínov pacientov 
(P1-P6), u ktorých je verifikovaný alebo sa predpokladá, že majú kauzálny vzťah ku vzniku 
a progresii RCC, s koncentráciami zistenými v moči zdravých subjektov (K). 
 
 

 
P1 

 

 
P2 

 
P3 

 
P4 

 
P5 

 
P6 

 
K 

 
 

PDGF  

 
D 0 

 
28,39 

 
19,58 

 
21,84 

 
32,46 

 
23,44 

 
16,17 

 
1,3 ±  
0,36  

D 3 
 

15,16 
 

12,22 
 

13,75 
 

7,08 
 

30,46 
 

15,84 
 
 

IL-15 

 
D 0 

 
58,89 

 
40,83 

 
67,98 

 
66,59 

 
146,65 

 
90,47 

 
1,69 ± 
0,23  

D 3 
 

24,4 
 

27,07 
 

46,59 
 

36,68 
 

79,5 
 

71,47 
 
 

MCP-1 

 
D 0 

 
32,84 

 
21,3 

 
188,96 

 
293,74 

 
84,26 

 
64,01 

 
11,22 ± 

1,86  
D 3 

 
20,33 

 
10,13 

 
22,17 

 
103,06 

 
17,86 

 
26,15 

 
 

MIP-1ß 

 
D 0 

 
27,48 

 
7,03 

 
27,28 

 
31,91 

 
4,49 

 
17,29 

 
3,88 ± 
1,07  

D 3 
 

1,97 
 

1,05 
 

4,58 
 

2,58 
 

2,86 
 

3,68 
 
 

Eotaxín 

 
D 0 

 
9,02 

 
5,64 

 
8,17 

 
18,32 

 
6,81 

 
4,65 

 
2,02 ± 
0,52  

D 3 
 

5,56 
 

2,8 
 

4,64 
 

6,74 
 

6,62 
 

2,28 
 
 

VEGF 

 
D 0 

 
100,02 

 
152,41 

 
147,29 

 
292,8 

 
160,78 

 
130,43 

 
97,12 ± 
28,27  

D 3 
 

23,95 
 

97,77 
 

77,1 
 

45,01 
 

74,05 
 

92,13 
 
 
DISKUSIA A ZÁVER 

Približne od druhej polovice 19. stor. je známe, že zápalový proces úzko súvisí 
s patogenézou nádoru. Zápal je v súčasnosti považovaný za jednu z hlavných známok nádoru. 
Bunky imunitného systému sú prítomné v tkanive väčšiny ľudských nádorov (RCC 
nevynímajúc) a sú známkou malígnej progresie. Zároveň sú imunitné bunky hlavným zdrojom 
cytokínov a rastových faktorov, ktoré umožňujú bunkám v TME medzi sebou vzájomne 
komunikovať. Cytokíny významnou mierou ovplyvňujú charakter TME. To, či dôjde 
k ďalšiemu vývoju nádoru alebo k jeho regresii závisí od rovnováhy medzi koncentráciou 
zápalových a proti-zápalových cytokínov v TME (7). Nadbytok zápalových cytokínov 
a chemokínov rast nádoru podporuje, kým prevaha tých protizápalových proliferáciu 
nádorových buniek naopak limituje. 

RCC je imunogénny nádor.  Na jeho patogenéze sa podieľajú viaceré cytokíny. Podľa 
našich predchádzajúcich zistení  hladiny VEGF, IP-10, MIP-1β, IL-15, eotaxínu a MCP-1 
v tkanive nádoru výrazne korelujú s jeho štádiom (NG). Zároveň boli v moči pacientov s RCC 
v porovnaní s kontrolnými subjektmi namerané signifikantne zvýšené koncentrácie PDGF, IL-
15, MIP-1β, eotaxínu a MCP-1 (6). Naša pilotná štúdia potvrdzuje tieto predchádzajúce 
zistenia.  
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RCC je typicky hypervaskulárny nádor, u ktorého proces angiogenézy výrazne 
prispieva k jeho progresii. Toto poznanie viedlo k zavedeniu antiangiogénnych LČ do terapie 
mRCC. Hlavné faktory regulujúce proces novotvorby ciev sú VEGF a PDGF. Ich expresiu 
indukuje transkripčný faktor HIF. Nadmerne aktivovaná VHL-HIF signálna dráha je spôsobená 
mutáciou VHL génu, ktorá je okrem hereditárnej formy ccRCC prítomná aj u väčšiny (60 - 90 
%) sporadických foriem ccRCC (8). V našom súbore pacientov VEGF dosahoval v moči 
pacientov s RCC najvyššie koncentrácie spomedzi všetkých cytokínov. Expresia VEGF je 
asociovaná nielen so štádiom RCC, ale aj s jeho schopnosťou šíriť sa. Vyššie hladiny VEGF sú 
tiež indikátorom nepriaznivej prognózy u pacientov s ccRCC. Pacienti so zvýšenými hladinami 
proteínu VEGF a jeho mRNA majú totiž kratšie celkové prežívanie (overall survival – OS) aj 
kratšie prežívanie bez progresie (progression-free survival – PFS) (9).  

IL-15 je pleiotropný cytokín. Za fyziologických podmienok sa podieľa na udržiavaní 
epiteliálnej homeostázy intestinálnych buniek, ale aj tubulárnych a kortikálnych buniek 
obličky. Je tiež dôležitý pre diferenciáciu a aktiváciu T-lymfocytov a NK-buniek. V súvislosti 
s patogenézou nádorov sa IL-15 a jeho receptoru IL-15R pripisujú väčšinou tumor-podporujúce 
účinky. Napr. pri melanóme nadmerná tvorba komplexov IL-15/IL-15Rα prispieva k progresii 
nádoru a pomáha mu uniknúť spod dohľadu IS. U pacientov s nádormi hlavy a krku, alebo 
nádormi pľúc  vysoká intratumorálna koncentrácia IL-15 koreluje s nepriaznivou prognózou 
(10). V bunkách RCC bola potvrdená strata expresie JAK3 (Janus kináza 3) a γc podjednotky 
receptora IL-15R. Táto absencia γc/JAK3 v RCC bunkách spôsobila pokles produkcie tumor-
supresívne pôsobiaceho E–kadherínu a následne stimuláciu procesu EMT (epithelial 
mesenchymal transition – epitelovo mezenchymálna premena) (11). Naproti tomu, v renálnych 
nádorových kmeňových bunkách (cancer stem cells) je expresia γc reťazca zachovaná 
a stimulácia rhIL-15 (recombinant human IL-15) v týchto bunkách podmieňuje vznik 
polarizovaných nenádorových buniek (10). Naše predchádzajúce výsledky tiež poukazujú na 
pronádorový charakter tohto cytokínu, pretože vysoké hladiny IL-15 signifikantne korelovali 
s pokročilými štádiami RCC (NG3 a NG4) (6). Navyše, po odstránení nádoru koncentrácia IL-
15 výrazne klesla u všetkých 6 pacientov. 

MIP-1β (CCL4) patrí do skupiny CC (alebo aj β-) chemokínov a má vysokú afinitu 
k receptoru CCR5. Jeho hlavným zdrojom sú aktivované CD8 lymfocyty. MIP-1β pôsobí ako 
chemoatraktant rôznych typov imunitných buniek. Tiež je schopný indukovať sekréciu 
zápalových cytokínov, degranuláciu mastocytov a aktiváciu NK-buniek. Funkcia MIP-1β 
v súvislosti karcinogenézou závisí od typu nádoru. MIP-1β spolu s MIP-1α pochádzajúce z 
buniek mnohopočetného myelómu (MM) aktivujú osteoklasty a zvýšené hladiny týchto 
chemokínov u pacientov s MM korelujú s množstvom kostných lézií (12). V myšom modeli 
melanómu spôsobila intratumorálna aplikácia CCL4 (alebo CCL5) vzostup regulačných T-
lymfocytov (T-regs), ktoré pôsobia imunomodulačne (13). V našej štúdii sme pri tkanivovom 
MIP-1β vo vyšších štádiách RCC (NG4) pozorovali stratu štatistickej významnosti (6). To by 
mohlo znamenať, že MIP-1β má protinádorové účinky a jeho strata môže potenciovať 
agresivitu nádoru. Nefrektómia vyvolala u väčšiny pacientov výrazný pokles tohto chemokínu, 
čo iba potvrdzuje, že jeho zdrojom sú niektoré z buniek prítomných v TME. 

MCP-1 (monocyte chemoattractant protein-1/ CCL2) patrí do tej istej skupiny 
chemokínov ako MIP-1β a jeho primárnou úlohou je pritiahnuť do miesta zápalu (aj nádoru) 
monocyty/makrofágy. CCL2 je hlavný faktor zodpovedný za akumuláciu TAM (tumor 
associated macrophages), ale aj MDSCs (myeloid-derived supressor cells) v TME. V našom 
súbore bola medzi koncentráciou MCP-1 v moči pacientov s RCC a štádiom nádoru 
signifikantná korelácia (6). Domnievame sa preto, že by mohol byť využitý v rámci 
skríningového vyšetrenia, čo podporuje aj fakt, že jeho hladina u pacientov po nefrektómii 
výrazne klesla. Podľa výsledkov zahraničných štúdií, účinky MCP-1 nie sú jednoznačné. 
Zvýšené MCP-1 spolu s jeho receptorom CCR2 u pacientov s nemetastatickým ccRCC 
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korelujú s horšou prognózu (14). Naopak, iná štúdia tvrdí, že nízka koncentrácia MCP-1 
skracuje prežívanie pacientov s RCC po nefrektómii a vzťah medzi hladinou tohto chemokínu 
a štádiom nádoru je nepriamo úmerná (15).  

Eotaxíny (CCL11, CCL24, CCL26) účinkujú ako hlavné chemoatraktanty eozinofilov. 
V TME pôsobia tieto chemokíny buď imunosupresívne, alebo protinádorovo v závislosti od 
typu nádoru. Ich účinky sprostredkuje najmä receptor CCR3, ktorého zvýšené množstvo bolo 
potvrdené aj v RCC. Aktivácia CCR3 podporuje proliferáciu malígnych buniek a koreluje so 
štádiom nádoru (NG). CCL11 indukuje angiogenézu (priamo cez CCR3 aj nepriamo cez  
zvýšenie VEGF) a malígne bunky činí rezistentnými na apoptózu (16). Pronádorový charakter 
a významnú prediktívnu hodnotu eotaxínu u RCC podporujú naše predchádzajúce aj súčasné 
výsledky. Presnejšie objasnenie jeho funkcie ale vyžaduje hlbšiu analýzu. 

Keďže ide o pilotnú štúdiu so súborom šiestich pacientov, nie je možné na základe 
zistených údajov vyvodiť jednoznačné závery. Výsledky ale naznačujú, že niektoré cytokíny 
(PDGF, IL-15, VEGF, MIP-1β, MCP-1 a eotaxín) by bolo možné použiť ako biomarkery na 
neinvazívnu skorú diagnostiku RCC, príp. na skríning rizikových osôb. Nie je vylúčené ani to, 
že by mohli slúžiť aj ako cieľové molekuly nových terapeutických metód. Každopádne, na 
získanie relevantných výsledkov a vyvodenie jasných záverov je nevyhnutné vyšetrovaný 
súbor pacientov rozšíriť a hlbšie preskúmať vzťah jednotlivých cytokínov k nádorovému 
procesu. 
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Abstrakt: Štúdiu možnej prevencie diabetických komplikácií založenom na terapeutickom 
vyžití inhibítorov aldózareduktázy, prvého enzýmu polyolovej dráhy, sa venuje veľká 
pozornosť. Jedným z inhibítorov, ktorý je v štádiu predklinického skúšania, je cemtirestat 
(CMTI). Cieľom tejto práce bolo nájsť vhodné acido-bázické podmienky pre extrakčnú izoláciu 
cemtirestatu z biologického materiálu. Cemtirestat obsahuje niekoľko skupín s kyslým 
charakterom a podlieha komplexným acidobázickým rovnováham. Preto bude pH 
determinujúcim faktorom pre izoláciu CMTI z biologického materiálu. Hodnoty pKa  kyslých 
vodíkov sa vypočítali pomocou programu Jaguar. K predikcii hodnôt rozdeľovacieho pomeru 
D v závislosti na pH sa použili programy Pallas a MedChem Designer. Rozdeľovací pomer v 
systéme n-oktanol / pufor sa stanovil spektrofotometricky. Na základe vypočítaných hodnôt 
pKa sa použitím Henderson-Hasselbalchovej rovnice graficky znázornili podiely 
protonizovanej formy jednotlivých vodíkov vykazujúcich kyslý charakter v závislosti od 
meniacej sa hodnoty pH. Experimentálne sa stanovili hodnoty rozdeľovacieho pomeru D 
cemtirestatu pri hodnotách pH 1,0;  4,6 a 7,4 a porovnali sa s vypočítanými hodnotami in silico. 
Údaje získané experimentálne sú v korelácii s údajmi získanými in silico. Tento výsledok 
poukazuje na to, že pre izoláciu CMTI z biologického materiálu je dôležitá a rozhodujúca 
hodnota pH, ktorá ovplyvňuje výslednú formu CMTI v roztoku. Rovnako aj výber vhodného 
rozpúšťadla alebo ich kombinácia. Získané výsledky sa využijú pri vývoji extrakčnej izolácie 
CMTI z plazmy pri štúdiu farmakokinetiky tohto liečiva. 

 
Summary: The presented study is based on the inhibition of aldose reductase (ALR2), the first 
enzyme of polyol pathway, paying close attention to the therapeutic use of organic compounds 
and inhibitors of ALR2, which could bring prevention of diabetic complications. One of these 
inhibitors, which is in the preclinical testing stage, is cemtirestat (CMTI), the derivative of 
indole-1-yl acetic acid. The main aim of this work was to find the optimal conditions, especially 
acid-base terms which are used for extraction and isolation of cemtirestat from biological 
systems. Cemtirestat contains groups with an acidic character and CMTI underlies complex 
acid-base equlibirum. The main factor for isolation of cemtirestat is pH. pKa values of acidic 
hydrogens were calculated by the software program, Jaguar. To predict values of distribution 
coefficient, which depend on pH, Pallas and MedChem Designer were used. The distribution 
coefficient was first measured spectrophotometrically and later calculated.  Extraction was 
performed in a system composed of n-octanol / water phase (buffer). Use of Henderson-
Haselbach equation is important for visualization of the diagram in which are values of pKa 
and protonated propotion individual hydrogens reporting acidic quality are contingent to the 
changing values of pH. Distribution coefficient was obtained at pH 1,0; 4,6 and 7,4 and 
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experimental data were compared with values obtained in silico. In conclusion, experimentally 
obtained data are in correlation with values acquired in silico. This result points out, that the 
values of pH, which affects the final form of CMTI, is important and determinines isolation of 
CMTI from biological matter. Another important factor is the use of proper solvent (or 
combination of solvents). Obtained results are expected to develop methods for extraction and 
isolation of CMTI from blood plasma and the study pharmacokinetic properties of this 
compound. 

 
Kľúčové slová: diabetes mellitus, hyperglykémia, diabetické komplikácie, aldózareduktáza 
(ALR2), inhibítory ALR2, acidita, rozdeľovací pomer D, cemtirestat 
Key words: diabetes mellitus, hyperglycemia, diabetic complications, aldose reductase 
(ALR2), inhibitors of ALR2, acidity, distribution ratio D, cemtirestat 

 
 
ÚVOD 

K základným energetickým zdrojom pre organizmus patria sacharidy 
a najvýznamnejším z nich je glukóza. Energia získaná glykolýzou, ktorá predstavuje 
fundamentálnu dráhu oxidácie glukózy v organizme, je dôležitá pre energetický metabolizmus 
niektorých orgánov (svaly, mozog, srdce, erytrocyty). Vstup glukózy do svalových buniek je 
podmienený prítomnosťou inzulínu. Narušenie inzulínovej dráhy je mediátorom ochorenia – 
diabetes mellitus, ktorého charakteristickým znakom je neschopnosť glukózy prenikať do 
bunkových štruktúr. 
 Diabetes mellitus patrí k najrozšírenejším ochoreniam na svete, ktorého hlavnou 
charakteristikou je hyperglykémia. Poznáme dva hlavné typy tohto ochorenia: typ I (spôsobený 
inzulínovým deficitom) a typ II (spôsobený inzulínovou rezistenciou). Zvýšená koncentrácia 
glukózy spôsobuje jej odbúranie alternatívnymi metabolickými dráhami, ku ktorým patrí aj 
polyolová dráha. V prvom kroku dochádza k redukcii glukózy na sorbitol enzýmom 
aldózareduktázou (potkania ALR2 alebo ľudská AKR1B1), ktorá ako kofaktor využíva 
redukovanú formu NADPH. V druhom kroku je sorbitol oxidovaný na fruktózu. Ako kofaktor 
slúži oxidovaná forma NAD+.  

Metabolické zmeny iniciované polyolovou dráhou a zmena pomeru NADH/NAD+ 

prispieva k rozvoju diabetických komplikácií, ako sú makro- a mikro-angiopatie, vrátane 
retinopatie,  neuropatia, nefropatia a katarakty. Inhibícia ALR2 predstavuje jednu z možností 
prevencie týchto metabolických porúch a následného vzniku diabetických komplikácií (1). 
Sumárna bilancia tejto dráhy vedie k spotrebovaniu redukovanej formy NADPH a k nárastu 
redukovanej formy NADH. Znižuje sa koncentrácie vnútrobunkového antioxidantu, glutatiónu 
(GSH), ktorý pre svoju regeneráciu z jeho oxidovanej formy (GSSG) na redukovanú formu 
(GSH) vyžaduje NADPH a zvyšuje sa aj koncentrácia sorbitolu, ktorý ako osmolyt narúša 
osmotickú homeostázu vnútrobunkového prostredia (2). Nárast pomeru redukovanej a 
oxidovanej formy NADH/NAD+ v druhom kroku polyolovej dráhy môže spôsobiť 
pseudohypoxiu, dôsledkom čoho dochádza k poškodeniu buniek, zároveň môže dôjsť k 
zvýšeniu koncentrácie ROS pri regenerácii NADH v dýchacom reťazci alebo pôsobením 
NADH-oxidázy (3). 

Mnohé inhibítory ALR2 mali výborné inhibičné vlastnosti v predklinických testoch, 
častokrát však ich klinické použitie viedlo k nežiaducim vedľajším účinkom (4). Dôležitým 
parametrom je selektivita inhibítora voči aldehydreduktáze (potkania ALR1 alebo ľudská 
AKR1B10), ktorá primárne plní detoxifikačnú úlohu (5). Cemtirestat (CMTI) predstavuje 
potenciálne liečivo, ktoré sa vyznačuje nielen výbornou inhibičnou aktivitou, ale aj selektivitou 
(6). 
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Prítomnosť funkčných skupín s kyslým charakterom v zlúčenine CMTI (-COOH 
a tautomérnej -SH) sú dôležitým faktorom, ktorý je rozhodujúci pre biologickú dostupnosť 
liečiva. Cieľom tejto práce bolo stanovenie hodnoty distribučného pomeru D (logD) 
cemtirestatu (CMTI), ktorý charakterizuje jeho prestup cez membrány do bunky, absorpciu 
z GIT a podobne. Experimentálne stanovené hodnoty D (logD) založené na extrakcii n-oktanol 
/ vodná fáza sa porovnali s hodnotami vypočítanými dvomi dostupnými programami. Poznanie 
závislosti rozdeľovacieho pomeru D od pH je dôležité pre extrakčnú izoláciu CMTI 
z biologického materiálu (plazmy) pri štúdiu farmakokinetiky tohto liečiva. 

 

MATERIÁL A METÓDY 
Extrakcia sa uskutočnila pri troch rôznych hodnotách pH (0,1 M HCl pre pH~1,0; 

acetátový pufor pre pH~4,6 a fosfátový pufor pre pH~7,4). Ako organická fáza sa použil n-
oktanol.  

Spektrofotometricky sa určila absorbancia CMTI v jednotlivých frakciách (v rozmedzí 
vlnovej dĺžky 250 nm - 450 nm). Absorbancia vodnej fázy bola stanovená v 1 cm kyvete; ako 
blank sa použil pufor (pre dané pH). Z aritmetického priemeru absorbancií kontrolných vzoriek 
(a ich korekciou na nulovú líniu prístroja) sa vypočítala hodnota absorbancie odpovedajúca 
koncentrácii CMTI prítomnej vo vodnej fáze pred extrakciou, čo znamená 100%. Po stanovení 
absorbancie vodnej fázy po extrakcii sa na základe úbytku absorbancie vypočítalo percento 
extrakcie E (%).  

Absorbancia organickej fázy bola stanovená v 0,5 cm kyvete; ako kontrola slúžil roztok 
n-oktanolu nasýtený príslušným pufrom. Z vykonaných troch meraní korigovaných nulovou 
hodnotou základnej línie prístroja sa stanovila hodnota aritmetického priemeru absorbancie 
organickej fázy a následne vypočítané percento extrakcie E (%).  

Zo získaných hodnôt percenta extrakcie sa vypočítal rozdeľovací pomer D pre CMTI 
podľa vzťahu (1). 

 
E (%) = 100D/(D + Vaq/Vorg)  ....................................................................  (1) 
 

Výpočet percenta extrakcie pomocou rozdeľovacieho pomeru a použitého objemu 
nemiešateľných systémov. 
E – percento extrakcie 
Vaq – objem vodnej fázy 
Vorg – objem organickej fázy 
D – rozdeľovací pomer 
 



 
 

52 
 

K predikcii hodnôt D v závislosti na pH sa použili programy Pallas  a MedChem Designer. 
  
 
VÝSLEDKY  

Na základe tautomérnej analýzy (6) sa zistila ako najstabilnejšia forma väzba síry v 
CMTI jej tiónová forma (C=S väzba, Schéma 1, program Marvin). V minoritnej forme sa však 
CMTI nachádza aj v tiolovej -SH forme. Metódou in silico (program Jaguar) sa vypočítali pKa 
hodnoty pre jednotlivé vodíky vykazujúce kyslý charakter (karboxylová skupina a vodík na 
dusíku triazínového kruhu, v prípade tiolového derivátu aj pre vodík tiolovej skupiny, Schéma 
1). Karboxylová funkčná skupina má pKa hodnotu približne rovnakú ako má kyselina octová 
(pKa = 4,8). Vodík na dusíku triazínového kruhu má pKa hodnotu vyššiu (približne 6,3) a vodík 
tiolovej skupiny je najmenej kyslý s pKa hodnotou približne 7,6. Na základe týchto hodnôt boli 
navrhnuté formy deprotonizácie a stabilizácia záporného náboja. 

Podľa týchto údajov bol vynesený graf závislosti zastúpenia protonizovanej formy 
jednotlivých vodíkov s kyslým charakterom od pH (Obr. 1A). Pri výpočte sa použila 
Henderson-Hasselbalchova rovnica (2). 
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Schéma 1. Deprotonizácia a delokalizácia záporného náboja v tio štruktúre CMTI. 
Schéma zobrazuje aj minoritnú tiolovú formu CMTI, ktorá sa môže za normálnych 
podmienok vyskytovať tiež. 

 
 

pH = pKA + log CB/CA           ...............................................         (2) 
 

Henderson-Haselbachova rovnica pomocou ktorej možno určiť pKA, zastúpenie koncentrácie 
donora a akceptora protónu pri danom pH. 
pKA – disociačná konštanta kyseliny 
CA – koncentrácia neprotonizovanej formy kyseliny 
CB – koncentrácia protonizovanej formy kyseliny 

 
Hodnoty D a logD získané experimentom a následným výpočtom podľa vzťahu (1) sa 

porovnali so softvérovo vypočítanými hodnotami (in silico). 
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Na základe získaných údajov bol zostrojený graf (Obr. 1B) závislosti logD od pH pre 
jednotlivé programy a hodnoty získané experimentom. 

 
 

             A 

 
B 

 
Obr. 1. A) Grafické znázornenie podielu protonizovanej formy (jednotlivých vodíkov 
vykazujúci kyslý charakter) v závislosti od meniacej sa hodnoty pH. B) Grafické 
znázornenie logD v závislosti od hodnoty pH. 
 
DISKUSIA A ZÁVER 

Acidobázické vlastnosti sú dôležitým parametrom, pomocou ktorého možno 
predpovedať správanie sa danej látky pri danom pH a následne aplikovať datívne hypotézy pre 
uplatnenie v praxi, čo je pre chémiu liečiv jedným z dôležitých vlastností. 

Hypotézu stabilnejšej tio formy CMTI podporuje delokalizácia záporného náboja, kedy 
vzniká anión so záporným nábojom nielen na karboxylovej funkčnej skupine, ale aj na samotnej 
síre (atóm síry má prázdne d-orbitály, je schopný lokalizovať elektrónovú hustotu 
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v neobsadených orbitáloch; dusík túto vlastnosť nemá, pretože takéto orbitály nemá energeticky 
dostupné, Schéma 1). 

So zvyšujúcou hodnotou pH sa zvyšuje aj deprotonizácia karboxylovej skupiny (pKa ~ 
4,8) a znižuje sa koncentrácia neutrálnej formy. Už pri pH~4 vidieť postupný pokles neutrálnej 
formy CMTI. Pre  triazínový dusík (pKa~6,3) sa trend zachováva, avšak k deprotonizácii NH 
skupiny dochádza až pri hodnotách pH~6. Ďalším zvyšovaním pH klesá koncentrácia neutrálnej 
formy a zvyšuje sa koncentrácia aniónu (deprotonizovanej formy). Pre deprotonizáciu tiolovej 
skupiny (pKa~7,6) platí rovnaký charakter meniacej sa koncentrácie pri zvyšujúcom sa pH 
s maximom zmeny v oblasti pH~7. Na základe získaných údajov bol zostrojený graf závislosti 
zastúpenia deprotonizovanej formy funkčnej skupiny s kyslým charakterom od meniacej sa 
hodnoty pH (Obr. 1A). 

Korelácia hodnôt D a logD jednotlivých výsledkov získaných výpočtom aj 
experimentom je priaznivá. Sledujeme nasledovný trend - pri nízkych hodnotách pH je 
distribúcia výrazne posunutá v smere neutrálnej formy CMTI (k deprotonizácii karboxylovej 
funkčnej skupiny nedochádza) a postupným zvyšovaním pH sa mení aj pomer distribúcie 
CMTI medzi jednotlivými fázami  (deprotonizácia karboxylovej skupiny a vznik aniónu, ktorý 
prechádza do vodnej fázy). 

Údaje získané experimentálne sú v korelácii s údajmi získanými softvérovými 
programami (Pallas, MedChem Designer), pričom druhý z nich viac koreluje. Tento výsledok 
poukazuje na to, že pre izoláciu CMTI z biologického materiálu v neionizovanej forme je 
dôležitá a rozhodujúca hodnota pH, ktorá ovplyvňuje výslednú formu CMTI vo 
vodnom roztoku, rovnako aj výber vhodného rozpúšťadla (alebo ich kombinácia). Získané 
výsledky sa využijú pri vývoji extrakčnej izolácie CMTI z plazmy pri štúdiu farmakokinetiky 
tohto liečiva. 
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Abstrakt: Tuberkulóza, ochorenie ktorého pôvodcom je baktéria Mycobacterium tuberculosis 
patrí aj v súčasnosti medzi najsmrteľnejšie infekčné ochorenia. Situáciu výrazne komplikuje 
neustále sa zvyšujúci počet rezistentných kmeňov Mycobacterium tuberculosis na prvolíniové 
a druholíniové antituberkulotiká. Rezistencia je indukovaná vo veľkej miere v dôsledku 
prítomnosti jednonukleotidových polymorfizmov, inzercii, delécii a výnimočne horizontálnym 
génovým prenosom prostredníctvom plazmidov alebo transpozónov. V predkladanej práci sme 
sa venovali identifikácii jednonukleotidových polymorfizmov asociovaných s rezistenciou na 
rifampicín, izoniazid, etambutol a pyrazínamid prostredníctvom metódy celogenómového 
sekvenovania. Získané výsledky potvrdili 87,5% - 100% senzitivitu celogenómového 
sekvenovania v porovnaní s  fenotypovým stanovením citlivosti. Spomedzi mutácii boli 
najčastejšie identifikované: katG p.Ser315The – rezistencia na izoniazid, rpoB p.Asp435Val – 
rezistencia na rifampicín, pncA p.His51Arg – rezistencia na pyrazínamid, embB p.Met306Ile – 
rezistencia na etambutol. Navyše výsledky variant calling analýzy umožnili identifikovať aj 
ďalšie mutácie, ktoré sú potenciálne asociované s rezistenciou na izoniazid (napr. mutácia 
v géne furA). Výsledky umožnili po prvý krát identifikovať kompletný profil rezistencie 
kmeňov cirkulujúcich na Slovensku, a zároveň preukázali časovú nenáročnosť 
celogenómového sekvenovania v porovnaní s  metódami využívanými v súčasnosti.  
Abstract: Tuberculosis, infection caused by Mycobacterium tuberculosis is one of the deadliest 
infectious disease. The increasing number of strains resistant to first-line or second-line 
antituberculotics worsening the situation globally. Mycobacterium tuberculosis resistance is 
induced due to a large extent single-nucleotide polymorphisms, insertions, deletions, and to a 
significantly lesser extent to horizontal genetransfer via plasmids or transposons. In this study, 
we identified the single nucleotide polymorphisms associated with resistance to rifampicin, 
isoniazid, ethambutol and pyrazinamide using the whole genome sequencing approach. The 
results showed 87.5% - 100% sensitivity of whole genome sequencing compared to phenotypic 
drug susceptibility testing. The most frequently identified mutations were: katG p.Ser315The 
encoding isoniazid resistance, rpoB p.Asp435Val – encoding rifampicin resistance, pncA 
p.His51Arg – encoding pyrazinamide resistance, embB p.Met306Ile – encoding ethambutol 
resistance. Moreover, results of variant calling analysis showed a new patterns potentially 
enconding isoniazid resistance (for example mutation in furA gene). In overall, we characterized 
a complete resistance profile of Mycobacterium tuberculosis strains circulating in Slovakia and 
confirmed the benefits related to shorter analysis duration of whole genome sequencing 
compared to conventional drug susceptibility testing.  
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ÚVOD 

Napriek globálnemu úsiliu o zníženie výskytu tuberkulózy (TB) a súvisiacich úmrtí sú počty 
prípadov stále alarmujúce. Odhaduje sa, že až 10 miliónov ľudí bolo infikovaných 
Mycobacterium (M.) tuberculosis, z toho 7 miliónov ľudí bolo diagnostikovaných a liečených 
a 1,4 milióna ľudí zomrelo na TB v roku 2019 (1,5 milióna v roku 2018) [1]. Ešte 
znepokojujúcejšia je prevalencia kmeňov nereagujúcich na liečbu v dôsledku rezistencie (viac 
ako 500 000 v roku 2019). S rastúcim výskytom multi-drug rezistentných kmeňov (MDR) 
a extensively drug rezistetných kmeňov (XDR) rastie potreba nových individuálnych 
liečebných režimov [2]. Včasná diagnostika a správna liečba môžu znížiť šírenie a vývoj 
rezistentných foriem TB, ale nedostatok vhodných diagnostických nástrojov predstavuje 
významný problém [3][4]. Celogenómové sekvenovanie (WGS) je čoraz preferovanejšou 
molekulárno-genetickou metódou na diagnostiku TB a klinické laboratóriá sa snažia túto 
metódu zaviesť do rutinnej praxe [5]. WGS umožňuje podrobnejšie identifikovať 
jednonukleotidové polymorfizmy (SNPs) a určiť stupeň rezistencie na prvo- a druholíniové 
antituberkulotiká s vyššou citlivosťou v porovnaní s genotypovými metódami používanými 
v súčasnosti (Xpert MTB / RIF, Cepheid, Inc. Sunnyvale, CA, USA, GenoType MTBDRplus / 
sl, Hain Lifescience, GmbH, Nehren, Nemecko) a fenotypovými testami citlivosti [6]. Výhodou 
celogenómového sekvenovania je možnosť využitia získaných dát za účelom molekulárno-
epidemiologickej analýzy, zahŕňajúcej sledovanie prenosu, zhlukovania a taxonómie kmeňov 
M. tuberculosis. 

Cieľom práce bolo identifikovať génové mutácie asociované s rezistenciou na prvolíniové 
antituberkulotiká u kmeňov s potvrdenou fenotypovou rezistenciou.  
MATERIÁL A METÓDY  

V rámci štúdie boli použité bakteriálne kultúry obsahujúci kmene M. tuberculosis 
s fenotypovo potvrdenou rezistenciou na minimálne jedno z prvolíniových antituberkulotík. 
Konkrétne sa jednalo o 52 kmeňov rezistentných na izoniazid, 47 kmeňov rezistentných na 
rifampicín, 24 kmeňov rezistentných na pyrazínamid a 26 kmeňov rezistentných na etambutol. 
Izolácia DNA bola vykonaná s použitím komerčne dodávaného testu QIAamp DNA Mini Kit 
(QIAGEN). Kvantifikácia DNA prebiehala na prístroji Qubit 4.0 a koncentrácia DNA bola 
následne upravená na hodnotu 0,2 – 0,4 ng/μl. Sekvenačné knižnice boli pripravené s použitím 
komerčne dodávaného kitu Nextera XT library preparation kit (Illumina) a samotná sekvenácia 
prebiehala na prístroji Illumina MiSeq. 

Získané sekvenačné dáta boli vyhodnotené za účelom identifikácie SNPs asociovaných 
s rezistenciou prostredníctvom softvérových nástrojov PhyResSe (https://bioinf.fz-
borstel.de/mchips/phyresse/) a TB Profiler (https://tbdr.lshtm.ac.uk/).  
 
VÝSLEDKY 

Kvalita sekvenačných dát bola vyhodnotená softvérom FastQC a funkciou TBstats 
v bioinformatickom nástroji MTBSeq. Miminálne požiadavky na kvalitu sekvenačných dát: 
hĺbka pokrytia genómu 30x a priemerný počet zmapovaných krátkych sekvencii (mapped 
reads) s referenčným genómom (M. tuberculosis H37Rv) 95% boli splnené v prípade všetkých 
skúmaných vzoriek.  

Prítomnosť M. tuberculosis bola potvrdená vo všetkých skúmaných vzorkách.  
Génové mutácie asociované s rezistenciou na izoniazid boli identifikované v 52 vzorkách, 

respektíve so 100% senzitivitou v porovnaní s výsledkami fenotypového testovania citlivosti. 
Identifikované boli mutácie: katG p.Ser315The, katG c.475_476insC, fabG c.-15C>T, inhA 
p.Ile21The. 
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Rezistencia na rifampicín bola stanovená so 100% senzitivitou (vo všetkých 47 fenotypovo 
rezistentných vzorkách). Mutácie asociované s rezistenciou boli identifikované v génoch rpoB 
a rpoC, konkrétne: rpoB p.Asp435Val, rpoB p.Ser450Leu, rpoB p.Gln432Lys, rpoB 
p.Ser450Phe, rpoC p.Gly332Arg, rpoC p.Leu527Val.  

V prípade etambutolu bola rezistencia s využitím celogenómového sekvenovania stanovená 
so 100% senzitivitou (vo všetkých 26 vzorkách).  Mutácie boli identifikované v géne embA 
a embB, konkrétne: embB p.Met306Ile, embB p.Gln497Pro, embB p.Asp435Val, embB 
p.Gly406Cys, embA c.-12C>T.  

Najnižšia hodnota senzitivity (87,5%) bola preukázaná v prípade rezistencie na pyrazínamid, 
keďže prostredníctvom variant calling analýzy nebolo možné identifikovať mutácie asociované 
s rezistenciou v 3 vzorkách. Mutácie boli identifikované v géne pncA: p.Cys138Tyr, 
p.Asp63Ala, p.Phe94Leu, p.Pro69Leu. 
 
DISKUSIA A ZÁVER 

Rýchla a spoľahlivá diagnostika TB predstavuje v dnešnej dobe hlavné riešenie, ako 
redukovať počet prípadov a s nimi spojené úmrtia. V tejto práci sme potvrdili rýchlu 
a spoľahlivú diagnostiku TB s využitím WGS, čo koreluje s doposiaľ publikovanými prácami 
[7].  

Rezistencia na prvolíniové antituberkulotiká bola zo sekvenačných dát stanovená 
s citlivosťou 87,5% (pyrazínamid) - 100% (izoniazid, rifampicín, etambutol) v porovnaní 
s fenotypovým testovaním citlivosti. Získané výsledky priamo korelujú s vedeckými prácami, 
ktoré potvrdili presnosť predikcie rezistencie na prvolíniové antituberkulotiká viac ako 96% 
[8][9]. Najčastejšie vyskytujúce sa mutácie asociované s rezistenciou boli: mutácia 
p.Asp435Val. v géne rpoB (rifampicín), mutácia p.Ser315Thr v géne katG (izoniazid), mutácia 
embB p.Met306Ile (etambutol), mutácia pncA p.His51Arg (pyrazínamid). Najčastejšie 
identifikované mutácie sú v súlade s celosvetovými štúdiami venujúcim sa MDR-TB / XDR-
TB [10]. 

V prípade rezistencie na izoniazid bola v jednej vzorke identifikovaná delécia v upstream 
variante génu furA. Predpokladáme, že delécia priamo súvisí s rezistenciou kmeňa na izoniazid, 
keďže podobné mutácie boli potvrdené aj vo viacerých vedeckých prácach [11]. 

V predkladanej štúdii boli na vyhodnotenie sekvenačných dát použité dva bioinformatické 
programy: PhyResSe a TB Profiler. Pri porovnaní ich citlivostí sme našli len minimálne 
rozdiely. Databáza TB Profiler obsahuje viac mutácii asociovaných s rezistenciou na rifampicín 
(napr. rpoC p.Gly332Arg). Výhodou PhyResSe je funkcia variant calling, ktorá umožňuje 
identifikovať všetky génové varianty vyskytujúce sa v konkrétnom genóme M. tuberculosis,  

Výsledky získané WGS sú pre lekárov a klinických pracovníkov dostupné vo výrazne 
kratšom časovom rámci v porovnaní s výsledkami fenotypového stanovenia citlivosti. Okrem 
už spomenutých výhod poskytujú sekvenačné dáta možnosť študovať rezistenciu aj na 
najnovšie používané antituberkulotiká (vrátane bedachilínu a linezolidu) a sledovať prenos 
a ohniská tuberkulózy na medzinárodnej úrovni.  

 
POUŽITÁ LITERATÚRA 
1. Global tuberculosis report 2020 n.d. 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240013131 (accessed March 23, 2021). 
2. Dheda K, Gumbo T, Maartens G, Dooley KE, McNerney R, Murray M, et al. The 

epidemiology, pathogenesis, transmission, diagnosis, and management of multidrug-
resistant, extensively drug-resistant, and incurable tuberculosis. Lancet Respir Med 
2017;5:291–360. 

3. Daley CL, Caminero JA. Management of multidrug resistant tuberculosis. Semin Respir 
Crit Care Med 2013;34:44–59.  



 
 

58 
 

4. Lynch JB. Multidrug-resistant Tuberculosis. Med Clin North Am 2013;97:553–79.  
5. Cirillo DM, Miotto P, Tortoli E. Evolution of phenotypic and molecular drug 

susceptibility testing. Adv. Exp. Med. Biol., vol. 1019, Springer New York LLC; 2017, 
p. 221–46.  

6. Witney AA, Cosgrove CA, Arnold A, Hinds J, Stoker NG, Butcher PD. Clinical use of 
whole genome sequencing for Mycobacterium tuberculosis. BMC Med 2016;14.  

7. Cirillo DM, Cabibbe AM, De Filippo MR, Trovato A, Simonetti T, Rossolini GM, et al. 
Use of WGS in Mycobacterium tuberculosis routine diagnosis. Int. J. Mycobacteriology, 
vol. 5, Elsevier Ltd; 2016, p. S252–3.  

8. Papaventsis D, Casali N, Kontsevaya I, Drobniewski F, Cirillo DM, Nikolayevskyy V. 
Whole genome sequencing of Mycobacterium tuberculosis for detection of drug 
resistance: a systematic review. Clin Microbiol Infect 2017;23:61–8.  

9. Macedo R, Nunes A, Portugal I, Duarte S, Vieira L, Gomes JP. Dissecting whole-genome 
sequencing-based online tools for predicting resistance in Mycobacterium tuberculosis: 
can we use them for clinical decision guidance? Tuberculosis 2018;110:44–51.  

10. Coll F, Phelan J, Hill-Cawthorne GA, Nair MB, Mallard K, Ali S, et al. Genome-wide 
analysis of multi- and extensively drug-resistant Mycobacterium tuberculosis. Nat Genet 
2018;50:307–16.  

11. Siu GKH, Yam WC, Zhang Y, Kao RYT. An upstream truncation of the furA-katG 
operon confers high-level isoniazid resistance in a Mycobacterium tuberculosis clinical 
isolate with no known resistance-associated mutations. Antimicrob Agents Chemother 
2014;58:6093–100.  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POKROKY VO FARMAKOLÓGII  
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE XVI 

 
 
 
 

Editor: 
doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD. 

 
 
 

Prvé vydanie. 
Vydala Univerzita Komenského v Bratislave pre Farmaceutickú fakultu 2021 

Vytlačil KO & KA spol. s.r.o., Bratislava 
 
 

ISBN: 978-80-223-5255-0 
 


