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Predslov 
 

Vážený čitateľ, 

dostáva sa Vám do ruky recenzovaný zborník vedeckých prác, ktorých tézy boli 

prezentované v rámci vedeckého podujatia „Deň mladých farmakológov 2018“. 

Tradične sa táto svieža vedecká udalosť, ktorá je venovaná dvom významným 

osobnostiam slovenskej farmakológie, koná druhý štvrtok v novembri a uplynulý ročník 

mal už poradové číslo XXIII.  

„Deň mladých farmakológov“ je vnímaný ako interaktívna komunikácia medzi 

začínajúcimi vedeckými pracovníkmi a často predstavuje prvotné prezentovanie 

vlastných výsledkov dizertačných projektov. Autori boli oslovení publikovať práce nielen 

v tomto zborníku, ale aj v indexovanom (SCOPUS) časopise European Pharmaceutical 

Journal, ktorého domovskou adresou je Univerzita Komenského v Bratislave, 

Farmaceutická fakulta. To znamená, že v prvej časti tohto zborníka nájdete originálne 

práce písané výlučne pre tento zborník, a v druhej časti sú práce publikované v European 

Pharmaceutical Journal. Sme potešení, že - hoci je platforma pre publikovanie rôzna, 

a 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 prehľadovým 

článkom, ktorý vznikol na základe vyžiadanej prednášky, ktorá pojednáva o toxickej 

úlohe hyperglykémie pri iniciácii a rozvoji diabetickej periférnej neuropatie. 

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. 

Prajem Vám príjemné čítanie a možno nájdete v nasledujúcich článkoch 

inšpiráciu aj pre vlastný výskum. 

 

V Bratislave, september 2019 

                                                                                       

                                                                    prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH 

                                                                                                editor 
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MECHANIZMY GLUKÓZOVEJ TOXICITY V ETIOLÓGII 

DIABETICKEJ PERIFÉRNEJ NEUROPATIE 

MECHANISMS OF GLUCOSE TOXICITY IN THE ETIOLOGY 

OF DIABETIC PERIPHERAL NEUROPATHY  
 

Prnová M 

 

Centrum experimentálnej medicíny, Ústav experimentálne farmakológie a toxikológie, 

Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika 

 

Abstrakt: Periférna neuropatia je najčastejšou chronickou komplikáciou 

ochorenia diabetes mellitus. Dôsledkom dlhodobej hyperglykémie je spustenie 

metabolických dráh vedúcich k poškodeniu periférnych nervov. Ide predovšetkým 

o mechanizmy glukózovej toxicity dané zvýšeným odbúravaním nadbytočnej 

glukózy polyolovou dráhou, zvýšenou tvorbou koncových produktov pokročilej 

glykácie, aktiváciou proteínkinázy C, zvýšeným oxidačným stresom ako i ďalšími 

faktormi vrátane nadmerného uvoľňovania cytokínov. V tomto prehľade sa 

diskutuje o najdôležitejších metabolických cestách, ktoré prispievajú k poškodeniu 

periférnych nervov u diabetických pacientov. Tieto nedávne pokroky v 

porozumení patogenézy diabetickej neuropatie pripravujú cestu pre rozvoj terapie 

založenej na zúčastnených mechanizmoch. 
 

Summary: Peripheral neuropathy is the most prevalent chronic complication of 

diabetes mellitus. The consequence of long-term hyperglycemia and downstream 

metabolic cascade leads to peripheral nerve injury through an increased flux of the 

polyol pathway, enhanced advanced glycation end‐products formation, activation 

of protein kinase C, increased oxidative stress, as well as other factors including 

the excessive release of cytokines. The most relevant metabolic pathways that 

contribute to peripheral nerve injury in diabetic patients are discussed in this 

review. These recent advances in understanding of diabetic neuropathy 

pathogenesis are paving the way for serious mechanism-based therapy 

development. 

 

Kľúčové slová: diabetes mellitus, diabetická periférna neuropatia, diabetické 

komplikácie  

Keywords: diabetes mellitus, diabetic peripheral neuropathy, diabetic complications  

 

 
 

ÚVOD 

Pacienti dlhodobo postihnutí ochorením diabetes mellitus (DM) trpia 

pridruženými ochoreniami, ktoré sa súhrnne nazývajú neskoré diabetické komplikácie 

(DK). Tie sú spôsobené rôznymi patobiochemickými mechanizmami spôsobenými 

nedostatkom inzulínu, hyperglykémiou, či narušeným transportom glukózy do bunky. 

Medzi neskoré DK sa zaraďuje neuropatia, nefropatia, katarakta, retinopatia, angiopatia 
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a iné (depresia, demencia, sexuálna dysfunkcia, periodontitída, zápaly, znížená imunita, 

a i.; 1,2). 

Dôsledkom mikrovaskulárnej patológie retiny, renálneho glomerulu a periférnych 

nervov vzniká u diabetikov slepota, poškodenie obličiek a neuropatia. Diabetes urýchľuje 

aterosklerotické makrovaskulárne choroby ovplyvňujúce artérie, ktoré zásobujú krvou 

mozog a srdce. Poškodenie týchto artérií môže viesť k infarktu, mŕtvici a amputácii 

dolných končatín (3). Viac ako polovica všetkých jedincov s cukrovkou v konečnom 

štádiu diabetu trpí neuropatiou. Riziko jednej alebo viacerých amputácií dolných končatín 

sa odhaduje až na 15%. Aj keď diabetická neuropatia zasahuje primárne periférne nervy, 

existujú štúdie ktoré dokazujú poškodenie aj CNS (1). 

Diabetes môže spôsobiť niekoľko typov poškodenia periférneho nervového 

systému (PNS). Najbežnejším typom poškodenia nervov je bilaterálne a symetrické 

poškodenie nervov nôh s distálnym až proximálnym gradientom závažnosti. Pretože tento 

typ poškodenia nervov je taký častý,  je táto neuropatia synonymne nazývaná diabetická 

periférna neuropatia (DPN; 4). DPN je primárne porucha zmyslových nervov a na jej 

začiatku často trpia pacienti pozitívnymi zmyslovými symptómami na nohách, ako sú 

bolesť, mravčenie a pichanie (parestézia), ako aj negatívnymi symptómami, ako je 

znížená citlivosť; narušené zmyslové spracovanie môže vyvolať bolestivú reakciu na 

nebolestivý podnet (alodýnia) alebo zvýšená citlivosť na bolestivé podnety 

(hyperalgézia). 

Za posledných viac ako 30 rokov sa vedci snažia identifikovať metabolické dráhy 

vedúce k vzniku DPN. Ide hlavne o porozumenie patologickej dôležitosti aktivácie 

polyolovej dráhy, izoforiem hexosamínovej dráhy a proteínkinázy C (PKC), akumulácie 

koncových produktov pokročilej glykácie (AGEs) v diabetickom nerve; obrázok 1) 

Každá z týchto dráh môže poškodiť samotný nerv. Kolektívne však spôsobujú 

nerovnováhu v mitochondriálnom redoxnom stave a vedú k nadmernej tvorbe 

mitochondriálnych a cytosolických reaktívnych foriem kyslíka (ROS; 5). 

 

 
 

Obrázok 1: Patologické dráhy podieľajúce sa na rozvoji chronických diabetických 

komplikácií. Spracované podľa (3). 
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POLYOLOVÁ DRÁHA   
Polyolová dráha je dvojkrokovou dráhou, ktorá v prvom a rýchlosť-limitujúcom 

kroku utilizuje glukózu pri konverzii na sorbitol. Táto reakcia je katalyzovaná enzýmom 

aldózareduktáza (ALR2) za prítomnosti kofaktora NADPH (nikotinamid-

adenindinukleotidfosfát, obrázok 2). NADPH vstupuje ako kofaktor do mnohých 

metabolicky významných redukčných reakcií ako napríklad kofaktor glutatión reduktázy. 

Glutatión reduktáza je detoxifikačný enzým ktorý katalyzuje redukciu oxidovaného 

glutatiónu (GSSH) na redukovanú formu glutatiónu GSH (6). Akumulácia sorbitolu, 

ktorý nie je schopný difundovať cez membrány, v bunke spôsobuje osmotický stres, čo 

má za následok elektrolytickú nerovnováhu a vznik katarakty, poškodenie periférnych 

nervov, prípadne osmotické narušenie buniek kapilár (7). 

Druhým krokom polyolovej dráhy je utilizácia sorbitolu a jeho premena  na 

fruktózu pomocou sorbitoldehydrogenázy za  súčasnej redukcie NAD+ na NADH 

(obrázok 1). Zvyšujúci sa pomer NADH : NAD+ v bunke spôsobuje inhibíciu aktivity 

enzýmu glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenázy, čím zvyšuje koncentráciu triózafosfátov. 

Ich zvýšená koncentrácia indukuje zvýšenú tvorbu metylglyoxálu (prekurzor AGEs) a 

diacylglycerolu (cez α-glycerol-3-fosfát), čím aktivuje PKC (8). Vyčerpaním NAD+ v 

bunke sa deaktivuje deacetylázový proteín Sirt1. Ten ovplyvňuje rozvoj inzulínovej 

rezistencie najmä cez adipokíny a inzulínovú signalizáciu, ale ovplyvňuje i samotnú 

inzulínovú produkciu v β-bunkách (9). Zvýšený pomer NADH/NAD+ umožňuje zvýšenú 

aktiváciu NADH dehydrogenázy v komplexe 1 dýchacieho reťazca v mitochondriách, čo 

vedie k zvýšenej tvorbe reaktívnych foriem kyslíka (ROS; 10). 

Polyolová dráha konvertuje glukózu na fruktózu. Pretože fruktóza a jej metabolity 

fruktóza-3-fosfát a 3-deoxyglukozón sú glykemické činidlá neenzýmovej glykácie, tok 

glukózy cez polyolovú dráhu taktiež zvyšuje tvorbu produktov pokročilej glykácie (11). 

 

 
 

Obrázok 2: Zvýšený tok glukózy polyolovou dráhou u diabetikov iniciuje mechanizmy 

vedúce k vzniku diabetických komplikácií. 
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Vplyv zvýšeného toku glukózy polyovou dráhou na rozvoj DPN bol dokázaný aj 

na úrovni in vivo. Na modeli diabetu u potkanov  inhibítory aldózareduktázy zmierňovali 

poškodenia ako znížená  rýchlosť vedenia nervov (NCV) či poškodená štruktúra nervov. 

Taktiež, diabetické myši s deficienciou aldózareduktázy mali normalizovanú funkciu 

a fyziológiu nervov (12). Na druhej strane, zvýšená expresia aldózareduktázy zhoršila 

neuropatiu u diabetických myší. Vzhľadom na priaznivé výsledky  na úrovni zvieracích 

modelov in vivo bolo vyvinutých mnoho inhibítorov aldózareduktázy. Tie sa dostali do 

viac ako 32 klinických testov v USA, Kanade, Európe a v Japonsku. Avšak všetky 

skončili neúspechom, ktorý je pripisovaný zlému dizajnu klinických štúdií, neschopnosti 

látky interagovať s PNS,  alebo hepatotoxicitou liečiva pri účinnej dávke (5). 
 

HEXOZAMÍNOVÁ A PKC (PROTEINKINÁZA C ) DRÁHA   
Zvýšená glykolýza, ako reakcia na nadbytočnú glukózu, tiež indukuje 

metabolické dráhy, ktorá vedú k poškodeniu periférnych nervov. Glykolýzový 

medziprodukt fruktóza-6-fosfát vstupuje do hexozamínovej dráhy, kde vzniká uridín-5-

difosfát-N-acetylglukozamín (GlcNac). Sacharidová zložka GlcNac je schopná sa viazať 

na serínové/treonínové zvyšky mnohých transkripčných faktorov ako  napríklad Sp-1, 

narušuje lipidovú homeostázu, podporuje zápal a poškodenie tkanív s pasívnym 

transportom glukózy ako sú napríklad periférne nervy (13). Zvýšená glykolýza tiež vedie 

k akumulácii dihydroxyacetonfosfátu, ktorý je následne premieňaný na diacylglycerol 

(DAG). Zvýšená hladina DAG je asociovaná s tkanivami, ktoré sú postihované 

diabetickýcmi komplikáciami. Jedná sa najmä o periférne nervy, kde DAG aktivuje 

neuronálnu PKC (14). Aktivovaná PKC vedie k viacerým metabolickým poruchám, ktoré 

sa spájajú s inzulínovou rezistenciou, s narušením funkcie Na/K-ATPázy, k zmene 

génovej expresie vaskulárneho endoteliálneho rastového faktora (VEGF) a 

transformujúceho rastového faktora B (TGF-), čo vedie k vazokonstrikcii, hypoxii a 

neuronálnemu poškodeniu. 

Bolo vyvinutých mnoho inhibítorov PKC. Najúspešnejší z nich bol inhibítor β-

PKC, ruboxistaurín (LY333531, RBX or Arxxant™; Eli Lilly and Company, 

Indianapolis, IN). Testoval sa podobne ako inhibítory aldózareduktázy na zvieracích 

modeloch diabetu s cieľom zmierniť rozvoj mikrovaskulárnych komplikácií u človeka. 

Avšak ukázal sa neúčinný na  diabetickú retinopatiu, nefropatiu, ale aj na DPN (15, 16). 

Ako dôvod jeho neúčinnosti sa udáva neschopnosť atakovať PNS (17). 

 

NEENZÝMOVÁ GLYKÁCIA  
V Maillardovej reakcii glukóza reaguje s aminoskupinami proteínov za vzniku 

Amadoriho produktov, ktoré následne vedú k tvorbe ireverzibilných produktov glykácie, 

známych ako AGEs (Advanced Glycation Endproducts). AGEs sieťujú esenciálne 

proteíny, menia ich funkciu a spôsobujú poškodenie buniek. AGEs sa tiež viažu na 

bunkové receptory, predovšetkým na receptor pre AGE (RAGE), ktorý aktivuje 

signalizačnú kaskádu sprostredkovanú čiastočne aktiváciou jadrového faktora-kappa B 

(NF-KB). Vazokonstrikcia, zápal a strata neurotrópnej podpory boli zistené aj v PNS 

hlodavcov sekundárne po aktivácii RAGE (18), zatiaľ čo akumulácia AGEs je prítomná 

v periférnych nervoch pacientov s DPN a T2D (19). Najsľubnejším inhibítorom tvorby 

AGE bol aminoguanidín. Bol účinný na hlodavcoch, avšak u ľudí vykazoval závažné 

nežiaduce účinky (5). 
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DYSLIPIDÉMIA A INZULÍNOVÁ REZISTENCIA  
Nedávne štúdie u pacientov s DM1 zistili, že kontrola hladiny glukózy v krvi 

zohráva dôležitú úlohu v prevencii neuropatie, avšak neplatí to pre pacientov s DM2 (20). 

Preto pravdepodobne existujú ďalšie faktory, ktoré indukujú neuropatiu v DM2. Zistilo 

sa, že výskyt dyslipidémie pri DM2 je vysoký a narušená lipidová homeostáza je spojená 

s diabetickou neuropatiou (21). U myší, ktoré boli kŕmené so stravou s vysokým obsahom 

tukov, sa vyvinula DPN aj po vymiznutí hyperglykemického stavu (22, 23). Myši, ktoré 

boli kŕmené štandardnou stravou vykazovali zmiernenú citlivosť na mechanickú bolesť, 

zatiaľ čo myši s vysokým obsahom tukov v diéte vykazovali hyperalgéziu (24). 

Hoci sa za hlavnú príčinu DPN považuje dlhodobá chronická hyperglykémia, u 

pacientov s glukózovou intoleranciou alebo prediabetom sa môže tiež vyvinúť DPN. Keď 

sa diabetickým potkanom znížila hladina inzulínu na 2 ng/ml, ich citlivosť na mechanickú 

bolesť sa zmenila ešte pred výskytom hyperglykémie. Keď sa objavila DPN vyvolaná 

hyperglykémiou, ich hladiny inzulínu klesli pod 0,3 ng/ml (25). Zhoršená signalizácia 

inzulínu alebo nedostatok inzulínu v periférnych neurónoch môže teda indukovať DPN. 

Pri mechanickom poškodení periférnych nervov, ale aj v diabete sa expresia 

neuronálneho inzulínového receptora zníži. Inzulínové receptory sa hojne exprimujú v 

neurónoch dorzálnych koreňových ganglií a axónoch periférnych nervov (26). 

Intervenčná terapia DM1 v prevencii rozvoja DPN spočíva hlavne v kontrole 

hladiny glukózy v krvi, aby sa ochránili nervové funkcie. U DM2 sa stratégia v terapii 

často kombinuje s inými rizikovými faktormi, ako je koronárne ochorenie srdca, 

dyslipidémia, obezita a hypertenzia. Výskyt dyslipidémie pri DM2 je vysoký. Výskum 

naznačil, že dyslipidémia môže byť hlavnou príčinou neuropatie u diabetu typu 2. V štúdii 

diabetickej neuropatie typu 2 sa teda môžeme pokúsiť nájsť nové terapeutické ciele zo 

syndrómu metabolizmu, ako je dyslipidémia, obezita a hypertenzia. Existujú rozsiahle 

výskumy o vzťahu medzi hematoencefalickou bariérou a komplikáciami pri cukrovke, 

zatiaľ čo hematoneuronálna bariéra (HNB) sa študuje len zriedka. Jedným z prvkov HNB 

je pericyt. Preto sa pericyty a HNB môžu stať novými cieľmi budúcej štúdie zameranej 

na liečbu DPN. 

 

 

ZÁVER 
Dlhodobá hyperglykémia vedie k indukcii mnohorakých mechanizmov 

podieľajúcich sa na etiológii DPN. Významnú úlohu zohráva predovšetkým zvýšený tok 

glukózy polyolovou dráhou vedúci k zvýšenému osmotickému stresu, tvorbe voľných 

radikálov ale aj produktov AGEs. Zvýšená glykolýza zase vedie k narušeniu lipidovej 

homeostázy, inzulínovej rezistencii, či k aktivácii PKC. Neenzýmová glykácia má za 

následok zmenu funkcie endogénnych proteínov vrátane enzýmov. Nedávne poznatky 

navyše  poukazujú na významný vplyv inzulínu a poškodených  inzulínových receptorov  

v kombinácii s dyslipidémiou na rozvoj DPN. Heterogenita indukcie DPN je 

pravdepodobne príčinou, prečo akákoľvek monoterapia doposiaľ zlyhala. Mechanizmy 

DPN sú mnohoraké a ich poznanie je kľúčové pre vývoj úspešnej terapie. 
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Abstrakt: Chlorella pyrenoidosa je jednobunková zelená riasa široko používaná 

ako doplnok stravy, obsahujúca cenný zdroj živín s pozoruhodne rozmanitými 

fyziologickými, biochemickými a farmakodynamickými vlastnosťami. Početné 

experimenty dokázali rôzne farmakologické účinky extraktu z riasy, vrátane 

antibakteriálneho a značného protizápalového účinku. Cieľom tejto pilotnej štúdie 

bolo determinovať preventívny a terapeutický účinok zeleného komplexného 

glykokonjugátu izolovaného z Chlorelly na dýchacie cesty samcov morčiat 

v podmienkach experimentálne indukovanej alergickej astmy. V piatich skupinách 

bol alergický zápal dýchacích ciest vyvolaný ovalbumínom počas 21 dní. U jednej 

skupiny sa komplex Chlorella podával preventívne (50 mg/kg telesnej hmotnosti, 

p.o.) od 7. deň senzibilizácie. Dvom ďalším skupinám bol komplex podávaný 

terapeuticky v množstve 25 alebo 50 mg/kg telesnej hmotnosti p.o. počas 14 dní 

po senzibilizácií. Pozitívnej kontrolnej skupine bol podávaný inhalačne budesonid 

(5 minút, 3 mg/1 ml). V podmienkach in vivo sme zaznamenali štatisticky 

významnú supresiu kašľa vyvolaného expozíciou zvierat kyseline citrónovej 

a zníženie hodnôt špecifického odporu dýchacích ciest v skupine, ktorej bol 

komplex Chlorella podávaný preventívne. Korešpondujúcim spôsobom bola 

u tejto skupiny zvierat ovplyvnená aj amplitúda kontrakcie izolovanej hladkej 

svaloviny trachey vyvolaná  acetylcholínom a histamínom. Zároveň sme 

zaznamenali signifikantný pokles interleukínu 4 (IL-4) v bronchoalveolárnej 

laváži zvierat porovnateľný s účinkom budesonidu. Vzhľadom na uvedené možno 

konštatovať, že  riasa Chlorella pyrenoidosa predstavuje sľubné nové liečivo v 

prevencii alergického zápalu dýchacích ciest, napr. pre pacientov s bronchiálnou 

astmou. 
 

Summary: Chlorella pyrenoidosa is a single-cell green algae, widely used as a 

dietary supplement, containing a valuable source of nutrient, exhibiting a 

remarkable variety of physiological, biochemical and pharmacodynamic 
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properties. Numerous experiments have demonstrated the various 

pharmacological effects of this algae extract, including antibacterial and 

significant anti-inflammatory effects. The aim of this pilot study was to determine 

the preventive and therapeutic influence of green glycoconjugate complex isolated 

from Chlorella on the guinea pig airways in experimentally induced allergic 

asthma. In the five groups, the allergic airway inflammation was induced by 

ovalbumin for 21 days. In one group, precautionary administration of Chlorella 

complex was started on the 7th day of sensitization (50 mg/kg body weight, p.o.). 

Two other groups were administered on 21st day with Chlorella complex 25 or 50 

mg/kg of body weight, p.o. for 14 days. The positive control group was 

administered with budesonide inhalation (5 minutes, 3 mg/1 ml). In vivo 

conditions, we recorded statistically significant cough suppression due to citric 

acid exposure to animals and a reduction in specific airway resistance values in the 

group, with precautionary administered Chlorella complex. Correspondingly, the 

amplitude of contraction of the isolated smooth muscle trachea caused by 

acetylcholine and histamine was also affected in this group of animals. 

Simultaneously, we observed a significant decrease of the interleukin 4 (IL-4) in 

the bronchoalveolar lavage fluid of animals compared to the effect of budesonide. 

In view of the above, it can be concluded that Chlorella pyrenoidosa is a novel 

drug in prevention of allergic airway inflammation, such as in patients with 

bronchial asthma. 

 

Kľúčové slová: Chlorella pyrenoidosa, astma, obranné mechanizmy  

Keywords: Chlorella pyrenoidosa, asthma, defense mechanisms  

 

 

ÚVOD 

Bronchiálna astma je chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest (DC), ktoré 

vedie k rekurentným epizódam dýchavičnosti, tiesne na hrudníku a kašľa najmä v noci 

alebo nadránom (1, 2). Pri týchto epizódach obvykle dochádza k variabilnej, spočiatku 

reverzibilnej až neskôr trvalej obštrukcii DC (3). Za posledných 40 rokov vzrástla 

prevalencia tohto ochorenia najmä vo väčšine priemyselne vyspelých  krajín sveta (4). 

Napriek neustále sa rozširujúcim poznatkom o  patogenéze ochorenia a bohatej škále 

dostupných liečiv, narastá množstvo pacientov rezistentných na symptomatickú terapiu 

(5). Preto sa v súčasnosti kladie veľký dôraz na prevenciu ochorenia, vďaka čomu rastie 

dopyt aj po rôznych výživových doplnkoch, u ktorých boli potvrdené preventívne účinky 

na rôzne typy ochorení spojených s rozvojom chronického alergického zápalu (6). Medzi 

najpopulárnejšie prípravky sa zaraďujú výživové doplnky z morských a sladkovodných 

rias ako je zelená jednobunková riasa Chlorella pyrenoidosa (7, 8). Obsahuje veľké 

množstvo vitamínov, minerálnych látok, aktívnych polysacharidov, proteínov (9) a 

ďalších dôležitých biologicky aktívnych zložiek (enzýmy, aminokyseliny a karotenoidy) 

(10), vrátane veľkého množstva glykokonjugátov  (11, 12). U mnohých  glykokonjugátov  

boli vedecky overené ich antibakteriálne, protizápalové, imunomodulačné a 

antikoagulačné farmakodynamické účinky (13). Izolovaný komplexný vodný extrakt z  

Chlorelly preukázal v experimente aj schopnosť tlmiť rozvoj alergického zápalu DC u 

myší. V tomto modeli ovalbumínom-indukovaného eozinofilného zápalu DC bola 
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preukázaná štatisticky signifikantná supresia eozinofilnej infiltrácie a expresie 

interleukínu 5 (IL-5; 14). Na základe uvedeného bolo cieľom tejto pilotnej štúdie stanoviť 

vplyv komplexného glykokonjugátu izolovaného z  Chlorella pyrenoidosa na obranné 

reflexy a mechanizmy DC in vivo a in vitro v podmienkach experimentálne vyvolaného 

alergického zápalu DC u morčiat. Kašľový reflex, reaktivitu hladkého svalstva DC a 

množstvo zápalových cytokínov z bronchoalveolárnej laváže sme sledovali v skupinách, 

kde sa komplex podával preventívne a terapeuticky. 

 

MATERIÁL A METÓDY  

Rastlinný materiál. Pomocou alkoholovej extrakcie bol izolovaný  komplexný 

glykokonjugát z Chlorella pyrenoidosa a po následnej purifikácii bola jeho 

polysacharidovo-fenolická štruktúra determinovaná chemickou, chromatografickou a 

spektrálnou analýzou. Experimenty boli realizované na morčatách – samcoch kmeňa 

TRIK s telesnou hmotnosťou v rozmedzí 250-350 g. Zvieratá pochádzali z 

akreditovaného chovu Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej 

akadémie vied, Dobrá Voda a pred vlastnou realizáciou experimentov schválených 

Etickou komisiou JLF UK v Martine boli adaptované na podmienky centrálneho zverinca 

a následne na naše laboratórne podmienky. 

V experimentálnom postupe bolo 50 zvierat rozdelených do nasledujúcich skupín, 

pričom každá skupina pozostávala z 8-10 morčiat: 

1. Zdravé kontrolné nesenzibilizované zvieratá (OVA-). 

2. Negatívna kontrolná skupina: zvieratá senzibilizované ovalbumínom (OVA+). 

3. Pozitívna kontrolná skupina zvierat: senzibilizované zvieratá liečené 

kortikosteroidom budesonidom (jednotlivá dávka  3mg/ml inhalačne 5 minút) po 

dobu 14 dní od senzibilizácie. 

4. Skupina zvierat, ktorej sa preventívne podával komplex Chlorelly od 7.dňa 

senzibilizácie p.o. v dávke  50 mg/kg hmotnosti zvieraťa. 

5. Senzibilizované zvieratá liečené komplexom Chlorelly v dávke 25 mg/kg 

perorálne (p.o.), 14 dní. 

6. Senzibilizované zvieratá liečené komplexom Chlorelly v dávke 50 mg/kg 

perorálne (p.o.), 14 dní. 

 

Experimentálny model alergického zápalu DC. Alergický zápal DC u morčiat bol 

vyvolaný 21-dňovou opakovanou expozíciou alergénu ovalbumínu (5 mg), ktorý bol 

adsorbovaný na hydroxid hlinitý (100 mg Al(OH)3) a podávaný v rovnakých 

dávkach  intraperitoneálne – i.p. a subkutánne – s.c. na 1. deň a na 4., 7. a 14. deň (i.p.). 

Od 16. do 21. dňa bol ovalbumín vo forme 1% roztoku podávaný inhalačne použitím 

tryskového nebulizéra (PARI jet nebuliser, Paul Ritzau, Pari-WerkGmbH, Nemecko) 

pripojeného na vstupný uzatvárací ventil nazálnej komôrky celotelovému 

dvojkomorového bodypletyzmografu (HSE typ 855, Hugo Sachs Elektronic, Nemecko). 

Liečba rôznymi dávkami komplexného glykokonjugátu a budesonidom bola začatá 24 

hodín od aplikácie poslednej dávky alergénu. 

 

Experimentálne indukovaný kašľový reflex. Kašeľ bol vyvolaný počas 3 

minútovej expozície aerosólu kyseliny citrónovej (AC) v koncentrácii 10-3 mol.l-1 

u bdelých morčiat umiestnených v bodypletyzmografe (HSE typ855, Hugo Sachs 

Elektornic, Nemecko). Dvaja nezávislí pozorovatelia monitorovali počet nárazov kašľa, 
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ktorý bol zaznamenaný na základe zmeny prietokovej krivky sprevádzaný typickým 

pohybom  a zvukom zvieraťa pri kašli. 

Stanovenie špecifického odporu DC. Špecifický odpor DC (sRaw) je senzitívny 

prediktor reaktivity hladkej svaloviny DC (HSDC) v in vivo podmienkach. Jeho hodnota 

bola u všetkých vyššie uvedených skupín určená softvérom HSE Pulmodyn Pennock W 

(Hugo Sachs Elektronik, Nemecko) na základe časového posunu zmien tlaku medzi 

jednotlivými komôrkami (nazálnou a torakálnou) pletyzmografu u zvierat krátkodobo 

vystavených aerosólu bronchokonstriktorov - kyseline citrónovej (AC; c = 10-3 mol.l-1), 

histamínu (c = 10-6 mol.l-1) a metacholínu (c = 10-6 mol.l-1). 

 

Meranie reaktivity hladkej svaloviny DC metódou in vitro. Zvieratá sme usmrtili 

transverzálnym prerušením miechy a následne sme im odobrali orgány respiračného 

traktu – pľúca a tracheu. Dva pulmonálne a dva tracheálne stripy boli umiestnené do 

orgánového kúpeľa s Krebs-Henseleitovým roztokom (v mmol.l-1: NaCl 110,00; KCl 

4,80; CaCl2 2,35; MgSO4 1,20; KH2PO4 1,20; NaHCO3 25,00; glukóza 10,00) 

temperovaným na teplotu 37 °C a saturovaným pneumoxidom (95 % O2 + 5 % CO2). 

Pomocou aparatúry Experimetria-ISO-09-TSZ8 (Maďarsko) so zabudovaným softvérom 

sme sledovali a zaznamenávali kontraktilnú odpoveď izolovanej HSDC. Po adaptačnej 

fáze sme aplikovali do orgánového kúpeľa kontraktilné mediátory acetylcholín a histamín 

(100μl) v kumulatívnych koncentráciách od 10-8 mol.l-1  do 10-3 mol.l-1. 

 

Detekcia hladín pro- a protizápalových cytokínov. V supernatante 

z bronchoalveolárnej laváže boli stanovené koncentrácie pro- a protizápalových 

cytokínov použitím  komerčného vyšetrovacieho kítu TH1/TH2 Panel, 9-Plex, Bio-Plex 

Pro™ Human Cytokine (Bio-Rad, USA) podľa postupu od výrobcu. Výstupné dáta boli 

vyhodnotené Bio-Plex Manager softvérom (súčasť prístroja BioPlex, Bio-Rad, USA). 

Metodika, ktorú využíva Bio-Plex® 200 Systém, spočíva vo vizualizácii reakcie medzi 

sledovaným biomarkerom a protilátkou viazanou na magnetické guľôčky 

fluorescenčným indikátorom. Softvérovým spracovaním intenzity fluorescenčného 

signálu sa stanoví výsledná hodnota príslušného cytokínu v pg/ml. 

 

Štatistická analýza zaznamenaných údajov. Namerané výsledky sme ďalej 

hodnotili použitím jednocestnej ANOVA a Bonferroni post-hoc testu. Jednotlivé hodnoty 

v grafoch predstavujú priemerné hodnoty a farebne vyznačené odchýlky uvádzajú 

štandardnú chybu priemeru (± SEM). Za štatisticky signifikantný rozdiel vo výsledkoch 

bola považovaná minimálna hodnota p<0,05 v porovnaní s kontrolnými skupinami. 

 

 

 

VÝSLEDKY 

Štatisticky signifikantný pokles  počtu nárazov kašľa v porovnaní s negatívnou 

senzibilizovanou skupinou zvierat bol potvrdený u všetkých skupín zvierat, ktorým bol 

podávaný komplexný glykokonjugát z Chlorelly (obrázok 1). 
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Obrázok 1: Zmeny v počte kašľov pri preventívnom a terapeutickom podávaní komplexu z 

Ch. pyrenoidosa v porovnaní s jednotlivými kontrolnými skupinami.  #p<0,05 vs zdravá 

skupina,  *p<0,05 vs ovalbumín. 

 

Štatisticky signifikantný pokles  počtu nárazov kašľa v porovnaní s negatívnou 

senzibilizovanou skupinou zvierat bol potvrdený u všetkých skupín zvierat, ktorým bol 

podávaný komplexný glykokonjugát z Chlorelly (obrázok 1). 

V in vivo experimentálnych podmienkach sme otestovali účinok perorálne 

podávanej polysacharidovej vzorky aj na reaktivitu DC. V skupine, kde bol komplexný 

glykokonjugát z Chlorelly podávaný preventívne, štatisticky signifikantne poklesli 

hodnoty sRaw po inhalácií všetkých použitých bronchokonstriktorov v porovnaní 

s negatívnou senzibilizovanou skupinou zvierat. Pozorovaná signifikantná supresia 

hodnôt sRaw po inhalácií AC a histamínu bola aj u zvierat, ktorým sa glykokonjugát 

podával terapeuticky v oboch dávkach- 25 a 50 mg/kg hmotnosti zvieraťa, avšak hodnoty 

sRaw namerané po expozícií metacholínu zostali výrazne zvýšené (obrázok 2). 
 

 

 
 

 

Obrázok 2: Zmeny v sRaw za bazálnych podmienok (norma) a po inhalácií kyseliny 

citrónovej (AC), histamínu a metacholínu vo všetkých skupinách. #p<0,05 vs zdravá skupina; 

*p<0,05 vs ovalbumín. 

 

V podmienkach in vitro, po podaní kumulatívnych koncentrácií acetylcholínu 

a histamínu bola reaktivita izolovanej tracheálnej HSDC štatisticky významne 

redukovaná u zvierat, ktorým bol komplexný glykokonjugát podávaný preventívne 

v porovnaní s negatívnou, ale aj pozitívnou kontrolnou skupinou (obrázok 3). Pri 
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sledovaní kontrakčnej odpovede HSDC z izolovaných pľúcnych stripov v podmienkach 

in vitro neboli potvrdené relevantné signifikantné zmeny porovnateľné s ovplyvnením 

tracheálnych prúžkov. 

 

 
 

Obrázok 3: Kontrakčná odpoveď tracheálnej hladkej svaloviny na kumulatívne 

koncentrácie acetylcholínu a histamínu (10nM-1mM) pridaného do orgánového kúpeľa k 

izolovaným stripom. #p<0,05 vs budesonid *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 vs zdravá skupina. 
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Hladiny prozápalových cytokínov IL-4, IL-5, IL-13 a tumor-nekrotizujúceho 

faktoru (TNF) alfa boli merané vo vzorkách  bronchoalveolárnej laváže zvierat. 

Štatisticky signifikantné zníženie hladiny IL-4 bolo pozorované vo všetkých skupinách, 

ktorým bol podávaný komplexný glykokonjugát zo zelenej riasy Chlorella. Tento pokles 

bol porovnateľný s budesonidom (obrázok 4). 

 

 

 
 

Obrázok 4: Kontrakčná odpoveď tracheálnej hladkej svaloviny na kumulatívne 

koncentrácie acetylcholínu a histamínu (10nM-1mM) pridaného do orgánového kúpeľa k 

izolovaným stripom. #p<0,05 vs budesonid *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 vs zdravá skupina. 

 

 

DISKUSIA A ZÁVER 

Cieľom štúdie bolo objasniť účinok komplexného glykokonjugátu izolovaného 

z chlorelly ako potenciálneho zdroja nových liečiv v prevencii a liečbe astmy. U morčiat 

senzibilizovaných ovalbumínom sme testovali, aký účinok má 14-dňová aplikácia 

komplexu z chlorelly podávaná počas senzibilizácie a po senzibilizácií na obranné 

mechanizmy DC. 

Výsledky štúdie preukázali výrazný kašeľ-supresívny účinok 

glykokonjugátového komplexu v preventívnej, rovnako aj terapeutickej aplikácii. V 

oboch terapeutických postupoch antitusická aktivita testovanej látky bola porovnaní 

s negatívnou senzibilizovanou kontrolnou skupinou zvierat. Nakoľko podobný pokles 

počtu kašľov bol zistený aj v prípade pozitívnej kontrolnej skupiny liečenej budesonidom 

predpokladáme, že antitusický účinok glykokonjugátu je pravdepodobne dôsledkom 

protizápalového pôsobenia. 

V in vivo experimentálnych podmienkach sme otestovali účinok perorálne 

podávanej glykokonjugátovej vzorky aj na reaktivitu DC. Preventívne podávaný komplex 

z Chlorelly signifikantne znižoval hodnoty sRaw po inhalácií všetkých použitých 

bronchokonstriktorov v porovnaní s kontrolnou senzibilizovanou skupinou zvierat. K 

supresii hodnôt sRaw  po inhalácií AC a histamínu viedlo aj terapeutické podávanie 

komplexu z riasy, avšak pri bronchokonstrikcii sprostredkovanej metacholínom sa 

kontrakčná aktivita DC zvierat liečených glykokonjugátom paradoxne zvýšila. Toto 

zistenie považujeme za veľmi významné, pretože bronchodilatačný účinok preventívne 

podávaného komplexu z chlorelly môže byť výsledkom ovplyvnenia rozvoja zápalového 

procesu DC. 
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Účinok testovanej substancie na reaktivitu HSDC v podmienkach in vitro sme 

testovali pomocou metodiky orgánového kúpeľa, kde sme priamo k biologických 

vzorkám po počiatočnom prekontrahovaní HS pridávali stúpajúce koncentrácie 

acetylcholínu a histamínu. Najvýraznejší pokles amplitúdy kontrakcie izolovanej hladkej 

svaloviny sme zaznamenali priamo na vzorkách tracheálnych stripov zo skupiny, kde sa 

glykokonjugátový komplex podával preventívne. Tento pokles bol štatisticky významný 

nielen v porovnaní s negatívnou, ale aj s pozitívnou kontrolnou skupinou. 

Bronchiálna astma ako zápalové ochorenie DC je riadené aktiváciou Th2 

lymfocytov, ktoré produkujú rôzne zápalové cytokíny, akými sú IL-4, IL-13 a IL-5.  IL-

4 a IL-13 stimulujú B bunky k produkcii IgE protilátok. IL-4 je cytokín, ktorý zodpovedá 

za širokú škálu biologických úloh, napr. indukuje diferenciáciu naivných pomocných T-

buniek (Th0) na Th2 bunky, je zodpovedný za bronchokonstrikciu a hyperprodukciu 

hlienu. IL-5 napomáha aktivácii a stimulácií  proliferácie eozinofilov nachádzajúcich sa 

v DC (3). Keďže IL-4 hrá dôležitú úlohu pri mediácii alergického zápalu, kontraktility 

DC a aktivity pohárikových buniek epitelu, predpokladáme kauzálnu súvislosť medzi 

znížením jeho obsahu v bronchoalveolárnej laváži a zisteným bronchodilatačným 

účinkom glykokonjugátu z chlorelly. Podobný cieľ mali aj Kralovec et al. (14), ktorí 

sledovali vplyv komplexného extraktu z Chlorella pyrenoidosa na hladiny cytokínov 

a eozinofilnú infiltráciu DC u myší senzibilizovaných ovalbumínom. Na rozdiel od 

našich pozorovaní však autori pozorovali zníženie produkcie IL-5, ktorého hladiny 

u morčiat zostali nezmenené. Tieto rozdiely môžu súvisieť s rozdielnou fyziológiou 

imunitného systému myší a morčiat. 

Na základe zisteného bronchodilatačného, protizápalového a antitusického 

účinku preventívne podávaného komplexného glykokonjugátu z Chlorella pyrenoidosa 

konštatujeme, že uvedené liečivo predstavuje novú perspektívnu látku v prevencii vzniku 

a rozvoja chronického alergického zápalu DC, ktorý je základným patogenetickým 

mechanizmom vzniku viacerých respiračných ochorení, vrátane bronchiálnej astmy a tým 

v konečnom dôsledku zlepšiť aj prežívanie pacientov. 

 

Poďakovanie: Táto práca vznikla vďaka podpore grantov APVV 0305-12 a 

VEGA 1/0160/17. 
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Abstrakt: Ischemicko-reperfúzne poškodenie (IRI) obličky môže byť príčinou 

vzniku tubulointersticiálnej renálnej fibrózy, ktorá vedie až k strate funkcie 

obličky. Výsledky našej predchádzajúcej štúdie ukazujú, že izoméry 1-

metyltryptofánu (1-MT) majú protektívny účinok na prefibrózu v dôsledku IRI 

obličiek u potkana - znižujú expresiu α-hladkosvalového aktínu (α-SMA) - 

ukazovateľa prefibrózy obličiek. Počas ischémie dochádza k aktivácii signalizácie 

transformujúceho rastového faktora beta (TGF-β), ktorá reguluje expresiu α-SMA. 

V tejto práci sme preto skúmali, či 1-M-D-T a 1-M-L-T interferujú s TGF-β 

kaskádou, pričom takáto interferencia by mohla chrániť post-ischemické obličky 

pred fibrózou. Sledovali sme teda vplyv stereoizomérov 1-MT na expresiu a 

fosforyláciu proteínov TGF-β signalizačnej kaskády v kultúre fibroblastov. 

Imortalizované myšie embryonálne fibroblasty (NIH/3T3) sme rozdelili do 4 

skupín. Jedna slúžila ako kontrola, trom skupinám bol podávaný TGF-β1 s dĺžkou 

pôsobenia 48h, z nich dvom skupinám boli podávané aj izoméry 1-MT, a to 24h 

pred prvým pridaním TGF-β1 a každých 24h do zozbierania buniek. Expresia 

proteínov TGF-β1 signalizácie bola stanovená metódou western blot. Zistili sme, 

že 48h po stimulácii fibroblastov pomocou TGF-β1 oba izoméry 1-MT znižovali 

expresiu α-SMA. Inkubácia s TGF-β1 ani liečba s 1-M-D-T a 1-M-L-T 

neovplyvňovala expresiu MEK1/2. Fosforylácia ERK1/2 bola signifikantne 

zvýšená v prípade liečby s 1-M-L-T. Fosforylácia JNK bola pôsobením TGF-β1 

signifikantne zvýšená, no izoméry 1-MT ju nemenili. Expresia IDO bola 

signifikantne zvýšená v skupine s 1-M-L-T oproti kontrolnej skupine a vykazovala 

zvyšujúci trend oproti TGF-β1 stimulovanej skupine. Naše výsledky prispievajú k 

objasneniu mechanizmu účinku oboch izomérov 1-MT. Tie sa taktiež ukazujú ako 

sľubný nástroj na terapiu fibrózy nasledujúcej po IRI, na ktorú stále neexistuje 

liečba. 

 

Summary: Renal ischemia-reperfusion injury (IRI) can cause tubulointerstitial 

renal fibrosis leading to a deterioration of renal function. Our previous results show 

that 1-methyltryptophan (1-MT) isomers have a protective effect on prefibrosis 

following renal IRI in rat – they decrease α-smooth muscle actin (α-SMA) 

expression – a key marker of renal prefibrosis. Renal ischemia activates 

transforming growth factor β (TGF-β) signaling pathway that regulates α-SMA 
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expression. Thus, we have investigated the possibility of interaction between 1-M-

D-T and 1-M-L-T with TGF-β cascade that could protect post-ischemic kidneys 

from fibrosis. The aim of this study was therefore to investigate the effect of 1-MT 

stereoisomers on expression and phosphorylation of proteins included in TGF-β 

signaling pathway in fibroblast culture. Immortalized embryonal mouse fibroblasts 

(NIH/3T3) were divided into 4 groups. One served as control, the other three were 

stimulated with TGF-β1 for 48hrs, two of these groups were treated with 1-MT 

isomers, 24 hrs before first TGF-β1 treatment and every 24hrs after until cells were 

harvested. Expression of proteins of TGF-β1 pathway was assessed by western 

blot. Hereby we have shown, that 48 hrs after TGF-β1 stimulation, both 1-MT 

isomers decreased α-SMA expression. MEK1/2 expression was not significantly 

changed by TGF-β1, 1-M-L-T or 1-M-D-T. Phosphorylation of ERK1/2 was 

significantly increased by 1-M-L-T treatment. Phosphorylation of JNK was 

significantly increased by TGF-β1, but not influenced by 1-MT isomer treatment. 

IDO expression has been significantly increased in 1-M-L-T treated group 

compared with control group and showed increasing trend compared with TGF-β1 

stimulated group. Our results contribute to elucidation of 1-MT isomers 

mechanism. These isomers are also promising treatment of fibrosis following IRI, 

whereas such treatment is not currently available. 

 

Kľúčové slová: α-hladkosvalový aktín, indolamín 2,3-dioxygenáza, 1-metyltryptofán, 

transformujúci rastový faktor β  

Keywords: α-smooth muscle actin, indolamine 2,3-dioxygenase, 1-methyltryptophan, 

transforming growth factor β  

 

 
ÚVOD 

Transplantácia obličiek patrí v súčasnosti medzi preferované a efektívne 

terapeutické postupy v prípade konečného zlyhávania obličiek. Neoddeliteľnou súčasťou 

tohto terapeutického postupu je však ischemicko-reperfúzne poškodenie (IRI), 

následkom ktorého môže byť až strata renálneho transplantátu (1). Viaceré štúdie 

ukazujú, že IRI je rizikovým faktorom akútneho poškodenia obličky ako aj akútnej 

a chronickej rejekcie, navyše dĺžka trvania a celkový priebeh IRI významne koreluje so 

skorým zlyhaním renálneho transplantátu a celkovou zvýšenou morbiditou (2). Aj 

napriek neustálemu vývoju farmakoterapie a iných terapeutických postupov je IRI stále 

kritickým problémom transplantácie. 

Patofyziologické zmeny spojené s IRI sú komplexné a nie sú úplne preskúmané 

(3), no zahŕňajú niektoré kľúčové faktory, ako vznik reaktívnych kyslíkových foriem 

(ROS) počas štádia ischémie v obličkách a následné zvýšenie expresie transformujúceho 

rastového faktora β (TGF-β), čo môže viesť k vzniku tubulointersticiálnej renálnej 

fibrózy. Tá ďalej vedie k progresívnej deštrukcii renálneho parenchýmu až k strate 

renálnej funkcie (4). Za hlavný mediátor renálnej tubulointersticiálnej fibrózy je 

považovaný TGF-β, ktorý podporuje produkciu extracelulárnej matrix a proliferáciu 

fibroblastov a myofibroblastov. Následný progres renálnej fibrózy po IRI je asociovaný 

so zvýšenou expresiou α hladkosvalového aktínu (α-SMA, 5), hlavného ukazovateľa 

prefibrózy. 
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V súčasnosti nie je dostupná terapia na fibrózu v dôsledku IRI po transplantácii, 

no existuje liečivo s potenciálom na dosiahnutie takéhoto účinku – inhibítor enzýmu 

indolamín 2,3-dioxygenázy (IDO) 1-metyltryptofán (1-MT). V rámci nášho 

predchádzajúceho výskumu sme zistili, že terapia s izomérmi 1-MT (1-metyl-D-tryptofán 

- 1-M-D-T a 1-metyl-L-tryptofán - 1-M-L-T) znižovala expresiu α-SMA v obličke v 

modeli IRI na potkanovi. Tento efekt bol rôzny v prípade oboch izomérov, závislý od 

dĺžky reperfúzie obličky a nezávislý od aktivity či expresie IDO. Napriek zjavnému nami 

pozorovanému antifibrotickému pôsobeniu izomérov 1-MT v tomto modeli bola 

publikovaná aj štúdia, ktorá popisuje naopak profibrotické vlastnosti 1-MT. Tie sú 

pripisované práve inhibícii IDO, ktorá v našej práci pozorovaná nebola (6), pričom 

profibrotické vlastnosti 1-MT sa prejavili po stimulácii tubulárnych epiteliálnych buniek 

TGF-β. 

Keďže je možné, že izoméry 1-MT teda interferujú so signalizáciou TGF-β, čo 

môže byť podstatou ich antifibrotického účinku, aký sme pozorovali v modeli IRI na 

potkanoch, rozhodli sme sa túto hypotézu otestovať na kultúre embryonálnych myších 

fibroblastov NIH3T3. 

Cieľom našej práce bolo stimulovať fibroblasty priamo rekombinantným TGF-β1 

a podávať im „terapiu“ s 1-M-D-T/1-M-L-T. Použili sme časovú schému z modelu IRI 

na potkanoch s dĺžkou reperfúzie obličky 48 h. Po zozbieraní buniek bolo naším cieľom 

stanoviť expresiu α-SMA a expresiu, resp. fosforyláciu ďalších proteínov TGF-β 

mediovanej kaskády - MEK1/2 (mitogen-activated protein kinase kinase), ERK1/2 

(mitogen-activated protein kinase) a JNK (c-Jun N-terminal kinase). Keďže z našich 

predchádzajúcich dát vyplýva, že izoméry 1-MT pôsobia nezávisle od IDO, jedným 

z našich cieľov bolo aj stanoviť jeho expresiu. 

 

MATERIÁL A METÓDY 
V našom modeli bola použitá komerčne dostupná línia embryonálnych myších 

fibroblastov NIH/3T3. Tie boli kultivované za štandardných podmienok (humidifikovaný 

inkubátor 37°C, 5% CO2) v DMEM médiu (Dulbecco's modified Eagle's medium) s 

obsahom 4,5 g/L glukózy doplnenom 1000 μg/ml streptomycínom a 1000 U/mL 

penicilínom a 10% fetálnym teľacím sérom (FBS). Bunky kultivované v 6-jamkových 

platničkách boli rozdelené do štyroch skupín (n=6): kontrolná skupina (C), skupina 

stimulovaná len rekombinantným TGF-β1 (5 ng/ml) a dve skupiny stimulované TGF-β1  

a zároveň liečené s 1-M-D-T/1-M-L-T (750 µmol/l). Izoméry 1-MT boli pridané 24 h 

pred prvou stimuláciou s TGF-β1 a každých 24 h do zozbierania buniek, čo zodpovedalo 

dávkovacej scheme animálneho modelu vedúceho k tejto štúdii. Expresia α-SMA, pERK 

1/2, ERK 1/2, pJNK, JNK, MEK 1/2 a IDO bola stanovená metódou western blot s 

normalizáciou na GAPDH. Výsledky boli štatisticky vyhodnotené metódou ANOVA 

s LSD post-hoc testom. 

 

VÝSLEDKY  

Zistili sme, že vplyvom stimulácie TGF-β (skupina TGF) dochádzalo k štatisticky 

významnému zvýšeniu relatívnej expresie α-SMA oproti kontrolnej skupine (p<0,05).  

Pridanie 1-M-L-T aj 1-M-D-T malo na expresiu α-SMA signifikantný vplyv – znižovalo 

ju v porovnaní so skupinou stimulovanou iba TGF-β (obrázok 1A; p<0,05). 

Stanovili sme teda relatívnu expresiu (prípadne fosforyláciu) niektorých proteínov 

zapojených v TGF-β signálnej kaskáde, v ktorých by mohlo dochádzať k zodpovedajúcim 

zmenám. Zistili sme, že v prípade expresie MEK1/2 nenastali žiadne zmeny stimuláciou 
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TGF-β ani liečbou s izomérmi 1-MT (obrázok 1B). Ďalej sme stanovili fosforyláciu 

proteínu ERK1/2. Zistili sme, že TGF-β a terapia s 1-M-D-T neovplyvňovali fosforyláciu 

ERK1/2, zmenu sme pozorovali len v skupine s terapiou s 1-M-L-T - dochádzalo k 

zvýšeniu fosforylácie v porovnaní s neliečenou skupinouERK1/2 (obrázok 1C; p<0,05). 

Stimulácia TGF-β mala za následok signifikantné zvýšenie fosforylácie JNK 

(obrázok 1D; p<0,05), no liečba ani jedným izomérom 1-MT túto zvýšenú fosforyláciu 

neovplyvňovala. V prípade expresie IDO (enzýmu, ktorý by mal byť 1-MT izomérmi 

inhibovaný) sme zaznamenali signifikantné zvýšenie jeho expresie v skupine liečenej 1-

M-L-T v porovnaní s kontrolnou skupinou a trend k zvýšeniu v porovnaní so skupinou 

stimulovanou TGF-β (p=0,07, obrázok 2A). 
 

 
 

Obrázok 1: Efekt stimulácie s TGF-β. Stimulácia fibroblastov s TGF-β mala za následok 

signifikantné zvýšenie expresie α-SMA (p < 0,05), liečba s 1-M-D-T aj 1-M-L-T signifikantne 

znížili túto expresiu (A, p < 0,05). Stimulácia s TGF-β ani liečba izomérmi 1-MT nemalo 

štatisticky významný vplyv na expresiu MEK1/2 (B). Terapia s 1-M-L-T spôsobila signifikantné 

zvýšenie fosforylácie ERK1/2 oproti ostatným skupinám (C, p < 0,05). V prípade fosforylácie 

JNK sme pozorovali signifikantné zvýšenie po stimulácii s TGF-β (p < 0,05), liečba 1-MT 

izomérmi však nespôsobila zmeny (D). * vs. C p < 0,05, # vs. TGF p < 0,05, •vs. TGF-1-M-D-T 

p < 0,05. 
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Obrázok 2: Zmeny expresie IDO a reprezentatívne autoluminogramy. V skupine liečenej 1-

M-L-T sme pozorovali zvýšenie expresie IDO v porovnaní s kontrolnou skupinou (p < 0,05) a 

trend k zvýšeniu so skupinou stimulovanou s TGF-β (A, p=0,07). Reprezentatívne snímky 

membrán z western blotu (B). * vs. C p < 0,05, + vs. TGF p = 0,07. 

 

 

DISKUSIA A ZÁVER 

Naše výsledky ukazujú, že stereoizoméry 1-M-T majú antifibrotický efekt v 

modeli fibroblastov stimulovaných s TGF-β – oba izoméry signifikantne znižovali 

expresiu α-SMA. Tento výsledok teda potvrdzuje, že 1-M-D-T aj 1-M-L-T interferujú s 

TGF-β signalizačnou kaskádou. Vyššie uvedené dáta podporujú výsledky, ktoré sme 

získali z našich predchádzajúcich in vivo pokusov, no na druhej strane sú v rozpore so 

závermi autorov iných publikácií. Matheus a kol. publikovali dáta, ktoré práve naopak 1-

M-D-T izomér identifikovali ako profibrotický (6). Ich zistenia hovoria o schopnosti 1-

MT potencovať epiteliálno-mezenchymálny prechod tubulárnych epiteliálnych buniek v 

dôsledku TGF-β, čo sa prejavuje zvýšením migrácie týchto buniek, pričom ide skôr o 

atribút fibroblastov. Zároveň ich výsledky uvádzajú zvýšenie expresie IDO. 

V rámci tohto pokusu sme nezaznamenali zvýšenie expresie IDO po indukcii s 

TGF-β a nami pozorované zvýšenie expresie IDO bolo prítomné iba v prípade pôsobenia 

1-M-L-T. V skupine s použitím D izoméru 1-MT pôsobil nezávisle od expresie IDO. Na 

vylúčenie závislosti pôsobenia izomérov 1-MT od IDO by však bolo žiadúce stanoviť aj 

jeho enzymatickú aktivitu. Ak sa potvrdí, že 1-M-D-T pôsobí IDO nezávisle (ako aj 

v modeli IRI na potkanovi), môžeme predpokladať, že 1-M-D-T pôsobí antifibroticky 

iným, zatiaľ neznámym mechanizmom, ktorý je v súčasnosti predmetom nášho 

skúmania. 

Ponúka sa viacero vysvetlení extrapolovaných z už popísaných účinkov 

stereoizomérov 1-MT. Ako najpravdepodobnejšia sa ukazuje interferencia so 

signalizáciou toll-like receptora (TLR) 4. Aktivácia TLR4 vedie k zvýšeniu expresie 

proteínu NLRP3 v tubulárnych epiteliálnych bunkách a fibroblastoch, čo je aj významný 

komponent patogenézy renálneho IRI. NLRP3 dokáže zvyšovať odpoveď v týchto 

bunkách na stimuláciu TGF-β, a tak aj zvyšovať expresiu α-SMA. Zníženie expresie 

NLRP3 by tak mohlo byť za antifibrotickým účinkom 1-M-T v renálnom IRI. Doterajšie 

štúdie popisujúce vplyv 1-MT na renálnu fibrózu však paradoxne naznačujú, že ide 
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o vplyv negatívny  a to v modeli uretrálnej obštrukcie (6) a aj v modeli s indukciou fibrózy 

pečene s CCl4 prostredníctvom zvýšenej prítomnosti patologických lymfocytov Th17 a 

ich profibrotického cytokínu IL-17 (7). V prospech tejto možnosti hovoria aj naše dáta 

popisujúce pokles ligandov NK buniek na povrchu tubulárnych epiteliálnych buniek 

vplyvom izomérov 1-MT, ktoré sú prostredníctvom TLR4 regulované, pričom tento 

proces spolu s TLR4 hrá dôležitú rolu v renálnom IRI, keďže tubulárne epiteliálne bunky 

tvoria väčšinu renálnych parenchymatických buniek, sú esenciálne pre normálnu 

obličkovú funkciu. 

Interferencia 1-M-L-T s TLR4 bola už predtým pozorovaná v modeli sepsy na 

ošípaných (8) a v prípade 1-M-D-T na dendritických bunkách stimulovaných 

lipopolysacharidom (agonistom TLR4) tak, že tie ďalej smerovali T lymfocyty (T-ly) – 

efektorové bunky imunitného systému kľúčovo zapojené v IRI – k proliferácii na fenotyp 

s priaznivými vlastnosťami v kontexte IRI (9). Tento efekt 1-M-D-T bol spojený so 

zvýšenou fosforyláciou ERK1/2 a MEK1/2. V rámci skúmania mechanizmu nami 

nájdených zmien v expresii SMA, sme našli takúto zvýšenú fosforyláciu ERK1/2 

vplyvom pôsobenia opačného – L izoméru 1-MT. Fosforylácia MEK1/2 zatiaľ nebola 

stanovená. Keďže však ide o pokusy s rôznymi typmi buniek a inou stimuláciou, 

pozorované rozdiely môžu byť spôsobené aj inými faktormi ako len samotnými izomérmi 

1-MT. Zvýšená fosforylácia JNK vplyvom TGF-β nebola v našom pokuse zmenená ani 

jedným  izomérov 1-MT a neposkytuje vysvetlenie mechanizmu účinku nami skúmaných 

molekúl. 

V prípade, že by sa však preukázala závislosť pôsobenia izomérov 1-MT od 

aktivity IDO v tomto modeli, je možné, že inhibícia IDO by mohla aktivovať kinázu 

mTOR. Ďalšia možnosť protektívneho pôsobenia 1-MT je pomocou mTOR. Tryptofán je 

substrátom pre IDO. Tryptofán má taktiež za následok, v prípade jeho dostatku, aktiváciu 

kinázy mTOR. To by sa mohlo prejaviť znížením expresie TLR4 a IL17, ako to bolo 

v minulosti pozorované vplyvom rapamycínu v modeli diabetickej nefropatie (10). 

Navyše viaceré publikácie upozorňujú na obsah samotného tryptofánu aktivujúceho 

mTOR v komerčných zmesiach 1-MT. 

Jednou z možností mechanizmu pôsobenia 1-MT je jeho vplyv na hladinu 

melatonínu, ktorý má antiproliferačný účinok na dermálne fibroblasty. Nielen, že by 

inhibíciou IDO mohlo dôjsť k zvýšeniu dostupnosti tryptofánu (substrátu pre melatonín), 

navyše sám 1-MT zvyšuje expresiu tryptofán hydroxylázy a hydroxyindol O-

metyltransferázy, ktoré sú súčasťou serotonín-melatonínovej cesty degradácie tryptofánu 

(11). 

Mechanizmus pôsobenia izomérov 1-MT v renálnom IRI a na renálnu fibrózu je 

v súčasnosti predmetom nášho ďalšieho výskumu. Výsledky tejto práce prinášajú nové 

poznatky o vlastnostiach 1-M-T – liečiva, ktorého stereoizomér je v súčasnosti 

v klinickom skúšaní, ako aj o  role samotného IDO v transplantácii. 
 

 

Poďakovanie: Táto práca vznikla za podpory grantu VEGA 1/0247/17. 
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Abstrakt: Alergická astma, chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest (DC), 

je charakteristické zvýšenou citlivosťou obranných mechanizmov, najmä 

bronchokonstrikciou a kašľom, ktoré sa rozvíjajú na základe zápalovej odpovede 

a následnej remodelácie tkaniva DC. Viaceré experimentálne štúdie potvrdili 

priaznivý protizápalový, antioxidačný, antialergický a imunomodulačný účinok 

prírodných polyfenolických látok – flavonoidov. Cieľom našej štúdie bolo 

otestovať akútny účinok flavonolu kaempferolu podaného v jednorazových 

dávkach 2, 6 alebo 20 mg/kg p.o. na reaktivitu bronchiálnej hladkej svaloviny 

a citlivosť kašľového reflexu 1h a 5h po podaní u zvierat s ovalbumínom-

indukovaným alergickým zápalom DC v experimentálnych podmienkach 

a porovnať účinnosť kaempferolu so štandardne používanými referenčnými 

liečivami. 21-dňová senzibilizácia zvierat ovalbumínom viedla k zvýšeniu 

špecifického odporu DC (sRaw) a počtu nárazov kašľa v porovnaní so zdravou 

neliečenou skupinou. Jednorazové podanie dávok 6 a 20 mg/kg p.o. preukázalo 

bronchodilatačný účinok 1h po podaní porovnateľný s referenčným liečivom 

salbutamolom, zatiaľ čo účinok najvyššej dávky (20 mg/kg p.o.) pretrval aj 5h po 

podaní, kedy bol už salbutamol neúčinný. Antitusický účinok kaempferolu bol 

pozorovaný u všetkých troch dávok 1h aj 5h po podaní, pričom u dávky 20 mg/kg 

p.o. bol kašeľ-supresívny účinok ešte výraznejší ako u referenčného opioidného 

antitusika kodeínu. Priaznivé akútne bronchodilatačné a antitusické vlastnosti 

kaempferolu môžu predstavovať potenciálny cieľ v prevencii alebo liečbe 

alergickej astmy. 
 

Summary: Allergic asthma, a chronic inflammatory disease of the airways, is 

characterized by increased sensitivity of airway defense mechanisms, mainly 

bronchoconstriction and cough developed as consequences of inflammatory 

response and consecutive airway tissue remodelling. Several experimental studies 

confirmed beneficial anti-inflammatory, antioxidant, antiallergic 

and immunomodulatory effect of natural polyphenolic substances – flavonoids. 

The main aim of our study was to evaluate the acute effect of flavonol kaempferol 

administered in single-doses of 2, 6 or 20 mg/kg p.o. on bronchial smooth muscle 

reactivity and cough reflex sensitivity 1h and 5h after administration to animals 
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with ovalbumin-induced allergic inflammation of the airways under experimental 

conditions and to compare the effectiveness of kaempferol with standardly-used 

reference drugs. 21-days ovalbumin sensitization of animals led to the increase of 

airway specific resistance (sRaw) and number of cough efforts compared to 

healthy untreated group. Single-doses of 6 and 20 mg/kg p.o. exhibited 

bronchodilatory effect comparable with reference drug salbutamol 1h after 

administration whereas the effect of the highest dose (20 mg/kg) lasted even 5h 

after administration when salbutamol was ineffective. Antitussive effect 

of kaempferol was observed 1h and 5h after single administration of all doses 

while the cough-suppressive effect of the dose 20 mg/kg p.o. was more significant 

than in the case of reference opioid antitussive codeine. Beneficial acute 

bronchodilatory and antitussive properties of kaempferol may represent a possible 

target in prevention or treatment of allergic asthma.  

 

Kľúčové slová: alergická astma, kaempferol, obranné mechanizmy dýchacích ciest  

Keywords: allergic asthma, kaempferol, defense mechanisms of the airways  

 

 

ÚVOD 

 

Alergická astma predstavuje chronické zápalové ochorenie charakterizované 

reverzibilnou obštrukciou dýchacích ciest, bronchiálnou hyperreaktivitou, edémom 

sliznice, hypersekréciou hlienu, eozinofilovým zápalom a remodeláciou dýchacích ciest 

(DC). Incidencia ochorenia sa v posledných rokoch neustále zvyšuje, pričom narastá aj 

počet pacientov rezistentných na štandardnú terapiu. Na rozvoji alergického zápalu sa 

spolupodieľa veľké množstvo buniek imunitného systému, najmä mastocytov, bazofilov, 

eozinofilov, neutrofilov a T-lymfocytov, ktoré produkujú širokú škálu mediátorov zápalu 

počas skorej i neskorej fázy imunologickej odpovede (1). Skorú fázu imunitnej odpovede 

predstavuje alergická reakcia I. typu sprostredkovaná protilátkami IgE, pri ktorej 

dochádza k degranulácii mastocytov a bazofilov a uvoľneniu bioaktívnych látok 

(histamínu, leukotriénov, cytokínov, chemokínov, a i.) zodpovedných za vazodilatáciu, 

edém, bronchokonstrikciu a hypersekréciu hlienu. Opakovaná expozícia alergénu APC-

bunkám imunitného systému vedie k aberantnej proliferácii a diferenciácii CD4+ Th2-

lymfocytov, ktoré produkujú najmä cytokíny IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 (oneskorená 

alergická reakcia IV. typu) vedúce k rozvoju bronchiálnej hyperreaktivity, eozinofílii 

a remodelácii stien DC (2, 3). 

Flavonoidy, polyfenolické sekundárne rastlinné metabolity, sa vyznačujú silnými 

antioxidačnými, imunomodulačnými a protizápalovými účinkami, potenciálne 

využiteľnými v komplexnej modulácii mnohých ochorení, vrátane alergickej astmy (5). 

Jedným z predstaviteľov podkupiny flavonolov je látka kaempferol, ktorá 

v experimentánych štúdiách preukázala výrazné zníženie prozápalových cytokínov IL-4, 

IL-5, IL-13 a TNF-α produkovaných Th2-lymfocytmi a IgE v krvi (6), potlačila infiltráciu 

tkaniva eozinofilmi (7), znížila bronchiálnu reaktivitu a produkciu hlienu (8). Cieľom 

našej štúdie bolo otestovať akútny účinok 3 rôznych jednorazových dávok kaempferolu 

(2, 6 alebo 20 mg/kg p.o.) na obranné mechanizmy DC – reaktivitu hladkej svaloviny 

a kašľový reflex u zvierat s experimentálne indukovaným alergickým zápalom 
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v podmienkach in vivo 1h a 5h po podaní látky a porovnať jeho efekt so štandardne 

klinicky používanými referenčnými látkami. 

 

 

MATERIÁL A METÓDY  

V experimente boli použité samce morčiat kmeňa Dunkin-Hartley (300-350 g) 

získané z akreditovaného chovu (Velaz s.r.o., Praha, Česká republika), chované 

za štandardných laboratórnych podmienok a náhodne rozdelené do 4 experimentálnych 

skupín po 6-8 zvierat: zdravá kontrolná skupina, negatívna kontrolná skupina, pozitívna 

kontrolná skupina a skupina, ktorej boli akútne podávaný kaempferol v 3 rôznych 

dávkach (2, 6 alebo 20 mg/kg p.o.). Experimentálny alergický zápal dýchacích ciest bol 

u všetkých skupín zvierat s výnimkou zdravej kontroly vyvolaný 21-dňovou 

senzibilizáciou ovalbumínom. 

V 1. deň senzibilizácie bolo každému zvieraťu podaných 5 mg ovalbumínu 

(OVA) naadsorbovaného na 100 mg Al(OH3) v 0,5 ml 0,9% roztoku NaCl 

intraperitoneálne aj subkutánne, a následne každé 3 dni rovnaká dávka OVA i.p. (4. deň), 

s.c. (9.deň) alebo inhalačne (1% roztok OVA v 0,9% NaCl 5 min na 12., 15., 18. a 20. 

deň). Zvieratá v zdravej kontrolnej skupine dostávali iba 0,9% roztok NaCl analogicky 

ako počas priebehu senzibilizácie. Po ukončení senzibilizácie (na 22. deň) bola u zvierat 

zhodnotená reaktivita hladkej svaloviny a citlivosť kašľového reflexu v podmienkach in 

vivo pred podaním, 1h a 5h po podaní testovanej látky – kaempferolu v dávkach 2, 6 alebo 

20 mg/kg p.o. alebo referenčných látok salbutamolu (4.10-3 mol.l-1 5 min. inh) alebo 

kodeínu (10 mg/kg p.o.). 

V prípade hodnotenia reaktivity dýchacích ciest in vivo boli bdelé zvieratá 

umiestnené v dvojkomorovom celotelovom pletyzmografe (HSE typ 855, Hugo Sachs 

Electronic, March-Hugstetten, Nemecko) s nebulizérom (PARI Jet Nebulizer, Paul 

Ritzau, Pari-Werk, Starnberg, Nemecko) a 30 sekúnd inhalované bronchokonstrikčným 

mediátorom histamínom (1.10-6 mol.l-1). Pomocou softvéru (HSE respiratory software 

PULMODYN PENNOCK, Hugo Sachs Electronic, Nemecko) bol na základe tlakových 

zmien medzi komorami pletyzmografu vypočítaný špecifický odpor DC (sRaw). 

V uvedenom pletyzmografe bola hodnotená aj citlivosť kašľového reflexu, vyvolaného 

inhaláciou tusigénne pôsobiacej kyseliny citrónovej (0,3 mol.l-1) 3 min, počas ktorých bol 

počet nárazov kašľa detekovaný zmenami prietokovej krivky a potvrdený nezávislým 

pozorovaním 2 skúsených pozorovateľov. Získané výsledky boli štatisticky spracované 

ANOVA testom a Bonferroni post-hoc testom, pričom za štatisticky signifikantné boli 

považované rozdiely *p<0,05, **p<0,01 a ***p<0,001. 

 

 

VÝSLEDKY 

Chronický zápal DC, vyvolaný 21-dňovou senzibilizáciou zvierat ovalbumínom, 

viedol k zvýšeniu hodnôt špecifického odporu (sRaw) po inhalácii histamínu v porovnaní 

so zdravou kontrolou. Akútne podanie dávok 6 mg/kg a 20 mg/kg p.o. preukázalo 

bronchodilatačný účinok a  znížilo parameter sRaw 1h po podaní porovnateľne 

s referenčným bronchodilatans salbutamolom, pričom v prípade najvyššej dávky (20 

mg/kg p.o.) bol významný pokles zaznamenaný aj po 5h od podania kaempferolu, kedy 

už salbutamol neúčinkoval (obrázok 1). 
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Obrázok 1: Zmeny špecifického odporu DC po podaní kaempferolu (KAEMP) v dávkach 

2, 6 alebo 20 mg/kg p.o. 1h a 5h po podaní. +p<0,05, ++p<0,01 OVA+ vs. zdravá kontrola; 
*p<0,05, **p<0,01 OVA+ vs. testovaná látka (KAEMP – kaempferol, SALB – salbutamol). 

 

Dôsledkom zápalového procesu vyvolaného ovalbumínom je aj zvýšenie 

citlivosti kašľového reflexu hodnoteného ako počet nárazov kašľa. Všetky tri testované 

dávky kaempferolu vykazovali po 1h po podaní kašeľ-supresívny účinok porovnateľný 

s referenčným antitusikom kodeínom. Potlačenie kašľa pretrvávalo po podaní dávok 2 a 6 

mg/kg p.o. aj po 5h, pričom u dávky 20 mg/kg p.o. bol tento účinok ešte výraznejší ako 

u kodeínu (obrázok 2). 

 

 
 

Obrázok 2: Citlivosť kašľového reflexu po podaní kaempferolu (KAEMP) v dávkach 2, 6 

alebo 20 mg/kg p.o. 1h a 5h po podaní. *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 OVA+ vs. testovaná 

látka (KAEMP – kaempferol, COD – kodeín). 

 

 

DISKUSIA A ZÁVER 

Celosvetový výskyt a neustály nárast alergických ochorení vedie k hľadaniu 

nových látok využiteľnými v prevencii i terapii, optimálne iba s minimálnymi 

nežiaducimi účinkami. Ako potenciálne účinné sa javia polyfenolické zlúčeniny 
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flavonoidov so silnými antioxidačnými, protizápalovými, antialergickými a 

imunomodulačnými vlastnosťami, bežne prítomné v mnohých druhoch rastlín, ovocí 

i zelenine (5). Cieľom tejto práce bolo zhodnotiť akútny účinok flavonolu kaempferolu, 

podaného jednorazovo v 3 rôznych dávkach (2, 6 alebo 20 mg/kg p.o.) na bronchiálnu 

reaktivitu a citlivosť kašľového reflexu v in vivo podmienkach 1h a 5h po p.o. podaní 

a porovnať efekt s referenčným bronchodilatans salbutamolom a antitusikom kodeínom. 

Model alergickej astmy indukovanej alergénom ovalbumínom, použitý v našom 

experimente, napodobňuje ľudský fenotyp ochorenia vyznačujúci sa charakteristickými 

symptómami ako je bronchiálna hyperreaktivita, zvýšená citlivosť kašľového reflexu a 

zápal (4). Chronický zápalový proces vedie k trvalým štrukturálnym zmenám tkaniva 

DC, súhrnne označovaným ako remodelácia. Na rozvoji remodelácie sa podieľa viacero 

procesov, zahŕňajúcich najmä nárast hladkosvalovej hmoty, poškodenie epitelu, 

subepiteliálnu fibrózu a zmeny v počte a veľkosti mukóznych žliazok a pohárikovitých 

buniek produkujúcich hlien (9). Uvoľnené zápalové mediátory (hlavne IL-4 a IL-13; 10), 

ako aj β-tryptáza stimulujúca expresiu hladkosvalového α-aktínu spolu s uvedenými 

mechanizmami prispievajú k zvýšeniu bronchiálnej reaktivity v reakcii na rozličné 

stimuly a následnej obštrukcii DC (11). 

Viaceré doterajšie štúdie potvrdili bronchorelaxačný účinok látok zo skupiny 

flavonolov, ktoré zdieľajú základnú chemickú štruktúru s kaempferolom. Jednorazové 

podanie quercetínu v experimentoch perorálne (10 mg/kg alebo 20 mg/kg; 12,13) 

i inhalačne (10 mg/ml 2 min; 14) potlačilo bronchokonstrikčnú odpoveď, dokonca 

porovnateľne s kromoglykátom sodným, ktorý sa štrukturálne podobá flavonoidom 

a pôsobí ako stabilizátor membrán mastocytov (14). Predpokladá sa, že flavonoly 

quercetín, fisetín a galangín relaxujú hladkú svalovinu inhibíciou PDE4 cez zvýšenie 

cAMP a inhibíciou PLCβ cez Gq-dráhu, čím znižujú hladinu intracelulárneho kalcia 

potrebného pre kontrakciu (15, 16). V prítomnosti β-agonistov quercetín potencoval ich 

bronchodilatačný účinok (15). V našom experimente, senziblizácia ovalbumínom počas 

21 dní viedla k nárastu špecifického odporu DC po inhalácii histamínu, pričom akútne 

podanie dávok 6 a 20 mg/kg p.o. znižovalo kontrakčnú odpoveď po 1h porovnateľne 

so salbutamolom. Účinok najvyššej použitej dávky (20 mg/kg p.o.) pretrvával aj 5h po 

podaní, na rozdiel od krátkodobo-účinkujúceho β2-mimetika salbutamolu (obrázok 1). 

Predpokladáme, že akútny bronchodilatačný účinok kaempferolu môže vychádzať 

z podobných mechanizmov ako u ostatných derivátov flavonolov, t.j. inhibície PDE4 

a PLCβ (15, 16). 

Ďalším obranným mechanizmom, ktorý je ovplyvňovaný počas alergického 

zápalového procesu pri astme, je kašeľ. Zápalové mediátory ako prostaglandíny, 

histamín, tachykiníny a cytokíny, ale tiež samotná bronchokonstrikcia, zvyšujú citlivosť 

kašľového reflexu stimuláciou C-vláken a rýchlo sa adaptujúcich RAR-vláken (17, 18). 

Naše výsledky preukázali zvýšenie citlivosti kašľového reflexu hodnoteného ako počet 

nárazov kašľa po inhalácii tusigénnej kyseliny citrónovej u skupiny senziblizovanej 

ovalbumínom, pričom všetky tri testované dávky kaempferolu (2, 6 a 20 mg/kg p.o.) 

potlačili kašľový reflex 1h aj 5h po podaní porovnateľne s referenčným antitusikom 

kodeínom. Kašeľ-supresívny účinok dávky 20 mg/kg p.o. bol dokonca po 5h výraznejší 

ako u kodeínu (obrázok 2). Viaceré experimentálne štúdie preukázali antitusický účinok 

pri dlhodobom podávaní flavonoidov, ktorý pravdepodobne vychádzal z ich 

protizápalovej aktivity. Akútny účinok môže byť naopak vyvolaný priamou moduláciou 

aferentných neuronálnych dráh po iritácii C a RAR-vláken, avšak presný mechanizmus 

nie je stále úplne objasnený (19). 



33 

 

Na základe uvedených výsledkov môžeme potvrdiť akútny bronchodilatačný 

a antitusický účinok kaempferolu po jednorazovom podaní u zvierat s experimentálne 

vyvolaným alergickým zápalom DC, pričom najvýznamnejší efekt bol u oboch 

sledovaných obranných mechanizmov preukázaný po podaní najvyššej dávky 20 mg/kg 

p.o. Sľubné pilotné výsledky naznačujú možný priaznivý účinok kaempferolu v prevencii 

i liečbe alergickej astmy, avšak vyžadujú si ďalšie rozsiahle štúdie. 
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Abstrakt: Stresom indukovaná predčasná senescencia (SIPS) je stav, kedy bunky 

prechádzajú niekoľkými ireverzibilnými morfologickými a funkčnými zmenami 

a ich delenie je zastavené. Nie je známe, ako sú bunky schopné prenášať stresové 

signály a v konečnom dôsledku vyvolať SIPS, ale je dokázané, že poškodenie 

DNA je jednou z hlavných príčin vzniku SIPS. V minulosti sme dokázali, že 

inhibícia opravy DNA prostredníctvom MGMT vyvoláva SIPS vo vaskulárnych 

hladkosvalových bunkách (VSMCs) a v tomto experimente sme sa zamerali na 

signálnu dráhu MAPK, ktorá sa v niektorých modeloch podieľa na signalizácii 

bunkovej senescencie. Preto sme sa rozhodli jej úlohu potvrdiť, alebo vyvrátiť aj 

v tomto modeli bunkovej senescencie. VSMCs boli izolované z aorty potkanov 

kmeňa Wistar a kultivované za štandardných podmienok v DMEM s 10% FBS 

v CO2 inkubátore. Následne boli VSMCs vystavené pôsobeniu selektívnymi 

inhibítormi MGMT: O-(6)- benzylguanín (BG) a lomeguatrib (LOM) 

a selektívneho nekompetitívneho inhibítora MAPK kinázy: PD184352 (PD). 

Senescentné bunky boli detegované so senescenciou asiociovanou β-

galaktozidázovou analýzou (SA-β-gal) a stanovením expresie proteínov markerov 

senescencie, proteínkinázy ERK1/2 a hlavného stavebného a funkčného proteínu 

VSMCs - α-SMA. Po inkubácii sme pozorovali signifikantný nárast SA-β-gal 

pozitívnych buniek sprevádzaných charakteristickými morfologickými zmenami, 

ktoré sú typické pre senescentné VSMCs. Účinkom BG došlo k signifikantnému 

zvýšeniu expresie markera senescencie p27Kip1, pERK1/2 a zníženej expresii α-

SMA. Pomocou LOM sme potvrdili, že inhibíciou MGMT dochádza k zvýšeniu 

expresie markera senescencie p27Kip1 a že toto zvýšenie nie je spojené s inými 

vedľajšími účinkami BG a inhibícia MAPK kinázy nemala signifikantný vplyv na 

zmenu expresie p27Kip1 a ani na progres SIPS. Ďalej sme pozorovali že kombinácia 

liečiv BG a PD nemala žiaden vplyv na zmenu expresie p27Kip1 a α-SMA v 

porovnaní s monoterapiou BG. Na základe našich výsledkov sme dospeli k záveru, 

že inhibícia opravy DNA sprostredkovanou MGMT vo VSMCs indukuje SIPS 



36 

 

nezávisle od MAPK kinázy a že pravdepodobne iné signálne dráhy sa podieľajú 

na regulácii p27Kip1 a indukcii SIPS. 

 

Summary: Stress-induced premature senescence (SIPS) is a state in which cells 

undergo several irreversible morphological and functional changes and their 

division is halted. It remains unknown, how cells can transfer stress signals and 

ultimately induce SIPS but it has been shown that DNA damage is one of the main 

causes of SIPS. In our previous experiments, we discovered that inhibition of DNA 

repair by MGMT inhibition induces SIPS in vascular smooth muscle cells 

(VSMCs) and in this experiment, we focused on the signaling pathway MAPK 

which is involved in signaling cellular senescence in some models. We decided to 

confirm its role in this model of cellular senescence. VSMCs were isolated from 

aortas of Wistar rats and cultivated under standard conditions in DMEM with 10% 

FBS in CO2
 incubator. Then, VSMCs were exposed to O-(6)-benzylguanine (BG) 

and lomeguatrib (LOM), potent selective MGMT inhibitors, and to PD184352 

(PD), a highly selective non-competitive inhibitor of MAPK kinase. Senescent 

cells were detected by senescence-associated β-galactosidase assay (SA β-gal) and 

by expression of senescence markers, and alterations in the expression of protein 

kinase ERK1/2 and α-SMA were determined. After the treatment, we observed 

significant increase of SA β-gal positive cells accompanied with characteristic 

morphological changes which are typical for senescent VSMCs. BG 

administration resulted in increased expression of senescence marker p27Kip1 

pERK1/2 and decreased expression of α-SMA. Using LOM, we confirmed that 

MGMT inhibition results in increased expression of p27Kip1 and that this increase 

is not linked with other possible effects of BG and that inhibition of MAPK kinase 

did not have significant effect on its expression and neither on SIPS progression. 

Furthermore, we observed that the combination of PD with BG had no effect on 

p27Kip1 and α-SMA expression when compared to BG single treatment. Based on 

our results, we conclude that inhibition of DNA repair mechanism through MGMT 

in VSMCs induces SIPS independently of MAPK kinase activity and that different 

signaling pathways are involved in regulation of p27Kip1 and SIPS induction. 

 

Kľúčové slová: bunková senescencia, O-(6)-metylguanín-DNA metyltransferáza, 

inhibícia signálnej dráhy MAPK, vaskulárne hladkosvalové bunky   

Keywords: cellular senescence, O-(6)-methylguanine-DNA methyltransferase, 

inhibition of MAPK signaling pathway, vascular smooth muscle cells  

 

 
ÚVOD 

Bunková senescencia je odpoveď buniek na sériu endogénnych a exogénnych 

stresových faktorov, ktorej výsledkom je permanentné zastavenie bunkového cyklu a teda 

neschopnosť buniek ďalšej replikácie (1). Napriek neschopnosti senescentných buniek 

proliferovať, sú tieto bunky stále nažive, odolávajú apoptóze a získavajú charakteristický 

sekrečný fenotyp, ktorým produkciou rôznych zápalových cytokínov, chemokínov, 

rastových faktorov a i. spúšťajú premenu zdravých buniek na ďalšie senescentné bunky 
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(2). Okrem morfologických zmien boli identifikované aj biomarkery bunkovej 

senescencie, ako napríklad zvýšená aktivita β-galaktozidázy asociovanej so senescenciou 

(SA-β-gal) a zvýšená prítomnosť inhibítorov cyklín-dependentných kináz (CDKI) ako sú 

napríklad p16INK4a p19Arf, p21Cip1, p27Kip1 a mnohé ďalšie (3). Senescentné bunky sa s 

rastúcim vekom akumulujú v organizme, kde majú negatívny dopad na mnohé systémy, 

vrátane kardiovaskulárneho systému, zhoršujú priebeh ochorení spojených s vysokým 

vekom a skracujú dobu života organizmu (4). Histológiou ľudských aterosklerotických 

plakov bola potvrdená prítomnosť senescentných buniek, ktoré boli pozitívne na SA-β-

gal a vykazovali zvýšenú expresiu p53, p16INK4a (5,6). S rastúcim vekom a akumuláciou 

senescentných buniek dochádza zhoršeniu odpovedi ciev, k zhoršenej angiogenéze 

a k rozvoju ďalších kardiovaskulárnych ochorení. Poškodenie DNA je spojené so 

vznikom senescentných buniek. Aby sa predišlo prechodu mutácií do dcérskych buniek, 

odpoveďou bunky býva apoptóza alebo bunková senescencia, pričom záleží od miery 

poškodenia a ďalších faktorov rozhodujúcich o tom, ktorou cestou bude táto hrozba 

eliminovaná. Bunka disponuje množstvom mechanizmov, ktoré dokážu poškodenie DNA 

lokalizovať a efektívne opraviť. Jedným z týchto mechanizmov je aj oprava DNA 

sprostredkovaná proteínom O-6-metylguanín-DNA metyltransferázou, ktorá štiepi 

a viaže na seba metylové a etylové adukty z DNA a tým zabraňuje nesprávnemu 

párovaniu nukleotidov (7). Ako vyplýva z našich preliminárnych výsledkov, inhibícia 

MGMT vyvoláva bunkovú senescenciu vo vaskulárnych hladkosvalových bunkách aorty, 

doposiaľ nejasným mechanizmom. I napriek identifikácii mnohých signálnych dráh, 

ktoré pravdepodobne hrajú úlohu v procese bunkovej senescencie, stále nie je úplne 

objasnený mechanizmus, ktorým dochádza k spracovaniu stresových faktorov a aktivácii 

procesov, ktoré vedú k vzniku bunkovej senescencie. Signalizačná dráha mitogénom 

aktivovaných proteínkináz (MAPK) sa podieľa na proliferácii buniek, ich diferenciácii, 

migrácii, bunkovej senescencii a apoptóze. Je zdieľaná štyrmi odlišnými signálnymi 

dráhami a to ERK1/2; JNK1/2/3; P38-MAPK a ERK5 (8). Niekoľko štúdií ukázalo, že 

senescencia môže byť regulovaná prostredníctvom Ras, Raf a MAPKK (MEK) 

a následne ERK (9). Štúdie pripisujú úlohu signálnej dráhy MAPK k regulácii bunkového 

cyklu prostredníctvom fosforylácie a tým inhibície p27Kip1 (inhibítor CDK4/6), čím je 

zabezpečená proliferácia bunky (10). Naposledy sme pozorovali vznik bunkovej 

senescencie inhibíciou MGMT, kedy sme okrem iného potvrdili zvýšenú expresiu 

p27Kip1, je možné, že tento proces prebiehal prostredníctvom MAPK dráhy. Preto sme sa 

rozhodli zamerať sa na túto signálnu dráhu a overiť jej úlohu. 

 

MATERIÁL A METÓDY 
Vaskulárne hladkosvalové bunky (VSMCs) boli izolované z aorty potkana a 

kultivované za štandardných podmienok v DMEM s 10% FBS, v CO2 inkubátore. 

Inhibícia MGMT bola vyvolaná jej selektívnymi inhibítormi O-benzylguanínom (BG) 

a lomeguatribom (LOM) s koncentráciou 100 µM a selektívnym nekompetitívnym 

inhibítorom MAPK PD98059 (PD) s koncentráciou 10 µM po dobu 72 hodín. 

Senescentné bunky boli detegované prostredníctvom β-galaktozidázovej analýzy. 

Metódou Western blot boli pozorované zmeni v expresii proteínov markera senescencie 

p27Kip1, zmeny fosforylácie ERK1/2 a hlavné stavebného a funkčného proteínu 

VSMCs α-SMA. 
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VÝSLEDKY  

Inhibícia MGMT prostredníctvom BG s koncentráciou 100 µM po 72 hodinách 

vyvolala vo VSMCs bunkovú senescenciu, ktorú sme detegovali pomocou SA β-

galaktozidázovej analýzy. Následne sme pozorovali, že účinkom BG tvorili senescentné 

bunky približne 51 % z celkového počtu buniek v kultúre a že inhibícia MAPK pomocou 

PD s koncentráciou 10 µM sa nepodieľala na signifikantnej zmene percentuálneho 

zastúpenia senescentných buniek (obrázok 1). 

 

 

 
 

Obrázok 1: Percentuálne zastúpenie senescentných VSMCs pozitívnych na SA-β-

galaktozidázu z celkového počtu buniek po podaní O-benzylguanínu (BG) a inhibítora 

MAPK PD98059. * p<0,05 vs C. 

 

 

 

Pozorovali sme, že inhibícia MGMT spôsobila signifikantný nárast expresie 

p27Kip1 a signifikantný pokles expresie α-SMA. Ďalej sme pozorovali, že účinkom BG 

došlo k signifikantnému zvýšeniu expresie pERK1/2 a podľa očakávana inhibícia MAPK 

kinázy prostredníctvom PD98059 (PD) spôsobila pokles expresie pERK1/2 na úroveň 

kontrol (obrázok 2). Na druhú stranu inhibícia MAPK kinázy nevyvolala žiadne 

signifikantné zmeny v expresii p27Kip1 a ani α-SMA. Z toho vyplýva, že inhibíciou 

MGMT i napriek snahe buniek proliferovať aktiváciou ERK1/2, naďalej dochádza 

k vzniku bunkovej senescencie a inhibícia aktivácie ERK1/2 nemá žiaden signifikantný 

vplyv na zmenu v týchto dejoch (obrázok 3). 
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Obrázok 2: Expresia p27Kip1, štrukturálneho a funkčného proteínu VSMCs α-SMA 

a signálnych molekúl pERK1/2 a ERK1/2 po podaní O-benzylguanínu (BG), lomeguatribu 

(LOM) a inhibítora MAPK PD98059 (PD). * p<0,05 vs C; # p<0,05 vs BG. 

 

 
 

Obrázok 3: Účinok inhibície MAPK na expresiu proteínov  p27Kip1 a  α-SMA u VSMCs po 

podaní benzylguaninu (BG) a inhibítora MAPK PD98059 (PD). * p<0,05 vs C. 
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DISKUSIA A ZÁVER 

V tejto štúdii sme pozorovali, že inhibícia MGMT vedie k bunkovej senescencii, 

nezávisle od MAPK signálnej dráhy. Použili sme najčastejšie používaný inhibítor 

MGMT, benyzlguanín, ktorý by mohol mať okrem inhibície MGMT aj iné účinky, a tým 

vyvolávať senescenciu. Potvrdilo sa, že BG dokáže inhibovať cyklín dependentné kinázy-

2 (11). Preto sme v našom experimente použili aj iný, špecifický inhibítor MGMT, a to 

lomeguatrib (12). Zistili sme, že aj lomeguatrib vyvoláva senesceciu VSMCs, a teda 

môžme konštatovať, že tento proces je s veľkou pravdepodobnosťou sprostredkovaný 

inhibíciou MGMT.  

Ďalej sme pozorovali, že inhibíciou MGMT došlo k signifikantnému zvýšeniu 

expresie fosforylovanej formy ERK1/2 a inhibíciou MAPK došlo podľa očakávania 

k poklesu expresie pERK1/2 na úroveň kontrol. Z toho vyplýva, že inhibícia MGMT 

aktivuje ERK1/2, ktorý hrá dôležitú úlohu v signalizácii pre ochranu bunky pred 

genotoxickým stresom. Literatúra uvádza, že v niektorých bunkových modeloch 

aktivácia ERK1/2 v počiatočných fázach bunkovej senescencie je snahou bunky 

o prežitie, ale dlhodobá aktivácia ERK1/2 naopak vedie k bunkovej senescencii (13). 

Samotná inhibícia MAPK neviedla k zmenám rozvoja bunkovej senescencie vo VSMCs, 

čo naznačuje inú cestu aktivácie regulátorov bunkového cyklu pre vyvolanie bunkovej 

senescencie. Aktivita p27Kip1 závisí od jeho integrity a fosforylácia jeho tyrozínov 

spôsobí jeho zníženú schopnosť inhibovať CDK4/6. Literatúra uvádza, že signálna dráha 

RTK/RAS/RAF/MEK/MAPK sa podieľa na regulácii fosforylácii p27Kip1, ale ako 

vyplýva z našich výsledkov inhibícia MAPK nemala žiaden vplyv na zmenu expresie 

p27Kip1. To naznačuje inú cestu regulácie, ako prostredníctvom MAPK, medzi ktoré môžu 

patriť dráhy aktivácie mTOR; AKT; RSK a mnohé ďalšie (14). 

Pozorovali sme, že inhibícia MGMT spôsobila signifikantné zníženie expresie α-

SMA, ktorý je hlavným stavebným a funkčným proteínom VSMCs. Z toho vyplýva, že 

v in vivo situácii by sa toto mohlo prejaviť zníženou funkčnosťou hladkého svalu ciev 

a tým vaskulárnou dysfunkciou. Expresia α-SMA je pozitívne regulovaná MAPK, a preto 

by sme mohli očakávať, že pozorované zmeny budú aj v našej situácii súvisieť s MAPK. 

Ale nebolo to tak, pretože sme pozorovali nárast pERK1/2, ale pokles α-SMA, a navyše 

inhibícia MAPK nijako nemenila expresiu α-SMA. To naznačuje, že zmena v α-SMA 

priamo nesúvisí v našej štúdii s MAPK signálnou dráhou. 

Z našich výsledkov vyplýva, že inhibícia MGMT vyvoláva vo VSMCs bunkovú 

senescenciu a inhibícia MAPK nemala žiaden vplyv na zmenu tohto stavu. Preto tvrdíme, 

že vznik bunkovej senescencie v tomto modeli je nezávislý od signálnej dráhy MAPK, 

ktorá sa podieľa na aktivácii inhibítora cdk4/6 p27Kip1. Dnes sa inhibítory MGMT 

používajú v klinickej praxi v kombinácii s alkylačnými látkami pri liečbe rakoviny. 

Zvýšené riziko vzniku senescentných buniek v kardiovaskulárnom systéme počas terapie 

nádorov predstavuje závažný problém, a preto je nutné bližšie porozumenieť signálnym 

dráham, ktoré prebiehajú v procese bunkovej senescencie po inhibícii MGMT. Navyše, 

poznanie týchto dráh môže viesť k vývoju nových liečiv zameraných na prevenciu 

vzniku, resp. elimináciu senescentných buniek. 
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Abstrakt: Cholínesterázy (ChE) sú enzýmy primárne zodpovedné za ukončenie 

pôsobenia acetylcholínu. V poslednom období je popísaná ich významná úloha 

v rôznych neneuronálnych cholínergických tkanivách, avšak tieto funkcie zatiaľ 

nie sú detailne zmapované. V našich predchádzajúcich experimentoch sme 

potvrdili prítomnosť ChE v aorte potkana, kde sme popísali ich lokalizáciu 

a stanovili aktivitu, avšak informácie o týchto enzýmoch na molekulárnej úrovni 

stále chýbajú. Preto cieľom nášho projektu bola popísať jednotlivé molekulové 

formy ChE v rôznych častiach aorty potkana, a to s využitím biochemickej metódy 

sacharózového gradientu. Aktivita ChE v jednotlivých frakciách bola stanovená 

pomocou Ellmanovej metódy. Z našich výsledkov vyplýva, že v nami študovanom 

tkanive aktivita BChE niekoľkokrát prevyšuje aktivitu AChE, a to v každej časti 

aorty. Obidve ChE sú prítomné primárne vo forme tetraméru kotveného proteínom 

PRiMA, ktorý predstavuje funkčnú formu enzýmu. Prítomné monoméry a/alebo 

diméry ChE sú podľa súčasných vedomostí  pravdepodobne medziproduktmi 

tetramerizácie enzýmu.  
 

Summary: Cholinesterases (ChE) are primarily responsible for acetylcholine 

breakdown. Recently, their important role in various non-neuronal cholinergic 

tissues has been confirmed, however, not all these functions have been sufficiently 

described. In our previous experiments, we confirmed that ChE are present in the 

rat aorta, we determined their activities and described their localization, but 

information at the molecular level is still missing. Therefore, the aim of our project 

was to determine the presence of different molecular forms of ChE in various parts 

of the aorta. A sucrose gradient was used to separate the molecular forms and the 

ChE activity in each fraction was determined by Ellman's method. Our results 

show that BChE activity is several times higher than AChE activity in each part of 

the aorta. Both ChEs are present primarily in the form of a tetramer anchored by 

the PRiMA protein, which is a functional form of the enzyme. We believe that the 

present monomers and/or dimers of ChE are the intermediates of the enzyme 

tetramerization. 

 

Kľúčové slová: neneuronálny cholínergický systém, molekulové formy cholínesteráz  

Keywords: non-neuronal cholinergic system, molecular forms of cholinesterases  
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ÚVOD 

Cholínesterázy sú malá skupina enzýmov, do ktorej patrí acetylcholínesteráza 

(AChE) a butyrylcholínesteráza (BChE). Vo všeobecnosti je akceptovaný fakt, že ich 

primárnou funkciou je ukončenie cholínergickej transmisie hydrolýzou acetylcholínu 

(Ach; 1). Z doteraz publikovaných štúdii je zrejmé, že tieto enzýmy nie sú striktne 

lokalizované v rámci tkanív s cholínergickou inerváciou, ale sú prítomné aj v tzv. 

neneuronálnych cholínergických tkanivách, kde tiež zohrávajú dôležitú úlohu v rôznych 

fyziologických, ale aj patologických mechanizmoch. Príkladom takéhoto neneuronálneho 

účinku je napr. aktívna participácia AChE na embryogenéze, angiogenéze, odpovedi na 

stres alebo apoptóze (2-4). Objasnenie fyziologickej funkcie druhého enzýmu, BChE je 

komplikované faktom, že absencia tohto enzýmu sa neprejavuje žiadnou patológiou (5). 

Jej zmenené hladiny však boli pozorované pri rôznych patológiách metabolizmu či 

kardiovaskulárneho systému (KVS), avšak na objasnenie charakteru týchto asociácií sú 

potrebné ďalšie štúdie (6-8). 

ChE sa vyznačujú širokou molekulárnou diverzitou, a to napriek tomu, že u 

stavovcov existuje len jeden gén pre AChE a jeden pre BChE. Táto diverzita vzniká 

rôznymi posttranskripčnými alebo posttranslačnými procesmi (9-10). Na základe 

zostrihových variantov rozlišujeme u stavovcov 4 typy podjednotiek AChE (AChES, 

AChER, AChEH, AChET), pričom variant AChET je najviac zastúpený u cicavcov. Pre 

BChE existuje len jeden typ transkriptu – BChET, avšak boli popísané rôzne alelové 

varianty (9, 11). Pre AChET, poprípade BChET je charakteristická prítomnosť C-

terminálneho T-peptidu, ktorý podmieňuje rôznorodosť molekulových foriem. 

Všeobecne delíme podjednotky medzi homo-oligomérne a hetero-oligomérne formy 

AChET. Interakcie medzi katalytickými podjednotkami AChET, poprípade BChET a 

kotviacimi proteínmi umožňujú existenciu 2 typov hetero-oligomérnych foriem, ktoré 

majú výhodu v tom, že vykazujú väčšiu stabilitu a odolnosť ako homo-oligomérne formy 

(10, 11). Doteraz boli popísané dva takéto kotviace proteíny – kolagénová kotva (ColQ) 

a transmembránová kotva bohatá na prolín (PRiMA, z anglického „proline-rich 

membrane anchor“; 12-14). Dnes už vieme, že jednotlivé molekulové formy ChE, či ich 

pomerné zastúpenie, sú charakteristické pre rôzne tkanivá v organizme. Napríklad, kým 

ChE kotvené PRiMA sú spojené predovšetkým s nervovým systémom (14), ChE kotvené 

ColQ majú významnú úlohu na nervovo-svalovej platničke (13). 

V posledných rokoch sme na našom pracovisku popísali prítomnosť ChE 

v tkanivách KVS (15-17), ako aj lokalizáciu molekulových foriem ChE v rámci 

neuronálneho a neneuronálneho cholinergického systému (NNChS) srdca (15) a ich 

zapojenie do regulácie kardiovaskulárnych funkcií (18). Na úrovni aorty sme potvrdili 

prítomnosť obidvoch ChE, s predominantným zastúpením BChE, ako aj prítomnosť 

všetkých proteínov potrebných na syntézu, skladovanie, vylučovanie ACh. V tejto práci 

sme sa v nadväznosti na to zamerali na bližšie popísanie molekulových foriem ChE 

v jednotlivých častiach aorty potkana pomocou biochemickej metódy sacharózového 

gradientu.  

 

MATERIÁL A METÓDY  

V experimentoch sme používali aorty 12-týždňových potkanov rodu Wistar. 

Aortu sme rozdelili na 3 časti: arcus aortae, aorta thoracalis (a. thoracalis) a aorta 

abdominalis (a. abdominalis), zvážili a skladovali pri -80°C. Tkanivá sme 

zhomogenizovali s 10-násobným objemom  extrakčného roztoku (10 mM HEPES pH 7.4, 

0.8 M NaCl, 1% CHAPS, 10 mM EDTA) vzhľadom na hmotnosť tkanív, následne 15 
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minút centrifugovali pri 4°C a 15 000 rpm. K extraktu sme pridali sedimentačné 

štandardy (beta-galaktozidázu a alkalickú fosfatázu) a tieto vzorky naniesli na 5-20% 

sacharózový gradient (50 mM fosfátový tlmivý roztok pH 7.4, 0.8 M NaCl, 10 mM 

EDTA, 0.2% BRIJ 97). Po 18-hodinovej centrifugácii pri 7°C a 38 000 rpm pomocou 

rotora SW41 sme pomocou automatickej pumpy gradient rozdistribuovali do 48 jamiek 

mikrotitračnej doštičky, pričom jedna frakcia predstavovala asi 250 µl. Následne sme 

stanovili aktivity interných štandardov. Na stanovenie aktivity beta-galaktozidázy sme 

používali 2-nitrofenyl beta-D-galaktopyranozid a na stanovenie aktivity alkalickej 

fosfatázy hexahydrát dvojsodnej fosforečnej soli p-nitrofenylu. Aktivitu ChE sme 

stanovili pomocou Ellmanovej metódy (19). Vzorky na stanovenie aktivity AChE sme 

predinkubovali s roztokom obsahujúcim inhibítor BChE, 0,025 mM tetraizopropyl-

pyrofosforamid (iso-OMPA; v 5mM HEPES pH 7.4 a 0,5 mM 5,5'-dithiobis-(2-

nitrobenzoovej kyseliny). Po 30 minútach sme pridali 1 mM acetyltiocholínu (ATC). Na 

stanovenie aktivity BChE sme používali 1 mM butyryltiocholínu (BTC). Aktivitu 

enzýmov sme odmerali každú hodinu spektrofotometrom pri 415 nm a prepočítali na 

množstvo proteínov vo vzorke. Takto získané hodnoty absorbancie sme graficky 

znázorňovali v programe Microsoft Excel a pomocou interných štandardov sme 

prekonvertovali na Svedbergove jednotky. Prítomné molekulové formy ChE sme 

identifikovali podľa Bernard et al. (2011) na základe pozície píkov (12). Experiment sme 

zopakovali trikrát. 

 

 

VÝSLEDKY 

Aktivita ChE: V aorte potkana sme potvrdili prítomnosť oboch ChE (obrázky 1 a 

2), pričom aktivita BChE bola niekoľkokrát vyššia ako aktivita AChE a to v každej 

študovanej časti aorty. Kým aktivita AChE bola viac menej konštantná v rámci celej 

dĺžky aorty (obrázok 1), aktivita BChE sa v jednotlivých študovaných segmentoch líšila. 

Najvyššia aktivita bola zaznamenaná v a. thoracalis a najnižšia v arcus aortae (obrázok 

2).  

 

Molekulové formy ChE: Sacharózové gradienty odhalili prítomnosť dvoch píkov 

pre obidve ChE. V prípade AChE (obrázok 1) dokumentuje pík v polohe 4,5S prítomnosť 

amfifilných dimérov/neamfifilných monomérov a pík v polohe 9,2S prítomnosť 

amfifilných tetramérov, teda tetramérov ktoré sú kotvené proteínom PRiMA. Pre BChE 

(obrázok 2) sme v prítomnosti detergentu Brij 97 pozorovali pík v pozícii 12S, čo 

znamená prítomnosť amfifilných tetramérov BChE, teda kotvených PRiMA. Pík v pozícii 

4,5S zodpovedá prítomnosti signifikantného množstva amfifilných monomérov BChE 

(obrázok 2). Zastúpenie jednotlivých molekulových foriem ChE je v aorte potkana 

zachované po celej dĺžke tkaniva, a teda nepozorovali sme žiadne rozdiely v jednotlivých 

študovaných častiach aorty. Na základe dosiahnutých hladín aktivít možno konštatovať, 

že v aorte potkana prevažujú ChE (AChE aj BChE) kotvené PRiMA. 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 
 

Obrázok 1: Zastúpenie molekulových foriem AChE v jednotlivých častiach aorty. 

Reprezentatívny záznam merania aktivít AChE v zozbieraných frakciách sacharózového 

gradientu. 

 

 
 

Obrázok 2: Zastúpenie molekulových foriem BChE v jednotlivých častiach aorty. 

Reprezentatívny záznam merania aktivít BChE v zozbieraných frakciách sacharózového 

gradientu. 
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DISKUSIA A ZÁVER 

KVS ochorenia patria medzi najčastejšie príčiny úmrtí na celom svete, preto 

výskumné skupiny neustále hľadajú nové súvislosti, ktoré by mohli viesť k efektívnejšej 

prevencii a liečbe týchto patológii (20). Popísanie NNChS otvorilo nové dvere pre 

pochopenie niektorých fyziologických a patologických dejov KVS (3). Dnes už vieme, 

že aj srdce a cievy sú neneuronálnym cholínergickým tkanivom, schopným syntézy Ach 

(21 22). Je potvrdené, že NNChS srdca má dôležitú úlohu v regulácii bunkového 

energetického metabolizmu, zvýšená hladina ACh neneuronálneho pôvodu pôsobí 

kardioprotektívne a naopak jej znížená hladina môže spôsobovať srdcové malfunkcie (23, 

24). Cievny NNChS sa zasa zapája do zápalových procesov a angiogenézy (2, 25). 

Schopnosť syntézy ACh bola potvrdená HPLC metódou v ľudských bunkových kultúrach 

z umbilikálnych vén a v endoteliálnych bunkách z angiosarkómu (26). 

Imunocytochemicky bola potvrdená prítomnosť proteínov ChAT a VAChT v ľudských 

bunkových kultúrach z umbilikálnych vén (27). Aktivita proteínu ChAT bola tiež 

potvrdená v ľudských endoteliálnych bunkách ciev ľudskej kože alebo pupočnej šnúry 

(28). Za reguláciu hladiny ACh sú zodpovedné ChE, ktoré sa zapájajú do regulácie 

funkcií KVS (7, 29, 30). 

V srdci myší sú prítomné obe ChE, pričom aktivita BChE prevyšuje aktivitu 

AChE (15). BChE je prítomná prevažne vo forme amfifilných monomérov a najvyššiu 

aktivitu vykazuje v komorách srdca. AChE je prítomná aj v kotvenej forme (via PRiMA 

aj ColQ) a najvyššie aktivity dosahuje v predsieňach srdca (15). Fyziologickými 

experimentami na srdciach mutantných myší bola potvrdená regulačná funkcia ChE na 

úrovni chronotropie, inotropie a koronárneho prietoku srdca (18). Prítomnosť a aktivita 

ChE bola tiež popísaná v niektorých cievach, no výsledky sú kontroverzné a nasvedčujú 

medzidruhovej rôznorodosti. ChE sa vyznačujú širokou molekulárnou diverzitou, no 

informácie o ich molekulárnych formách v rámci jednotlivých ciev chýbajú (31-33). 

V našich predchádzajúcich experimentoch sme potvrdili, že aorta potkana patrí 

medzi neneuronálne cholínergické tkanivá, ktoré sú schopné syntézy Ach (16, 17, 34). 

Preukázali sme prítomnosť mRNA všetkých proteínov zapájajúcich sa do životného 

cyklu Ach (16, 17, 34). V prípade ChE sme naviac dokladovali existenciu funkčných 

proteínov, ktoré sú lokalizované v hladkom svale (17, 34). Na základe výsledkov 

aktivitných skúšok (17, 34), mikroskopických analýz (17), ako aj tu prezentovaných 

sacharózových grandientov môžeme konštatovať, že BChE je v rámci celej aorty potkana 

dominantnou ChE, pričom jej aktivita je vyššia v a. thoracalis ako v a. abdominalis či 

arcus aortae. Vyššia aktivita BChE ako AChE bola popísaná aj v iných tkanivách 

s NNChS (35). Chýbajúce rozdiely v aktivite AChE v rôznych častiach aorty môžu 

vyplývať z relatívne nízkej aktivity tohto enzýmu. Diskrepancia v aktivitách BChE 

v rámci rôznych segmentov aorty však môže nasvedčovať rôznym fyziologickým 

funkciám AChE vs. BChE v aorte, poprípade byť dôsledkom kontaminácie BChE z iných 

tkanív. Nie je totižto možné vylúčiť zvyšky parasympatikovej inervácie v sekciách arcus 

aortae (36), či početných výstupov v sekciách a. abdominalis (37). 

BChE je napriek nižšej hydrolytickej účinnosti schopná štiepiť ACh a je známe, 

že je schopná zastúpiť hydrolytickú funkciu chýbajúcej AChE (38). V nadbytku pozitívne 

nabitých substrátov, vrátane ACh, je dokonca efektívnejšou ChE (5). Môžeme teda 

predpokladať, že hlavnou funkciou BChE v cievach je regulácia lokálnej hladiny ACh. 

Funkčné experimenty na a. thoracalis na našom pracovisku poukázali na pokles relaxácie 

cievy pri selektívnej inhibícii BChE pomocou iso-OMPA (39). Toto pozorovanie 

podporuje hypotézu o regulácii hladiny ACh a teda samotnej odpovedi aorty na 
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prítomnosť tohto neurotransmitera. Ten môže byť syntetizovaný aortou alebo pochádzať 

z iných zdrojov, akými sú napríklad T-lymfocyty (40). Vzhľadom na nízku aktivitu BChE 

v plazme potkana (41, 42) môžeme hypoteticky uvažovať aj o vzdialenejších zdrojoch 

syntézy ACh. 

Ďalšia naša hypotéza vysvetľujúca vysoké hladiny BChE v cievach sa zakladá na 

širokej substrátovej špecifite BChE, schopnosti štiepiť objemnejšie substráty (43) a jej 

vzťahu k lipidovému metabolizmu. Boli pozorované stredne silné korelácie medzi 

hladinou BChE a LDL cholesterolu a silné korelácie s hladinami triacylglycerolov 

v plazme (44-46). Zvýšené hladiny týchto parametrov v krvi sú zase spojené s rizikom 

vzniku endotelovej dysfunkcie a následne aterosklerózy (47). Prítomnosť BChE 

v cievach by teda mohla fungovať ako detoxikačno-obranný mechanizmus organizmu 

s cieľom zabrániť ukladaniu škodlivých látok a tiež lipidových zložiek v cievach 

a zabrániť teda vzniku aterosklerózy. Avšak na potvrdenie tejto hypotézy sú nevyhnutné 

ďalšie experimenty, ktorými by sme mohli byť schopní objasniť úlohu ChE v cievach. 

Funkciu a lokalizáciu ChE vymedzuje ich kvartérna štruktúra. Tú v prípade 

najčastejších cicavčích T-foriem vymedzuje interakcia medzi tetramérmi katalytických 

podjednotiek (AChE alebo BChE) a nekatalytickou podjednotkou obsahujúcou asociačnú 

doménu bohatú na prolín - PRAD (PRiMA alebo COlQ; 48-50). Katalytické podjednotky 

sú zodpovedné za aktivitu enzýmu, zatiaľ čo kotviace proteíny určujú typ molekulovej 

formy, štýl ukotvenia a typ povrchu na ktorom sú katalytické podjednotky ukotvené. 

Podľa našich výsledkov je hlavnou molekulovou formou obidvoch ChE tetramér kotvený 

PRiMA. PRiMA je krátky transmembránový proteín, ktorou je jeden tetramér ChE 

ukotvený zvyčajne na membráne nervovej synapsy (14). V mozgu bohato zastúpené ChE 

(predovšetkým AChE) kotvené PRiMA zohrávajú kľúčovú úlohu v ukončení 

cholínergickej neurotransmisie (51). Nikotínové receptory na nervovo-svalovej platničke 

sú chránené predovšetkým AChE kotvenou ColQ na bazálnej lamine, avšak aj malým 

množstvom AChE ukotvenej na presynaptickej membráne motorického neurónu 

proteínom PRiMA (12). Okrem toho je AChE kotvená PRiMA aj difúzne pozdĺž svalu 

(12) a na terminálnych Schwannových bunkách je prítomná aj PRiMA kotvená BChE 

(52). Tieto ChE pravdepodobne chránia distálne nikotínové receptory, čím predstavujú 

akýsi extrasynaptický senzor pre homeostázu nervovo-svalovej platničky (52). Ako sme 

ukázali v našich minulých experimentoch, PRiMA je kľúčovým partnerom dozrievania 

AChE v neurónoch striata. Interakcia AChE s doménou PRAD je nevyhnutná pre 

tetramerizáciu AChE, prevádza tetramér celou sekrečnou kaskádou a ukotvuje ho na 

bunkovom povrchu (51). Chýbanie PRAD podjednotky proteínu PRiMA vedie 

k úplnému chýbaniu AChE na bunkovom povrchu, pričom monoméry AChE sú zadržané 

v endoplazmatickom retikule (51). Na základe týchto faktov predpokladáme, že majoritne 

zastúpené ChE kotvené PRiMA sú funkčnou formou ChE v aorte potkana a malé 

množstvo detegovaných monomérov a/alebo dimérov predstavuje intracelulárne 

medziprodukty ich tvorby. 

V minulosti boli pripravené mutantné myši s inaktivovaným génom pre PRiMA 

(51), u ktorých došlo k úplnému vymiznutiu funkčných ChE v mozgu, čo bolo 

sprevádzané niekoľkokrát zvýšenou hladinou Ach (53). Chýbanie zjavných zmien vo 

fenotype viedlo k detailnejšej štúdii predovšetkým na úrovni centrálneho nervového 

systému (53). Vzhľadom na naše výsledky z aorty potkana by bolo vhodné preskúmať 

anatomicko-fyziologický profil ciev týchto mutantných myší a tým získať ešte 

detailnejšie informácie o funkcii a dôležitosti týchto enzýmov vo fyziológii vaskulatúry. 
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Záverom možno konštatovať, že hlavným biodegradačným enzýmom NNChS 

aorty potkana je BChE, ktorá je v rámci hladkej svaloviny kotvená proteínom PRiMA. 

AChE je v aorte potkana zastúpená minoritne, avšak obdobne ako v prípade BChE je aj 

táto kotvená proteínom PRiMA. Prítomné monomérne, popr. dimérne formy ChE v aorte 

potkana predstavujú podľa všetkého intracelulárne medziprodukty tvorby funkčných 

kotvených tetramérov. 
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Abstrakt: Zelené jednobunkové riasy z radu Chlorellales – Chlorella pyrenoidosa  

a rod Dictyospharium obsahujú komplex aktívnych zložiek s pozoruhodne 

rozmanitými fyziologickými, biochemickými a farmakodynamickými 

vlastnosťami. Mnohé vedecké štúdie popisujú ich pozitívne účinky pri 

chronických zápalových ochoreniach, ku ktorým sa radí aj bronchiálna astma. 

Cieľom štúdie bolo determinovať vplyv vybraných glykokonjugátov  izolovaných 

z rias radu Chlorellales na reaktivitu a ovalbumínom-indukovanú hyperreaktivitu 

dýchacích ciest (DC) morčiat v in vivo podmienkach. V prvej časti práce sme za 

týmto účelom podávali glykokonjugáty izolované z rodu Dictyospharium – 

D.chloreloides, D.pulchellum, D.tetrachotomum (FOTT), D.tetrachotomum 

(RUZICKA) p.o. v tzv. skríningovej dávke 50 mg/kg zdravým morčatám. 

Negatívna kontrola predstavovala zdravé zvieratá a pozitívnej kontrole bol podaný 

salbutamol (SAL) v dávke 10 mg/kg i.p. V podmienkach in vivo sme následne 

zaznamenavali zmenu špecifického odporu DC po 60, 120 a 300 min od podaniach 

spomenutých glykokonjugátov. Hodnoty špecifického odporu DC nameraného po 

krátkej expozícií bronchokonstriktorom (kyselina citrónová, histamín alebo 

metacholín) neboli podaním hodnotených liečiv výrazne ovplyvnené. K jeho 

zníženiu došlo len po 5 hodinách po inhalácií kyseliny citrónovej v skupine, kde 

sa podával komplex D. tetrachotomum (RUZICKA), v prípade histamínom 

indukovanej bronchokonstrikcie v skupinách, ktorým bol podávaný glykokonjugát  

D. pulchellum a D.tetrachotomum (RUZICKA) a v prípade metacholínu bola 

bronchokonstrikcia signifikantne redukovaná 60 min po podaní komplexu D. 

tetrachotomum (FOTT). V druhej časti práce sme sledovali zmeny špecifického 

odporu DC u morčiat s experimentálne vyvolaným chronickým alergickým 

zápalom DC po opakovanom podávaní komplexu C. pyrenoidosa v  dávkach 25 

alebo 50 mg/kg telesnej hmotnosti (p.o. počas 14 dní po senzitizácií, resp. od 7.dňa 

senzitizácie – preventívna aplikácia) a  kombinovanom podávaní glykokonjugátu 

spolu s glukokortikoidom budezonidom (1 mM inhalačne podaný). 
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V podmienkach in vivo sme zaznamenali štatisticky významnú supresiu hodnôt 

špecifického odporu DC v skupine, ktorej bola chlorela podávaná preventívne 

a terapeuticky v kombinácií s budezonidom. Na základe uvedených zistení možno 

konštatovať, že C. pyrenoidosa, predstavuje novú perspektívnu látku nielen 

z hľadiska  prevencie rozvoja alergického zápalu DC, ale aj doplnkovej liečby 

ochorení spojených s rozvojom chronického alergického zápalu DC, vrátane 

bronchiálnej astmy. 
 

Summary: Green single-cell green algae of order Chlorellales - Chlorella 

pyrenoidosa and the genus Dictyospharium include a valuable source of nutrients 

with remarkably diverse physiological, biochemical and pharmacodynamic 

properties. Many scientific studies describe their various pharmacological effects 

in chronic diseases such as asthma. The aim of the study was to determine the 

effect of selected isolated glycoconjugates of order Chlorellales on guinea-pig 

airway hyperresponsiveness in in vivo conditions. In the first part of the work we 

have administered complexes of the genus Dictyospharium - D.chloreloides, 

D.pulchellum, D.tetrachotomum (FOTT), D.tetrachotomum (RUZICKA) p.o. a 

screening dose of 50 mg/kg to healthy guinea pigs. Negative control was healthy 

animals and positive control was given salbutamol at dose 10 mg/kg i.p. Under in 

vivo conditions, we subsequently noticed a change in specific airway resistance 

after 60,120 and 300 min of administration of mentioned complexes. In case of 

changes in specific airway resistance measured in the bodyplethysmograph after a 

short exposure of bronchoconstrictors: citric acid, histamine or metacholine, the 

specific resistance values were not significantly affected. The reduction occurred 

after 5 hours after inhalation of citric acid in the group, where the complex 

D.tetrachotomum (RUZICKA) was administered, in the case of histamine-induced 

bronchoconstriction in the groups, where was administered complexes D. 

pulchellum a D.tetrachotomum (RUZICKA) and metacholine-induced 

bronchoconstriction was significantly reduced 60 min after administration of the 

D. tetrachotomum (FOTT) complex. In the second part of the study, we had 

monitored the changes of the specific airway resistance after administration of C. 

pyrenoidosa complex to experimentally induced allergic asthma for 21 days in 

guinea pigs at different doses, 25 or 50 mg/kg body weight, p.o. for 14 days after 

sensitization, in precautionary (on the 7th day of sensitization) and therapeutic 

administration of the complex (14 days after the sensitization), or combined 

administration with glucocorticoid budesonide (3 mg / 1 ml in Tween 80). Under 

in vivo conditions, statistically significant suppression of specific airway 

resistance values was observed in the group in which the Chlorella complex was 

administered precautionary and therapeutically in combination with budesonide. 

In view of the above, it can be concluded that C. pyrenoidosa is a novel new 

promising drug in not only in the prevention of the development of allergic airway 

inflammation but also for the additional treatment of diseases associated with the 

development of chronic allergic airway inflammation, including bronchial asthma. 
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ÚVOD 

Bronchiálna astma patrí medzi najčastejšie chronické ochorenia s celosvetovo 

stúpajúcou prevalenciou. Ide o je chronické heterogénne zápalové ochorenie DC, v 

patogenéze ktorého zohrávajú významnú úlohu bunky vrodenej a získanej imunity a 

spolu s bunkami bronchiálneho epitelu sa podieľajú na vzniku bronchiálnej 

hyperreaktivity, hypersekrécii hlienu a remodelácii DC (1). Uvedené mechanizmy 

následne vedú k rekurentnej klinickej manifestácii v podobe epizód dýchavičnosti, tiesne 

na hrudníku a kašľa. V dôsledku zápalu je vnímavosť tracheobronchiálneho stromu na 

rozmanité podnety zvýšená, čo má za následok rozsiahlu obštrukciu DC, ktorá je len 

spočiatku variabilná a reverzibilná spontánne alebo v dôsledku liečby (2). Súčasná 

farmakoterapia astmy má vzhľadom na chronický charakter ochorenia viaceré limitácie. 

Dlhodobé pravidelné užívanie liečiv a spôsob ich aplikácie, kontrola účinnosti terapie a 

jej prispôsobovanie aktuálnemu stavu ochorenia, kontraindikácie a výskyt nežiaducich 

účinkov predstavujú len niektoré faktory, ktoré znižujú compliance pacienta (3). Napriek 

pribúdajúcim vedomostiam o príčinách a patogenéze vzniku bronchiálnej astmy a širokej 

škále dostupných symptomatických liečiv, neustále rastie počet pacientov, ktorí na liečbu 

odpovedajú nedostatočne (4). Hľadanie nových je opodstatnené aj zvyšujúcou sa 

prevalenciou spomínaného ochorenia v populácii (5). Trendom súčasnej farmakoterapie 

astmy je nielen hľadanie nových liečiv, ale aj alternatívnych terapeutických postupov a 

prírodných látok, ktoré súčasne ovplyvňujú zápal, citlivosť obranných mechanizmov, 

remodeláciu DC a zároveň sú schopné ovplyvniť aktivitu epitelu pokrývajúceho povrch 

DC (6). 

Vhodnou alternatívou ku konvenčnej terapii sú liečivá prírodného pôvodu - liečivé 

rastliny a prírodné produkty, a to najmä vďaka ich dostupnosti, imunomodulačným 

účinkom a priaznivému farmakodynamickému profilu (7). Záujem o ich využívanie v 

priebehu posledných dvoch desaťročí dramaticky vzrástol na celom svete. V súčasnosti 

medzi najpopulárnejšie prírodné prostriedky používané ako doplnková liečba 

astmatického zápalu patria kombinované prírodné preparáty, ktoré obsahujú viacero 

biologicky aktívnych zložiek, vrátane rastlinných glykokonjugátov (8). Niektoré vedecké 

práce v prípade glykokonjugátov izolovaných z rias potvrdili spektrum pozitívnych 

vlastností, najmä ich antibakteriálne, antifungálne, antivírusové, antiplasmodiálne, 

protinádorové a imunosupresívne účinky (9). Priaznivý účinok glykokonjugátov bol 

vedecky overený pri prevencii a terapii niektorých ďalších chronických ochorení, napr. 

pri ulceróznej kolitíde, hypertenzii, fibromyalgii, diabetickej neuropatii a 

hypercholesterolémii (10). Podrobné vyšetrenie mikroorganizmov z hľadiska produkcie 

biomasy, ako aj analýzy ich zložiek ukázali, že riasy sú bohatým zdrojom nielen 

polysacharidov, ale aj polyfenolických zlúčenín, prípadne ich kombinácie v podobe 

glykokonjugátov (11). Ich protizápalový účinok (12) súvisí pravdepodobne s ich 

multikomponentným zložením a vzájomným synergickým pôsobením jednotlivých 

zložiek. Niektoré druhy použité v rámci klinických štúdií na liečbu astmy mali vplyv 

nielen na jej symptomatický profil, ale ukázalo sa ich priaznivé pôsobenie aj na inhibíciu 

ďalšieho rozvoja ochorenia do štádia remodelácie. Zaujímavé je, že viaceré druhy 
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vykazujú špecifické aktivity podobné konvenčným antiastmatickým liečivám. K týmto 

aktivitám patrí bronchodilatácia, stabilizácia membrán mastocytov, antialergický a 

imunomodulačný účinok (13, 14). Konkrétne glykokonjugáty sú schopné aktiváciou 

makrofágov pôsobiť preventívne proti nežiaducemu vplyvu cudzorodých proteínov a 

toxínov (15). 

Medzi najpopulárnejšie prípravky sa zaraďujú výživové doplnky z riasy C. 

pyrenoidosa. V experimentálnych podmienkach preukázal komplexný vodný extrakt 

izolovaný z chlorely schopnosť tlmiť rozvoj alergického zápalu DC u myší,  štatisticky 

signifikantne bol ovplyvnený najmä stupeň eozinofilnej infiltrácie a expresia interleukínu 

5 (IL-5) (16). Podobný efekt sme pozorovali na našom pracovisku u morčiat 

senzitizovaných rovnakým alergénom. Na rozdiel od myší však došlo k poklesu syntézy 

iného Th2 cytokínu – IL-4, Tento rozdiel súvisí veľmi pravdepodobne. s medzidruhovou 

variabilitou fyziológie imunitného systému myší a morčiat. 

Nakoľko rod Dictyospharium vykazuje podobné genetické vlastnosti ako rod 

Chlorella, prepokladá sa, že by mohli mať rovnaké biologické účinky (17,18).  

Na základe vyššie uvedeného bolo cieľom tejto práce zhodnotiť bronchodilatačný 

účinok komplexu v izolovaného zo sladkovodnej riasy C. pyrenoidosa (experimentálna 

štúdia) a vybraných komplexov z rodu Dictyospharium (skrínigová štúdia) u morčiat v in 

vivo podmienkach. Účinok bol porovnaný  s referenčnými antiastmatickymi liečivami. 

 

MATERIÁL A METÓDY  

Rastlinný materiál. Pomocou alkoholovej extrakcie boli izolované  komplexné 

glykokonjugáty z riasy C. pyrenoidosa a rias rodu Dictyosphaerium – D.chloreloides, 

D.pulchellum, D.tetrachotomum (kmeň FOTT) a D.tetrachotomum (kmeň RUZICKA) 

a po následnej purifikácii bola ich polysacharidovo-fenolická štruktúra determinovaná 

chemickou, chromatografickou a spektrálnou analýzou. 

Experimentálny zvierací model. Morčatá – samce kmeňa TRIK s 

telesnou hmotnosťou v rozmedzí 250-350 g pochádzali z akreditovaného chovu Ústavu 

experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied, Dobrá Voda a 

pred vlastnou realizáciou experimentov schválených Etickou komisiou JLF UK v Martine 

boli adaptované na podmienky centrálneho zverinca a následne na naše laboratórne 

podmienky. 

Štúdia rodu Dictyospharium. V skríningovej časti štúdie bolo 50 zvierat 

rozdelených do 6 skupín, pričom každá skupina pozostávala z 8-10 morčiat: 

1. Negatívna kontrolná skupina morčiat, ktorej bol podávaný fyziologický roztok 

(kontrola). 

2. Pozitívna kontrolná skupina zvierat: zvieratám podávaný SAL v množstve 10 mg/kg 

i.p. (SAL). 

3. Skupina zdravých zvierat, ktorej sa podával komplex D.chloreloides p.o. 

v skríningovom množstve dávky  50 mg/kg hmotnosti zvieraťa  (CV1). 

4. Skupina zdravých zvierat, ktorej sa podával komplex D.pulchellum p.o. 

v skríningovom množstve dávke  50 mg/kg hmotnosti zvieraťa (CV2). 

5. Skupina zdravých zvierat, ktorej sa podával komplex D.tetrachotomum  (FOTT) p.o. 

v skríningovom množstve dávke  50 mg/kg hmotnosti zvieraťa (CV3). 

6. Skupina zdravých zvierat, ktorej sa podával komplex D.tetrachotomum (RUZICKA) 

p.o. v skríningovom množstve dávke  50 mg/kg hmotnosti zvieraťa (CV4). 
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Štúdia druhu C. pyrenoidosa: V experimentálnej časti postupu bolo použitých 70 

zvierat (8 skupín, n= 8-10 jedincov): 

1. Negatívna kontrolná skupina morčiat, ktorej bol podávaný fyziologický roztok 

(kontrola). 

2. Negatívna senzitizovaná kontrolná skupina, ktorej bol podávaný fyziologický roztok 

(ovalbumín). 

3. Pozitívne senzitizované kontrolné skupiny zvierat, ktorým bol inhalačne aplikovaný 

salmeterol (c= 0.17mM, inhalácia počas 5 min po dobu 14 dní po senzitizácii) alebo 

budezonid (c= 1 mM,  inhalácia 5 min počas 14 dní po senzitizácii). 

4. Skupina zvierat, ktorej sa preventívne podával komplex chlorely p.o. v dávke  50 

mg/kg hmotnosti zvieraťa od 7.dňa senzitizácie. 

5. Senzitizované zvieratá liečené komplexom chlorely v dávke 25 mg/kg p.o., 14 dní. 

6. Senzitizované zvieratá liečené komplexom chlorely v dávke 50 mg/kg p.o., 14 dní. 

7. Senzitizované zvieratá liečené kombináciou, ktorá pozostávala z komplexu chlorely 

v dávke 50 mg/kg p.o. spolu s inhalačne podávaným glukokortikoidom budezonidom  

počas 14 dní. 

 

Experimentálny model alergického zápalu DC. Alergický zápal DC u morčiat bol 

vyvolaný ich opakovanou expozíciou alergénu ovalbumínu, ktorý bol adsorbovaný na 

hydroxid hlinitý počas 21 dní a podávaný v rovnakých dávkach  (5 mg) intraperitoneálne 

– i.p. a subkutánne – s.c. na 1.deň a na 4., následne na 7. a 14. deň (iba i.p.). Od 16. do 

21. dňa bol ovalbumín vo forme 1% roztoku podávaný inhalačne použitím tryskového 

nebulizéra (PARI jet nebuliser, Paul Ritzau, Pari-WerkGmbH, Nemecko) pripojeného na 

vstupný uzatvárací ventil nazálnej komôrky celotelového dvojkomorového 

bodypletyzmografu (HSE typ 855, Hugo Sachs Elektronic, Nemecko). S výnimkou 

skupiny, u ktorej bol testovaný preventívny účinok chlorely, bola liečba rôznymi dávkami 

komplexného glykokonjugátu a budezonidom, prípadne ich kombináciou začatá 24 hodín 

od aplikácie poslednej dávky alergénu. 

 

Stanovenie špecifického odporu DC. Špecifický odpor DC (sRaw) je senzitívny 

ukazovateľ reaktivity hladkej svaloviny DC (HSDC) v in vivo podmienkach. Jeho 

hodnota bola u všetkých vyššie uvedených skupín určená softvérom HSE Pulmodyn 

Pennock W (Hugo Sachs Elektronik, Nemecko) na základe časového posunu zmien tlaku 

medzi jednotlivými komôrkami (nazálnou a torakálnou) pletyzmografu u zvierat 

krátkodobo vystavených aerosólu bronchokonstriktorov - kyseline citrónovej (AC; c = 

10-3 mol.l-1), histamínu (c = 10-6 mol.l-1) a metacholínu (c = 10-6 mol.l-1). 

 

Štatistická analýza zaznamenaných údajov. Namerané výsledky sme ďalej 

hodnotili použitím jednocestnej ANOVA a Bonferroniho post-hoc testu. Jednotlivé 

hodnoty v tabuľke a grafe predstavujú priemerné hodnoty a farebne vyznačené odchýlky 

uvádzajú štandardnú chybu priemeru (± SEM). Za štatisticky signifikantný rozdiel vo 

výsledkoch bola považovaná minimálna hodnota p<0,05 v porovnaní s kontrolnými 

skupinami. 
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VÝSLEDKY 

V in vivo experimentálnych podmienkach sme otestovali účinok perorálne 

podávaných vzoriek izolovaných z rodu Dictyosphaerium a z druhu C.pyrenoidosa na 

reaktivitu DC. 

V prípade skríningovej časti štúdie neboli zaznamenané relevantné zmeny hodnôt 

bronchokonstriktormi vyvolaného sRaw DC (tabuľka). K jeho zníženiu došlo iba 300 min 

po iritácii DC kyselinou citrónovou v skupine, ktorej sa podával komplex D. 

tetrachotomum (RUZICKA) (CV4), v prípade histamínom indukovanej 

bronchokonstrikcie v skupinách, ktorým bol podávaný glykokonjugát  D. pulchellum 

(CV2) a D.tetrachotomum (RUZICKA) (CV4) a v prípade metacholínu bola 

bronchokonstrikcia signifikantne redukovaná 60 min po podaní komplexu D. 

tetrachotomum (FOTT) (CV3). 

 

 

 
 

Tabuľka: Zmena hodnôt špecifického odporu DC po podaní komplexov z rodu 

Dictyospharium v porovnaní s jednotlivými kontrolnými skupinami. *p<0,05 vs kontrola; 

**p<0,001 vs kontrola. AC-kyselina citronová, HIS-histamín, MET-metacholín, SAL-

salbutamol, CV1 - D.chloreloides, CV2 - D.pulchellum, CV3 - D.tetrachotomum (FOTT), CV4 - 

D.tetrachotomum (RUZICKA). 

 

 

 

 

V experimentálnej časti, v ktorej sme hodnotili vplyv  komplexu izolovaného z C. 

pyrenoidosa na reaktivitu DC, boli zaznamenané početnejšie zmeny aktuálnej hodnoty 

sRaw (obrázok). V skupine, kde bol komplexný glykokonjugát z chlorely podávaný 

preventívne, štatisticky signifikantne poklesli hodnoty sRaw po inhalácií všetkých 

použitých bronchokonstriktorov  v porovnaní s negatívnou senzitizovanou skupinou 

zvierat. Podobný účinok bol pozorovaný aj v prípade skupiny, kde sa komplex podával v 

kombinácií s budezonidom. U skupín liečených po senzitizácií  komplexom chlorely sa 

pri oboch použitých dávkach znížili hodnoty sRaw po iritácii DC kyselinou citrónovou 

a histamínom, ale reaktivita DC po expozícií metacholínu zostala nezmenená.  
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Obrázok: Zmeny sRaw pri preventívnom a terapeutickom podávaní komplexu z Ch. 

pyrenoidosa za bazálnych podmienok (norma) a po inhalácií kyseliny citrónovej (AC), 

histamínu a metacholínu vo všetkých sledovaných skupinách.   

#p<0,05 vs zdravá skupina; *p<0,05 vs ovalbumín. 

 

 

DISKUSIA A ZÁVER 

Hľadanie efektívnych antiastmatík, ktoré by vplývali na bronchodilatáciu a 

zápalové reakcie v DC, no bez limitujúcich nežiaducich účinkov bežných farmák, je 

vysoko aktuálna farmakologická téma (19). Vhodnou alternatívou ku konvenčnej terapii 

sú látky prírodného pôvodu. Medzi také sa zaraďujú aj glykokonjugáty izolovaných z rias 

z radu Chlorellales. 

Literárne zdroje a aj naše predchádzajúce výsledky ukázali, že komplexný extrakt 

ako aj komplexný glykokonjugát z C. pyrenoidosa v experimentálnych podmienkach 

zmierňuje intenzitu  chronického zápalu DC vyvolaného alergénom, tlmí produkciu 

prozápalových cytokínov a redukuje bronchiálnu hyperreaktivitu (16). Aktuálna štúdia 

zároveň potvrdila, že stupeň bronchodilatácie súvisí s podanou dávkou glykokonjugátu. 

Jeho podávanie neinterferuje s účinkom klasických protizápalovo pôsobiacich 

antiastmatík, dokonca má aditívny účinok. Komplex z druhu C. pyrenoidosa preukázal 

značnú supresiu hyperreaktivity aj pri preventívnom podávaní látky.  

Podobný efekt sme predpokladali aj u liečiv izolovaných z rias rovnakého rodu - 

Dictyospharium. V aktuálnej vedeckej literatúre doteraz neboli publikované výsledky 

štúdie, ktorá by sa zaoberala farmakodynamikou týchto látok v respiračnom systéme. Na 

základe uvedenej skutočnosti a našich dlhoročných skúseností s uvedeným typom 

experimentálnych prác sme zvieratám podávali skríningové množstvo látok (50 mg/kg). 

Zistili sme, že riasy rodu Dictyosphaerium mali iba minimálny bronchodilatačný 

potenciál. Hoci ide o príbuzné rody radu Chlorellales, môže byť uvedený rozdiel v účinku 

podmienený inou chemickou štruktúrou glykokonjugátu. Komplex z rodu 

Dictyospharium obsahuje prevažne sacharidy a bielkoviny s vysokou molekulovou 

hmotnosťou a je obzvlášť bohatý na galaktózu, ramnózu a zvyšky manózy, na rozdiel od 
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neho komplex z C. pyrenoidosa je vysokomolekulový polysacharidový glykokonjugát s 

polyfenolovou zložkou. Početné literárne zdroje informujú o antialergických, 

protizápalových a bronchodilatačných účinkoch polyfenolických zlúčenín. 

V experimentálnych podmienkach  znižujú uvoľňovanie a syntézu špecifických 

mediátorov bronchokonstrikcie, zápalových cytokínov, chemokínov a antigén 

špecifických protilátok ako aj infiltráciu tkanív eozinofilmi (20-22). 

Glykokonjugáty z riasy C. pyrenoidosa predstavujú nové perspektívne látky 

nielen z hľadiska prevencie rozvoja alergického zápalu DC, ale aj doplnkovej liečby 

ochorení spojených s chronickým alergickým zápalom DC ako základným 

patogenetickým mechanizmom. 
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Abstrakt: Dôležitou súčasťou komplexnej prípravy pacientov pred elektívnym 

chirurgickým výkonom je analýza chronickej farmakoterapie. Prerušenie alebo 

pokračovanie v liečbe niektorými liečivami môže prispievať k ovplyvneniu rizík 

sprevádzajúcich chirurgické výkony. Cieľom bolo analyzovať zastúpenie liečiv v 

chronickej farmakoterapii a posúdiť rozdiely medzi publikovanými 

odporúčaniami a reálnou situáciou v úprave chronickej farmakoterapie pred 

elektívnymi chirurgickými výkonmi. Analyzovali sme chronickú farmakoterapiu 

u pacientov, ktorí boli hospitalizovaní vo Fakultnej nemocnici v Trnave z dôvodu 

realizácie elektívneho chirurgického výkonu. Informácie o užívanej chronickej 

farmakoterapii a odporúčaní jej úpravy pred chirurgickým výkonom sme čerpali 

z anestéziologického predoperačného vyšetrenia. Hodnotili sme rozdiely medzi 

publikovanými a reálnymi odporúčaniami v úprave chronickej farmakoterapie 

u jednotlivých skupín liečiv. Zo skupiny 401 pacientov až 72 % (n = 287) užívalo 

aspoň jeden liek. Priemerný počet užívaných liečiv bol 3,6. 46 % (n = 676/1460) 

predstavovali liečivá kardiovaskulárneho systému. Najčastejšie sa vyskytujúcim 

liečivom bola kyselina acetylsalicylová (5 %, n = 77/1460). V súlade 

s  odporúčaniami sa pokračovalo bez prerušenia v liečbe betablokátormi v 89 % 

prípadov, blokátormi kalciových kanálov (v 50 %), prerušila sa liečba diuretikami 

(v 85 %) a liečivami s účinkom na renín-angiotenzín-aldosterónový systém (v 75 

%). Liečba antiagreganciami, antikoagulanciami a aj antidiabetikami bola v súlade 

s odbornými odporúčaniami prerušená v každom prípade (100 %). Zaznamenali 

sme však rozdiely medzi publikovanými a reálnymi odporúčaniami v dĺžke 

prerušenia liečby. Pre antiarytmiká a liečivá s vplyvom na CNS chýbajú exaktné 

odporúčania, na základe ktorých by mohli lekári posúdiť ich úpravu 

v perioperačnom období. Odporúčania, ktoré upravujú podávanie liečiv 

v perioperačnom období chýbajú mnohým rizikovým skupinám liečiv. Na druhej 

strane u liečiv, ktoré majú odporúčania vypracované, sa nie vždy dodržiavajú. 

Z toho dôvodu je potrebné upriamiť väčšiu pozornosť na problematiku úpravy 

chronickej farmakoterapie v perioperačnom období. 
 

Summary: An important part of the complex preparation of patients before 

elective surgery is the analysis of chronic pharmacotherapy. Discontinuation or 
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continuation of treatment with medications involved in the treatment of chronic 

diseases may contribute to the management of risks associated with surgical 

procedures. We aimed to analyze the occurrence of medications in chronic 

pharmacotherapy and to review the differences between published 

recommendations and the real situation in the modification of chronic 

pharmacotherapy before elective surgery. Chronic pharmacotherapy in patients 

hospitalized in the Faculty hospital Trnava before elective surgery was analyzed. 

Information on patient’s medication and recommendations for its modification 

before surgery were taken from an anesthesiological perioperative examination 

available in the hospital information system. Differences between published and 

actual recommendations from physicians in the modification of chronic 

pharmacotherapy before elective surgery in medications were evaluated. 72 % (n 

= 287/401) of patients used at least one medicine. The average number of 

medication used was 3.6. Medications for cardiovascular system were present in 

46 % (n = 676/1460) of cases. The most commonly used medicine was 

acetylsalicylic acid (5 %, n = 77/1460). According to recommendations, treatment 

continued with beta-blockers (89 %) and calcium channel blockers (50 %). 

Therapy was discontinued in diuretics (85 %) and in medications influencing 

renin-angiotensin-aldosterone system (75 %). Antiplatelet, anticoagulant and 

antidiabetic therapy were withdrawn in all cases (100 %) but we found differences 

between published and actual recommendations in the time during which the 

therapy should be discontinued. The exact recommendations for antiarrhythmics 

and influencing CNS medications, which could allow physicians to assess 

modification of therapy with these medications during the perioperative period, 

are missing. Recommendations that regulate their administration during the 

perioperative period are also missing in many risk groups of medicines. On the 

other hand, the developed recommendation in some groups of medicines are not 

always followed. For this reason, it is necessary to pay more attention to the issue 

of the management of chronic pharmacotherapy during the perioperative period. 

 

Kľúčové slová: chronická farmakoterapia, chirurgické výkony, perioperačné obdobie, 

odporúčania  

Keywords: chronic pharmacotherapy, surgical procedures, perioperative period, 

guidelines  

 

 

ÚVOD 

Každý chirurgický výkon a anestézia môžu pre pacienta znamenať riziko 

komplikácií zdravotného stavu. Závažnosť potenciálnych komplikácií je ovplyvnená 

viacerými faktormi. Jedným z nich sú aj pridružené ochorenia a ich kompenzácia. 

Analýza chronickej farmakoterapie a jej modifikácia v perioperačnom období má 

potenciál významnou mierou prispieť k redukcii týchto rizík. 

Lieky, ktoré sa v liečbe ponechávajú, sú lieky s veľmi dlhým polčasom 

a biologickým efektom, s rizikom dekompenzácie základného ochorenia pri prerušení ich 

podávania, s významnými prejavmi syndrómu z vynechania a lieky bez signifikantnej 
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interakcie s anestéziou a ostatnými liekmi, ktoré sa podávajú v perioperačnom období. 

Lieky, ktorých podávanie sa modifikuje, sú lieky s rizikom alebo signifikantnou 

interakciou s anestéziou a s potenciálnymi závažnými nežiaducimi účinkami (1,2).  

V súlade s tým, aké závažné potenciálne riziko jednotlivé skupiny liečiv počas 

chirurgickej intervencie v celkovej anestézii prinášajú, sa im v odborných odporúčaniach 

venuje rôzna pozornosť. Najrizikovejšie skupiny liečiv (predovšetkým antiagreganciá, 

antikoagulanciá, niektoré antihypertenzíva) majú odbornými spoločnosťami vypracované 

odporúčania založené na medicíne dôkazov, ktoré upravujú ich podávanie 

v perioperačnom období. Menšia pozornosť sa venuje menej rizikovým 

liečivám. Odporúčania sú konsenzom odborníkov alebo vychádzajú z prípadových či 

otvorených štúdií a nesystematických prehľadov (1,2). 

Na základe dostupných odporúčaní by sa v perioperačnom období malo 

pokračovať bez prerušenia v liečbe liečivami znižujúcimi aciditu žalúdka (2), 

betablokátormi (3,4), blokátormi kalciového kanála (3), centrálnymi antihypertenzívami 

(1,2), statínmi (3,4), glukokortikoidmi (5,6), substitučnej liečbe hormónmi štítnej žľazy 

(7), inhalačnými liečivami respiračného traktu (6). Opatrne by sa malo pokračovať 

v liečbe bez prerušenia aj v prípade analgetík (8), antiepileptík (9,10), antiparkinsoník 

(9,10), antipsychotík (11), anxiolytík (11), psychoanaleptík (11). 

Na základe dostupných odporúčaní by mala byť v perioperačnom období 

prerušená liečba liečivami s účinkom na renín-angiotenzín-aldosterónový systém (3), 

diuretikami (3), antidiabetikami (12,13), antiagreganciami (3,4,14), antikoagulanciami 

(4,15) a imunomodulátormi (8,16). 

V práci sme bližšie analyzovali odporúčania úpravy chronickej liečby 

v perioperačnom období u tých liečiv, ktoré boli v sledovanom súbore zastúpené viac ako 

10 % podielom. 

 

METÓDY  

Analyzovaný súbor predstavovali pacienti, ktorí boli hospitalizovaní vo Fakultnej 

nemocnici v Trnave v období od 1.1.2017 do 31.10.2017 z dôvodu realizácie elektívneho 

chirurgického výkonu. Zdrojové informácie predstavovali záznamy o anestéziologickom 

predoperačnom vyšetrení. Inkluzívnymi kritériami boli: 1) dostupnosť zdrojových 

informácií v nemocničnom informačnom systéme MEDEA, 2) hospitalizácia pacientov 

z dôvodu indikácie elektívneho chirurgického výkonu, 3) hospitalizácia na Chirurgickej 

klinike, Traumatologicko-ortopedickej klinike, Urologickom oddelení a Internej klinike. 

Do analyzovaného súboru boli zaradení pacienti bez rozdielu pohlaví, veku a komorbidít. 

Exkluzívnymi kritériami boli: 1) indikácia akútneho alebo urgentného chirurgického 

výkonu, 2) nedostupnosť anestéziologického predoperačného vyšetrenia v nemocničnom 

informačnom systéme a 3) skupinové názvy liečiv pri analýze počtu konkrétnych liečiv. 

Údaje boli získané v pseudoanonymizovanej podobe v rozsahu: 1) základné 

demografické údaje (vek, pohlavie), 2) plánovaný chirurgický výkon, 3) chronická 

farmakoterapia (názvy liečiv, ktoré sme následne rozdelili podľa ATC skupín) a 4) 

odporúčanie úpravy chronickej farmakoterapie. Zber údajov, ich spracovanie a 

publikovanie boli schválené Etickou komisiou fakultnej nemocnice v Trnave. 

V ďalšej časti práce sme analyzovali súlad reálnych odporúčaní úpravy chronickej 

farmakoterapie s dostupnými publikovanými odbornými odporúčaniami. 
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VÝSLEDKY 

Analyzovaný súbor tvorilo 401 pacientov, 218 (54 %) mužov a 183 (46 %) žien. 

Priemerný vek bol 56,9 (4 – 95) rokov. Len 114 pacientov (28 %) neužívalo žiadnu liečbu. 

287 pacientov (72 %), užívalo aspoň jeden liek. Najväčší počet pacientov užíval 1 liek 

(48/12 %). Najvyšší zaznamenaný počet užívaných liekov bol 18. Celkový počet liekov, 

ktorý užívali pacienti v celom súbore bol 1460. Priemerný počet liekov v celom súbore 

bol 3,6. Najväčší podiel z celkového počtu 1460 liekov predstavovali lieky 

kardiovaskulárneho systému (ATC skupina C) (676/46,2 %). Liečivá tráviaceho traktu 

a metabolizmu (ATC skupina A) s počtom 247/16,9 % boli druhou najčastejšie 

používanou skupinou. Nasledovali liečivá krvi a krvotvorných orgánov (ATC skupina B, 

166/11,4 %) a liečivá centrálnej nervovej sústavy (ATC skupina N, 148 /10,1 %). Liečivá 

z ostatných ATC skupín boli zastúpené podielom nižším ako 10 % a odporúčania úpravy 

ich podávania v perioperačnom období sme detailnejšie neanalyzovali. Počet liekov v 

jednotlivých ATC skupinách v celom súbore uvádza tabuľka 1.  

 

 

 
 

Tabuľka 1: Počet liekov v jednotlivých ATC skupinách v celom súbore. A – tráviaci trakt a 

metabolizmus, B – krv a krvotvorné orgány, C – kardiovaskulárny systém, G – urogenitálny trakt 

a pohlavné hormóny, H – systémové hormóny s výnimkou pohlavných hormónov, J – 

antiinfektíva na systémové použitie, L – antineoplastiká a imunomodulátory, M – 

muskuloskeletárny systém, N – centrálna nervová sústava, R – respiračný trakt, S – zmyslové 

orgány, V – rôzne (váriá). 

 

Súbor 1460 analyzovaných liekov bol zložený z 224 liečiv. Najčastejšie užívaným 

liečivom bola kyselina acetylsalicylová (n=77, podiel = 5,3 %), ďalej amlodipín (75, 5,1 

%), atorvastatín (65, 4,4 %), perindopril (63, 4,3 %) a bisoprolol (40, 4,1 %). 

V anestéziologickom predoperačnom vyšetrení sme zaznamenali informáciu 

o odporúčaní ohľadom podávania chronickej farmakoterapie u 504 liekov (34,5 %). 

U 956 liekov (65,5 %) nebola uvedená žiadna informácia o eventuálnej úprave liečby. 

V reálnej klinickej praxi absencia záznamu o úprave liečby konkrétnym liekom znamená, 

že do dňa operácie sa liek podáva v štandardnom dávkovacom režime, ráno v deň 

operácie sa jeho podávanie preruší a následne sa pokračuje po obnovení perorálneho 

príjmu opäť v štandardom režime. Zo záznamov, ktoré uvádzali konkrétnu informáciu 

o podaní, resp. nepodaní lieku v perioperačnom období vyplýva, že u 319 liekov (21,8 %) 

bolo odporúčané pokračovať v ich liečbe bez prerušenia aj v deň operácie. U 185 liekov 

bolo odporúčané liečbu prerušiť, liek nepodať len v deň operácie alebo bližšie určenú či 

neurčenú dobu pred elektívnym chirurgickým výkonom. Z uvedeného vyplýva, že v deň 

chirurgického výkonu sa dlhodobo užívaný liek nepodal celkovo v 1141 prípadoch 

(78,2%). 
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V analyzovanom súbore sa pokračovalo v súlade s odporúčaniami v podávaní 

chronickej farmakoterapie bez prerušenia pri liečivách znižujúcich aciditu žalúdka v 16% 

prípadov, betablokátormi v 89 %, blokátormi kalciového kanála v 50 %, centrálnymi 

antihypertenzívami v 14 %, statínmi v 4 %. V chronickej liečbe analgetikami 

pokračovalo 4 % pacientov, antiepileptikami 26 %, antiparkinsonikami 43 %, 

psycholeptikami 12 % a v liečbe psychoanaleptikami 5 % pacientov. 

V analyzovanom súbore bola chronická liečba prerušená v súlade 

s odporúčaniami v prípade liečiv s účinkom na renín-angiotenzín-aldosterónový systém 

v 75 %, diuretikami v 85 %, antidiabetikami, antiagreganciami a antikoagulanciami 

v 100% prípadov. 

Analýzu úprav chronickej farmakoterapie v perioperačnom období vybraných 

skupín liečiv prehľadne uvádza tabuľka 2. 

 

 
 

Tabuľka 2: Analýza úprav chronickej farmakoterapie v perioperačnom období vybraných 

skupín liečiv. 
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DISKUSIA A ZÁVER 

Adekvátna modifikácia chronickej farmakoterapie v perioperačnom období má 

potenciál významnou mierou prispieť k zníženiu rizika komplikácií, ktoré sprevádzajú 

chirurgické výkony. V sledovanom súbore pacientov, ktorí boli indikovaní na elektívny 

chirurgický výkon, sme analyzovali zloženie chronickej farmakoterapie a odporúčanie jej 

úpravy, konkrétne pokračovanie alebo prerušenie liečby. Následne sme porovnali reálne 

odporúčania úpravy chronickej farmakoterapie s publikovanými odporúčaniami. Bližšie 

sme analyzovali liečivá z ATC skupín, ktoré boli zastúpené viac ako 10 % (liečivá 

kardiovaskulárneho systému, tráviaceho traktu a metabolizmu, krvi a krvotvorných 

orgánov a centrálnej nervovej sústavy). 

Najčastejšie užívanými liekmi v sledovanom súbore boli lieky s obsahom liečiv 

kardiovaskulárneho systému, ktoré boli súčasne aj skupinou liečiv s odporúčaniami 

s najvyššou úrovňou dôkazov (3,4). Okrem podskupiny centrálnych antihypertenzív a 

statínov sme v tejto skupine liečiv zaznamenali relatívne vysoký súlad reálnych 

a publikovaných odporúčaní. 

Naopak, nízke percento súladu reálnych a publikovaných odporúčaní sme 

zaznamenali pri liečivách centrálnej nervovej sústavy. Počet publikácií, ktoré sa venujú 

problematike úpravy podávania tejto skupiny liečiv v perioperačnom období je nízky, 

rovnako s nižšou úrovňou dôkazov (9-11). U pacientov so závažnejšou formou 

neurologických a psychiatrických ochorení však pokračovanie v chronickej liečbe riadi 

ošetrujúci neurológ alebo psychiater, k ich záznamom sme pri získavaní analyzovaných 

údajov nemali prístup. Taktiež k indikácii elektívnych chirurgických výkonov sa u 

pacientov s veľmi závažnými formami týchto ochorení pristupuje prísne individuálne po 

dôkladnom zvážení pomeru benefit/riziko. 

Pri liečivách, ktoré znižujú aciditu, bolo explicitne odporúčané pokračovať 

v chronickej liečbe bez prerušenia v súlade s odporúčaniami (2) u nízkeho počtu 

pacientov. Tieto liečivá sú však štandardnou súčasťou premedikácie pacientov. Aj keď 

mali pacienti chronickú farmakoterapiu prerušenú, vo väčšine prípadov bola nahradená 

adekvátne v rámci premedikácie. 

Odporúčania, ktoré uvádzajú zásady postupu pri liečbe antidiabetikami 

v perioperačnom období sú relatívne exaktné, no s nižšou úrovňou dôkazov (12,13) 

a pripúšťajú interindividuálnu variabilitu. Liečba bola v súlade s odporúčaniami 

prerušená vo všetkých prípadoch. Reálne odporúčaná dĺžka prerušenia liečby sa však 

v časti prípadov odlišovala od odporúčanej dĺžky prerušenia v rozsahu prekračujúcom 

mieru variability. 

Analogická situácia ako v prípade antidiabetík bola aj v prípade antiagregačnej 

a antikoagulačnej liečby. Úroveň dôkazov publikovaných odporúčaní je pri týchto 

skupinách veľmi vysoká (3,4,14,15). Odporúčania sú s ohľadom na vysoké riziko liečby 

týmito skupinami liečiv pomerne komplikované, vo vysokej miere akceptujú 

interindividuálnu variabilitu. Liečba bola vo všetkých zaznamenaných prípadoch 

prerušená. Opäť sme však zaznamenali rozdiely v dĺžke prerušenia liečby, ktoré 

nezodpovedali publikovaným odporúčaniam. 

Analýza a úprava chronickej farmakoterapie ako súčasť komplexnej starostlivosti 

o pacienta v perioperačnom období je zásadná. Z výsledkov našej práce vyplýva, že 

v klinickej praxi sa jej nevenuje adekvátna pozornosť. Problematická je pri niektorých 

rizikových skupinách liečiv absencia odporúčaní zodpovedajúcej úrovne (napríklad 

antidiabetiká, liečivá centrálneho nervového systému, antiarytmiká, imunomodulačná 

liečba). Na druhej strane u niektorých liečiv napriek tomu, že majú publikované 
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odporúčania s vysokou úrovňou dôkazov (napríklad antikoagulanciá a antiagreganciá), 

zostáva problémom ich implementácia a dodržiavanie v reálnej klinickej praxi. 
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Abstrakt: Viaceré štúdie poukázali na dvoj až trojnásobne vyššiu incidenciu 

kardiovaskulárnych ochorení u pacientov s diabetom 2. typu (T2DM) v porovnaní 

s nediabetikmi rovnakého veku. Našim cieľom bolo individuálne pre každého 

pacienta vyhodnotiť absolútne riziko smrteľnej kardiovaskulárnej príhody v 

nasledujúcich 10 rokoch (SCORE) na návšteve V1 (začiatok terapie s DPP-4 

inhibítorom alebo SGLT-2 inhibítorom) a návšteve V2 (po 6 mesiacoch terapie) a 

určiť benefity z terapeutickej intervencie daným antidiabetikom. Retrospektívne 

sme analýzovali výsledky u 179 pacientov s T2DM, štatisticky pomocou SPSS 19. 

Podľa vypočítanej hodnoty SCORE boli pacienti zaradení do skupiny s nízkym 

kardiovaskulárnym rizikom (SCORE <5 %) alebo s vysokým kardiovaskulárnym 

rizikom (SCORE >5 %) V analyzovanom súbore malo nízke riziko fatálneho 

kardiovaskulárneho ochorenia v nasledujúcich 10 rokoch viac ako 12 % pacientov. 

Viac ako 33 % pacientov malo veľmi vysoké riziko takéhoto ochorenia v 

nasledujúcich 10 rokoch. Po 6 mesiacoch terapie sa celkové SCORE takmer 

nezmenilo, ale nastalo preskupenie pacientov v rámci jednotlivých skupín a znížil 

sa počet pacientov patriacich do skupiny s veľmi vysokým kardiovaskulárnym 

rizikom. Hoci sme po 6 mesiacoch sledovania nezaznamenanli signifikantné 

zmeny SCORE v rámci celého súboru, pacientom s vysokým a veľmi vysokým 

kardiovaskulárnym rizikom hodnota SCORE klesla. 
 

Summary: Previous studies have shown that the incidence of cardiovascular 

diseases (CVD) in patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM) is two to three 

times higher than that in age-matched nondiabetics. Our aim eas to calculate the 

absolute risk of fatal cardiovascular event in following 10 years individually for 

each patient (SCORE) on visit V1 (the start of therapy with DPP-4 inhibitor or 

SGLT-2 inhibitor) and visit V2 (6 months after V1) and to determine the benefits 

of the therapeutic intervention with the antidiabetic agent. We analysed data of 179 

patients with T2DM retrospectively and evaluated statistically by using SPSS19. 

According to SCORE, patients were divided into the group with low 

cardiovascular risk (SCORE <5 %) and into the group with high cardiovascular 

risk (SCORE >5 %), respectively. Statistics showed that in the analysed group, 

there are 12% of the patients with low risk of fatal cardiovascular event in next 10 

years and 33% patients with very high risk. After 6 months of the therapy, the 
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overall SCORE almost didn´t change but the number of patients in the group with 

very high risk of fatal cardiovascular event was reduced. Nevertheless, there were 

no significant changes of SCORE after 6 months of the therapy the value of 

SCORE was lowered in the groups with high and very high risk of fatal 

cardiovascular event. 

 

Kľúčové slová: diabetes, SCORE, kardiovaskulárne riziko  

Keywords: diabetes, SCORE, cardiovascular risk  

 

 

ÚVOD 

Diabetes mellitus typu 2 (T2DM) je, okrem iného, považovaný za príčinu 

progredovania aterosklerotických ochorení. Vo viacerých štúdiách bolo poukázané na 

dvoj až trojnásobne vyššie riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení u pacientov s 

T2DM v porovnaní s nediabetikmi rovnakého veku (1). Keďže hlavnou príčinou 

morbidity a mortality pacientov T2DM sú kardiovaskulárne a renálne komplikácie, veľmi 

dôležitou charakteristikou profilu antidiabetík je aj ich konkrétny efekt na 

kardiovaskulárny systém, obličky a onkologické ochorenia (2). 

Úspešná liečba heterogénneho ochorenia ako je T2DM vyžaduje 

individualizovaný prístup s využitím kombinovanej terapie perorálnymi antidiabetikami, 

ktoré zasahujú do metabolizmu na rôznych úrovniach. Efekt jednotlivých skupín orálnych 

antidiabetík na zníženie glykémie a HbA1c je porovnateľný. Rozdiely sú však v podiele 

pacientov, ktorí dosiahli požadované kritériá, v prírastku na hmotnosti, vo výskyte 

hypoglykémií, ako aj vo vplyve na kardiovaskulárnu, renálnu či onkologickú morbiditu 

a mortalitu, v závažnosti špecifických nežiaducich účinkov, potenciálnych rizikách a 

v kontraindikáciách (1).  

Intenzívna kontrola glykémie stále ostáva hlavným zameraním v terapii pacientov 

s diabetom. Tento terapeutický cieľ by však mal byť dosahovaný vždy v kontexte 

komplexného programu znižovania kardiovaskulárnych rizikových faktorov. Kým efekt 

vlastnej úpravy glykémie na redukciu mikrovaskulárnych komplikácií je nepochybný, 

hodnotenie významu normalizácie glykémie na kardiovaskulárne (KV) komplikácie je 

skôr rozpačitý a už dávnejšie sa poukazovalo aj na potenciálne riziká pri viacerých 

účinných látkach, najmä na zvýšené riziko srdcového zlyhávania a KV mortality (3).V 

posledných rokoch boli publikované výsledky niekoľkých štúdií (EMPA- REG Outcome, 

LEADER, SUSTAIN-6, CVD-REAL zameraných na testovanie KV bezpečnosti novších 

farmák na liečbu T2DM, ktoré vzbudili mimoriadnu pozornosť a stali sa jednými z 

najvýznamnejších v diabetológii. Ukázali, že zatiaľ čo niektoré molekuly (obzvlášť 

empagliflozín, liraglutid, semaglutid; 4,5) dokážu významne a priaznivo ovplyvniť KV 

morbiditu a mortalitu aj progresiu nefropatie, iné účinné látky majú neutrálny efekt alebo 

môžu dokonca predstavovať zvýšené riziko (7). 

Cieľom nášho skúmania bolo porovnať kardiovaskulárny profil pacientov 

liečených DPP-4 inhibítormi a SGLT-2 inhibítormi v praxi a určiť benefity terapeutickej 

intervencie s daným perorálnym antidiabetikom po 6 mesiacoch terapie. 
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METÓDY  

V tomto sledovaní boli dáta získané z dokumentácie pacientov s T2DM a boli 

retrospektívne analyzované. Pacienti boli zaradení do sledovania podľa inklúznych 

a exklúznych kritérií.  

Inklúzne kritériá: 

1. T2DM diagnostikovaný najmenej 3 roky, 

2. V terapii bol zaradený DPP-4 inhibítor alebo SGLT2 inhibítor spolu 

s metformínom a/alebo derivátom sulfonylurey a/alebo inzulínom, 

3. Dĺžka liečby DPP-4 inhibítorom alebo SGLT2 inhibítorom bola podávaná 

minimálne 2 roky. 

Exklúzne kritériá: 

1. T1DM, 

2. Liečba inzulínom od začiatku antidiabetickej terapie, 

3. Dĺžka liečby DPP-4 inhibítorom alebo SGLT2 inhibítorom menej ako 2 roky, 

4. T2DM diagnostikovaný menej ako 3 roky, 

5. Absencia dát potrebných k analýze údajov. 

 

Dáta boli zozbierané z dvoch návštev u diabetológa. Prvá nami zaznamenávaná 

návšteva V1 bola návšteva, kedy bol pacientovi do terapie zaradený DPP-4 inhibítor 

alebo SGLT2 inhibítor. Druhá návšteva V2 bola 6 mesiacov po V1. 

Dáta z V1 charakterizujú celkový profil pacienta predtým, ako bol DPP-4 

inhibítor alebo SGLT2 inhibítor zaradený do terapie a dáta z V2 porovnávajú celkový 

profil pacienta pred a po zaradení DPP-4 inhibítora alebo SGLT2 inhibítora do terapie. 

Pre charakteristiku profilu pacienta boli zozbierané demografické a biometrické dáta, 

dáta o komorbiditách a diabetických komplikáciách, základné biochemické a fyzikálne 

parametre, ktoré opisujú metabolickú kompenzáciu pacientov. 

Kardiovaskulárne riziko bolo vyhodnotené SCORE metódou a SCORE bolo 

vypočítané individuálne pre každého pacienta na V1 aj V2. 

Pacienti boli rozdelení do 5 skupín podľa typu terapie: 

1. Metformín + DPP-4 inhibítor, 

2. Metformín + Derivát sulfonylurey + DPP-4 inhibítor, 

3. Metformín + Inzulín + DPP-4 inhibítor, 

4. Metformín + Derivát sulfonylurey + SGLT2 inhibítor, 

5. Metformín + Inzulín + SGLT2 inhibítor. 

 

Metóda SCORE pomáha odhadnúť riziko úmrtia v dôsledku kardiovaskulárnej 

príhody v nasledujúcich 10 rokoch na základe vyhodnotenia 5 hlavných rizikových 

faktorov, ktorými sú vek, pohlavie, status fajčiara, hodnota systolického tlaku a hodnota 

cholesterolu. Analyzovaný súbor pacientov bol hodnotený podľa hodnôt uvedených 

v tabuľke 2. V príslušnej tabuľke podľa pohlavia bol hodnotený vek pacienta, status 

fajčiar/nefajčiar, hodnota systolického krvného tlaku v mmHg a plazmatická koncentrácia 

cholesterolu v mmol/l. Následne bolo určené absolútne riziko smrteľnej 

kardiovaskulárnej príhody v nasledujúcich 10 rokoch. Podľa tejto hodnoty bol pacient 

zaradený do skupiny s nízkym kardiovaskulárnym rizikom (<5 %) alebo s vysokým 

kardiovaskulárnym rizikom (>5 %). 

Zozbierané dáta boli zaznamenané do MS Excel 2010 a ďalej štatisticky 

spracované v SPSS v19. 
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VÝSLEDKY 

Celkový počet pacientov zaradených do sledovania bol 179, z toho 101 žien a 78 

mužov. Priemerný vek bol 62,72 ± 0,68 roka [36-84]. 

Najčastejšími uvádzanými komorbiditami boli dyslipoproteinémie (78,20 % 

pacientov) a artériová hypertenzia, ktorou trpelo 54,20 % pacientov v našom súbore. Z 

diabetických komplikácií pacienti najčastejšie trpeli neuropatiou (27,40 % pacientov). 

Priemerný systolický tlak pacientov bol pri ich zaradení do terapie 150,57 ± 1,53 mmHg 

[100-200 mmHg]; diastolický 82,01 ± 0,73 mmHg [55-116 mmHg]. Ženy mali 

signifikantne nižší diastolický tlak v porovnaní s mužmi (P < 0,05). 

Pacienti mali zvýšené hladiny glukózy na lačno 9,42 ± 0,20 mmol/l [4,90-19,47 

mmol/l], čomu zodpovedali aj zvýšené hladiny glykovaného hemoglobínu HbA1c 8,67 ± 

0,10 % [4,90-13,40 %] (obrázok 1). Viac ako polovica pacientov (60,89 %) mala HbA1c 

nad 8 %. 

 

 

 
 

Obrázok 1: Hladina HbA1c u pacientov pred nasadením liečby (V1) a po liečbe (V2). 

 

Priemerné BMI pacientov bolo 33,23 ± 0,39 kg/m2 [24,09-47,38 kg/m2], čo 

predstavuje obezitu 1. stupňa, ktorú má 34,60 % pacientov. Morbidnou obezitou trpelo 

v analyzovanom súbore 10,60 % pacientov a väčšina pacientov (74,90 %) malo 

hypertenziu (tabuľka 1). 

 

 
 

Tabuľka 1: Tlak krvi u pacientov. 
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Priemerné SCORE celého súboru bolo 8,13 ± 0,51 %. Priemerná hodnota SCORE 

u žien bola 5,68 ± 0,39 % [0-23 %]. U mužov bolo priemerné SCORE signifikantne (P < 

0,05) vyššie, zodpovedá 11,29 ± 0,93 % [1-39 %]. V analyzovanom súbore malo viac ako 

12 % pacientov nízke riziko fatálneho kardiovaskulárneho ochorenia v nasledujúcich 10 

rokoch. Viac ako 33 % pacientov malo veľmi vysoké riziko takéhoto ochorenia 

v nasledujúcich 10 rokoch (tabuľka 2). 

 

 
 

Tabuľka 2: Riziko fatálnej kardiovaskulárnej príhody v najbližších desiatich rokoch. 

 

 

Podiel mužov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom bol vyšší ako percentuálny 

podiel žien v týchto hladinách SCORE (obrázok 2). Po 6 mesiacoch terapie sa znížilo 

percento paciento s veľmi vysokým SCORE a presunuli sa do skupín s vysokým alebo 

stredným rizikom SCORE. 

 

 
 

Obrázok 2: SCORE V1 u pacientov v sledovanom súbore pacientov . 

 

 

DISKUSIA A ZÁVER 

V súčasnosti sa v liečbe T2DM dáva veľký dôraz na individualne potreby 

pacienta. Prvoradá je edukácia pacienta a zmena jeho životného štýlu, zvýšenie fyzickej 

aktivity a upravenie jedálnička. Obvykle sa začína monoterapiou metformínom a po 3 

mesiacoch, pokiaľ nie je dosiahnutý určený cieľ HbA1c, sa pridáva do terapie ďalšie 

antidiabetikum. Pokiaľ ani to nestačí, pristupuje sa k trojkombinácii alebo kombinovanej 

injekčnej terapii. Ak je počiatočná hodnota HbA1c ≥ 9 %, je možné začať rovno duálnou 

terapiou. Vzhľadom na vysokú incidenciu kardiovaskulárnych príhod u pacientov 

s T2DM sa pri výbere kombinovanej terapie začal klásť dôraz aj na potencionálny 
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kardiovaskulárny prínos antidiabetík. SGLT2 inhibítory, DPP-4 inhibítory a agonisty 

GLP1 receptorov vykazujú, okrem svojej schopnosti znižovať glykémiu, rôzne 

pleiotropické účinky. Výsledky EMPA-REG štúdie poukazujú na významné zníženie 

výskytu kardiovaskulárnej príhody alebo smrti z inej príčiny v skupine pacientov, ktorá 

užívala empagliflozín oproti placebu (8). Rovnako bolo vo viacerých kontrolovaných 

randomizovaných štúdiách poukázané na znížený výskyt kardiovaskulárnych príhod 

v skupinách užívajúcich agonisty GLP1 receptorov oproti placebu (9). Napriek tomu, že 

kardio- a reno-protektívne účinky DPP-4 inhibítorov neboli tak jednoznačné, stále sú 

predmetom mnohých klinických skúšaní (10).  

V našom sledovaní bol do terapie po V1 pridaný DPP-4 inhibítor alebo SGLT2 

inhibítor. V čase V1 mali pacienti zvýšené hladiny glukózy na lačno, čomu zodpovedali 

aj zvýšené hladiny glykovaného hemoglobínu. Viac ako polovica pacientov mala HbA1c 

nad 8 %. Po 6 mesiacoch novonasadenej terapie hladina HbA1c klesla vo všetkých 

skupinách. Priemerné HbA1c kleslo z 8,67±1,39 % na 8,04±1,39 %. BMI pacientov sa 

po 6 mesiacoch terapie takmer nezmenilo a systolický tlak nesignifikantne klesol vo 

všetkých skupinách. Kardiovaskulárne riziko bolo vypočítané individuálne pre každého 

pacienta v čase V1 a V2 a podľa hodnoty SCORE boli pacienti zaradení do skupín 

s nízkym, stredným, vysokým alebo veľmi vysokým rizikom výskytu kardiovaskulárnej 

príhody v najbližších 10 rokoch. Iba 12,8% pacientov z celkového súboru patrilo do 

skupiny s nízkym kardiovaskulárnym rizikom a až 33,8% patrilo do skupiny s veľmi 

vysokým kardiovaskulárnym rizikom. Po 6 mesiacoch terapie sa celkové SCORE takmer 

nezmenilo, ale nastalo preskupenie pacientov v rámci jednotlivých skupín a znížil sa 

počet pacientov patriacich do skupiny s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom.  
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Abstrakt: Hlavným cieľom pilotnej štúdie bolo preskúmať vplyv metabolického 

syndrómu (MetS) na kognitívny stav pacientov. Ďalšie ciele boli preskúmať vplyv 

MetS na biologický stav pacientov, na ich funkčnú závislosť a na incidenciu 

geriatrického depresívneho syndrómu u pacientov s MetS a bez MetS. MetS bol 

charakterizovaný na základe kritérií IDF 2005 (International Diabetes Federation 

Worldwide Definition of MetS, 2005). Kognitívne funkcie pacientov sme hodnotili 

použitím skríningových testov: Mini Mental State Exam (MMSE), Montreal 

Cognitive Assessment (MOCA), Clock Drawing Test (CDT). Biologický stav 

zaradených pacientov sme vyhodnotili pomocou ECOG skóre (ECOG The Eastern 

Cooperative Oncology Group score). Na vyhodnotenie miery funkčnej závislosti 

pacientov sme použili testy ADL (The Barthel Index for activities daily living) a 

IADL (Instrumental activities daily living). Na identifikáciu incidencie 

depresívneho geriatrického syndrómu sme použili krátku formu Geriatrickej škály 

depresie. Štúdia prebiehala vo verejných lekárňach v Košiciach (2016), 

zaradených bolo 45 pacientov (47 % mužov, 53 % žien), priemerný vek 

respondentov bol 69±8 rokov. Pri kognitívnom skríningu pacienti bez MetS 

dosahovali vyššie skóre pri použití všetkých troch kognitívnych testov v porovnaní 

so súborom pacientov s MetS. Biologický stav pacientov bol signifikantne 

priaznivejší v porovnávacom súbore jedincov bez MetS ako v súbore s MetS 

(P˂0,05). Zaznamenali sme vyššiu funkčnú závislosť pacientov pri vykonávaní 

základných denných činností pacientov a pri výkone inštrumentálnych denných 

činností v súbore s MetS v porovnaní s kontrolnou skupinou pacientov bez MetS, 

ale výsledky neboli signifikantné. Respondenti s MetS nedosahovali vyššie skóre 

v Geriatrickej škále depresie oproti kohorte bez MetS. 
 

Summary: The main aim of our study was to explore the effect of metabolic 

syndrome (MetS) on cognitive functions of patients. Secondary aims were to 

explore the effect of MetS to biological state of patients, their functional 

independence, and an incidence of depression in patients with and without it. 

Classification of MetS was based on International Diabetes Federation Worldwide 

Definition of MetS (2005). We used the following cognitive screening tools: Mini-

Mental State Exam (MMSE), Montreal Cognitive Assessment (MOCA), Clock 
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Drawing Test (CDT). For the evaluation of the biological status of including 

individuals we used The Eastern Cooperative Oncology Group score (ECOG). 

Additionally, we also used The Barthel Index for activities daily living (ADL), 

Instrumental activities daily living (IADL). For identifying the incidence of 

depression, the short form of the Geriatric scale of depression questionnaire was 

used. The study was realized in 45 patients (47% male, 53% female) in a 

community pharmacy in Košice (2016), average age of respondents was 69±8 

years. Patients without MetS achieved higher scores in all three cognitive tests 

compared to group of patients with MetS. Biological state was significantly better 

in patient without MetS than in the control cohort (P˂0,05). We observed a non-

significant tendency of functional dependency of patients with MetS according to 

both ADL and IADL when compared to patients without MetS. Respondents with 

MetS did not exhibit a significantly higher score in the Geriatric Depression Scale 

when compared to the cohort without MetS. 

 

Kľúčové slová: metabolický syndróm, farmakoterapia, kognitívny skríning, kognitívne 

poruchy 

Keywords: metabolic syndrome, pharmacotherapy, cognitive screening, cognitive 

impairment 

 

 

ÚVOD 

Metabolický syndróm je súbor kardiovaskulárnych rizikových faktorov, ktoré 

zahŕňajú centrálnu obezitu, hypertenziu, abnormality lipidového profilu, poruchu 

glukózového metabolizmu (1). Tieto komponenty MetS prispievajú k rozvoju a progresii 

chronických metabolických ochorení ako diabetes 2. typu. Hlavným patofyziologickým 

mechanizmom MetS je inzulínová rezistencia (2). Inzulín reguluje metabolické procesy, 

príjem potravy a telesnú hmotnosť, ale aj kognitívne funkcie (3), čo zrejme súvisí s jeho 

pozitívnym vplyvom na plasticitu mozgu (4). 

Hyperinzulinémiou vyvolaná inzulínová rezistencia znižuje hladinu inzulín-

degradujúceho enzýmu (5), čím podporuje kumuláciu ß-amyloidov a zvyšuje 

fosforyláciu τ-proteínu (6, 7), ktoré sú kľúčovými atribútmi v patogenéze Alzheimerovej 

choroby (7). Diabetes 2. typu je považovaný za rizikový faktor pre rozvoj kognitívnych 

porúch a niektoré štúdie preukázali prítomnosť inzulínovej rezistencie v mozgu, hlavne 

v oblasti hipokampu u pacientov s diabetom a Alzheimerovou chorobou (7-9). 

 

METÓDY  

Používali sme formulár, do ktorého sa zaznamenávali vstupné údaje o pacientoch 

ako vek, pohlavie a liekovú anamnézu v chronickej farmakoterapii. 

MetS sme identifikovali na základe kritérií IDF 2005 (10), ktoré sú modifikované 

pre európsku populáciu. Základným kritériom je prítomnosť abdominálnej obezity, 

obvod pása ≥94cm (muži), ≥80cm (ženy), a prítomnosť ďalších dvoch znakov: zvýšenie 

triacylglycerolov ≥1,7 mmol/l, alebo špecifická liečba zameraná na zníženie hladiny 

TAG, zníženie HDL cholesterolu <1,00 mmol/l (muži), <1,3 mmol/l (ženy), alebo 

špecifická liečba, zvýšené hodnoty krvného tlaku ≥130/85 mmHg, alebo užívanie 

antihypertenzív, glykémia nalačno ≥5,6 mmol/l, alebo diagnóza DM 2. typ. 



78 

 

Použili sme nasledovné kognitívne skríningové nástroje: 

Test MMSE (Mini Mental State Exam) je štandardne používaný test pre posúdenie 

kognitívneho stavu pacientov. 

Test MOCA (Montreal Cognitive Assessment) je krátky, rýchly a jednoduchý 

nástroj na zachytenie miernej kognitívnej poruchy (MCI). Je zameraný na hodnotenie 

vizuálno-priestorových schopností, pamäť, pozornosť a koncentráciu, verbálnu 

plynulosť, koncepčné myslenie, oneskorené vybavovanie slov, počítanie a orientáciu (11-

14). 

Test CDT (Clock Drawing Test) je zdanlivo jednoduchý nástroj, v praxi rýchle 

realizovateľný s významnou výpovednou hodnotou o kognitívnom stave pacienta. 

Používa sa pre včasnú detekciu kognitívnych porúch a demencie. Úlohou pacienta je 

nakresliť hodiny na vopred nakreslený kruh a vyznačiť čas „desať minút po jedenástej“ 

(15). 

ECOG (The Eastern Cooperative Oncology Group score) slúži na posúdenie 

biologického stavu pacientov, ktorý sa vyjadruje v číselnom rozmmedzí od 0 – plne 

aktívny pacient bez obmedzenia po 5 – terminálne štádium ochorenia, keď je pacient v 

plnej miere pripútaný na lôžko. 

Testy ADL a IADL vyjadrujú mieru funkčnej závislosti pacienta. Slúžia na 

odhalenie stupňa závislosti pacienta na pomoc inej osoby pri absolvovaní základných 

denných aktivít ADL (Activity Daily Living), ako napr. stravovanie, základná osobná 

hygiena, chôdza. Obraz o miere zvládnutia inštrumentálnych denných činností dáva test 

IADL (Instrumental Activity Daily Living), ktorý hodnotí použitie telefónu, spôsob 

transportu, zvládnutie jednoduchých domácich prác, užívanie liekov, finančnú 

gramotnosť pacienta. 

Geriatrická škála depresie (krátka forma) je spoľahlivý validovaný nástroj určený 

na identifikáciu depresívneho syndrómu (16) u starších pacientov. Pacienti si vyberajú 

odpoveď, ktorá najpresnejšie opisuje ich pocity. 

V jednotlivých súboroch nebola zachovaná podmienka normality, preto sme 

zvolili pri štatistickom vyhodnocovaní neparametrickú štatistickú testovú metódu. 

Zhromaždené dáta boli vyhodnotené použitím Mann-Whitney U testu v štatistickom 

programe SPSS verzia 23.0.0.0. Hodnota P˂0,05 bola považovaná za štatisticky 

významnú. 

 

 

VÝSLEDKY 

Naša pilotná štúdia prebiehala vo verejnej lekárni v Košiciach v roku 2016. Počet 

zapojených  respondentov bol 45 (47% mužov a 53% žien) s priemerným vekom 69±8 

rokov. Pacienti bez MetS celkovo dosahovali vyššie skóre pri použití všetkých troch 

testov určených na kognitívny skríning v porovnaní so skupinou s MetS. Výsledky boli 

štatisticky významné pri použití testu MMSE (P=0,030). Pri použití testu MOCA boli 

výsledky na hranici štatistickej významnosti (P=0,057). Pri použití testu CDT sme 

nepreukázali signifikantný pokles kognitívnych funkcií v skupine pacientov s MetS 

oproti súboru bez prítomnostu MetS. Biologický stav bol signifikantne priaznivejší v 

skupine pacientov bez MetS (P˂0,05). Funkčná závislosť pacientov s MetS ukázala trend 

zhoršenia pri vykonávaní bežných každodenných činností aj inštrumentálnych činností 

pacientov, ale tieto výsledky neboli štatisticky významné. Nesignifikantný trend vyššej 

incidencie geriatrického depresívneho syndrómu sme zaznamenali u respondentov 

v súbore pacientov s MetS v porovnaní so skupinou pacientov bez MetS. 
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Obrázok 1: Výsledok MMSE testu podľa prítomnosti, resp. neprítomnosti MetS. MMSE= 

Mini Mental State Exam, MetS=metabolický syndróm. 

 

 

 
 

Obrázok 2: Výsledok MOCA testu podľa prítomnosti, resp. neprítomnosti MetS. MOCA= 

Montreal Cognitive Assessment, MetS=metabolický syndróm. 
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DISKUSIA A ZÁVER 

Naša štúdia bola zameraná na identifikáciu kognitívnych porúch u pacientov 

s MetS. U všetkých zaradených pacientov boli použité tri validované kognitívne 

skríningové testy –  MMSE, MOCA, CDT. Dosahované hodnoty sme porovnávali so 

súborom pacientov bez MetS. Dospeli sme k záveru, že pacienti bez MetS dosahovali 

vyššie skóre vo všetkých troch kognitívnych testoch. Pri použití skríningového testu 

MMSE, bol výsledok signifikantný, pri teste MOCA na hranici štatistickej významnosti 

a pri teste kreslenia hodín (CDT) sme tento výsledok štatisticky nepotvrdili. Naše zistenia 

korelujú s výsledkami iných štúdií (17, 18), ktoré podrobne analyzovali túto asociáciu. 

Výsledky štúdie Hayden et al. (19) poukázali na výrazný vplyv hyperglykémie na rozvoj 

diabetickej kognopatie. Aj iní diskutujú o možnom prepojení medzi Azheimerovou 

chorobou, DM1 a DM2 (7). 

V našej pilotnej štúdii sa ukázal iba štatisticky nevýznamný trend zhoršenej 

sebestačnosti pacientov s MetS pri vykonávaní bežných každodenných aktivít (ADL) a 

inštrumentálnych denných aktivít (IADL). Liaw et al. uvádzajú, že počtom komponentov 

MetS pravdepodobne lineárne narastá aj miera invalidity u starších (20). Navyše, 

prítomnosť abdominálnej obezity a hypertriglyceridémie zvyšujú funkčnú závislosť 

pacientov s MetS (20). Pacienti s MetS mali signifikantne horší biologický stav 

a zaznamenali sme u nich aj trend vyššej incidencie geriatrických depresívnych 

symptómov ako u respondentov bez MetS, avšak tento výsledok nebol štatisticky 

významný. Meta-analýza Ghanei et al., ktorí hodnotili 17 štúdií s celkovým počtom 

31 880 jedincov, preukázala výraznú signifikantnú koreláciu medzi výskytom depresie 

u pacientov s MetS oproti porovnávacej skupine (21). 

Výsledky našej pilotnej štúdie naznačujú možnú asociáciu medzi MetS a 

incidenciou kognitívnych porúch. Pacienti v kontrolnej skupine, bez MetS, celkovo 

dosahovali vyššie skóre v kognitívnych testoch ako pacienti s MetS. Kognitívne poruchy 

a MetS pomerne často postihujú staršiu populáciu. Kognitívne poruchy sú pritom 

v úzkom spojení s nízkou adherenciou pacientov, s nedodržiavaním nefarmakologických 

opatrení a nepravidelným užívaním liekov. Sú často nerozpoznané, nedostatočne 

diagnostikované (5, 22, 23) a podhodnotené komplikácie diabetu, ktoré môžu 

signifikantne zhoršiť dosahovanie terapeutických cieľov. 

V nasledujúcom období overíme tieto pilotné výsledky v rozšírenej štúdii. Z tohto 

dôvodu bol vytvorený projekt KOGNIMET-SK, ktorý sme spustili 15.2.2018 a prebieha 

vo verejných lekárňach a v zariadeniach pre seniorov na Slovensku. V súčasnosti je do 

projektu zapojených viac ako 300 respondentov. Očakávame, že kognitívny skríning 

môže byť efektívnym spôsobom pre identifikáciu rizikových skupín pacientov, ktoré 

potrebujú špecifický prístup pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti. 
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a bol podporený grantom Slovenskej lekárnickej komory. 

 

POUŽITÁ LITERATÚRA 

1. Grundy SM, Brewer HB Jr, Cleeman JI, Smith SC Jr, Lenfant C; American Heart 

Association; NationalHeart, Lung, and Blood Institute. Definition of metabolic 

syndrome: Report of the National Heart, Lung, and Blood Institute/American Heart 

Association conference on scientific issues related to definition. Circulation 109: 433-

438, 2004. 



81 

 

2. Lee SH, Zabolotny JM, Huang H, Lee H, Kim YB: Insulin in the nervous system and 

the mind: Functions in metabolism, memory, and mood. Mol Metab. 5: 589-601, 

2016. 

3. Gray SM, Meijer RI, Barrett EJ: Insulin regulates brain function, but how does it get 

there? Diabetes 63: 3992-3997, 2014. 

4. Etchegoyen M, Nobile MH, Baez F, Posesorski B, González J, Lago N, Milei J, Otero-

Losada M: Metabolic Syndrome and Neuroprotection. Front Neurosci 12: 196, 2018. 

5. Oh HM, Kim SH, Kang SG, Park SJ, Song SW: The Relationship between Metabolic 

Syndrome and Cognitive Function. Korean J Fam Med 32: 358-66, 2011. 

6. Lee PG, Halter JB: The Pathophysiology of Hyperglycemia in Older Adults: Clinical 

Considerations. Diabetes Care 40: 444-452, 2017. 

7. de la Monte SM: Type 3 diabetes is sporadic Alzheimer׳s disease: mini-review. Eur 

Neuropsychopharmacol 24: 1954-1960, 2014. 

8. Ma F, Wu T, Zhao J, Song A, Liu H, Xu W, Huang G: Folic acid supplementation 

improves cognitive function by reducing the levels of peripheral inflammatory 

cytokines in elderly Chinese subjects with MCI. Sci Rep 6: 37486, 2016. 

9. Steculorum SM, Solas M, Brüning JC: The paradox of neuronal insulin action and 

resistance in the development of aging-associated diseases. Alzheimers Dement 10(1 

Suppl): S3-S11, 2014. 

10. Alberti KG, Zimmet P, Shaw J; IDF Epidemiology Task Force Consensus Group: The 

metabolic syndrome--a new worldwide definition. Lancet 366:1059-1062, 2005. 

11. Davis DH, Creavin ST, Yip JL, Noel-Storr AH, Brayne C, Cullum S: Montreal 

Cognitive Assessment for the diagnosis of Alzheimer's disease and other dementias. 

Cochrane Database Syst Rev (10): CD010775, 2015. 

12. Julayanont P, Phillips N, Chertkow H, Nasreddine ZS: Montreal Cognitive 

Assessment (MoCA): Concept and Clinical Review. In: Larner A. (eds) Cognitive 

Screening Instruments. Springer, London, 111-151, 2013. 

13. Koski L: Validity and applications of the Montreal cognitive assessment for the 

assessment of vascular cognitive impairment. Cerebrovasc Dis 36: 6-18, 2013. 

14. Price CC, Cunningham H, Coronado N, Freedland A, Cosentino S, Penney DL, Penisi 

A, Bowers D, Okun MS, Libon DJ: Clock drawing in the Montreal Cognitive 

Assessment: recommendations for dementia assessment. Dement Geriatr Cogn 

Disord 31: 179-187, 2011. 

15. Harbi Z, Hicks Y, Setchi R: Clock Drawing Test Interpretation System. Procedia 

Comput Sci. 2017, 112: 1641-1650, 2017. 

16. Massai P, Colalelli F, Sansoni J, Valente D, Tofani M, Fabbrini G, Fabbrini A, 

Scuccimarri M, Galeoto G: Reliability and Validity of the Geriatric Depression Scale 

in Italian Subjects with Parkinson's Disease. Parkinsons Dis 2018:7347859, 2018. 

17. Assuncao N, Sudo FK, Drummond C, de Felice FG, Mattos P: Metabolic Syndrome 

and cognitive decline in the elderly: A systematic review. PLoS One 13: e0194990, 

2018. 

18. Tsai CK, Kao TW, Lee JT, Wu CJ, Hueng DY, Liang CS, Wang GC, Yang FC, Chen 

WL: Increased risk of cognitive impairment in patients with components of metabolic 

syndrome. Medicine (Baltimore) 95) :e4791, 2016. 

19. Hayden MR, Banks WA, Shah GN, Gu Z, Sowers JR: Cardiorenal metabolic 

syndrome and diabetic cognopathy. Cardiorenal Med 3: 265-282, 2013. 



82 

 

20. Liaw FY, Kao TW, Wu LW, Wang CC, Yang HF, Peng TC, Sun YS, Chang YW, 

Chen WL.: Components of Metabolic Syndrome and the Risk of Disability among 

the Elderly Population. Sci Rep 6: 22750, 2016. 

21. Ghanei Gheshlagh R, Parizad N, Sayehmiri K: The Relationship Between Depression 

and Metabolic Syndrome: Systematic Review and Meta-Analysis Study. Iran Red 

Crescent Med J 18: e26523, 2016. 

22. Alefishat EA, Abu Farha RK, Al-Debei MM: Self-Reported Adherence among 

Individuals at High Risk of Metabolic Syndrome: Effect of Knowledge and Attitude. 

Med Princ Pract 26: 157-163, 2017. 

23. Basile G, Crucitti A, Cucinotta MD, Figliomeni P, Lacquaniti A, Catalano A, 

Morabito N, Buemi M, Lasco A: Impact of diabetes on cognitive impairment and 

disability in elderly hospitalized patients with heart failure. Geriatr Gerontol Int 13: 

1035-1042, 2013. 

 

  



83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príspevky publikované  

v European Pharmaceutical Journal 2019 

Eur. Pharm. J. 2019, Volume 66 (Issue 1) 

 
https://content.sciendo.com/view/journals/afpuc/afpuc-

overview.xml?tab_body=container-toc 

 

https://content.sciendo.com/view/journals/afpuc/afpuc-overview.xml?tab_body=container-toc
https://content.sciendo.com/view/journals/afpuc/afpuc-overview.xml?tab_body=container-toc


OR

Metabolic cognitive syndrome is a condition when metabolic 
syndrome (MetS) can lead to deterioration of cognitive 
abilities. Cognitive skills include memory, spatial memory, 
learning, executive functions, attention, language skills 
(Frisardi et al., 2010). MetS parameters such as obesity, 
dyslipidemia, hypertension, insulin resistance, inflammation, 
and oxidative stress may cause changes in the physiology 
that can affect cognition. The mechanisms responsible for 
this link are not clear. Mechanisms associated with systemic 
inflammation and inflammation in the nervous system, insulin 
resistance and oxidative stress in the brain, atherosclerosis, 
endothelial impairment and impaired capillary reactivity in 

the central nervous system, and abnormal lipid metabolism 
in the brain are discussed (Stoeckel et al., 2016). Rosmarinic 
acid (RA) is a phenolic acid that is contained in several plants 
used in medicine, mainly belonging to the Laminaceae family. 
It has several physiological effects, such as antioxidant, 
anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, antidepressant, 
anticarcinogenic, chemopreventive, and neuroprotective 
effects (Bhatt at al. 2013). RA passes the blood–brain barrier 
through receptor-mediated transfer, combined with the 
ligand CRM197. RA then easily enters brain endothelial cells 
by endocytosis (Kuo and Rajesh, 2017). Recently, it was found 
that non-pharmacological approach such as changing diet 
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The aim of our study was to evaluate the possibility of influencing the risk factors of metabolic syndrome (MetS) and metabolic 
cognitive syndrome. As a model of MetS, we used high-fat-fructose diet (HFFD) fed hypertriacylglycerolemic (HTG) rats. Control 
group included HTG rats fed with HFFD during 8 weeks (HFFD8). Furthermore, we tested the effect of pharmacological and 
non-pharmacological therapies. Non-pharmacological therapy, which we chose, was a change in diet from HFFD (5 weeks) to 
standard one (3 weeks) and thus caloric restriction (HFFD5+3). The drug we used was rosmarinic acid (RA; 100mg/kg), which 
we administered to rats after 5 weeks of HFFD once a day for consecutive 3 weeks with current change in diet to standard one 
(HFFD5+3+RA) or during lasting last 3 weeks of HFFD  (HFFD8+RA). After 8 weeks of experiment, lipid peroxidation markers, lipid 
profile of blood serum, and neuronal transmission and synaptic plasticity (long-term potentiation [LTP]) in hippocampal sections 
were evaluated in vitro. We observed a significant effect of dietary change in lipid profile (decreased total cholesterol and low-
density lipoprotein cholesterol [LDL-cholesterol] and increased high-density lipoprotein cholesterol [HDL-cholesterol]). The 
combination of pharmacological and non-pharmacological treatments caused a decrease in total cholesterol, LDL-cholesterol, 
and lipid peroxidation in blood serum. Change in HFFD to standard diet without treatment resulted in slight improvement in 
neuronal transmission in the hippocampus and caloric restriction alone also had positive effect on LTP maintenance. Our results 
suggest that combination of pharmacological and non-pharmacological approaches had better impact on the biochemical 
parameters of MetS in blood serum, but weak impact on neuronal functions in the hippocampus, where the expected positive 
effect was achieved only by caloric restriction. 
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habits or caloric restriction can reduce insulin resistance and 
increase physical fitness and overall metabolic health, which 
appears to reduce the risk for cardiovascular diseases (Grundy 
et al., 2013).

MATERIAL AND METHODS

Experimental design

We used Prague hereditary hypertriacylglycerolemic (HTG) 
rats from the Department of Toxicology and Breeding of 
Laboratory Animals of the Institute of Pharmacology and 
Toxicology, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy 
of Sciences (IEPT CEM SAS), Dobrá Voda. The experiments were 
approved by the State Veterinary and Food Administration of 
the Slovak Republic and the Ethical Committee of IEPT CEM 
SAS. At the beginning of the experiment, the animals were 
10 weeks old. The animals had ad libitum access to food and 
water and light cycle 12/12 (12 hours dark, 12 hours light).  We 
divided the animals into four groups: HFFD8 group: HTG rats 
were fed 8 weeks with modified diet (high-fat-fructose diet; 
HFFD);  HFFD5+3 group: HTG rats were fed 5 weeks with HFFD 
and then 3 weeks with standard diet; HFFD8+RA group: HTG 
rats were fed 8 weeks with HFFD and last 3 weeks RA (100 mg/
kg) was administered to them; HFFD5+3+RA group: HTG rats 
were fed 5 weeks with HFFD and then 3 weeks with standard 
diet along with the administration of RA (100 mg/kg). RA was 
administered once a day on crackers. Pellets of modified diet 
contained 1% cholesterol, 7.5% pork lard, and 10% fructose. 

Determination of oxidative damage

Malondialdehyde (MDA), as marker of lipid peroxidation, 
was determined by the double heating method of Drapper 
and Hadley (1990). The principle of the method was 
spectrophotometric measurement of solution staining during 
the reaction of tertiary butyl alcohol with MDA.

Determination of lipid profile

Erba Lachema Ltd  (Brno, Czech Republic) kits were used to 
determine the lipid profile from the blood serum. We measured 
the levels of total cholesterol, low-density lipoprotein 
cholesterol (LDL-cholesterol), and high-density lipoprotein 
cholesterol (HDL-cholesterol). Absorbance of the resulting 
colored compound was measured spectrophotometrically.

Electrophysiological measurement of neuronal 
function in rat hippocampus in vitro 

Neurotransmission was determined by recording and 
digitizing electrically induced responses of hippocampus. 
We used artificial cerebrospinal fluid (ACSF) composed 
of 124 mmol/l of NaCl, 3.3 mmol/l of KCl, 1.25 mmol/l of 
KH2PO4, 2.4 mmol/l of MgSO4, 2.5 mmol/l of CaCl2, 26 mmol/l 

of NaHCO3, and 10 mmol/l of glucose and saturated with 
95% O2 + 5% CO2 at a pH of 7.4. Hippocampal slices (400-
µm thick) were stimulated by bipolar stainless steel wire 
electrode. Electrically evoked responses were recorded 
using glass microelectrode filled with ACSF (3–5 MΩ) in 
the stratum radiatum of the rat hippocampus. We assessed 
the amplitude of excitatory postsynaptic potential (EPSP) as 
a measure of neuronal transmission. Long-term potentiation 
(LTP) was elicited by high-frequency stimulation (100 Hz, 1 s) 
and recordings continued next 40 min after train induction.

Statistical evaluation

The data were statistically evaluated using the GraphPad 
Prism6 Software (GraphPad, La Jolla, USA). Data were 
expressed as means ± standard error of the mean (SEM). 
One-way analysis of variance (ANOVA) was used to evaluate 
the difference among all experimental groups (using the 
Bonferroni multiple comparison test). The limit of p<0.05 
was considered as statistically significant difference.

RESULTS

Total cholesterol increased significantly in all groups after 
5 weeks of HFFD. Changing the diet to standard caused a 
decrease in its levels, which is comparable to the pre-treatment 
values. HDL-cholesterol decreased after consumption of 
HFFD diet and had a tendency to increase again as a result of 
both pharmacological and non-pharmacological approaches 
as well as their combination, but the combination did not 
produce a further increase in the effect. LDL-cholesterol 
levels increased after 5 weeks of HFFD and decreased after 
changing diet as well as decreased in the HFFD5+3+RA group 
(Table 1). 
Lipid peroxidation was determined by the increase in MDA 
in blood serum after 5-week consumption of HFFD in all 
4 groups. The combination of pharmacological and non-
pharmacological therapies resulted in a decrease in lipid 
peroxidation, but the values were still elevated compared to 
the original ones. A change in diet or RA treatment alone did 
not cause a significant improvement (Figure 1A). No change 
in lipid peroxidation was observed in the cortex (Figure 1B). 
During the recordings of electrically evoked responses in 
hippocampal slices in vitro, we found that diet change alone 
caused tendency to increase the amplitude of EPSP, (Figure 
2A). LTP was damaged in HFFD8, HFFD+RA, and HFFD5+3+RA 
groups, whereas it persisted (134 ± 22%) in hippocampus of 
rats whose diet was changed to standard (Figure 2B).

DISCUSSION

MetS is a cluster of risk factors such as obesity, dyslipidemia, 
hypertension, oxidative stress, inflammation, elevated 
glucose levels, or insulin resistance. These metabolic 
disturbances can cause cognitive decline throughout several 
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Table 1: Cholesterol profile in blood serum of rats (mmol/l). 
HFFD, high-fat-fructose diet; HFFD8, HTG rats fed 8 weeks with HFFD; HFFD5+3, HTG rats fed 5 weeks with HFFD and then 3 
weeks with standard diet; HFFD8+RA, HTG rats fed 8 weeks with HFFD and during last 3 weeks of this diet treated with rosmarinic 
acid; HFFD5+3+RA, HTG rats fed 5 weeks with HFFD and then 3 weeks with standard diet and treated with rosmarinic acid. Data 
are expressed as means ± SEM; n = 10. *p<0.05 versus same group before the diet, **p<0.01 versus same group before the diet, 
***p<0.001 versus same group before the diet, #p<0.05 versus same group after 5 weeks of diet, ##p<0.01 versus same group 
after 5 weeks of diet, ###p<0.001 versus same group after 5 weeks of diet, ap<0.05 versus HFFD8 at the same time, bp<0.05 versus 
HFFD8+RA at the same time. 

  Total cholesterol HDL-cholestero LDL-cholesterol

  Before 
diet

After 5 
week After diet Before 

diet
After 5 
week After diet Before 

diet
After 5 
week After diet 

HFFD 8 1.84 ± 
0.05

2.62 ± 
0.08***

3.13 ±  
0.11***

0.78 ± 
0.03

0.50 ± 
0.03***

0.61 ±  
0.01*

0.40 ± 
0.02

1.19 ± 
0.05***

1.53 ± 
0.09***##

HFFD 
5+3

1.76 ± 
0.04

2.92 ± 
0.11***

2.19 ± 
0.04###ab

0.77 ± 
0.05

0.33 ± 
0.01***

0.50 ± 
0.04***#

0.38 ± 
0.02

1.06 ± 
0.09***

0.60 ± 
0.09###ab

HFFD 
8+RA

1.99 ± 
0.04

2.78 ± 
0.16***

2.98 ±  
0.09***

0.84 ± 
0.02

0.46 ± 
0.02***

0.54 ±  
0.03***

0.37 ± 
0.03

1.11 ± 
0.06***

1.41 ± 
0.05***#

HFFD 
5+3+RA

1.99 ± 
0.08

2.70 ± 
0.13***

2.23 ± 
0.07###ab

0.83 ± 
0.03

0.53 ± 
0.02***

0.64 ±  
0.04**

0.33 ± 
0.02

1.26 ± 
0.06***

0.57 ± 
0.05###ab

Figure 1: Markers of lipid peroxidation  in (A) blood serum and (B) cortex (mmol/mg protein). HFFD, high-fat-fructose diet; HFFD8, 
HTG rats fed 8 weeks with HFFD; HFFD5+3, HTG rats fed 5 weeks with HFFD and then 3 weeks with standard diet; HFFD8+RA, HTG 
rats fed 8 weeks with HFFD and during last 3 weeks of this diet treated with rosmarinic acid; HFFD5+3+RA, HTG rats fed 5 weeks 
with HFFD and then 3 weeks with standard diet and treated with rosmarinic acid; MDA, malondialdehyde. Data are expressed as 
means ± SEM; n = 10. **p<0.01 versus same group before the diet, ***p<0.001 versus same group before the diet, #p<0.05 versus 
same group after 5 weeks of diet.

  

Figure 2: Electrically induced responses from hippocampal slices expressed as (A) excitatory postsynaptic potential (EPSP) amplitude 
(mV) (stimulus intensity 6–10 V) and (B) Long-term potentiation (LTP) (normalized values). HFFD, high-fat-fructose diet; HFFD8, HTG 
rats fed 8 weeks with HFFD; HFFD5+3, HTG rats fed 5 weeks with HFFD and then 3 weeks with standard diet; HFFD8+RA, HTG rats 
fed 8 weeks with HFFD and during last 3 weeks of this diet treated with rosmarinic acid; HFFD5+3+RA, HTG rats fed 5 weeks with 
HFFD and then 3 weeks with standard diet and treated with rosmarinic acid. Data are expressed as means ± SEM; for (a) n = 17–24 
hippocampal slices/10 rats/group; and for (b) n = 10 hippocampal slices/10 rats/group. ###p<0.001 versus HFFD5+3.
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mechanisms. Our animal model was a combination of genetic- 
and diet-induced MetS-like conditions. Metabolic changes 
of MetS can lead to the development of cardiovascular and 
cerebrovascular diseases, and it is, therefore, necessary 
to look for an appropriate method of intervention. In the 
present work, we tested the effect of pharmacological and 
non-pharmacological treatments and their combination 
on individual risk factors. Changing diet to standard caused 
decrease in total cholesterol levels almost to their original 
levels. HDL-cholesterol tended to rise again as a result of 
both pharmacological and non-pharmacological therapies. 
LDL-cholesterol levels were increased because of HFFD and 
decreased after caloric restriction. Changing the diet to 
standard reduced lipid peroxidation, and RA has multiplied 
this effect, but RA alone had no effect. No change in the 
oxidative stress marker MDA was found in rat brain cortex. 
Neuronal transmission was slightly improved in hippocampus 
by dietary change as well as LTP was retained in this group, 
but RA alone or its combination with caloric restriction did 
not cause any improvement in hippocampal function. 
In our study, we used three ways to ameliorate MetS 
components, that is, caloric restriction induced by changing 
HFFD to standard diet, pharmacological treatment with RA, 
and combination of both approaches.  Caloric restriction is an 
effective therapeutic approach to improve metabolic state in 
the body. Caloric restriction associated weight loss decreases 
the accumulation of triacylglycerols (TAG) in tissues. It 
also causes decrease in adipose mass, oxidative stress, and 
inflammation, leading normalization of glucose homeostasis 
and lipid metabolism (Nikhra, 2018). RA has several biological 
effects, such as antiviral, antibacterial, anti-inflammatory, 
antioxidant, and anticancer effects (Pettersen and Simmons, 
2003). RA promotes good endothelial and blood cell status 
and is also used to combat skin carcinogenicity as it can be 
absorbed through and stored in the skin, muscle, and bones 
(Osakabe et al., 2004; Ueda et al., 2003). It is also absorbed 
from the gastrointestinal tract; thus we administered it 
orally (Al-Sereiti, 1999). Unconjugated RA remains in the 
bloodstream long enough to reach the brain (Fale et al., 2011) 
and it crosses the blood–brain barrier via transporters (Kuo 
and Rajesh, 2017). On the basis of the literary data, effect of RA 
has not been studied in combination with caloric restriction 
so far.
We found that lipid peroxidation in blood serum 
increased after consumption of HFFD. The combination of 
pharmacological and non-pharmacological therapies caused 
a significant decrease in lipid peroxidation, but the values 
were still elevated compared to the original ones. A change 
in diet or RA alone did not cause a significant change. No 
change in lipid peroxidation was observed in the cortex. 
Matsuo and coauthors (1993) found that caloric restriction 
reduces the rate of accumulation of oxidatively damaged 
molecules and inhibits the increase in lipid peroxidation. 
It has been repeatedly reported that caloric restriction is 

capable of inducing mechanisms to protect against stress, 
especially those involved in the detoxification of reactive 
oxygen species (ROS) (Ristow and Schmeisser, 2014). RA has 
the ability to penetrate lipid bilayer, which alters membrane 
fluidity and protects cell membrane against chain-breaking 
free radicals (Fadel et al., 2011).
We found out that total cholesterol levels were increased after 
HFFD. Thus caloric restriction in combination with changing 
HFFD to standard diet plus RA treatment caused a decrease 
in these levels. HDL-cholesterol levels decreased after the 
consumption of food rich in fat and fructose. Significant 
improvement in HDL-cholesterol levels was achieved by 
3-week caloric restriction applied after HFFD. LDL-cholesterol 
levels increased after HFFD and decreased after caloric 
restriction and also in the combined HFFD5+3+RA group. 
LDL-cholesterol is now considered as MetS sign, and it is still 
the most common marker of cardiovascular diseases (CVD) 
risk and atherogenic dyslipidemia. The results of a clinical 
study by Al-Sarraj and co-workers (2009) showed a significant 
decrease in small LDL-cholesterol particles in individuals who 
consumed less calories, in particular less saccharides. Fat 
reduction in the diet has minimal effect on HDL-cholesterol 
but carbohydrate restriction had a significant effect (Al Sarraj 
et al., 2009). The mechanism that may be responsible for 
the improvement in the lipid profile after caloric restriction, 
especially carbohydrate restriction, is that high insulin 
suppresses lipolysis and increases de novo lipogenesis. 
Caloric limitation simultaneously leads to a decrease in the 
concentration of malonyl-coenzyme A and dis-inhibition 
of carnitine acyltransferase, which caused an increase in 
β-oxidation of fatty acids (Volek et al., 2009). Our results are 
in accordance with these results and also with the results of 
Govindaraj and Pillai (2015), who reported elevated levels 
of free fatty acids, total cholesterol, and TAG in the rats with 
HFD. Rats fed with HFD have hypertriacylglycerolemia and 
hypercholesterolemia, the condition which is reversed after 
oral administration of RA. These results show the beneficial 
effects of RA in preventing metabolic complications. 
In our work, we anticipated an improvement in the 
electrophysiological responses of the hippocampus.  In 
the electrophysiological response of the hippocampus, we 
observed that diet change alone caused a slight increase in 
the EPSP amplitude. No improvement in neurotransmission 
was observed in RA-treated group and in combination of 
non-pharmacological and pharmacological treatments. LTP 
retained only in the group with caloric restriction. Recently, it 
was shown that caloric restriction induces a neuroendocrine 
response such as an increase in neuropeptide Y (NPY) (Minor 
et al., 2009; Bi et al., 2003). Activation of NPY receptors has 
neuroprotective effects in various regions of the brain and 
results in delayed neurodegenerative damage (Decressac 
and  Barker, 2012). In addition to NPY, the production of 
ghrelin, which has many physiological functions throughout 
the body and in the central nervous system, is also increasing 
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by caloric restriction (Ferrini  et al., 2009). Ghrelin is also 
involved in memory and learning and has a neuroprotective 
effect in neurodegenerative diseases and in ischemic brain 
damage (Spencer et al., 2014). Previous studies, as well as our 
work, suggest that cognitive decline occurs with MetS, which 
deepens over time. Among the factors connecting MetS 
with cognitive decline, the brain-derived neurotrophic factor 
(BDNF) in the hippocampus is reduced. After 28 day of caloric 
restriction, body weight, insulin and fasting glucose levels, 
adiponectin, systolic blood pressure, and oxidative stress 
in the hippocampus were significantly reduced and BDNF 
expression in the hippocampus was significantly higher (Kishi 
et al., 2015). We assume that in mechanism of slightly improved 
response in the hippocampus on electrical stimulation 
induced by caloric restriction, an increase in BDNF expression 
and its ability to affect neurotransmitter release might be 
involved (Sasaki et al., 2013; Yan and Yan, 2006). Concerning 
RA effect, it was reported that glutamate receptor-2 (GluR-
2) is enhanced by RA treatment, which has an important 
impact on synaptic plasticity because GluR-2 has an effect on 
intracellular translocation and folding of  α-amino-3-hydroxy-
5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) receptor subunits 
(Cull-Candy et al., 2006). RA also acts at the level of N-Methyl-
d-aspartate (NMDA) receptors (Morris, 1989). The reason or 
mechanism why RA did not act in our study on improvement 
of hippocampal neurotransmission as well as LTP is unclear. 
There is a possibility that administration of RA was not long 
enough or there was some underlying mechanism that 
inhibited passing of RA through blood–brain barrier in our 
experimental design. On the other hand, the best reduction 
of blood serum MDA level was achieved by the combination 
of RA treatment and caloric restriction. As a conclusion, we 
can assume that caloric restriction, RA acid treatment, and 
their combination could be promising in the management of 
MetS-related disorders; therefore, further detailed studies are 
needed.
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ACSF – artificial cerebrospinal fluid
AMPA - α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic 
acid
ANOVA – analysis of variance
BDNF – brain-derived neurotrophic factor
CVD – cardiovascular diseases
EPSP – excitatory postsynaptic potential
GluR 2 – glutamate receptor 2
HDL-cholesterol – high-density lipoprotein cholesterol
HFD – high-fat diet
HFFD – high-fat-fructose diet
HTG – hypertriacylglycerolemic
IEPT CEM SAS – Institute of Experimental Pharmacology and 
Toxicology, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy 
of Sciences
LDL-cholesterol – low-density lipoprotein cholesterol
MDA – malondialdehyde
MetS – metabolic syndrome
n – number 
NMDA – N-Methyl-d-aspartate
NPY – neuropeptide Y
RA – rosmarinic acid
ROS – reactive oxygen species
SEM – standard error of the mean
TAG – triacylglycerols
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Valproic acid is an antiepileptic drug used in the clinical 
practice for a long time. Beside its anticonvulsant action, 
it is widely used as a mood stabilizer in the therapy of 
bipolar disorder. Together with other thymoprofylactics 
and anticonvulsants, such as tiagabine, it also exhibits 
antidepressant effect (Pistovcakova et. al 2008). The exact 
mechanism of antidepressant action is still unknown, and 
therefore, it is tested in various animal models of depression 
(Lima et al. 2017, Qiu et. al 2015). However, the data from the 
literature are still insufficient to fully elucidate the potential 
antidepressant action of valproic acid. 
The aim of the present study was to evaluate the 
antidepressant effect of valproic acid in an animal model of 
depression based on elevated circulating concentrations of 
aldosterone, which was shown to induce increased anxiety 
and depression-like behaviors (Hlavacova & Jezova, 2008; 
Hlavacova et al. 2012).

MATERIAL AND METHODS

Forty male adult Sprague-Dawley rats were used. Animals 
were housed individually in standard cages with free 
access to rat chow and water. All experimental procedures 
were approved by the Animal Health and Animal Welfare 

Division of the State Veterinary and Food Administration of 
the Slovak Republic. Animals were divided into four groups 
(n = 9–10 per group) based on the treatment administered. 
Aldosterone (d-aldosterone, Sigma, USA) or vehicle was 
continuously administered via subcutaneous osmotic 
minipumps for 14 days (Model 2002, Alzet, Alza Corp., USA). 
The dose of aldosterone was chosen based on our previous 
studies (Hlavacova & Jezova, 2008; Hlavacova et al. 2012). 
Simultaneously, valproic acid was administered in drinking 
water at a dose of 100 mg/1 kg body weight/day continuously 
for 14 days. Animals from placebo groups received drinking 
water without valproic acid. 
On day 14 of the treatments, rats from each group were 
subjected to behavioral testing in the forced swim test to 
evaluate depression-like behavior. Behavioral tests were 
conducted during the light phase of the day, between 9.00 and 
11.00 h. The rats were individually placed in a glass cylindrical 
tank filled with tap water (23±1°C). The testing session lasted 
15 min and was videotaped by camera positioned in front of 
the tank. Rats behavior was scored for the last 5 min of the 15 
min session (Hlavacova et al. 2012). The percentage of time 
which the animal spent immobile was rated as depression-
like behavior (Hlavacova et al. 2018). In addition, time which 
animal spent struggling and swimming was also measured.

Antidepressant effects of valproic acid  
in an animal model of depression

Buzgoova K.1,2 , Balagova L.1, Hlavacova N.1, Jezova, D.1

Valproic acid, beside its anticonvulsant action, is widely used as a mood stabilizer in the therapy of bipolar disorder. The potential 
antidepressant action of valproic acid has not been sufficiently characterized so far. The aim of the present study was to evaluate 
the antidepressant effect of valproic acid in an aldosterone model of depression. Subchronic treatment with valproic acid 
resulted in a reduction of the time spent in immobility in the forced swim test. In conclusion, the present study provides evidence 
on antidepressant effects of valproic acid using a classical behavioral approach for testing the efficacy of antidepressant drug in 
animal models.
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RESULTS

The data were checked for the normality of distribution 
using the Shapiro–Wilk test and were analyzed by two-way 
analysis of variance (ANOVA) for factors valproic acid (valproic 
acid and placebo groups) and aldosterone (aldosterone and 
vehicle groups). 
Statistical analysis of data obtained from the forced swim test 
showed a significant main effect of valproic acid treatment 
(F(1,34) = 5.05, p < 0.05) on immobility time. Valproic-
acid-treated rats spent significantly shorter time immobile 
compared to rats treated with placebo (Fig. 1). The animals 
treated with aldosterone spent longer time in immobility, 
but the difference did not reach significance. No significant 
main effects of valproic acid and aldosterone treatments or 
their interaction were observed in struggling and swimming 
behaviors (data not shown).

DISCUSSION

The present findings show antidepressant effect of sub-
chronic treatment with valproic acid in aldosterone model 
of depression. The valproic acid is clinically used in the 
treatment of bipolar disorder and there are signals of its 
efficacy in bipolar depression (Smith et al. 2010). However, 
the exact experimental evidence of antidepressant effects of 
valproic acid is limited and contradictory.  
The dose of valproic acid used in the present study was 100 
mg/kg/day. The research group of Qiu and colleagues (2014; 
2015) reported antidepressant-like effects of valproic acid 
treatment via intragastric gavage at a dose of 300 mg/kg/
day in rats exposed to chronic unpredictable stress model of 

depression. On the other hand, the same dose of valproic acid 
injected intraperitoneally to mice increased the immobility 
in the forced swim test, indicating its depressogenic effects 
(Lima et al. 2017). That study revealed antidepressant effects 
of lower dose of valproic acid, namely, 30 and 100 mg/
kg. The dose of valproic acid selected in the present study 
was observed to be effective in the inhibition of histone 
deacetylase (Bredy and Barad, 2008; Heinrichs et al. 2013) 
and changes in epigenetic mechanisms have been associated 
with the pathophysiology of depression.
Unlike our previous results (Hlavacova et al. 2012), the time 
spent in immobility only tended to be higher in aldosterone-
treated rats. One reason for this discrepancy could be the use 
of Sprague-Dawley and not Wistar strain of rats in the present 
experiments. Another cause of the difference could be the 
cessation of the production of the aldosterone substance 
used previously by the chemical company and the need to 
purchase aldosterone from another company.
In conclusion, the present study provides evidence on 
antidepressant effects of valproic acid using a classical 
behavioral approach for testing the efficacy of antidepressant 
drug in animal models. It may be related to the epigenetic 
modulations induced by the same dose of valproic acid 
described recently (Buzgoova et al. 2019).
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Figure 1. Time spent in immobility in forced swimming test in rats simultaneously treated with valproic acid and aldosterone. The 
results are expressed as means ± SEM. Overall level of significance was defined as p<0.05.
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Decitabine is an analogue of the pyrimidine base cytosine 
and it has a chemotherapeutic potential given by the ability 
to inhibit DNA methyltransferases (Zhou et al., 2018). DNA 
methylation is an epigenetic mechanism catalysed by DNA 
methyltransferases, which occurs by covalent attachment of 
methyl groups to the 5-position of cytosine residues of DNA, 
especially at the cytosine-guanine dinucleotides. Decitabine 
incorporates into nascent DNA strands during DNA synthesis, 
while irreversibly binding DNA-methyltransferases and 
inactivating them (Malik and Cashen, 2014). Increased DNA 
methylation is generally associated with the attenuation 
of the extent of gene expression. Recent studies have 
shown that the inhibition of DNA methylation may induce 
antidepressant-like effects in male rats. Sales and colleagues 
(2011) treated healthy male rats kept under standard 
conditions with different doses of decitabine and they 
reported antidepressant effects of repeated injections at the 
dose of 0.4 mg/kg.
The main aim of our studies is to test the hypothesis that 
the inhibition of DNA methylation results in antidepressant 

effects in female rats. Before doing so, we decided to verify 
the effects of decitabine on DNA methylation in females. We 
used the same dose described to be effective in male rats 
(Sales et al., 2011), but unlike these authors, we were working 
with rats exposed to low tryptophan diet known to induce 
depression-like behaviour.

MATERIAL AND METHODS

Female adult Sprague-Dawley rats were fed normal or low 
tryptophan diet for 10 days. The low tryptophan and control 
diets contained 0.04% and 0.2% of tryptophan, respectively 
(Franklin et al., 2015). Animals exposed to low tryptophan diet 
were treated either with decitabine (5-aza-2′-deoxycytidine) 
at the dose of 0.4 mg/kg or vehicle on day 8 and 9 of tryptophan 
depletion. Decitabine was injected intraperitoneally three 
times with the time interval of 5 h between the 1st and 2nd 
and 18 h between the 2nd and 3rd injection. On day 10 of 
tryptophan depletion, the animals were quickly decapitated 
and their organs were collected. All the procedures were 

Total DNA methylation in the brain in response to decitabine 
treatment in female rats
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Hypomethylating agent decitabine is being used in the treatment of certain types of leukaemia in combination with other 
anticancer drugs. Aberrant DNA methylation has been suggested to occur in pathological states including depression. Scarce 
data in male rats suggest antidepressant effects of decitabine. The main aim of our studies is to test the hypothesis that the 
inhibition of DNA methylation results in antidepressant effects in female rats. Before doing so, we decided to verify the effects 
of decitabine on DNA methylation in females. The findings demonstrate that the treatment with decitabine at the dose shown 
previously to inhibit DNA methylation in males, had no effect on total DNA methylation in two brain regions, namely the 
hippocampus and frontal cortex of female rats. In conclusion, the present study allows us to suggest that the effect of decitabine 
on DNA methylation in the brain is sex dependent.
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approved by the Animal Health and Animal Welfare Division 
of the State Veterinary and Food Administration of the Slovak 
Republic.
After the isolation of DNA from the hippocampus and the 
frontal cortex, the DNA methylation was quantified using 
the DNA Methylation enzyme-linked immunosorbent assay 
(EIA) kit (Epigentek, USA), according to the manufacturer’s 
instructions. The results were analysed by one-way ANOVA.

RESULTS

The treatment of female rats with decitabine had no effect 
on the total DNA methylation in the hippocampus. Similarly, 
there were no changes in DNA methylation in the frontal 
cortex of decitabine treated rats. The analysis by one-way 
ANOVA did not show significant effect of treatment either 
in the hippocampus (F(2, 17) = 0.28695, p > 0.05) or in the 
frontal cortex (F(2, 17)=0.14242, p > 0.05). Ingestion of low 
tryptophan diet was not associated with the changes in total 
DNA methylation (Fig. 1).

DISCUSSION

The present study was designed to verify the efficacy of 
decitabine to inhibit DNA methylation in female rats before 
investigating the behavioural consequences of decreased DNA 
methylation. The findings demonstrate that the treatment 
with decitabine had no effect on total DNA methylation in 
two brain regions. Obviously, present experimental design 
is not appropriate for further investigation of the impact of 
reduced DNA methylation on depression-like behaviour.
Hypomethylating agent decitabine is being used in the 
treatment of certain types of leukaemia in different doses 
and in combination with other anticancer drugs (Tiong and 
Wei, 2019). Aberrant DNA methylation has been suggested 
to occur in numerous disease states, including cancer, 
autoimmune diseases and neurodegenerative disorders 
(Kader et al., 2018). Depressive disorder in humans is also 
associated with changes in epigenetic mechanisms including 
DNA methylation. In particular, increased DNA methylation 
levels on selected genes, such as brain-derived neurotrophic 
factor (BDNF) gene, have been reported in patients with 
depression (Chen et al., 2017).
It may be argued that no dose response relationships were 
evaluated in the present experiments. The reason is that 
this was done previously by others (Sales et al., 2011), who 
investigated DNA methylation and behavioural parameters 
in male rats treated with 6 different doses of decitabine in the 
range of 0.1–0.8 mg/kg. According to their results, an optimal 
dose was the one used in the present study, namely 0.4 mg/kg.
This dose of decitabine, described to induce the inhibition of 
DNA methylation in males (Sales et al., 2011) was ineffective 
in the present study in females. Surprisingly, very little 

information is available on potential sex differences in the 
action of decitabine or in total DNA methylation. There is a 
study in healthy humans showing reduced level of global 
methylation in women (Zhang et al., 2011). DNA methylation 
of an exon of the gene coding for BDNF in the prefrontal 
cortex was found to be higher in adult female compared to 
male rats maltreated during the development (Balze et al., 
2013). Perinatal hypoxia-induced DNA methylation of certain 
genes in the hearts of adult offspring was lower in female 
compared to male rats. In vivo effects of decitabine treatment 
were not evaluated (Patterson et al., 2010).
Even though no information that allowed prediction of sex 
differences in the pharmacokinetics or pharmacodynamics of 
decitabine was available, the present study suggests that the 
effect of decitabine on DNA methylation in the brain is sex 
dependent.
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Figure 1. Total DNA methylation (A) in the hippocampus and (B) 
in the frontal cortex in female rats fed low tryptophan diet and 
treated with decitabine at the dose of 0.4 mg/kg or vehicle
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