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Predslov 

 

Vážený čitateľ, 

dostáva sa Vám do ruky recenzovaný zborník vedeckých prác mladých 

farmakológov, ktorý je, ako tradične, venovaný dvom významným osobnostiam slovenskej 

farmakológie. Som úprimne rád, že, napriek nepriaznivým pandemickým okolnostiam, 

ktoré nás sprevádzajú celý rok 2020, naša farmakologická omladina zaslala na 

publikovanie množstvo zaujíimavých rukopisov. To nám dáva signál, že tradičný zborník 

Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike, ktorého 15. edíciu máte možnosť 

listovať, má pevné základy a dobrú reputáciu. 

Spolu s recenzentami sme potešení, že - hoci ide v mnohých prípadoch o autorské 

prvotiny - všetky príspevky uvedené v tomto zborníku sú na vysokej vedeckej úrovni 

a odrážajú výnimočnú úroveň farmakologického výskumu na Slovensku. Súbor 

originálnych prác je navyše doplnený vyžiadaným prehľadovým článkom, ktorý 

pojednáva o farmakologickom výskume účinných látok s potencialným využitím 

v transplantačnej medicíne. 

Všetky práce prešli prísnym recenzným konaním kolektívom recenzentov 

s dôrazom na vedeckú a formálnu stránku príspevkov, pretože prísny recenzný proces 

neprispieva len k ich skvalitneniu, ale najmä k získaniu skúseností a zručností mladých 

autorov. 

Zborník vychádza pod záštitou Slovenskej farmakologickej spoločnosti a Katedry 

farmakológie a toxikológie, Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

a s podporou Slovenskej lekárnickej komory. Prajem Vám príjemné čítanie a možno 

nájdete v nasledujúcich článkoch inšpiráciu aj pre vlastný výskum. 

 

V Bratislave, september 2020 

                                                                                       

                                                                    prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH 

                                                                                                editor 
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INDOLAMÍN 2,3-DIOXYGENÁZA – BUDÚCNOSŤ TRANSPLANTAČNEJ 

MEDICÍNY? 

INDOLEAMINE 2,3-DIOXYGENASE – THE FUTURE OF TRANSPLANTATION 

MEDICINE? 
 

Vavrincová-Yaghi D1,2 

 
1Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta, 

Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika 
2Department of Clinical Pharmacy and Pharmacology, 

University of Groningen, UMCG, Groningen, The Netherlands  

 

Abstrakt: Transplantácia obličky je poslednou voľbou pre pacientov s konečným 

renálnym zlyhávaním. Jej limitáciou však zostáva rejekcia transplantovaného 

alloštepu. Momentálne dostupné imunosupresíva síce do istej miery zabraňujú 

akútnej rejekcii, majú ale závažné, často až život ohrozujúce nežiadúce účinky. 

Navyše, drvivá väčšina transplantovaných štepov zlyháva v dôsledku chronickej 

transplantačnej dysfunkcie. Vypuklý problém na poli transplantačnej medicíny je 

i samotná diagnostika rejekcie alloštepu, pretože jediný diagnostický postup je 

ihlová biopsia, ktorá môže viesť až k strate alloštepu. Indolamín 2,3-dioxygenáza 

(IDO) je enzým, ktorý metabolizuje tryptofán na jeho metabolity kynureníny. 

Štúdie ukazujú, že génová terapia s IDO inhibuje ako akútnu rejekciu, tak aj 

chronickú transplantačnú dysfunkciu v experimentálnom modeli transplantácie 

obličky. Aktivita IDO meraná neinvazívne dokáže navyše predikovať zhoršenú 

renálnu funkciu po dvoch rokoch od transplantácie, a taktiež identifikuje pacientov 

vo vyššom veku, ktorí sú, čo sa týka rejekcie, rizikoví. IDO je teda sľubným 

nástrojom v liečbe, diagnostike i v predikcii rejekcie po renálnej transplantácii. 
 

Summary: Kidney transplantation is the last choice for patients with end-stage 

renal failure. However, rejection of the transplanted allograft remains still 

a limitation of this procedure. The currently available immunosuppressants, 

although somewhat prevent the acute rejection, have severe, often life-threatening, 

adverse effects. In addition, the vast majority of transplanted grafts fail due to 

chronic transplant dysfunction. The diagnosis of allograft rejection also remains 

challenging, because the only procedure identifying allograft loss is the needle 

biopsy, which can lead to loss of transplanted graft. Indolamine 2,3-dioxygenase 

(IDO) is an enzyme that metabolizes tryptophan to its kynurenine metabolites. 

Studies have shown that IDO gene therapy inhibits both acute rejection and chronic 

transplant dysfunction in an experimental kidney transplant model. In addition, 

IDO activity measured non-invasively can predict impaired renal function even up 

to two years after transplantation, and also identifies elderly patients who are at 

risk of allograft rejection. Thus, IDO is a promising tool in both treatment and in 

the diagnosis or prediction of rejection after renal transplantation 
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Kľúčové slová: indolamín 2,3-dioxygenáza, transplantácia obličky, akútna rejekcia, 

chronická transplantačná dysfunkcia, ihlová biopsia  

Keywords: Indolamine 2,3-dioxygenase, kidney transplantation, acute rejection, chronic 

transplant dysfunction, needle biopsy  

 

 
 

ÚVOD 

Transplantačná medicína započala v roku 1954 novú éru, keď sa úspešne podarilo 

transplantovať obličku medzi jednovaječnými dvojčatami (1). Transplantácia (tx) 

obličiek v priebehu rokov výrazne zlepšila kvalitu života i prežívanie miliónov pacientov 

s konečným zlyhaním obličiek (ESRD). Pre prežitie transplantovaného štepu je však 

nutné, aby pacienti chronicky užívali silné imunosupresívne lieky s možnými život 

ohrozujúcimi vedľajšími účinkami. Aj napriek tomu však väčšina štepov postupne stráca 

svoju funkciu, a to v dôsledku kombinácie imunitne a neimunitne sprostredkovaného 

poškodenia (2). Až 30% pacientov zažije jednu alebo viac epizód akútnej rejekcie v 

priebehu prvého roka po tx (3). Hlavnou príčinou úplnej straty štepu je však chronická 

transplantačná dysfunkcia (CTD) (3) vyznačujúca sa progresívnym poklesom funkcie 

obličiek, spojeným s proteinúriou, hypertenziou a ireverzibilným poškodením tkaniva (2). 

Až 90% všetkých štepov vykazuje znaky CTD do 10 rokov po tx, a viac ako polovica 

všetkých transplantovaných obličiek do 10 rokov po tx zlyhá (4,5). 

Napriek niekoľkým pokusom doposiaľ účinná terapia na prevenciu alebo liečbu 

CTD neexistuje (6). Zlepšenie výsledku renálnej tx je preto kriticky závislé od nových 

stratégií ovplyvňujúcich rôzne faktory, ktoré sa podieľajú na rozvoji CTD, ako je indukcia 

špecifickej tolerancie voči darcovskému štepu, alebo zlepšenie neimunitných aspektov 

(napr. minimalizácia imunosupresív so známymi nefrotoxickými vedľajšími účinkami). 

Génová (najmä nesystémová) terapia predstavuje atraktívny prístup na zlepšenie 

dlhodobého prežitia renálneho štepu, pretože môže lokálne zacieliť na imunitné aj 

neimunitné mechanizmy zapojené do zlyhania štepu s relatívne nízkym renálnym a 

systémovým dopadom/toxicitou (7). 

Ako cieľ intervencie sme si v našom výskume (24,33,42) vybrali 

imunomodulačnú molekulu indoleamín 2,3-dioxygenázu (IDO). Najprv sme skúmali 

účinky lokálnej génovej terapie s IDO na potkaňom modeli akútnej rejekcie tx obličky. 

Na základe sľubných výsledkov sme testovali rovnaký terapeutický prístup v modeli 

CTD. Ďalej sme urobili krok do klinického prostredia, v ktorom sme študovali 

metabolizmus IDO ako prediktívneho biomarkera u pacientov po renálnej tx. Zamerali 

sme sa i na možnú inhibíciu IDO ako nástroj liečby renálneho ischemicko-reperfúzneho 

poškodenia, ktoré tx obličky nevyhnutne sprevádza a na vzťah IDO k rejekcii starších 

pacientov po transplantácii tx. 

 

INDOLAMÍN 2,3-DIOXYGENÁZA 
Indolamín 2,3-dioxygenáza (IDO) je vhodným kandidátom v terapii akútnej 

rejekcie AR i CTD. Je to hém obsahujúci enzým metabolizujúci esenciálnu 

aminokyselinu L-tryptofán na jeho aktívne metabolity súhrnne nazývané kynureníny 

(obrázok). Expresia IDO je najviac stimulovaná INF-γ, avšak indukujú ho aj iné zápalové 

cytkíny ako IFN-α, IFN-β, TNF-α, TLR-ligandy, GITR ligandy (glucocorticoid-induced 

tumor necrosis factor receptor ligands) a HDACs (histone deacetylases) (8). IDO je 

exprimovaná rôznym typom buniek ako sú placentárne bunky, bunky hladkej svaloviny, 
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fibroblasty, makrofágy, endotelové a tumorové bunky, ako aj orgánmi s veľkým 

povrchom slizníc (pľúca, črevá) (9). 

 

 

  
 

Obrázok. Tryptofánový metabolizmus. Schematický nákres degradácie tryptofánu IDO. 

Vyznačené sú imunologicky aktívne metabolity IDO. 

 

Kedysi bola IDO známa ako inhibítor proliferácie fakultatívnych intracelulárnych 

patogénov a tumorových buniek (10). Avšak v roku 1999 Mellor a Munn ukázali novú, 

pozoruhodnú vlastnosť IDO, a to jeho kľúčovú úlohu vo feto-maternálnej tolerancii (11). 

Tento poznatok otvoril novú cestu pre výskum IDO ako terapeutického cieľa mnohých 

imunitných ochorení, vrátane rejekcie pri orgánovej tx. Mechanizmus 

imunosupresívneho alebo tolerogénneho efektu IDO nie je úplne známy, no do úvahy 

prichádzajú tri mechanizmy. Prvá je tryptofánová deplécia, pretože tryptofán je 

nevyhnutný pre rast buniek. Druhý je vznik cytotoxických metabolitov, najmä 

kynurenínu, 3-OH-kynurenínu a 3-OH-antranilovej kyseliny, ktoré majú priamy toxický 

vplyv na Tly, vyvolávajúc zastavenie bunkového cyklu, či apoptózu (8). IDO navyše 

aktivuje diferenciáciu CD4+ Tly na Tregs, a tak indukuje toleranciu (12). IDO je taktiež 

exprimovaná profesionálnymi APC – dendritickými bunkami (DC). IDO+ DC konvertujú 

naivné CD4+ Tly na Tregs (13) alebo „donútia“ maturované Tregs dosiahnuť plnú 

supresívnu funkciu (14). Doteraz sa uskutočnilo množstvo štúdií s použitím IDO v liečbe 

akútnej rejekcii po transplantácii solídnych orgánov (zhrnuté v tabuľke). Zatiaľ však 

žiadna štúdia neskúmala terapiu s IDO pri transplantácii obličky. 
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Tabuľka. Experimentálne modely použité pri terapii rejekcie po orgánovej transplantácii 

s použitím IDO. Skratky: LW - Lewis; SD - Sprague Dawley; BN - Brown Norway; F344 - 

Fisher; BMDC - denritické bunky pochádzajúce z kostnej drene (bone marrow derived dendritic 

cells); INF - interferón; TNF - tumor nekrotizujúci faktor; DA - Dark Agouti; WF - Wistar Furth. 

 
 

LOKÁLNA GÉNOVÁ TERAPIA S IDO AKO STRATEGICKÝM 

NÁSTROJOM PRI LIEČBE AKÚTNEJ REJEKCIE 
Našu koncepciu priaznivých účinkov génovej terapie s IDO pri transplantácii 

obličky sme skúmali prostredníctvom lokálnej génovej terapie ľudskou IDO (hIDO) na 

potkaňom modeli akútnej rejekcie (AR) po tx obličky. AR je bunkovo mediovaná 

odpoveď recipienta na alloantigény štepu (16). Kruciálna signálna dráha podieľajúca sa 

na iniciovaní AR je aktivácia T lymfocytov (Tly). Naivné Tly sa po interakcii 

s antigénovým peptidom prezentovaným profesionálnymi antigén prezentujúcimi 

bunkami (APC) a ostatnými alloantigénmi prezentovanými neprofesionálnymi APC (ako 

sú tubulárne epiteliálne, mezangiálne a endotelové bunky) aktivujú a proliferujú (17). 

Ďalej sú uvoľňované prozápalové cytokíny a chemokíny, ktoré aktivujú cytotoxické Tly, 

Bly, fagocyty a natural killer cells (NK), ktoré potom inflitrujú transplantovaný štep (18). 

Alloimunitná odpoveď však zahŕňa na druhej strane tvorbu regulačných Tly (Tregs), 

ktoré dokážu nasmerovať imunitnú reakciu k tolerancii (19). Spontánna aktivácia tohto 

„vyvažovacieho“ mechanizmu však za normálnych okolností nestačí na odvrátenie AR. 

S dnešnými imunosupresívami už nie je AR hlavným dôvodom straty alloštepu. 

Imunosupresíva však majú vážne nežiadúce účinky, ba čo viac, AR je najdôležitejší 

rizikový faktor pre vývin CTD.  

Génová terapia je jedným s najatraktívnejších prístupov pre lokálnu 

imunosupresívnu terapiu. Ide o molekulovú terapiu, založenú na vnesení exogénnej 

nukleovej kyseliny do cieľovej bunky, s použitím rôznych vektorov (20). Renálna tx je 

pre génovú terapiu ideálna, keďže ponúka možnosť ex vivo genetickej manipulácie štepu 

priamo počas samotnej operácie (21). Selektívna a lokálna inhibícia alloreakcie 

prostredníctvom génovej terapie by mala cieliť na interakciu APC a Tly, limitovať 

expresiu cytokínov už aktivovanými Tly, inhibovať signálne cesty vedúce k proliferácii 

Tly a Bly (21). V ideálnom prípade by mala ovplyvňovať viac ako len jednu z uvedených 

ciest. Ako vektor na prenos génu pre IDO sme použili náš dobre charakterizovaný RGD-



9 

 

modifikovaný adenovírus prvej generácie (22). Tento konštrukt sme už v minulosti 

použili ako vektor pre IL-13 gén, ktorý inhiboval AR po renálnej tx lokálne, i ako 

systémovú (intramuskulárnu) terapiu (23). Zistili sme, že pri absencii akejkoľvek ďalšej 

imunosupresie, lokálna génová terapia s IDO inhibovala vývin funkčných a 

štrukturálnych zmien obličiek spojených s akútnou rejekciou. Terapia s IDO znížila 

hladiny kreatinínu v plazme, čo bolo sprevádzané výrazným znížením tubulárneho 

poškodenia a intersticiálnej fibrózy, ako aj markantným znížením zápalu obličiek (24). 

Ďalej sme sledovali génovú expresiu prozápalových i protizápalových cytokínov 

ako možný mechanizmus účinkov IDO. Génová terapia s IDO viedla k inhibícii expresie 

prozápalových cytokínov IL-2 a IL-17 ako aj k zníženej expresii pro-fibrotického TGF-

β, ktorá korelovala so zníženou expresiou α-SMA, markerom včasnej intersticiálnej 

fibrózy (24). Tieto údaje naznačujú, že protektívne účinky IDO sú sprostredkované 

inhibíciou adaptívnej imunitnej reakcie zameranej na zničenie alloštepu. Zdá sa, že IDO 

priamo inhibuje proliferáciu cytotoxických T-lymfocytov a na druhej strane nepriamo 

redukuje expresiu imunomodulačných cytokínov (24). 

Napriek tomu, že sme pri renálnej transdukcii použili rovnaký titer kontrolného 

vírusu i vírusu s génom pre IDO, na konci experimentu sme našli 4,5-násobne silnejšiu 

expresiu GFP v obličkách potkanov liečených adenovírusom nesúcim gén pre IDO, ako 

u skupiny liečenej kontrolným adenovírusom (24). To môže znamenať, že IDO 

sprostredkovaná inhibícia cytotoxických T lymfocytov má okrem renoprotektívnych 

účinkov I „ochranný“ efekt, t.j. IDO ako taká chráni svoj vektor – adenovírus, proti 

imunitnej reakcii organizmu. Toto má pravdepodobne za následok dlhšie trvanie expresie 

IDO. IDO by teda mohla byť ideálnym nástrojom nie len z pohľadu samotnej terapie AR 

po renálnej tx, ale aj vzhľadom na jeho očividný inhibičný potenciál rozpoznávania 

virálneho vektora imunitným systémom samotného recipienta. 

 

LOKÁLNA GÉNOVÁ TERAPIA S IDO AKO STRATEGICKÝM 

NÁSTROJOM PRI LIEČBE CTD 
Na základe týchto poznatkov sme sa rozhodli použiť rovnaký terapeutický prístup 

i na rozvoj CTD. Za posledných 20 rokov sa prežívanie štepu z dlhodobého hľadiska 

vôbec nezlepšilo, a to najmä z toho dôvodu, že imunosupresívna terapia na rozvoj CTD 

nevplýva (4,25). CTD je charakterizovaná ako relatívne pomalá, no progresívna strata 

funkcie obličiek, ktorá začína už tri mesiace po tx. Je sprevádzaná chronickými 

histopatologickými léziami ako transplantačná vaskulopatia (TSV), intersticiálna fibróza, 

tubulárna atrofia a fokálna glomeruloskleróza. I u v prvých mesiacoch dobre fungujúcich 

štepov dochádza k progresívnej strate ich funkcie, asociovanej s proteinúriou, de novo 

alebo zhoršením už existujúcej hypertenzie a progresívnym poškodením tkaniva (2).  

Na rozdiel od AR, pri patogenéze CTD hrajú rolu ako imunitné, tak i neimunitné 

faktory. Medzi neimunitné patrí ischemicko-reperfúzne poškodene (IRI), ako i vplyv 

kalcineurínových inhibítorov na endotelovú funkciu (25). Imunitné faktory zahŕňajú 

rozdiely v histokompatibilite medzi donorom a recipientom, chronická imunitná 

stimulácia z endotelu donora a prítomnosť allošpecifických protilátok (26). Kľúčovú 

úlohu pri prechode z renálneho poškodenia do koncového štádia zlyhania obličiek hrá 

orchestrácia progresívnej straty obličkovej masy, imunitného poškodenia, hypertenzie 

a proteinúrie, kedy sa štep dostáva do zajatia sebapoškodzovania (27). Ako už bolo 

spomínané, hlavným rizikovým faktorom pre vznik CTD je vznik a/alebo počet AR 

(28,29). Významne kratšie prežívanie majú aj štepy pochádzajúceho z kadáverického 
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donora, naproti štepom z donora žijúceho (30), a neposlednom rade aj vek (2), rasa 

a nanešťastie neadekvátna imunosupresívna terapia (31,32). 

V našom výskume sme použili dobre zavedený potkaní model CTD - Dark Agouti 

ako donor obličky a Wistar Furth ako recipient (33). Po tx obličky od tohto kmeňa 

potkana vyvinie recipient CTD do prvých troch mesiacov. Zistili sme, že génová terapia 

s IDO ovplyvňuje kľúčové procesy CTD. IDO znižovalo proteinúriu a systolický krvný 

tlak, čo bolo sprevádzané redukovanou transplantačnou vaskulitídou, ako aj zníženou 

infiltráciou makrofágov do alloštepu (33).  

Rozhodujúci krok k elimininácii dlhodobého, a častokrát doživotného užívania 

imunosupresív je indukcia permanentnej, donor-špecifickej tolerancie, ktorá vyústi do 

prijatia alloštepu, avšak so zachovaním plne funkčného imunitného systému recipienta. 

S tisícov podstupujúcich renálnu tx existuje niekoľko pacientov, ktorí dokážu toleranciu 

vyvinúť prirodzene (34). Ukázalo sa, že u týchto pacientov je transplantačná tolerancia 

asociovaná s indukciou regulačných T lymfocytov (Tregs), čo je dokumentované najmä 

zvýšeným počtom CD4+CD25+foxp3 T lymfocytov (35). IDO indukuje periférnu 

toleranciu prostredníctvom diferenciácie T lymfocytov na foxp3 exprimujúce Tregs (36, 

35). Nie je však známy presný mechanizmus, resp. súvisiace podmienky. Zdá sa, že kľúč 

k dosiahnutiu tolerancie je súhra IDO, Tregs a rastový faktor TGF-β. Antigén 

prezentujúce bunky boli identifikované ako skorý zdroj a cieľ TGF-β, pretože v týchto 

bunkách autokrinné, parakrinné i z T lymfocytov pochádzajúci TGF-β aktivuje toleranciu 

mediovanú IDO (37). Navyše, u myšiach spontánne prijímajúcich renálny alloštep je 

práve TGF-β skorým induktorom tolerancie v prvých mesiacoch od tx, pričom neskôr 

túto rolu preberá IDO (36). Napriek tomu, že TGF-β je hlavný triger fibrózy, kontroluje 

T lymfocytmi mediovanú toleranciu prostredníctvom inhibície T helper 1 a 2 lymfocytov 

(38,39). V modeli AR sme našli zvýšenú expresiu foxp3 u IDO liečenej skupiny zvierat 

(24). Podobný výsledok sme našli aj pri modeli CTD. Zvýšená expresia foxp3 v IDO 

liečenej skupine bola sprevádzaná zvýšenou expresiou TGF-β (33). Zaujímavé bolo, že 

napriek prehlbujúcemu sa pozitívnemu účinku liečby na CTD u zvierat liečených IDO, 

na konci follow-up periódy sme už nenašli žiadnu expresiu IDO v transplantovanom štepe 

(33). Môžeme sa teda domnievať, že v prípade akútnej rejekcie IDO indukuje foxp3, a pri 

CTD IDO indukuje TGF-β, čo následne vedie k indukcii foxp3. To znamená, že IDO 

podmieňuje rozvoj tolerancie priamou stimuláciou formovania Tregs, ale aj nepriamou 

prostredníctvom TGF-β. 

 

METABOLIZMUS IDO PREDIKUJE RENÁLNY VÝSLEDOK U 

PACIENTOV S TRANSPLANTOVANOU OBLIČKOU, A TO VEĽMI SKORO 

PO TRANSPLANTÁCII  
Jediná naozaj spoľahlivá detekcia rizika a/alebo samotného vývoja CTD je 

doteraz ihlová biopsia, ktorá však zo sebou prináša komplikácie, ako napríklad rejekcia 

štepu (40,41). Hľadanie vhodného, neinvazívneho a hlavne skorého prediktora 

dlhodobého výsledku po renálnej tx preto patrí medzi tzv. svätý grál transplantačnej 

medicíny. My sme sledovali prediktívnu hodnotu tryptofánu, substrátu IDO, ako aj jeho 

metabolitu kynurenínu a pomery kyn/trp, ktorý reflektuje enzymatickú aktivitu IDO (42). 

K dispozícii sme mali kohortu 48 pacientov po renálnej tx. Zistili sme, že skorá 

posttransplantačná hladina tryptofánu a kynurenínu v moči i sére dokázali spoľahlivo 

predpovedať výšku kreatinínu i albuminúriu až dva roky po transplantácii (42). Znamená 

to, že IDO/trp metabolizmus by mohlo slúžiť ako skorý diagnostický marker CTD (42). 

Zvýšený trp a kyn, ktoré pozitívne korelujú so zvýšeným kreatinínom i albuminúriou a na 
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druhej stane terapia AR a CTD pomocou IDO, sa môže javiť protichodne. Expresia ako 

aj aktivita IDO je zvýšená počas AR u pacientov po renálnej tx (43). Ďalšia štúdia 

ukázala, že aktivita IDO predikovala AR u pacientov s transplantovanou obličkou (44), 

a taktiež sa zvyšovala so stupňom poškodenia u pacientov s rôznymi chronickými 

ochoreniami obličiek, s inými ako ochoreniami spätými s tx (45). Na druhej strane, naše 

štúdie (24,33) ako aj viacero ďalších, zaoberajúcich sa inými orgánmi ako obličkou 

indikujú, že IDO je schopná ochrániť alloštep pred rejekciou (46,47). Túto diskrepanciu 

vysvetľuje hypotéza, že IDO sa neúspešne „snaží“ zabrániť, alebo aspoň vyvážiť 

imunitnú odpoveď recipienta proti donorskému orgánu. 

 

BUDÚCA PERSPEKTÍVA 
IDO metabolizmus koreluje s vekom u starších pacientov s rejekciou 

transplantovaného štepu 

Úlohou IDO v renálnej tx sa zaoberáme aj naďalej. Prežívanie štepu, takisto ako 

aj prežívanie pacientov po renálnej tx je horšie u starších pacientov a doteraz tento jav 

nie je uspokojivo vysvetlený (48). Zdá sa, že aj tu by mohla mať úlohu IDO (49,50). Preto 

sme sa v ďalšej štúdii (nepublikované údaje) venovali úlohe IDO pri rejekcii u starších 

pacientov po tx. Retrospektívne sme analyzovali moč, sérum ako aj renálne biopsie u 

kohorty 57 pacientov po renálnej tx. Zistili sme, že ako sérová, tak aj močová aktivita 

IDO bola zvýšená v skupine pacientov nad 50 rokov, ktorí trpeli AR, pričom o ostatných 

skupinách (mladší s AR, starší a mladší bez AR) sme tento fenomén nepozorovali. Kyn, 

3-OH-kyn a aktivita IDO v moči korelovala so zvyšujúcim sa vekom, no opäť len 

u starších pacientov s AR. Navyše, IDO sa exprimovala prednostne v rejektovaných 

štepoch, a to najmä v tubuloch a interstíciu, čo koreluje s našimi predchádzajúcimi 

zisteniami (42). V súlade s týmito výsledkami bola zvýšená expresia p27kip1 a 

p16INK4a v štepe, čo poukazuje na možný molekulárny mechanizmus – bunkovú  

senescenciu. Zdá sa teda, že IDO by mohlo slúžiť aj ako biomarker pre identifikáciu 

starších recipientov renálneho štepu so zvýšeným rizikom rejekcie štepu. 

 

Inhibícia IDO v ischemicko-reperfúznom poškodení obličky 

IDO je teda nepochybne zahrnutá v mechanizme rejekcie po renálnej tx. Existuje 

však štúdia, ktorá identifikuje IDO ako negatívneho hráča pri renálnom ischemicko-

reperfúznom poškodení (IRI) obličky. IRI je nevyhnutnou súčasťou každej orgánovej tx. 

Ako už bolo uvedené vyššie, dĺžka ischémie patrí medzi rozhodujúce rizikové faktory pre 

rejekciu, a podmieňuje rozvoj CTD. Tak ako na CTD, ani na IRI nie je momentálne 

dostupná nijaká terapia. Ukazuje sa, že IDO inhibuje ako AR, tak i CTD (24,33). Mohib 

a kol. však dokumentovali, že počas renálneho IRI je IDO zvýšená, a že jej inhibícia má 

protektívny efekt na renálne IRI (51). Je preto možné, že počas IRI má IDO negatívny 

dopad, avšak neskôr sa jej funkcia mení na pozitívnu. Skúmali sme teda dopad inhibície 

IDO na IRI u potkana. Najpoužívanejší IDO inhibítor je 1-metyltryptofán (1MT), existuje 

však v dvoch stereoizoméroch – D a L. Použili sme teda oba, keďže bolo dokázané, že 

nemajú rovnakú funkciu. Zistili sme, že renoprotektívny efekt oboch izomérov je závislý 

na dĺžke reperfúzie, keďže D izomér chránil obličku pri 24 hodinovej reperfúzii, pri 48 

hodinovej reperfúzii mali renoprotektívny efekt oba izoméry, a naopak pri 48 hodinovej 

reperfúzii účinkoval len L izomér. Navyše sme zistili, že renoprotektívny efekt oboch 

izomérov nie je výlučne závislý na inhibícii IDO, a úplne nezávislý na expresii IDO 

v obličke (nepublikované údaje). Skúmali sme i molekulárny mechanizmus 

renoprotektívneho účinku 1MT. Oba izoméry interferujú s TGF-β, inhibujú epiteliálno-



12 

 

mezenchymálnu tranzíciu tubulárnych epiteliálnych buniek (TEC) a downregulujú u nich 

TLR4 signalizáciu, a to in vivo aj in vitro. Navyše, 1MT ovplyvňujú NKG2D signalizáciu 

v NK bunkách i v TEC, čo je ústredným mechanizmom vedúcim k poškodeniu počas IRI. 

1MT izoméry taktiež inhibujú proliferáciu Tly, i inhibujú TLR4 a MAPK signálnu 

kaskádu v APC (nepublikované údaje). Zdá sa teda, že ideálne by bolo počas ischémie 

použiť iniciačnú liečbu s racemátom izomérov 1MT, ale počas reperfúzie naopak zvýšiť 

expresiu samotnej IDO. 

 

 

ZÁVER 
IDO prináša obrovský terapeutický i diagnostický potenciál na poli renálnej 

transplantácie, pretože naše štúdie dokumentujú jasný benefit ako pri akútnej rejekcii, tak 

aj chronickej transplantačnej dysfunkcii. Tento účinok je dôsledok vaicerých 

zosúladených imunitných a neimunitných mechanizmov. Na jednej strane IDO potláča 

proliferáciu a infiltráciu cytotoxických T lymfocytov do alloštepu, na druhej strane 

indukuje donor-špecifickú imunitu prostredníctvom stimulácie T regulačných 

lymfocytov. Navyše, tryptofánový metabolizmus spoľahlivo predpovedá zhoršenú 

renálnu funkciu u pacientov po transplantácii a má zrejmý súvis s vyšším vekom 

pacientov po transplantácii s rejekciou alloštepu. Inhibítor IDO – 1-metyltryptofán by 

zase mohol byť sľubným nástrojom na liečbu renálneho ischemicko-reperfúzneho 

poškodenia, ktoré nevyhnute sprevádza každú transplantáciu orgánov. 
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Abstrakt: Ischemicko-reperfúzne poškodenie (IRI) obličky vedie k poškodeniu 

tubulárnych epiteliálnych buniek (TECs). Poškodené TECs potom aktivujú „toll-

like“ receptor 4 (TLR-4), čo vedie k expresii ligandov NKG2D. Tieto ligandy sú 

potom rozpoznané NK bunkami, čo má za následok apoptózu TECs. V našich 

predchádzajúcich štúdiách sme zistili, že izoméry 1-metyltryptofánu (MT) pôsobia 

protektívne na renálne funkcie v modeli IRI na potkanovi. Ďalej sme zistili, že oba 

izoméry MT interferujú s TLR-4 signalizáciou. Aby sme objasnili mechanizmus 

účinku izomérov MT v IRI, skúmali sme vplyv IRI-indukovaných buniek TECs 

stimulovaných s D-MT/L-MT na NK bunky. TECs boli stimulované s D-MT alebo 

L-MT (750μmol/l) 24h a 1h pred indukciou ischémie (30min). Použili sme 4 

skupiny buniek (n=3): kontrolné TECs, TECs stimulované s IRI, TECs 

stimulované s IRI a s pridaním D-MT alebo L-MT. Hneď po ukončení trvania 

ischémie boli všetky skupiny TECs kokultivované s NK bunkami a nasledovala 

reperfúzia v trvaní 48h alebo 96h. Na konci pokusu sme stanovili expresiu NKG2D 

a TLR-4 NK buniek, ako aj expresiu TLR-4, NLRP3 a NKG2D ligandov (RRLT 

a Raet1d) a expresiu Ccl-5 TECs. Zistili sme, že došlo k signifikantnému nárastu 

expresie NKG2D a TLR-4 NK buniek, ktoré boli kokultivované s IRI-

indukovanými TECs, a že D-MT aj L-MT znížili signifikantne túto expresiu. 

Navyše sme zistili, že expresia RRLT, Raet1d, TLR-4, NLRP3 a Ccl-5 bola 

zvýšená u IRI indukovaných TECs, a že D-MT aj L-MT znížili expresiu všetkých 

stanovovaných molekúl. Naše dáta ukazujú, že TECs stimulované oboma 

izomérmi MT znižujú expresiu NKG2D v NK bunkách. Okrem toho izoméry MT 

znižujú aj expresiu ligandov receptora NKG2D exprimovaných na TECs v 

dôsledku IRI. Navyše sme ukázali, že oba MT izoméry zrejme interferujú so 

signalizáciou TLR-4, čo by mohlo byť súčasťou mechanizmu protektívneho 

vplyvu izomérov MT v renálnom IRI. 
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Summary: Renal ischemia-reperfusion injury (IRI) leads to the damage of 

tubular epithelial cells (TECs). Damaged TECs then activate its toll-like receptors 

4 (TLR-4), leading to the expression of NKG2D ligands. These ligands are 

subsequently recognized by natural killer (NK) cells, leading to the apoptosis of 

TECs. Previously we observed that 1-methyltryptophan (MT) isomers have 

protective effect on renal function in rat model of IRI. Furthermore, we showed 

that both MT isomers can interfere with TLR-4 signaling. To elucidate the 

mechanism behind the protective effect of MT isomers, we investigated the 

influence of IRI-induced TECs treated with L-MT and D-MT on NK cells and vice 

versa. TECs were treated with D-MT or L-MT (750μmol/l) 24h and 1hr before 

ischemia (30min). Four groups of cells were used (n=3): control TECs, TECs 

stimulated by IRI, and D-MT or L-MT treated TECs stimulated by IRI. 

Immediately after the end of ischemia, all groups of TECs were co-cultured with 

NK cells, followed by 48h or 96h reperfusion. At the end of experiment NKG2D 

and TLR-4 expressed by NK cells were analysed, as well as the expression of TLR-

4, NLRP3 and NKG2D ligands (RRLT and Raet1d) and Ccl-5 expressed by TECs. 

We observed significant increase of NKG2D and TLR-4 expressed by NK cells 

co-cultured with TECs stimulated by IRI and D-MT and L-MT significantly 

decreased this expression. Additionally, we found that expression of RRLT, 

Raet1d, TLR-4, NLRP3 and Ccl-5 was increased significantly in IRI stimulated 

TECs and that treatment with D-MT decreased the expression of all analysed 

molecules. Moreover, treatment with L-MT decreased above mentioned molecules 

as well. In conclusion, our data show that IRI-induced TECs treated with both MT 

isomers decreased NKG2D expressed by NK cells. Furthermore, MT isomer 

treatment lowered expression of NKG2D ligands in IRI-induced TECs. Moreover, 

we show that both MT isomers possibly interfere with TLR-4 signaling pathway, 

showing the molecular mechanism of protective effect of MT isomers in renal IRI. 

 

Kľúčové slová: tubulárne epiteliálne bunky, NKG2D, toll-like receptor 4, 1-

metyltryptofán, ischemicko-reperfúzne poškodenie  

Keywords: tubular epithelial cells, NKG2D, toll like receptor 4, 1-methyltryptophan, 

ischemia-reperfusion injury  

 

 

ÚVOD 

Ischemicko-reperfúzne poškodenie (IRI) obličky je neoddeliteľnou súčasťou 

renálnej transplantácie a jeho následky sú aj v súčasnosti kritickým problémom. Renálne 

IRI môže viest k akútnemu poškodeniu obličky, ktoré zvyšuje morbiditu a mortalitu 

pacientov po transplantácii. IRI vzniká dočasným nedostatkom krvného zásobovania 

orgánu a zvyčajne je spojené so vznikom lokálneho zápalu a oxidatívneho stresu 

v dôsledku hypoxie (1). 

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

no zahŕňajú niektoré kľúčové faktory ako vznik reaktívnych kyslíkových foriem počas 

štádia ischémie v obličkách (2), atakujúc primárne tubulárne epiteliálne bunky (TECs). 

IRI vplýva na ich primárnu štruktúru a funkčnosť, čo vedie k ich apoptóze a/alebo 
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nekróze, neskôr k zápalu interstícia a mikrovaskulopatii. Na začiatku reperfúzie sa 

obnoví cirkulácia v kortexe obličky, ale vonkajšia časť meduly je stále 

hypoperfundovaná, čo má za následok upchatie peritubulárnych kapilár a edém buniek 

endotelu, zvýšenú permeabilitu a expresiu adhezívnych molekúl. IRI tak spôsobí masívne 

uvoľnenie fragmentov poškodeného tkaniva označovaných ako danger associated 

molecular patterns (DAMPs) ako napr. kys. hyalurónová, fibronektín, proteíny tepelného 

šoku (heat shock proteins) a DNA, čo aktivuje toll-like receptory (TLRs), hlavne TLR2, 

TLR-4 a TLR5. TECs exprimujú TLR2 a TLR-4 konštitutívne a počas IRI dochádza k 

zvýšeniu ich expresie a aktivácie (3).  

TLR-4 sa ukazuje byť kľúčový v patofyziológii renálneho IRI, keďže v modeli 

IRI boli TLR-4-/- myši chránené pred reálnou dysfunkciou, tubulárnym poškodením, 

akumuláciou neutrofilov a makrofágov a vykazovali pokles expresie zápalových 

cytokínov a chemokínov (ako napr. Ccl5; 4). Zároveň aktiváciou tohto receptora 

dochádza na TECs k zvýšeniu expresie ligandov pre NKG2D (NK group 2, member D) 

receptor NK buniek. Interakcia ligandov na TECs a receptora NKG2D na NK bunkách 

vedie k apoptóze TECs, čo zhoršuje rozvoj IRI (Obrázok 1F), ako to bolo popísané u myší 

v modeli in vivo aj in vitro (5, 6). Navyše dochádza k zvýšeniu expresie  a aktivácie TLR-

4 aj na NK bunkách a to zvyšuje expresiu ich receptora NKG2D. 

V súčasnosti nie je dostupná účinná terapia zameraná na zmiernenie samotného 

IRI po transplantácii, no existuje látka s potenciálom na dosiahnutie takéhoto účinku – 1-

metyltryptofán (MT). V rámci nášho predchádzajúceho výskumu sme zistili, že terapia 

s izomérmi MT (1-metyl-D-tryptofán - D-MT a 1-metyl-L-tryptofán - L-MT) zlepšovala 

renálne funkcie a znižovala prefibrózu v obličke v modeli IRI na potkanovi. Tento efekt 

bol rôzny v prípade oboch izomérov a závislý od dĺžky reperfúzie obličky. Tiež sme 

zistili, že 1-MT vplýva v tomto modeli aj na expresiu TLR-4 a jeho downstreamových 

molekúl ako NLRP3 a chemoatraktant leukocytov Ccl5 v obličke a aj v kultúre 

dendritických buniek indukovaných IRI. Naše pozorovania sú v súlade s výsledkami 

štúdií, ktoré popisujú interferenciu MT s TLR-4 receptormi v modeloch stimulácie TLR-

4 s lipopolysacharidom (7, 8). 

Keďže izoméry MT zmierňujú poškodenie po IRI a interferujú so signalizáciou 

TLR-4, je možné že tiež vplývajú na TLR-4 signalizáciu medzi TECs a NK bunkami, čo 

by mohlo byt súčasťou mechanizmu účinku izomérov MT, ktorý je komplexný a zatiaľ 

nie je úplne známy. Túto hypotézu sme otestovali na primárnych kultúrach TECs a NK 

buniek. 

Cieľom našej práce bolo indukovať IRI na kultúre TECs izolovanej z potkana 

s dĺžkou reperfúzie 48 a 96h (keďže v modeli in vivo dochádzalo k rozdielnym účinkom 

izomérov MT v závislosti od času reperfúzie), aplikovať im D-MT/L-MT a počas 

reperfúzie (resp. hneď po ischémii) ich spojiť s kultúrou NK buniek. Po zozbieraní buniek 

bolo naším cieľom stanoviť TLR-4 a jeho downstreamové molekuly NLRP3 a Ccl5, 

exprimovaných TECs, a expresiu identifikovaných potkaních ligandov NK buniek RRLT 

a Raet1d (9). V NK bunkách sme sa rozhodli stanoviť expresiu TLR-4 a ich receptora 

NKG2D. 

 

 

MATERIÁL A METÓDY  

V našom modeli sme použili primárne kultúry TECs a NK buniek z potkana 

kmeňa Lewis. TECs boli odizolované metódou magnetickej separácie s Fe2O3 

a kultivácie v selektívnom médiu. Boli kultivované za štandardných podmienok 
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(humidifikovaný inkubátor 37°C, 5% CO2) v DMEM/F12 médiu doplnenom 

s epidermálnym rastovým faktorom (10ng/ml) a hydrokortizónom (200ng/ml). Bunky 

kultivované v 6-jamkových platničkách boli rozdelené do štyroch skupín (n=3): kontrolná 

skupina (C-TECs), 3 skupiny, ktorým bolo indukované IRI pomocou sterilného 

minerálneho oleja (350 μl, 30 min, 37°C) – z toho jedna bez ďalšej liečby (IRI-TECs) a 

dve skupiny liečené s D-MT (D-IRI-TECs) / L-MT (L-IRI-TECs) v koncentrácii 750 

µmol/l. Izoméry 1-MT boli pridané 24h a 1h pred vyvolaním ischémie. Počas reperfúzie 

boli TECs z každej skupiny spojené s NK bunkami a kokultivované 48h alebo 96h. NK 

bunky boli taktiež izolované z potkana kmeňa Lewis pomocou kolón s obsahom silónovej 

vaty, diferencovali sa 4-8 dni v RPMI 1640 médiu doplnenom rekombinantným ľudským 

IL-2 (1000U/ml). Pomocou prietokovej cytometrie sme overili, či sú NK bunky schopné 

exprimovať NKG2D (t.j. overili sme ich fenotyp). Expresia mRNA TLR-4, NLRP3, 

NKG2D, Raet1d a RRLT bola stanovená metódou sqPCR a expresia Ccl5 bola stanovená 

metódou western blot s normalizáciou na GAPDH. Výsledky boli štatisticky vyhodnotené 

metódou ANOVA s LSD post hoc testom.  

 

 

 

VÝSLEDKY 

Zistili sme, že v oboch časových bodoch reperfúzie dochádzalo v TECs vplyvom 

IRI k zvýšeniu expresie oboch ligandov NKG2D – Raet1d aj RRLT (obrázok 1A a 1B; 

p<0,05) oproti kontrolnej skupine (C-TECs; p<0,05). Stimulácia s L-MT aj D-MT 

znižovala expresiu Raet1d aj RRLT v porovnaní so skupinou indukovanou s IRI (IRI-

TECs; obrázok 1A a 1B; p<0,05). 

V TECs sme stanovili i expresiu TLR-4 a jeho downstreamovych molekúl – 

NLRP3 a chemoatraktanta Ccl5, ktorý podporuje chemotaxiu buniek ako napríklad NK 

bunky na miesto poškodenia. Zistili sme, že v prípade expresie ako TLR-4 a NLRP3, tak 

aj Ccl-5 dochádzalo vplyvom IRI k ich zvýšeniu (obrázok 1C, 1D, 1E; p<0,05) 

v porovnaní s C-TECs. Liečba s oboma MT izomérmi v čase reperfúzie 48h aj 96h tiež 

expresiu všetkých troch molekúl znižovala (obrázok 1C, 1D, 1E; p<0,05), a to v oboch 

časoch reperfúzie. 

Pomocou prietokovej cytometrie sme overili, že naše NK bunky sú naozaj 

schopné expresie receptora NKG2D - 73,26% týchto buniek bolo pozitívnych na 

prítomnosť NKG2D (Obrázok 2C). V NK bunkách sme stanovili expresiu TLR-4 a ich 

receptora NKG2D. V NK bunkách kokultivovaných s IRI-TECs sme v prípade oboch 

časoch reperfúzie našli zvýšenie expresie NKG2D aj TLR-4 (obrázok 2A a 2B; p<0,05) 

v porovnaní s NK bunkami kokultivovanými s kontrolnými TECs. Kokultivácia NK 

buniek s  L-IRI-TECs aj D-IRI-TECs znižovala expresiu TLR-4 i NKG2D (obrázok 2A 

a 2B; p<0,05) v porovnaní s NK bunkami kokultivovanými s IRI-TECs, a to v oboch 

časoch reperfúzie. 
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Obrázok 1. Tubulárne epiteliálne bunky indukované s IRI a stimulované s D-MT/L-MT. 

Dĺžka reperfúzie 48h a 96h: Raet1d (A), RRLT (B), TLR-4 (C), NLRP3 (D) a Ccl-5 vrátane 

reprezentatívneho western blotu (E). Schéma znázorňuje interakciu NKG2D receptora NK buniek 

s jeho ligandmi na TECs vplyvom renálneho IRI (F).  
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Obrázok 2. NK bunky kokultivované s tubulárnymi epiteliálnymi bunkami indukovanými 

IRI a stimulovanými s D-MT/L-MT. Dĺžka reperfúzie 48h a 96h, prietoková cytometria s 

protilátkou anti-NKG2D (A), NKG2D (B), TLR-4 (C).  

 

 

DISKUSIA A ZÁVER 

Naše výsledky ukazujú, že oba stereoizoméry MT významne vplývajú na TECs 

po IRI a na s nimi kokultivované NK bunky. D-MT aj L-MT znižujú expresiu TLR-4 

a jeho downstreamových molekúl NLRP3 a chemoatraktanta Ccl-5 v TECs, ktoré tvoria 

väčšinu renálnych parenchymatických buniek a sú esenciálne pre normálnu obličkovú 

funkciu. 

Možná interferencia MT s TLR-4 je v súlade s výsledkami z našich 

predchádzajúcich pokusov (nepublikované údaje). Zistili sme, že v in vivo modeli IRI 

dochádza vplyvom izomérov MT k poklesu expresie molekúl TLR-4 signalizácie a 

expresie α hladkosvalového aktínu (markera prefibrózy). To je tiež v zhode s popísaným 

efektom L-MT na TLR-4 v modeli sepsy na ošípaných (8) a rovnako aj s dátami 

o pôsobení D-MT na dendritické bunky stimulované lipopolysacharidom (agonistom 

TLR-4; 7). Efekt oboch izomérov MT na TLR-4 signalizáciu dendritických buniek sme 

potvrdili aj my v modeli IRI in vitro. Postischemické dendritické bunky stimulované D-

M/L-MT smerovali T lymfycyty (T-ly) – efektorové bunky imunitného systému kľúčovo 

zapojené v IRI – k proliferácii na fenotyp s priaznivými vlastnosťami v kontexte IRI.  

Aktivácia TLR-4 vedie k zvýšeniu expresie proteínu NLRP3 v tubulárnych 

epiteliálnych bunkách (ako aj vo fibroblastoch), čo je významný komponent patogenézy 

renálneho IRI. NLRP3 dokáže zvyšovať odpoveď v týchto bunkách na stimuláciu 
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transformujúceho rastového faktora β a tak aj zvyšovať expresiu α hladkosvalového 

aktínu. Zníženie expresie NLRP3, aké nastalo vplyvom izomérov MT aj v tomto pokuse, 

by tak mohlo byť za antifibrotickým účinkom MT, ktorý sme pozorovali v in vivo modeli 

renálneho IRI. 

TLR-4 reguluje aj expresiu ligandov receptora NKG2D NK buniek (Raet1d, 

RRLT), ktoré interakciou s receptorom NKG2D sprostredkujú apoptózu TECs. 

Momentálne je málo dostupných informácií o potkaních ligandoch NKG2D – literatúra 

hovorí len o ich identifikácii a úlohe v rejekcii transplantátov (9). Sme teda prví, ktorí 

popisujú nárast expresie ligandov NKG2D potkana – Raet1d a RRLT - vplyvom IRI. 

Navyše ako prví ukazujeme priaznivé pôsobenie izomérov MT na expresiu týchto 

ligandov v IRI, keďže došlo k poklesu expresie oboch ligandov v oboch časoch 

reperfúzie TECs. 

TLR-4 aktivácia na NK bunkách prostredníctvom viacerých mechanizmov 

stimuluje produkciu samotného receptora NKG2D (10), čo sme videli aj v našom pokuse 

– expresia TLR-4 bola zvýšená vplyvom IRI a rovnako aj expresia NKG2D. Vplyv 

izomérov na túto expresiu ešte nebol skúmaný a zistili sme, že izoméry MT znížili 

markantne expresiu TLR-4 aj NKG2D na NK bunkách. 

Mechanizmus, ktorým dochádza k nami popísaným zmenám, nie je celkom 

objasnený. Pôvodne sa za mechanizmus účinku MT považovala inhibícia tryptofán 

degradujúceho enzýmu indolamín 2,3-dioxygenáza (IDO). Naše dáta z modelu renálneho 

IRI na potkanovi však nie sú v súlade s touto možnosťou – inhibícia aktivity IDO bola 

prítomná zároveň so zlepšením renálnych funkcii len v prípade L-MT a to len v jednom 

bode reperfúzie z troch. Navyše, aj nami pozorovaný efekt D-MT na TLR-4 

dendritických buniek bol nezávislý od aktivity IDO a v súlade s pozorovaniami iných (7). 

Na úplné vylúčenie tejto možnosti by však bolo potrebné stanoviť enzymatickú 

aktivitu IDO v našom modeli IRI na TECs a zopakovať pokus s použitím TECs so 

silencer-om génu pre IDO. V prípade, že by sa preukázala závislosť pôsobenia izomérov 

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

kinázu mTOR. Tryptofán je substrátom pre IDO a v prípade jeho dostatku má za následok 

aktiváciu kinázy mTOR. To by sa mohlo prejaviť znížením expresie TLR-4, ako to bolo 

v minulosti pozorované vplyvom rapamycínu v modeli diabetickej nefropatie (11).  

Všetky účinky D-MT a L-MT in vitro sme pozorovali v oboch časoch reperfúzie 

– 48h a 96h. Naopak, v prípade nášho in vivo modelu IRI sa s časom tieto účinky líšili. 

Vysvetlením neskoršieho nástupu účinku L-MT, ktorý sme videli v in vivo modeli môže 

byť rozdiel v orgánovej distribúcii po podaní liečiva. Bolo zistené, že po i.v. aplikácii L-

MT prechádza obličkami po prvých 20 minútach a najviac je distribuovaný do pankreasu, 

zatiaľ čo D-MT je najviac distribuovaný do obličiek (13).  

Mechanizmus pôsobenia izomérov MT v renálnom IRI je v súčasnosti 

predmetom nášho ďalšieho výskumu. Výsledky tejto práce prinášajú nové poznatky 

o vlastnostiach MT – liečiva, ktorého D stereoizomér je v súčasnosti v klinickom skúšaní 

a o významnom vplyve oboch izomérov na mechanizmus renálneho IRI. Navyše ako prví 

ukazujeme zvýšenie expresie ligandov NKG2D vplyvom IRI u potkana. 
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Abstrakt: Bunková senescencia sa vyznačuje ireverzibilnou zástavou bunkového 

cyklu. So zvyšujúcim vekom sa senescentné bunky akumulujú v tkanivách 

a prispievajú tak aj k zvýšenému riziku kardiovaskulárnych ochorení ako je 

hypertenzia, alebo ateroskleróza. Jednou z príčin týchto ochorení je aj cievna 

dysfunkcia, kde okrem endotelu hrá dôležitú úlohu aj vaskulárny hladký sval. 

Bunková senescencia úzko súvisí s poškodením DNA. Nedávno sme zistili, že 

inhibícia opravy DNA prostredníctvom O-(6)-metylguanín-DNA metyltransferázy 

(MGMT) účinkom O-(6)-benzylguanínu (BG) indukuje bunkovú senescenciu vo 

vaskulárnych hladkosvalových bunkách (VSMCs). Naše výsledky sme sa rozhodli 

potvrdiť na zvieracom modeli. Potkanom Wistar bol podaný BG p.o. v dávke 

12mg/kg (2 dávky počas 24 hodín). Po 12 týždňoch boli potkany usmrtené, aorta 

bola odstránená a pripravená na vaskulárne merania a na stanovenie proteínov 

prítomných v bunkovej senescencii. Účinkom BG došlo k výraznému zníženiu 

relaxačnej odpovedi hladkého svalu aorty na nitroprusid sodný v prítomnosti L-

NMMA. Okrem toho sme pozorovali výrazne zvýšenú expresiu proteínov p21Cip1 

a p27Kip1, ktoré sa vyskytujú vo zvýšenej miere v mnohých modeloch bunkovej 

senescencie. Ďalej sme pozorovali signifikantné zvýšenie MAPK signalizačného 

proteínu p38, ktorý môže sprostredkovať bunkovú senescenciu a kontrolovať 

expresiu proteínu p21Cip1. Na základe týchto výsledkov sme dospeli k záveru, že 

inhibícia MGMT vyvolala bunkovú senescenciu v hladkom svalstve aorty 

prostredníctvom p21Cip1 a p27Kip1, a tým spôsobiť jeho zníženú relaxačnú 

schopnosť. Navyše tieto zmeny mohli byť sprostredkované p38 vetvou signálnej 

dráhy MAPK a viesť k nástupu bunkovej senescencie v tomto modeli. 

Porozumenie signalizácii bunkovej senescencie by otvorilo nové možnosti 

v terapii a eliminácii senescentných buniek, ktorých akumulácia v organizme je 

spôsobená inhibítormi MGMT, ktoré sa používajú v terapii nádorov. 

 

Summary: Cellular senescence is characterized by irreversible cell cycle arrest. 

With increasing age, senescent cells accumulate in tissues and contribute to an 

increased risk of cardiovascular diseases such as hypertension or atherosclerosis. 
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One of the main cause of these diseases is also the vascular dysfunction where, in 

addition to the endothelium, also vascular smooth muscle plays an important role. 

Cellular senescence is closely related do DNA damage. We have recently 

discovered that inhibition of DNA repair by O-(6)-methylguanine-DNA 

methyltransferase (MGMT) using O-(6)-benzylguanine (BG) induces cellular 

senescence in vascular smooth muscle cells (VSMCs). We have decided to confirm 

our results in an animal model. Wistar rats were administered BG p.o. at a dose of 

12mg/kg (2 doses over 24 hours). After 12 weeks, rats were sacrificed, the aorta 

was removed and prepared for vascular measurements and for the determination 

of proteins present in cellular senescence. The effect of BG significantly reduced 

the relaxation response of aortic smooth muscle to sodium nitroprusside in the 

presence of L-NMMA. In addition, we observed markedly increased expression of 

proteins p21Cip1 and p27Kip1, which are found in many cellular senescence models. 

Furthermore, we observed a significant increase in the MAPK signalling protein 

p38, which can mediate cellular senescence and control the expression of the 

protein p21Cip1. Based on these results, we conclude that inhibition of MGMT 

induced cellular senescence in the aortic smooth muscle by p21Cip1 and p27Kip1, 

thereby causing its decreased relaxation ability. In addition, these changes could 

be mediated by the p38 branch of the MAPK signalling pathway and lead to the 

onset of cellular senescence in this model. Understanding of cellular senescence 

signalling would present new possibilities in the therapy and elimination of 

senescent cells whose accumulation in the body was caused by MGMT inhibitors 

used in therapy of tumors. 

 

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

benzylguanín, hladký sval aorty  

Keywords: senescence, O-(6)-metylguanine-DNA methyltransferase, O-(6)-

benzylguenine, aortic smooth muscle  
 

 
ÚVOD 

Bunková senescencia je sprevádzaná progresívnou stratou homeostázy tkaniva 

a postupným poškodením orgánov (1). Tento stav je spojený s poškodením DNA a je 

dokázané, že senescentné bunky sa so zvyšujúcim vekom akumulujú v organizme. 

Správne fungovanie ciev klesá s rastúcim vekom, čo má za následok vznik 

kardiovaskulárnych ochorení, ako je ateroskleróza, infarkt myokardu, mŕtvica a mnohé 

ďalšie, ktoré sú hlavnou príčinou úmrtí na svete. Je známych mnoho rizikových faktorov, 

ktoré sú zodpovedné za progresiu cievnych ochorení, ako je obezita, fajčenie, cukrovka, 

ale hlavným rizikovým faktorom je vek (2). Jedným z nežiadúcich účinkov mnohých 

liečiv používaných pri terapii nádorových ochorení je poškodenie kardiovaskulárneho 

systému. Jednou z charakteristických vlastností senescentných buniek je vysoký obsah 

inhibítorov cyklín dependentných kináz (CDK) ako napríklad p16Ink4a, p21Cip1, p27Kip1 

(3). Inhibítory CDK zabraňujú vzniku komplexu cyklín-CDK, ktorý je nevyhnutný pre 

správny prechod jednotlivými kontrolnými bodmi a fázami bunkového cyklu a tým 

spôsobujú ireverzibilnú zástavu bunkového cyklu. Mechanizmy bunky, ktoré spracúvajú 
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stresové signály a vyvolávajú bunkovú senescenciu nie sú objasnené. Je dokázané, že 

v rôznych typoch buniek a druhoch organizmov je senescencia signalizovaná odlišnými 

signálymi dráhami. Signálna dráha MAPK sa javí ako jedna z možných signalizácii 

v mnohých modeloch bunkovej senescencie (4). Naše pracovisko nedávno potvrdilo, že 

inhibíciou O-(6)-metylguanín-DNA metyltransferázy (MGMT) dochádza k vzniku 

bunkovej senescencie vaskulárnych hladkosvalových buniek potkana. MGMT sa podieľa 

na oprave DNA jej dealkyláciou a inhibícia tohto proteínu sa využíva v terapii 

nádorových ochorení v kombinácii s alkylačnými látkami (5). Často dochádza 

k prípadom kedy pacient aj napriek tomu, že prekoná terapiu rakoviny, podľahne 

polymorbiditám spojeným s terapiou, ktoré môžu skončiť smrťou pacienta. Dôvod prečo 

dochádza k vzniku senescentných buniek v organizme nie je jasný. Jednou z teórií je, že 

bunková senescencia vznikla v rámci evolúcie ako bariéra proti vzniku rakoviny, kedy 

bunky s poškodenou DNA uprednostnia ireverzibilnú zástavu bunkového cyklu namiesto 

premeny na rakovinovú bunku, ale ich akumuláciou dochádza k spomenutým nežiadúcim 

účinkom (6). Naše predošlé výsledky z bunkového pokusu sme sa rozhodli potvrdiť vo 

zvieracom modeli. V tomto experimente sme sa zamerali na inhibíciu MGMT a jej vplyv 

na zmenu vaskulárnej odpovede aorty, stanovenie proteínov charakteristických pre 

bunkovú senescenciu a charakterizáciu prítomných signálnych dráh. 

 

MATERIÁL A METÓDY 
Všetky experimenty na zvieratách boli schválené štátnou veterinárnou správou a 

etickou komisiou Farmaceutickej Fakulty UK. Použité boli dospelé samce rodu Wistar 

rozdelené do kontrolnej skupiny (C), do skupiny, ktorej bol gavážovaním podaný O-(6)-

benzylguanín (BG) v dávke 12mg/kg (2 dávky počas 24 hodín). Po 12 týždňoch boli 

potkany usmrtené, aorta bola odstránená a pripravená na vaskulárne merania a na 

stanovenie proteínov prítomných v bunkovej senescencii metódou SDS-PAGE a Western 

blot. 

 

VÝSLEDKY  

Účinkom BG sme pozorovali signifikantne zníženú relaxačnú odpoveď hladkého 

svalu aorty na nitroprusid sodný (SNP) oproti kontrolnej skupine. Z toho vyplýva, že 

inhibíciou MGMT došlo k poškodeniu hladdkého svalu aorty (obrázok 1). 

Pozorovali sme, že inhibícia MGMT spôsobila signifikantný nárast relatívnej 

expresie proteínov zo skupiny inhibítorov CDK p21Cip1 a p27Kip1. Zmeny v expresii 

regulátora bunkového cyklu p53 sme nepozorovali (obrázok 2). 

Ďalej sme sa zamerali na jednotlivé hlavné vetvy signálnej dráhy MAPK 

(ERK1/2; JNK a p38), ktorá sa podieľa na signalizácii bunkovej senescencie v rôznych 

modeloch. Po inhibícii MGMT sme nepozorovali signifikantné zmeny v relatívnej 

expresii fosforylovaných ani nefosforylovaných foriem proteínov ERK1/2 a JNK 

(obrázok 3A-F). Naopak, po aplikácii BG sme pozorovali signifikantný nárast relatívnej 

expresie fosforylovanej formy proteínu p38 (obrázok 3G). 
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Obrázok 1. Relaxácia hladkého svalu aorty pomocou nitroprusidu sodného. BG = 

skupina, ktorej bol podaný O-(6)-benzylguanín, C = kontrolná skupina. * p<0,05 vs NOC. 

 

 
 

Obrázok 2. Relatívna expresia proteínov regulátora bunkového cyklu p53 

a inhibítorov CDK p21Cip1 a p27Kip1 po podaní BG. * p<0,05 vs C. 
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Obrázok 3. Relatívna expresia proteínov hlavných vetiev signálnych dráh. MAPK: ERK1/2 

(A-C); JNK (D-F) a p-p38 (G); snímky membrán (H). * p<0,05 vs C. 

 

 

DISKUSIA A ZÁVER 

Je dokázané, že vaskulárna senescencia je výrazne zapojená do patogenézy 

kardiovaskulárnych (7) a metabolických porúch (8). Bunková senescencia sa podieľa na 

zhoršení funkcií orgánov, vytvára zmeny v medzibunkovej komunikácii, poruchy 

mitochondrií a zmeny prijímania živín (3). Ďalej je známe, že poškodenie DNA, 

skracovanie telomér, onkogénny stres, vystavenie vysokým dávkam reaktívnych foriem 

kyslíka (ROS) sú spojené so senescenciou. Model myší s genómovou nestabilitou 

preukázal senescenciu buniek endotelu a vaskulárnych hladkosvalových buniek 

(VSMCs) v aorte, spolu so zhoršenou vazodilatáciou, zvýšenou vaskulárnou tuhosťou 

(vascular stiffness) a hypertenziou (2). Ako vyplýva z našich výsledkov, inhibícia 
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MGMT spôsobila výrazné zníženie relaxačnej schopnosti hladkého svalu aorty na 

nitroprusid sodný. To znamená, že pacienti liečení inhibítormi MGMT sú vystavení 

zvýšenému riziku postihnutia vaskulárneho systému, čo môže mať za následok vznik 

závažných ochorení kardiovaskulárneho systému. 

Literatúra uvádza, že práve regulátor bunkového cyklu p53 je zodpovedný za 

signalizáciu týchto stresových signálov a je zodpovedá za irreverzibilnú zástavu 

bunkového cyklu (9). Naše výsledky nepotvrdzujú danú teóriu o úlohe p53 v signalizácii 

bunkovej senescencie, keďže sme nepozorovali signifikantné zmeny relatívnej expresie 

tohto proteínu v modeli inhibície MGMT. Preto sme sa ďalej rozhodli zamerať na ďalšiu 

skupinu regulátorov bunkového cyklu, a to inhibítorov cyklín-dependentných kináz 

(CDK), ktorých úloha bola popísaná v mnohých modeloch bunkovej senescencie (1). 

Naše výsledky potvrdili zvýšenú relatívnu expresiu inhibítorov CDK p21Cip1 a p27Kip1, 

ktorá nastala inhibíciou MGMT. Naše výsledky týmto potvrdzujú, že na vyvolanie 

ireverzibilnej zástavy bunkového cyklu nemusia byť aktivované všetky regulátory 

bunkového cyklu, resp. samotný p53. Keďže literatúra uvádza, že p21Cip1 je prednostne 

aktivovaný prostredníctvom p53 a v našom modeli sme zmeny expresie p53 

nepozorovali, rozhodli sme sa zamerať na ďalšie dráhy aktivácie p21Cip1. Jednou 

z hlavných signálnych dráh podieľajúcich sa na proliferácii, prežití (10), bunkovej smrti, 

ale aj bunkovej senescencii (4, 11) je signálna dráha mitogénom aktivovanej 

proteínkinázy (MAPK). Signálna dráha MAPK pozostáva z troch hlavných vetiev 

ERK1/2, p38 a JNK, preto nás zaujímalo, ktorou signálnou vetvou je vedená signalizácia 

a následná aktivácia p21Cip1 a p27Kip1. Pozorovali sme, že inhibícia MGMT nevyvolala 

žiadne signifikantné zmeny vo fosforylácii (a tým aktivácii) signálnych dráh ERK1/2 

a JNK. Na druhej strane účinkom BG došlo k signifikantnému zvýšeniu fosforylovanej 

formy p38. V minulosti bolo dokázané, že aktivácia p38 je downstream signálnej dráhy 

Raf-MEK-ERK (12). Toto tvrdenie je v rozpore s našimi výsledkami, kde sme aktiváciu 

ERK nepozorovali. Neskôr sa zistilo, že signálna dráha Rac/MKK3/6 a PI3K/AKT sa 

takisto môžu podieľať na aktivácii p38 v modeli onkogénom indukovanej bunkovej 

senescencie (OIS; 13). Za túto aktiváciu môžu byť zodpovedné zvýšené hladiny ROS 

produkované mitochondriami, ku ktorým dochádza počas chemoterapie, následkom 

poškodenej DNA (14). Mutácie mitochondriálnej a jadrovej DNA narúšajú proces 

oxidačnej fosforylácie, čo má za následok ďalšiu produkciu ROS z mitochondrií, čím sa 

vytvorí začarovaný kruh medzi mitochondriami, ROS, nestabilitou genómu, rozvojom 

mutácií, bunkovej senescencie a rakoviny (14). Ďalší výskum je nevyhnutný pre 

pochopenie procesov vedúcich k spracovaniu stresových signálov a následnej premene 

zdravých buniek na senescentné. Možnosť ovplyvniť tieto signálne dráhy by mohla viesť 

k zmierneniu nežiadúcich účinkov bunkovej senescencie na mnohé systémy vrátane 

kardiovaskulárneho. Naše výsledky bližšie objasňujú signalizačné procesy v modeli 

bunkovej senescencie vyvolanej inhibíciou MGMT. Negatívny vplyv bunkovej 

senescencie na hladký sval ciev v modeli inhibície MGMT ešte nikto neskúmal a naše 

pracovisko je teda jediné na ktorom prebieha výskum tohto nového modelu. Získané 

výsledky by sa mohli uplatniť u pacientov, ktorí boli liečení inhibítormi MGMT v terapii 

nádorov a predísť, resp. zmierniť nežiadúce účinky bunkovej senescencie na 

kardiovaskulárny systém. 
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Abstrakt: Flavonoidy, významné sekundárne rastlinné metabolity, sa podľa 

chemickej štruktúry delia do 6 podskupín: flavóny, flavonoly, flavanoly, 

flavanóny, izoflavóny a antokyaníny. Najrozšírenejšiu podskupinu predstavujú 

flavonoly, ktoré vykazujú široké spektrum farmakodynamických vlastností 

s potenciálom ovplyvniť mnohé civilizačné, alergické i infekčné ochorenia. 

Alergická astma je heterogénne ochorenie respiračného systému, ktoré sa 

vyznačuje hyperreaktivitou dýchacích ciest (DC), chronickým Th2-alergickým 

zápalom, eozinofíliou a trvalým štrukturálnymi zmenami tkaniva (remodeláciou 

DC) prispievajúcimi k obštrukcii prietoku vzduchu. Cieľom našej štúdie bolo 

zhodnotiť vplyv dlhodobého podávania flavonolu kaempferolu (20 mg/kg b.w. 

p.o., 21 dní) na progresiu alergického zápalu a remodeláciu tkaniva DC na 

ovalbumínom-indukovanom animálnom modeli alergického zápalu DC u morčiat. 

Na stanovenie koncentrácie typických Th2-cytokínov (IL-4, IL-5, IL-13) a faktora 

stimulujúceho kolónie granulocytov a makrofágov (GM-CSF) 

v bronchoalveolárnej laváži (BALF) bola použitá multiplexová metóda; expresia 

transformačného rastového faktora (TGF-ß1) bola hodnotená metódou ELISA. 

Výsledky preukázali rozvoj zápalovej odpovede v OVA-senzibilizovanej skupine 

zvierat, demonštrovaný zvýšením hladín Th2-cytokínov (IL-4, IL-5, IL-13) a GM-

CSF, ako aj iniciáciu remodelačných procesov stimulovaných TGF-ß1. 21-dňové 

podávanie kaempferolu preukázalo účinnosť pri potlačení zápalu znížením 

množstva IL-4, IL-5, IL-13 a GM-CSF v BALF, a naznačilo protektívny efekt 

kaempferolu pri supresii remodelačných zmien indukovaných TGF-ß1. 

Protizápalová a antiremodelačná schopnosť kaempferolu môže predstavovať 

potenciálny racionálny cieľ v prevencii alebo liečbe astmy. 
 

Summary: Flavonoids, significant secondary plant metabolites, are divided into 

six subclasses according to their chemical structure: flavones, flavonols, flavanols, 

flavanones, isoflavones and anthocyanins. The most prevalent subclass of 
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flavonoids is represented by flavonols showing a broad spectrum of 

pharmacodynamic properties with the potential to affect many lifestyle, allergic 

and infectious diseases. Allergic asthma is a heterogeneous respiratory disease 

characterized by airway hyperreactivity, chronic Th2-allergic inflammation, 

eosinophilia and permanent structural changes of airway tissue (airway 

remodelling) contributing to airflow limitation. The aim of our study was to 

evaluate the effectiveness of long-term administration of flavonol derivative 

kaempferol (20 mg/kg b.w. p.o., 21 days) on the progression of allergic 

inflammation and airway remodelling on an ovalbumin-induced animal model of 

allergic airway inflammation in guinea pigs. The multiplex method was used for 

the analysis of typical Th2-cytokine (IL-4, IL-5, IL-13) and granulocyte-

macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) concentrations in 

bronchoalveolar lavage fluid (BALF); the expression of transforming growth 

factor (TGF-ß1) was evaluated by the ELISA method. The results showed an 

orchestration of inflammatory response in OVA-sensitized group of animals 

demonstrated by elevated levels of Th2-cytokines (IL-4, IL-5, IL-13) and GM-

CSF, as well as an initiation of remodelling process stimulated by TGF-ß1. 21-day 

administration of kaempferol reported the efficiency in attenuation of the 

inflammatory process by decreasing the amount of IL-4, IL-5, IL-13 and GM-CSF 

in BALF, and indicated a protective effect of kaempferol in the suppression of 

remodelling changes induced by TGF-ß1. The anti-inflammatory and 

anti-remodelling capacity of kaempferol may represent a potential rational target 

in prevention or asthma treatment. 

 

Kľúčové slová: kaempferol, alergický zápal dýchacích ciest, remodelácia dýchacích ciest  

Keywords: kaempferol, allergic airway inflammation, airway remodelling  

 

 

ÚVOD 

Flavonoidy patria medzi sekundárne rastlinné metabolity, ktoré sa prirodzene 

vyskytujú v rozličných druhoch ovocia, zeleniny, kvetoch, káve, čaji, či červenom víne. 

Vďaka schopnosti fluorescencie po excitácii UV svetlom umožňujú rôznorodé sfarbenie 

jednotlivých rastlinných častí, od svetložltej po modrú (1). Chemicky ide o širokú 

skupinu nízkomulekulárnych polyfenolických zlúčenín s benzo-γ-pyrónovou štruktúrou, 

ktoré sú v cytozole syntetizované z aminokyseliny fenylalanínu a zvyčajne uskladnené 

vo vakuolách (2). Vo všeobecnosti možno podobné fenolické zlúčeniny flavonoidov 

rozdeliť do 6 podskupín: flavóny, flavonoly, flavanoly, flavanóny, izoflavóny 

a antokyaníny, z ktorých sú v rastlinnej ríši najčastejšie zastúpené práve flavonoly (3). 

Flavonolový derivát kaempferol (3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)-4H-1-

benzopyrán-4-ón) je žlto sfarbená bioaktívna zlúčenina, vyskytujúca sa v botanických 

rodinách Pteridophyta, Pinophyta a Magnoliophyta zvyčajne vo forme glykozidov (napr. 

kaempferol-3-O-glukozid = astragalín). Podobne ako ostatné flavonoidy, vykazuje 

kaempferol široké spektrum protizápalových, antioxidačných, kardioprotektívnych, 

protirakovinových, antialergických a imunomodulačných vlastností, ktoré môžu 

zohrávať významnú úlohu ako potenciálne terapeutické agenty v liečbe akútnych 
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a chronických zápalových ochorení, rakoviny, kardiovaskulárnych ochorení, poškodení 

pečene, ochorení indukovaných oxidačným stresom alebo mikrobiálnou infekciou, či 

astme (4, 5). 

Alergická astma predstavuje heterogénne neprenosné ochorenie dýchacích ciest 

(DC) charakterizované variabilnou limitáciou prietoku vzduchu, hypersekréciou hlienu, 

edémom a bronchokonstrikciou, ktoré sú výsledkom perzistentnej hyperreaktivity 

dýchacích ciest (HRDC) na externé stimuly, zápalom a remodeláciou DC (6). Typické 

symptómy astmy sa manifestujú ako dýchavičnosť (dyspnoe), kašeľ, piskoty, tieseň alebo 

bolesť na hrudi. V populácii je alergická astma najčastejším fenotypom, ktorý sa zvyčajne 

objavuje v detskom veku alebo u mladých dospelých. Pre ochorenie je typická geneticky-

podmienená alebo environmentálne-indukovaná precitlivenosť k vonkajším antigénom 

(alergénom) spúšťajúca masívnu imunitnú odpoveď, na ktorej sa podieľa množstvo 

imunitných, ale aj štrukturálnych buniek dýchacieho systému (7).  

Vonkajšie alergény po preniknutí mukociliárnou bariérou aktivujú dendritické 

a epitelové bunky DC stimulujúce diferenciáciu naivných T-lymfocytov na subpopuláciu 

CD4+ Th2-buniek. Th2-bunky podporujú tvorbu IgE protilátok B-lymfocytmi, ktoré sa 

následne viažu na povrch mastocytov a bazofilov, čím dochádza k senzibilizácii týchto 

buniek. Re-expozícia špecifickému alergénu, ktorý indukoval senzibilizáciu mastocytov 

a bazofilov, vedie k ich degranulácii a uvoľneniu zápalových mediátorov (histamínu, 

prostaglandínov, leukotriénov a proteolytických enzýmov) štartujúcich skorú fázu 

alergickej reakcie. Pre neskorú fázu alergickej reakcie je typická infiltrácia tkaniva 

eozinofilmi, makrofágmi a Th2-bunkami, ktoré ďalej produkujú zápalové mediátory 

a rastové faktory pre rozvoj chronického zápalu a následnú remodeláciu DC (8,9).  

Cieľom terapie astmy je stabilný manažment ochorenia, redukcia symptómov 

a exacerbácií. Zvyšujúca sa prevalencia ochorenia, ako aj rezistencia na štandardnú liečbu 

tzv. uvoľňovačmi a kontrolórmi, núti k hľadaniu nových látok s komplexným 

antiastmatickým profilom a minimom nežiaducich účinkov, ktoré by boli schopné 

ovplyvniť HRDC, zápal i remodeláciu DC. Viaceré experimentálne štúdie potvrdili 

priaznivý antiastmatický profil viacerých látok zo skupiny flavonolov (napr. kvercetínu, 

fisetínu, morínu, galangínu) v podmienkach in vivo aj in vitro. Existujú názory, že vďaka 

nižšej molekulovej hmotnosti vykazuje kaempferol v experimentálnych modeloch astmy 

výraznejší antiastmatický potenciál ako ostatné flavonoly (10). Na základe uvedených 

poznatkov sme sa rozhodli zhodnotiť účinnosť dlhodobej aplikácie (21 dní) kaempferolu 

na priebeh alergického zápalu a remodeláciu DC v experimentálnom ovalbumínom-

indukovanom modeli alergického zápalu DC u morčiat. 

 

 

MATERIÁL A METÓDY  

Experimentálne zvieratá a dizajn štúdie 

Protokol štúdie bol pred začiatkom realizácie experimentov schválený Etickou 

komisiou Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a všetky postupy boli vykonané 

v súlade s platnou európskou a slovenskou legislatívou. V experimentoch boli použité 

dospelé samce morčiat kmeňa Dunkin-Hartley (200-350 g), pochádzajúce 

z akreditovaného chovu (Velaz, Praha, Česká republika) a chované sa štandardných 

laboratórnych podmienok (teplota 21±2°C, vlhkosť 55±15°%, 12 h režim deň/noc, 

prístup k vode a krmivu ad libitum). 

Zvieratá boli rozdelené do nasledujúcich experimentálnych skupín, pričom počet 

zvierat v každej skupine bol 6-10: 
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1. Zdravá kontrolná skupina (CON) – nesenzibilizované zvieratá, podávaná iba voda 

na injekciu (1 ml/kg b.w. p.o.) po dobu 21 dní 

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

po dobu 21 dní 

3. Pozitívna kontrolná skupina (BUD 21d) – zvieratá senzibilizované ovalbumínom 

po dobu 21 dní, ktorým bolo súčasne každý deň podávané referenčné 

protizápalové liečivo – kortikosteroid budesonid (1 mM, 5 min inh.) 

4. Terapeutická skupina (KAEMP 21d) – zvieratá senzibilizované ovalbumínom po 

dobu 21 dní, ktorým bol súčasne každý deň podávaný vodný roztok kaempferolu 

(20 mg/kg b.w. p.o.) 

 

Vodné roztoky budesonidu a ovalbumínu (OVA) na inhaláciu boli zvieratám 

umiestneným v dvojkomorovom celotelovom pletyzmografe (HSE type 855, Hugo Sachs 

Electronic, March-Hugstetten, Germany) rozprašované vo forme aerosólu pomocou 

nebulizéra (PARI jet nebuliser, Paul Ritzau, Pati-Werk Gmbh, Starnberg, Germany, 

output 5 L/s, particles mass median diameter 1.2 μm). 

 

Model alergického zápalu DC  

Model alergického zápalu DC bol u morčiat vyvolaný 21-dňovou senzibilizáciou 

zvierat alergénom ovalbumínom (OVA) podľa príslušnej senzibilizačnej schémy: 1) 

suspenzia 5 mg OVA adsorbovaného na 100 mg Al(OH)3 v 0,5 ml fyziologického 

roztoku/zviera podaná i.p. a s.c. v 1.deň, i.p. na 4.deň a s.c. na 9.deň a 2) inhalácia 1 % 

roztoku OVA v dĺžke 1-3 min na 12., 15., 18. a 20. deň. Uvedený experimentálny model 

navodzuje významný stupeň zápalu DC a napodobňuje priebeh ochorenia u ľudí 

s charakteristickými patologickými prvkami, ako je bronchokonstrikcia, edém, 

hypersekrécia hlienu, eozinofília a stimulácia kašľového reflexu (11).  

 

Analýza koncentrácie Th2-zápalových cytokínov v bronchoalveolárnej laváži 

(BALF) 

24 hodín po ukončení senzibilizácie boli zvieratá usmrtené transverzálnym 

prerušením miechy a pravé pľúca zvierat boli vypláchnuté fyziologickým roztokom 

zahriatym na 37°C cez kanylu zavedenú v tracheobronchiálnom strome. Získaná 

bronchoalveolárna laváž (BALF) bola scentrifugovaná pri 4°C/1500 rpm/15 min 

a supernatant následne použitý na kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu koncentrácie 

typických Th2-zápalových cytokínov (IL-4, IL-5, IL-13, GM-CSF) multiplexovou 

metódou (Bio-Plex 200 protein array system, Bio-Rad Laboratories, Hercules, California, 

US) použitím komerčného kitu (Bio-Plex Pro Rat Cytokine Th1/Th2 Immunoassay Panel 

kit (Bio-Rad, Hercules, California, US) podľa inštrukcií výrobcu. Multiplexová metóda 

kombinuje princíp sendvičovej imunoanalýzy (ELISA) pre vytvorenie komplexov 

analytu-protilátky-magnetických guľôčok, a prietokovej cytometrie, ktorá rozoznáva 

fluorescenciu týchto komplexov. Získané dáta boli vyhodnotené vysokorýchlostným 

procesorom a softvérom Bio-Plex ManagerTM 6.0 software (Bio-Rad Laboratories, 

Hercules, California, US), ktorými boli na základe štandardnej krivky vypočítané 

koncentrácie jednotlivých cytokínov v pg/ml. 

 

 

 



36 

 

Analýza expresie TGF-ß1 v pľúcnom tkanive  

Samotnej analýze expresie transformačného rastového faktora TGF-ß1 

predchádzala lyzácia pľúcneho tkaniva pomocou lyzačného pufru (Tissue Extraction 

Reagent I, Invitrogen, Thermo Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, US) 

s pridaným inhibítorom proteáz (Protease Inhibitor Cocktail, Sigma Aldrich, St. Louis, 

Missouri, US) a následná homogenizácia tkaniva (Stuart SHM2 Laboratory 

Homogeniser, Bibby Scientific, Staffordshire, UK) po dobu 3 min pri otáčkach 5000/min. 

Homogenáty boli následne scentrifugované pri 4°C/10 000 g/5 min a supernatant bol 

použitý na stanovenie expresie TGF-β1 proteínu metódou ELISA pomocou komerčne 

dostupného kitu (Enzyme-linked Immunosorbent Assay Kit For Transforming Growth 

Factor Beta 1 (TGFb1), Organism species: Cavia (Guinea pig), Cloud-Clone Corp., 

Houston, Texas, US) podľa inštrukcií výrobcu. Absorbancia bola meraná pri 450 nm. 

Získané výsledky uvedené v μg/ml boli prepočítané na celkové množstvo proteínu 

(bovinný sérový albumín) podľa Lowryho metódy (12).  

 

Štatistická analýza výsledkov  

Získané výsledky sú uvedené ako priemer±štandardná chyba merania (SEM) 

použitím ANOVA testu a následným Bonferroni post-hoc testom. Za štatisticky 

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

 

 

 

VÝSLEDKY 

Koncentrácie Th2-typických cytokínov (IL-4, IL-5, IL-13) a faktora 

stimulujúceho kolónie granulocytov a makrofágov (GM-CSF), zodpovedných za rozvoj 

alergickej zápalovej odpovede, boli detegované vo vzorkách BALF získanej výplachom 

pravých pľúc zvierat. 21-dňová senzibilizácia zvierat ovalbumínom viedla 

k signifikantnému nárastu hladín cytokínov IL-4, IL-5, IL-13 a GM-CSF v BALF 

(OVA+), pričom súčasné inhalačné podávanie referenčného protizápalového liečiva – 

kortikosteroidu budesonidu preukázalo účinné potlačenie zápalovej odpovede 

demonštrované poklesom koncentrácií sledovaných cytokínov (KAEMP 21d). 

Významný pokles hladín IL-5, IL-13 a GM-CSF, porovnateľný s účinkom budesonidu, 

bol pozorovaný aj po perorálnom podávaní kaempferolu v dávke 20 mg/kg b.w. p.o. 

počas 21 dní (KAEMP 21d), hoci tendencia poklesu množstva IL-4 v BALF nedosiahla 

štatistickú signifikanciu v porovnaní s pozitívnou kontrolou (obrázok 1). 
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Obrázok 1: Koncentrácie cytokínov IL-4, IL-5, IL-13 a GM-CSF v bronchoalveolárnej 

laváži (BALF) zvierat po 21-dňovom podávaní kaempferolu (20 mg/kg b.w. p.o.) 

alebo referenčného antiastmatického liečiva (budesonidu) v porovnaní s kontrolnými 

skupinami. Výsledky sú vyjadrené ako priemer±SEM. +++p < 0.001, +p < 0.05  OVA vs. CON; 

***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05 OVA vs. testovaná látka; n = 6-10. 

 

 

 

Expresia transformačného rastového faktora (TGF-β1), ako jedného z markerov 

remodelácie DC, bola hodnotená v homogenátoch pľúcneho tkaniva. Zápalový proces 

vyvolaný senzibilizáciou zvierat ovalbumínom viedol podľa očakávaní k iniciácií 

remodelačných zmien, vyjadrených zvýšenou expresiou TGF-β1 v OVA+ skupine. Kým 

budesonid aplikovaný inhalačne 21 dní neovplyvnil stupeň expresie TGF-β1 (BUD 21d), 

analogicky podávaný kaempferol v dávke 20 mg/kg b.w. p.o. (KAEMP 21d) znížil 

množstvo exprimovaného TGF-β1 približne na úroveň zdravej kontrolnej skupiny (CON) 

(obrázok 2).  
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Obrázok 2: Expresia transformačného rastového faktora (TGF-ß1) v pľúcnom tkanive 

zvierat po 21-dňovom podávaní kaempferolu (20 mg/kg b.w. p.o.) alebo referenčného 

antiastmatického liečiva (budesonidu) v porovnaní s kontrolnými skupinami. Výsledky sú 

vyjadrené ako priemer±SEM. +++p < 0.001 OVA vs. CON; ***p < 0.001 OVA vs. testovaná 

látka; n = 8. 

 

 

DISKUSIA A ZÁVER 

Mnohé rastlinné flavonoidy majú experimentálne preukázané spektrum účinných 

antioxidačných, protizápalových, anti-alergických a imunomodulačných vlastností, 

vďaka ktorým môžu potenciálne prispieť k prevencii alebo liečbe respiračných ochorení 

asociovaných s alergiou a zápalom (2,9). Z uvedeného dôvodu bolo cieľom našej štúdie 

otestovanie vplyvu dlhodobej 21-dňovej aplikácie flavonolu kaempferolu v dávke 20 

mg/kg b.w. p.o. na progresiu alergického zápalu a remodelačných zmien v 

experimentálnom ovalbumínom-indukovanom modeli alergického zápalu DC u morčiat, 

ktorý zdieľa patologické prvky ochorenia s priebehom astmy u ľudí. Účinok kaempferolu 

bol porovnávaný s efektom kortikosteroidu budesonidu, ktorý sa štandardne používa na 

dlhodobú kontrolu ochorenia.  

Rozvoj alergickej astmy sa u väčšiny pacientov spája s pôsobením Th2-buniek 

imunitného systému produkujúcich typické Th2-cytokíny (najmä IL-4, IL-5, IL-9, IL-

13), ktoré sú zodpovedné za spustenie a progresiu alergického zápalu (9). 

V predchádzajúcich experimentálnych modeloch alergickej astmy indukovanej 

ovalbumínom (OVA) u zvierat bol preukázaný významný vzostup koncentrácií 

charakteristických Th2-cytokínov v BALF a sére, príznačný pre priebeh imunitnej 

odpovede (11). Podobne aj v našom experimente, viedla 21-dňová senzibilizácia OVA 

k signifikantnému zvýšeniu hladín Th2-cytokínov (IL-4, IL-5, IL-13) a faktora 

stimulujúceho kolónie granulocytov a makrofágov (GM-CSF) v analyzovaných vzorkách 

BALF. 

S patogenézou alergickej astmy je dlhodobo spájaná najmä nadmerná produkcia 

cytokínov IL-4 a IL-13 tvorenými Th2-bunkami. Napriek podobnostiam v ich vzájomnej 

štruktúre a schopnosti zdieľať spoločný receptorový komplex IL-4Rα/IL-13Rα1 na 

povrchu imunitných buniek, sa IL-4 aj IL-13 vyznačujú jedinečnými mechanizmami 
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účinku. IL-4 reguluje proliferáciu a prežívanie Th2-buniek a stimuluje B-lymfocyty 

k syntéze protilátok typu IgE najmä na začiatku alergickej odpovede. Na druhej strane, 

úloha IL-13 sa zdá byť viac esenciálna v neskoršej, efektorovej fáze imunitnej reakcie, 

v ktorej IL-13 stimuluje hypersekréciu hlienu, remodelačné zmeny tkaniva a ďalší nábor 

zápalových buniek s následnou hyperreaktivitou dýchacích ciest (HRDC) (13). IL-5 

prednostne ovplyvňuje životný cyklus eozinofilov podporou ich proliferácie, 

diferenciácie a maturácie; synergisticky s chemotaktickým faktorom eotaxínom-1 

sprostredkuje nábor eozinofilov do tkaniva DC (15). Hoci sa GM-CSF významne podieľa 

najmä na vývoji alveolárnych makrofágov, novšie štúdie preukázali, že GM-CSF signálna 

dráha sprostredkuje počas alergického zápalu DC aj orgánovo-špecifickú akumuláciu 

eozinofilov v pľúcnom tkanive (15). Eozinofily ako centrálne efektory neskorej fázy 

imunitnej odpovede uvoľňujú cytotoxické proteíny a voľné radikály spôsobujúce 

poškodenie epitelových buniek, extracelulárnej matrix, subepitelovej vrstvy a neurónov, 

čím prispievajú k HRDC a limitácii prietoku vzduchu (14). 

Podávanie referenčného liečiva budesonidu, ako aj flavonolu kaempferolu (20 

mg/kg b.w. p.o.) po dobu 21 dní redukovalo zvýšené koncentrácie IL-4, IL-5, IL-13 

a GM-CS v našom experimentálnom OVA-indukovanom modeli alergického zápalu DC 

u močiat. Uvedené výsledky poukazujú na účinnú protizápalovú aktivitu kaempferolu, 

ktorú podporujú aj závery viacerých štúdií vykonaných na myšacích modeloch astmy. 

Chung et al. (2015) predpokladajú, že pokles hladín Th2-cytokínov (IL-4, IL-5, IL-13) 

a TNF-α proteínu v BALF a pľúcach OVA-senzibilizovaných myší po užívaní 

kaempferolu i jeho glykozidu súvisí s pozorovanou blokádou eozinofilovej infiltrácie 

tkaniva cez IL-4, IL-5 a IL-13-závislé signálne dráhy (16). Podobne, preventívna 

aj terapeutická aplikácia glykozidu kaempferolu v štúdii od Medeiros et al. (2009) viedla 

k dávkovo-závislému zníženiu koncentrácií IL-5 a IL-13, celkového počtu leukocytov 

a eozinofilov v BALF a zmierneniu HRDC vyvolanej OVA u myší (17). Na základe 

uvedených výsledkov predpokladáme, že pokles hladín Th2-cytokínov koreluje 

s potlačením aktivity, náboru a infiltrácie eozinofilov a ďalších zápalových buniek do DC 

a môže byť spojený s oslabením HRDC pri expozícii alergénu. 

Chronický zápal štartuje proces remodelácie tkaniva DC, ktorý je u astmy 

charakterizovaný poškodením a ubúdaním epitelu, subepiteliálnou fibrózou, 

hyperpláziou/hypertrofiu hladkej svaloviny a angiogenézou, najmä v dolných častiach 

DC. Stupeň permanentných štrukturálnych zmien zvyčajne odzrkadľuje závažnosť 

ochorenia, HRDC a stav pľúcnych funkcií (18). Zvýšené expresia a aktivácia 

transformačného rastového faktora (TGF-ß1) podporuje proliferáciu hladkej svaloviny 

DC a depozíciu extracelulárnej matrix aktivovaných fibroblastami, čím zvyšuje objem a 

tuhosť steny DC a vyvoláva následnú obštrukciu (19). Signifikantná expresia TGF-ß1 

v homogenátoch pľúcneho tkaniva u OVA-senzibilizovaných zvierat naznačuje začiatok 

remodelačného procesu DC, čo  koreluje so stupňom rozvinutého chronického zápalu 

determinovaného vysokými hladinami zápalových Th2-cytokínov. 21-dňové perorálne 

podávanie kaempferolu (20 mg/kg b.w. p.o.; KAEMP 21d) účinne potlačilo OVA-

stimulovanú expresiu TGF-ß1 približne na úroveň zdravej kontrolnej skupiny (CON). 

Uvažuje sa, že protektívny efekt kaempferolu na supresiu remodelácie DC môže súvisieť 

s jeho schopnosťou modulovať epitelovo-mezenchýmový prechod stimulovaný TGF-ß1, 

ktorým sa cez rozličné dráhy prepája pôsobenie environmentálnych signálov na hlbšie 

časti submukózy DC a indukuje sa v nich vznik štrukturálnych zmien (20). Inhalácia 

kortikosteroidu budesonidu počas 21 dní (BUD 21d) v našom experimente neovplyvnila 

množstvo exprimovaného TGF-ß1. Naše výsledky na animálnom modeli 
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v experimentálnych podmienkach sa zhodujú s pozorovaniami u pacientov so stredným 

a závažným stupňov astmy, u ktorých bol fibrotický proces DC súvisiaci s nadexpresiou 

TGF-ß1 rezistentný na použitie orálnych kortikosteroidov (21).  

Získané výsledky na experimentálnom modeli alergického zápalu DC u morčiat 

preukázali významnú protizápalovú aktivitu dlhodobo podávaného flavonolu 

kaempferolu (20 mg/kg b.w. p.o., 21 dní), ktorá prispela k potlačeniu rozvoja chronického 

zápalu DC znížením množstva Th2-typických cytokínov (IL-4, IL-5, IL-13) a GM-CSF. 

Súčasná inhibícia expresie TGF-ß1 v pľúcnom tkanive naznačuje protektívny efekt 

kaempferolu pri zvrátení štrukturálnej modifikácie DC ako následku dlhodobého zápalu. 

Výsledky našej štúdie podporujú potenciálne preventívne i liečebné využitie kaempferolu 

v prípade alergickej astmy, avšak vyžadujú si ďalšie štúdium. 
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Abstrakt: TRPV4 je semipermeabilný vápnikový kanál patriaci do rodiny TRP 

(transient receptor potential) kanálov, exprimovaných v srdci. Práve modulácia 

TRP kanálov je v poslednom období jedným z mála potenciálnych 

farmakologických prístupov pri terapii srdcového zlyhávania (SZ). TRPV4 sú  

osmo-, mechano- a termosenzitívne kanály regulujúce iónovú homeostázu za 

fyziologických aj patologických podmienok. V tejto štúdii sme sa zaoberali 

zmenami v expresii TRPV4 v modeli doxorubicínom-indukovaného SZ. Navyše, 

TRPV4 môžu byť posttranslačne modifikované viacerými kinázami, medzi inými 

aj Ca2+/kalmodulín-dependentnou proteínkinázou 2 (CaMKII), preto sme sa 

zaujímali o vzťah  medzi TRPV4 a CaMKII spolu s jej kanonickou transkripčnou 

kaskádou, ktorá  zahŕňa histónovú deacetylázu 4 (HDAC4) a transkripčný faktor 

MEF2, podieľajúce sa na patologickej remodelácii myokardu. Analyzovali sme 

vzorky ľavých srdcových komôr samcov potkanov rodu Wistar, ktorým bola 

odobraná plazma na stanovenie biochemických markerov. Kontrolnej skupine (C, 

n=8) bolo podané i.p. vehikulum (NaCl 0,9%) a doxorubicínom liečenej skupine 

(D, n=12) bola podaná i.p. kumulatívna dávka doxorubicínu 16mg/kg. Všetky 

vzorky boli spracované metódami SDS-PAGE a Western blot, obsah kolagénu bol 

stanovený hydroxyprolínovou assayou. Zaznamenali sme signifikantné zníženie 

expresie TRPV4 (P˂0,05) v D skupine, pričom rovnako znížená bola aj 

autofosforylovaná forma p-Thr286-CaMKII (P˂0,05), zatiaľ čo celková expresia 

CaMKII bola signifikantne zvýšená (P˂0,05).  Navyše, naše nepublikované dáta 

naznačujú koreláciu medzi zníženou expresiou TRPV4 a fosforylačným stupňom 

CaMKII. Aj napriek pozmenenému fosforylačnému statusu CaMKII sme 

nepozorovali zmenu v jej „downstream“ substrátoch HDAC4 a MEF2, avšak 

prítomná bola signifikantná korelácia (P˂0,05) expresie celkovej CaMKII 

a nukleárneho represora HDAC4. Analýza plazmatických koncentrácií 

metabolických markerov odhalila výrazne fluktuujúce hladiny daných markerov, 

signifikantne zvýšená bola hladina kyseliny močovej (P˂0,05) v D skupine. Obsah 
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kolagénu v D skupine bol hranične zvýšený. Na základe uvedených výsledkov 

môžeme konštatovať, že antracyklínová kardiotoxicita redukuje expresiu TRPV4 

kanálov, čo predstavuje, podľa našich vedomostí, originálne pozorovanie v tomto 

modeli chronického SZ. Je možné, že takto znížená expresia TRPV4 predstavuje 

jeden z mechanizmov antracyklínovej kardiotoxicity. 

 

Summary: TRPV4 is a semipermeable calcium channel, which belongs to the 

TRP (transient receptor potential) channels family, expressed in heart. Nowadays, 

modulation of TRP channels represents one of the few promising pharmacological 

approaches in heart failure (HF) therapy. TRPV4 are osmo-, mechano- and 

thermosensitive channels regulating ion homeostasis under various physiological 

and pathological conditions. In this study we investigated the change in the 

expression of TRPV4 in doxorubicin-induced HF model. TRPV4 can undergo 

post-translational modification by various kinases, therefore we investigated the 

relationship between TRPV4 and Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase 2 

(CaMKII) alongside its canonical transcriptional pathway including histone 

deacetylase 4 (HDAC4) and transcription factor MEF2, both involved in 

pathological remodelling of myocardium. We analysed left ventricular samples of 

male Wistar rats, whose plasma samples were used to determine biochemical 

markers. Control group (C, n=8) was given i.p. vehicle (0.9% NaCl) and 

doxorubicin treated group (D, n=12) was exposed to cumulative dose of 

doxorubicin 16mg/kg i.p. All samples were analysed and protein expression was 

measured by SDS-PAGE and Western blot, collagen content was determined by 

hydroxyproline assay. We observed significantly decreased expression of TRPV4 

(P˂0.05) in D group and similarly decreased expression of autophosphorylated 

form p-Thr286-CaMKII (P˂0.05), whereas expression of total CaMKII was 

significantly increased (P˂0.05). In addition, our unpublished data suggests 

correlation between decreased TRPV4 expression and phosphorylation status of 

CaMKII. Despite the alteration in CaMKII phosphorylation status, no changes 

were observed in its downstream substrates HDAC4 and MEF2, however, a 

significant correlation (P˂0.05) was present between expression of total CaMKII 

and nuclear repressor HDAC4. Analysis of metabolic plasma markers revealed 

their highly fluctuating levels, the level of uric acid was significantly elevated 

(P˂0.05) in D group. Collagen content showed threshold significance in D group. 

Overall, we assume that anthracycline cardiotoxicity reduces expression of TRPV4 

channels, which is, to our best knowledge, first evidence of such effect in this 

model of chronic HF. Therefore, TRPV4 downregulation might represent the new 

underlying mechanism behind anthracycline cardiotoxicity. 

 

Kľúčové slová: TRPV4, doxorubicín, srdcové zlyhávanie, remodelácia  

Keywords: TRPV4, doxorubicin, heart failure, remodelling  
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ÚVOD 

TRPV4 je semipermeabilný kanál vysoko priepustný pre vápenaté ióny a je 

lokalizovaný v bunkovej membráne.  Je exprimovaný a distribuovaný medzi rôznymi 

typmi tkanív, vrátane myokardu a cievneho endotelu. Aktivácia TRPV4 je regulovaná 

širokým spektrom fyzikálnych a chemických stimulov, medzi ktoré patrí hypoosmolarita 

prostredia, mechanické natiahnutie, edém, pH, zmeny teploty (>24-37˚C), UVB, 

endogénne metabolity kyseliny arachidónovej alebo šmykové napätie (1, 2, 3). 

TRP kanály sa v myokarde podieľajú na regulácii mnohých fyziologických 

funkcií: akčný potenciál, kontraktilita, vápniková homeostáza, embryonálny vývoj 

(valvulogenéza) alebo adaptívna remodelácia. Na druhej strane sa spolupodieľajú aj na 

patologických mechanizmoch asociovaných s dysrytmiami, ischemicko-reperfúznym 

poškodením myokardu (I/R), poruchami vápnikového obratu, fibrózou a maladaptívnou 

remodeláciou (4). 

Dostupné dáta navrhujú účasť TRPV4 na  I/R, produkcii reaktívnych foriem 

kyslíka (ROS), indukcii apoptózy, infarkte myokardu a diferenciácii fibroblastov na 

myofibroblasty. Redukovaná expresia alebo aktivita TRPV4 bola asociovaná aj so 

zoslabenou endotel-dependentnou vazorelaxáciou (4, 5, 6). 

Antracyklíny sú vysokoúčinné chemoterapeutiká so širokým spektrom využitia. 

Aj napriek veľkému terapeutickému potenciálu je použitie antracyklínov vrátane 

doxorubicínu limitované ich schopnosťou vyvolať závažné akútne a chronické 

kardiotoxické komplikácie. Vysoká kumulatívna dávka doxorubicínu vyvoláva od dávky 

závislú kardiotoxicitu, ktorá sa manifestuje širokým spektrom funkčných 

a morfologických zmien myokardu, až kongestívnym SZ (7). Pre kardiomyopatiu 

indukovanú doxorubicínom je charakteristická prítomnosť dilatácie oboch srdcových 

komôr a predsiení a diastolická dysfunkcia s redukovanou ejekčnou frakciou (8). Takáto 

kardiotoxicita môže vznikať následkom oxidatívneho stresu bunky, zvýšenia produkcie 

ROS, inhibície topoizomerázy ako aj vápnikovým preťažením. Pozmenená vápniková 

homeostáza je výsledkom viacerých procesov sprostredkovaných doxorubicínom. 

Napriek mnohým rokom používania a skúmania doxorubicínu, kompletný mechanizmus, 

ktorým vyvoláva kardiotoxické účinky zostáva neúplne objasnený (7). 

 

 

 

MATERIÁL A METÓDY 
Experimentálne zvieratá (samce potkanov rodu Wistar) boli rozdelené do dvoch 

skupín: kontrolná a doxorubicínom liečená skupina. Kontrolnej skupine (C, n=8) bolo 

podané i.p. vehikulum (0,9%) NaCl a doxorubicínom liečenej skupine (D, n=12) bola 

podaná i.p. kumulatívna dávka doxorubicínu 16mg/kg (Doxorubicin Medac 2mg/ml, 

Nemecko), počas 4 týždňov. Počas priebehu experimentu boli zaznamenávané 

biometrické údaje, echokardiografické merania a bola odoberaná krv v 0. a 4. týždni 

terapie. Po 8 týždňoch boli zvieratá utratené v celkovej anestézii (Forane, Abbvie, USA) 

a boli odobraté vzorky krvi a tkanív z viacerých orgánov. Zo srdca boli odpreparované 

aorty, pravé a ľavé komory (ĽK), ktoré boli zmrazené v tekutom dusíku, následne 

rozdrvené na prach a skladované pri -80°C. 

Vzorky ĽK boli spracované na imunoblotové stanovenie expresie podľa 

štandardného laboratórneho protokolu (9). V skratke, 35μg proteínov z homogenátov 

bolo separovaných na SDS-PAGE gély a následne boli pretransferované na PVDF 

membrány, ktoré boli inkubované s primárnymi protilátkami proti Anti-CaMKII delta 
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antibody (Abcam, USA), Phospho-CaMKII (Thr286) (D21E4) Rabbit mAb (Cell 

Signaling, USA), HDAC4 (4A3) Mouse mAb (Cell Signaling, USA), Phospho-HDAC4 

(Ser246)/HDAC5 (Ser259)/HDAC7 (Ser155) (D27B5) Rabbit mAb (Cell Signaling, 

USA), Anti-MEF2A + MEF2C antibody (Abcam, USA) a TRPV antibody (Genetex, 

USA). Ako sekundárne protilátky boli použité HRP-konjugované protilátky  Donkey 

Anti-Mouse IgG (H+L) a Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (Jackson Immunoresearch, USA). 

Signály boli vyhodnotené pomocou zosilnenej chemiluminiscencie (Crescendo 

Luminata, EMD Millipore, USA) a chemiluminiscenčného detekčného systému (myECL 

imager, Thermo Scientific, USA). Ako navažovací štandard pre normalizáciu expresie 

proteínov bolo použité celkové farbenie membrán s farbou Ponceau S.  

Z plazmy odobratej 8. týždeň experimentu boli komerčne stanovené hladiny 

metabolických markerov: močovina, kyselina močová, LDH, AST, ALT, kreatinín. 

Hydroxyprolínovou assay-ou bol stanovený obsah kolagénu v hydrolyzovaných 

vzorkách prostredníctvom stanovenia hydroxyprolínu (Hyp) a to spektrofotometrickým 

meraním absorbancie pri 560 nm. Získaná koncentrácia Hyp bola následne 

prekonvertovaná na koncentráciu kolagénu za použitia faktora 0,135 (13,5% je 

hmotnostný obsah Hyp v cicavčom kolagéne typu I). 

Výsledky sú interpretované ako priemer ± SEM a boli vyhodnotené v programe 

GraphPad Prism 7.00 (GraphPad Software, USA). Na spracovanie premenných sme 

využívali nepárový Studentov  t-test a pri zisťovaní korelácie metódu lineárnej regresie.  

Za štatisticky signifikantné boli považované výsledky ak P<0,05. 

 

 

 

VÝSLEDKY  

V priebehu experimentu boli kontinuálne zaznamenávané biometrické údaje 

experimentálnych zvierat, ktoré sa v D skupine signifikantne znížili (P˂0,05) v 4. a 7. 

týždni experimentu, po kompletnej administrácii kumulatívnej dávky doxorubicínu 

(obrázok 1C). Avšak, pomer hmotnosti ĽK k celkovej hmotnosti zvieraťa zostal 

nezmenený (obrázok 1B). Zvýšenie hmotnosti tela zvierat v skupine C, bolo však 

následkom generalizovaného edému. 

Hladiny plazmatických koncentrácií močoviny, laktát dehydrogenázy (LDH), 

aspartát aminotransferázy (AST), alanín aminotransferázy (ALT) a kreatinínu neboli 

signifikantne zmenené (obrázok 1E, F, G, I, J). Plazmatická koncentrácia kyseliny 

močovej bola signifikantne zvýšená (P˂0,05) v D skupine (obrázok 1H). Percentuálne 

vyjadrený obsah kolagénu vykazoval hraničné hodnoty signifikancie (obrázok 1D). 
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Obrázok 1: Základné charakteristiky experimentálnych zvierat. (A) Prežívanie 

experimentálnych zvierat. (B) Pomer hmotnosti ĽK a celkovej hmotnosti zvieraťa. (C) Celková 

hmotnosť zvierat zaznamenávaná v priebehu experimentu (*P<0,05 vs. C). (D) Obsah kolagénu 

(%) (P=0,07 vs. C). Plazmatická koncentrácia (mmol/l) v C a D skupine (E-J): (E) Močovina, (F) 

LDH, (G) AST, (H) Kys. močová (*P<0,05 vs. C), (I) Kreatinín, (J) ALT.  
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Obrázok 2: Expresia proteínov v C a D skupine meraná pomocou Western blot (A-F), 

korelácia expresie proteínov vyjadrená lineárnou regresiou (G-I). (A) TRPV4 (*P<0,05 vs. 

C). (B) Celková CaMKII (*P<0,05 vs. C). (C) p-Thr286-CaMKII (*P<0,05 vs. C). (D) MEF2. (E) 

HDAC4. (F) p-Ser246-HDAC4. (G) Expresia MEF2 a obsah hydroxyprolínu. (H) Expresia 

celkovej CaMKII a expresia HDAC4 (P<0,05).  (I) Expresia p-Thr286-CaMKII a expresia p-

Ser246-HDAC4 (P=0,07). Expresia proteínov je vyjadrená ako priemer ± SEM. 
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Expresia TRPV4 v ĽK bola signifikantne znížená (P˂0,05) v D skupine (obrázok 

2A). Takéto zníženie expresie môže poukazovať na prípadnú účasť TRPV4 na vápnikovej 

dysregulácii a downregulácii fosforylovanej formy CaMKII. Práve korelácia TRPV4 

s fosforylovanou formou CaMKII, ktorú naznačujú naše zatiaľ nepublikované dáta, by 

mohla vysvetľovať narušenú vápnikovú homeostázu, kritickú pri indukcii SZ. 

Expresia celkovej formy CaMKII bola signifikantne zvýšená (P˂0,05), zatiaľ čo 

jej aktívna fosforylovaná forma p-Thr286-CaMKII mala v D skupine zníženú expresiu 

(P˂0,05) (obrázok 2B, C).  Expresia komponentov kanonickej transkripčnej kaskády 

CaMKII, a to HDAC4, p-Ser246-HDAC4 a MEF2, nebola zmenená (obrázok 2D, E, F). 

Avšak, zistená bola signifikantná korelácia (P˂0,05) miery expresie celkovej CaMKII 

s jej nukleárnym substrátom HDAC4 (obrázok 2H). 
 

 

DISKUSIA A ZÁVER 

TRPV4 kanály sú exprimované v kardiovaskulárnom systéme, v samotnom 

myokarde ako aj v endoteli ciev. Avšak, dostupné informácie o presnej úlohe TRPV4 pri 

mnohých kardiálnych patológiách zostávajú v súčasnom období značne limitované (4).  

V našej štúdii sme sa zaoberali potenciálnou úlohou  TRPV4 na doxorubicínom-

indukovanom SZ. V tomto modeli SZ sme zaznamenali signifikantné zníženie expresie 

TRPV4, na základe čoho môžeme konštatovať, že doxorubicínom-indukovaná 

kardiotoxicita znižuje expresiu TRPV4. Podľa našich doterajších znalostí sa jedná o prvé 

takéto pozorovanie v modeli antracyklínovej kardiotoxicity, pri ktorej môžu TRPV4 

predstavovať jeden z mechanizmov prítomnej diastolickej dysfunkcie. Rovnako 

pozorovaná downregulácia TRPV4 bola v ostatných štúdiách asociovaná s 

narušenou NO-sprostredkovanou vazodilatáciou alebo hyperpolarizáciou 

hladkosvalových buniek, hypertenziou a endotelovou dysfunkciou (10, 11, 12). Naopak, 

mnoho štúdií zaoberajúcich sa patológiami kardiovaskulárneho systému pozorovalo 

zvýšenie expresie TRPV4, a to v asociácii s I/R poškodením myokardu u myší (3), 

„hypoxia/reoxygenácia“ (H/R) modelom na H9C2 bunkách a neonatálnych potkaních 

komorových myocytoch (NRVMs) (13, 14). 

Vzhľadom na fakt, že TRPV4 sú Ca2+-permeabilné kanály, ktorých aktiváciou 

boli namerané zvýšené intracelulárne koncentrácie vápnika vo viacerých 

experimentálnych modeloch (15), zaoberali sme sa ich potenciálnou asociáciou s 

CaMKII. Pre CaMKII je intracelulárna koncentrácia vápnika kritická, pretože od nej 

závisí intenzita aktivácie kinázy. Na sledovanom modeli bol stupeň expresie celkovej 

CaMKII signifikantne zvýšený, popri signifikantne redukovanej expresii 

autofosforylovanej formy p-Thr286-CaMKII. Napriek dátam implikujúcim nárast 

fosforylácie CaMKII v dôsledku doxorubicínovej terapie (16, 17), upregulácia 

fosforylovanej CaMKII nemusí byť bezpodmienečnou súčasťou rozvoja SZ. Znížená 

miera fosforylácie CaMKII, by práve mohla poukazovať na pokles v aktivite jej 

„downstream“ substrátov priamo regulujúcich diastolické mechanizmy (18). 

Nevylučujeme ani prítomnosť obojstrannej regulácie TRPV4 a CaMKII, v ktorej by 

TRPV4 vystupoval aj ako substrát CaMKII. Ich vzájomnému vzťahu nasvedčujú aj naše 

nepublikované dáta, v ktorých znížená expresia TRPV4 korelovala s fosforylačným 

statusom CaMKII. Táto hypotéza však zostáva otvoreným priestorom pre ďalšiu analýzu. 

V jadre sa CaMKII podieľa do značnej miery na regulácii excitačno-

transkripčného prepojenia, a to cez moduláciu rozličných substrátov, ako sú napríklad 

represor transkripcie HDAC4 a transkripčný faktor MEF2 (19). Oba komponenty 
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transkripčnej kaskády CaMKII neboli na úrovni expresie pozmenené v nami sledovanom 

modeli. Zaznamenali sme však signifikantnú koreláciu expresie celkovej CaMKII 

s HDAC4. Jedným z predmetov ďalšieho rozširovania poznatkov o tomto modeli SZ je 

aj analýza zostávajúcich fosforylačných miest či už HDAC4 alebo MEF2, ktorá nám podá 

bližšie informácie o miere a dôležitosti tejto transkripčnej kaskády pri doxorubicínom-

indukovanom SZ. 

TRPV4 kanály by mohli predstavovať sľubný farmakologický cieľ pri 

terapii rozmanitého spektra kardiálnych patológií, ktorých narušená vápniková 

homeostáza v signifikantnej miere vplýva na fyziologické funkcie myokardu. Práve 

moduláciou TRPV4 by sa mohli spomaliť až úplne zastaviť procesy, ktoré sú zodpovedné 

za progresiu patologickej remodelácie. 
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Abstrakt: Meranie tlaku krvi je základným prostriedkom na hodnotenie 

kardiovaskulárnych funkcií u malých laboratórnych zvierat. Invazívne meranie 

tlaku je jednou z bežne používaných metód v experimentálnej fyziológii 

a farmakológii. Anestézia používaná pri invazívnom meraní však môže mať 

výrazný vplyv na kardiovaskulárny systém, a tým skresliť správnosť výsledkov 

experimentu. Cieľom našej štúdie bolo zistiť ako anestézia ovplyvňuje 

hemodynamické parametre (HP) potkana. V tejto štúdii sme tlak krvi u potkanov 

zaznamenávali prostredníctvom optickej sondy Fiso-LS, zapojenej do kontrolnej 

jednotky Signal Conditioners a zavedenej priamo do a. carotis communis. 

Citlivosť záznamu tlaku meraného optickou sondou nám umožnila detegovať 

pulzovú vlnu vo vysokom rozlíšení. Na navodenie celkovej anestézie sme použili 

rôzne dávky kombinácie zolazepam/tiletamín (60, 80, 120 mg/kg) 

s pridaním  rovnakej dávky xylazínu (5 mg/kg). Zistili sme, že citlivosť 

jednotlivých HP na použitú dávku anestetík bola rôzna. Tento efekt pri dávkach 

60 alebo 80 mg/kg kombinácie zolazepam/tiletamín (ZT) bol najmenej výrazný. 

Naopak, najvyššie priemerné hodnoty pre väčšinu HP sme zaznamenali u dávky 

120 mg/kg ZT, avšak táto dávka vykazovala najväčšie štandardné odchýlky v 

rámci merania. Priemerné hodnoty tlaku krvi sa u dávky 80 mg/kg ZT od hodnôt 

zaznamenaných pri dávke 120 mg/kg ZT výrazne nelíšili a je zaujímavé, 

že priemerná hodnota pulzovej frekvencie pre túto dávku bola najvyššia 

v porovnaní s ostatnými. Na základe charakteristiky HP považujeme dávku 

80 mg/kg ZT s 5 mg/kg xylazínu z troch nami sledovaných dávok za 

najvhodnejšiu na použitie pri chirurgických zákrokoch u potkanov. Avšak pre 

komplexnejšie preštudovanie vplyvu anestetík na HP sú potrebné ďalšie 

komparatívne štúdie s inými druhmi anestetík. 
 

Summary: Blood pressure measurement is an essential procedure in assessing the 

cardiovascular function in small laboratory animals. Invasive blood pressure 

measurement is a commonly used method in experimental physiology and 

pharmacology. However, anesthesia used during invasive measurements may have 
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a significant impact on the cardiovascular system and affect the accuracy of the 

results. The aim of our study was to find out how anesthesia affects the 

hemodynamic parameters (HP) of the rat. In this study, the blood pressure was 

measured with an optic transducer Fiso-LS connected to Signal Conditioner 

control unit and inserted into a. carotis communis. The sensitivity of the optic 

transducer recording allowed us to detect the pulse waves in high resolution. In 

our experiments, general anesthesia was achieved by a different doses of 

zolazepam/tiletamine (60, 80, 120 mg/kg) combined equally with the dose of 

xylazine (5 mg/kg). We found that HPs had a different individual sensitivity to the 

dose of anesthesia used. The effect of dose-dependency caused by the doses of 60 

or 80 mg/kg of the zolazepam/tiletamine (ZT) was the smallest one. However, the 

highest mean values of the HP were observed at the dose of 120 mg/kg ZT. But 

this dose showed the highest standard deviation in our study. Mean blood pressure 

values at the dose of 80 mg/kg ZT did not differ significantly from the values 

recorded at 120 mk/kg ZT and interestingly the mean value of the heart rate was 

higher compared to the other doses. Based on HP characteristics, from three doses 

evaluated by us, we consider a dose of 80 mg/kg ZT in combination with 5 mg/kg 

xylazine to be the most suitable to be used in surgical procedures in rats. However, 

further studies with other types of anesthetics for comparison are needed in order 

to obtain more complex insight into the effect of anesthetics on HP. 

 

Kľúčové slová: tiletamín, zolazepam, xylazín, krvný tlak, pulzová frekvencia, arteriálna 

pulzová vlna 

Keywords: tiletamine, zolazepam, xylazine, blood pressure, heart rate, arterial pulse 

wave 

 

ÚVOD 

Malé laboratórne zvieratá, ako sú napríklad potkany, sú bežne používané pri 

vykonávaní farmakologických experimentálnych štúdií. Všeobecne môžeme považovať 

meranie krvného tlaku za jednu z najrýchlejších a najinformatívnejších metód na 

hodnotenie kardiovaskulárnych funkcií. V experimentálnej fyziológii a farmakológii sa 

stretávame najčastejšie s troma metódami merania tlaku krvi (TK), a to pomocou: 

neinvazívnej tail cuff pletyzmografie, invazívnych intraarteriálnych katétrov 

a rádiotelemetrie. Invazívne zaznamenávanie TK sa však považuje za zlatý štandard (1). 

V posledných rokoch sa vyvinuli nové snímače tlaku krvi, optické vláknové sondy, ktoré 

umožňujú meranie tlaku vo vysokom rozlíšení (2, 3). Výstupom meraní pomocou tohoto 

typu sondy je plynulý detailný záznam pulzových vĺn. Nevýhodou použitia danej sondy 

je, ako u iných invazívnych metód, nutnosť použitia anestézie, v dôsledku čoho môže 

dochádzať ku kolísaniu hodnôt TK (1). 

Existuje množstvo vedeckých prác hodnotiacich vplyv anestetík na funkcie 

kardiovaskulárneho systému (KVS) u laboratórnych zvierat, avšak ich výsledky nie sú 

jednotné a nebolo jednoznačne určené, ktoré z používaných anestetík je najvhodnejšie v 

štúdiách KVS (4, 5, 6). V štúdiách porovnávajúcich vplyv anestetík na KVS u potkanov 

sa zistilo, že kombinácia anestetík zolazepam/tiletamín zachovávala vyšší TK v 

porovnaní s inými anestetikami (4, 5). Tiletamín hydrochlorid je disociatívne anestetikum 

vyvolávajúce kataleptickú anestéziu. Zolazepam je benzodiazepínové sedatívum, 
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používané len v kombinácii s tiletamínom. Predpokladá sa, že je zodpovedný za zníženie 

svalovej hypertonicity vyvolanej tiletamínom. Medzi výhody tejto kombinácie patrí 

rýchly nástup účinku, zachovanie laryngeálnych a faryngeálnych reflexov a jednoduchá 

aplikácia. Avšak zolazepam sa ukázal ako nedostatočný na odstránenie nežiaducich 

vedľajších účinkov tiletamínu (svalovej rigidity) a táto kombinácia tiež nemusí vyvolávať 

primeranú analgéziu pre určité chirurgické postupy u potkanov. Tieto nedostatky môžu 

byť čiastočne odstránené pridaním xylazínu, agonistu α2-adrenergických receptorov (4, 

7, 8). 

V tejto štúdii sme zaznamenávali arteriálny TK použitím optickej mikrosondy 

Fiso-LS zavedenej do a. carotis communis u potkanov anestetizovaných pomocou 

kombinácie anestetík zolazepam/tiletamín/xylazín (ZTX) a preskúmali účinky uvedenej 

kombinácie na hemodynamické parametre potkanov získané analýzou arteriálnej 

pulzovej vlny. 

 

MATERIÁL A METÓDY  

V práci boli použité dospelé laboratórne potkany (samce) kmeňa Wistar 

(Oddelenie toxikológie a chovu laboratórnych zvierat, Ústav experimentálnej 

farmakológie a toxikológie, Slovenská Akadémia Vied, Dobrá Voda) s hmotnosťou 

330 ± 30 g, v celkovom počte 18. Manipulácia so zvieratami použitými v postupe bola 

schválená Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR s č. Ro-3123/17-221. 

Experimentálne zvieratá boli chované v štandardných podmienkach vo zverinci s 

pravidelným striedaním svetla a tmy v 12 hodinových intervaloch, pri konštantnej 

vlhkosti (45 – 65 %) a teplote (20 – 22°C). Prístup k potrave a vode bol zvieratám 

poskytnutý ad libitum. Veterinárnu a ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečoval 

Centrálny zverinec Pavilónu lekárskych vied, vedený pod správou Ústavu 

experimentálnej farmakológie a toxikológie, CEM SAV. 

Xylazín (pod obchodným názvom Rometar) bol zakúpený od spoločnosti Zentiva 

(Česká republika) a kombinácia anestetík zolazepam/tiletamín (ZT, pod obchodným 

názvom Zoletil 100) bola získaná od spoločnosti Virbac (Francúzsko). Všetky ostatné 

chemikálie boli zakúpené od spoločnosti Sigma-Aldrich. Potkany boli rozdelené do troch 

skupín (každá skupina n = 6). Na navodenie celkovej anestézie sa pri jednotlivých 

skupinách použili rôzne dávky ZT (60, 80, 120 mg/kg – daná hmotnostná koncentrácia 

zodpovedá spoločnej koncentrácii oboch účinných látok v pomere 1:1) 

s pridaním  rovnakej dávky xylazínu (Rometar, 5 mg/kg). Nástup anestézie bol 

vyhodnocovaný každých 5 min. po i.p. podaní anestézie, a to sledovaním reakcie na 

bolesť pri zatlačení pinzetou v oblasti chvosta. Počas celého postupu boli zvieratá 

uvedené do celkovej anestézie a na konci chirurgického zákroku usmrtené 

predávkovaním ZT i.v. podaním. Všetky experimenty boli kontrolované a vykonávané za 

rovnakých experimentálnych podmienok. 

Pre potreby podania látok sa nakanylovala v. jugularis externa a po ukončení 

postupu sa použila pre aplikáciu anestetík na usmrtenie zvierat. Polyuretanová kanyla 

mala vnútorný priemer (ID) 0,635 mm a vonkajší priemer (OD) 1,02 mm (Scientific 

Commodities Inc) a bola naplnená heparinizovaným fyziologickým roztokom 50 IU 

(HEPARIN LÉČIVA sol inj 1x10 ml/50 K). Na zaznamenávanie pulzových vĺn sme 

použili optickú mikrosondu FISO LS 2F (Harvard Apparatus, USA), ktorá bola zavedená 

do a. carotis communis. Fiso-LS optické sondy sú založené na modely Fabry-Pérot 

etalónu. Signál arteriálneho tlaku sa digitalizoval vzorkovacou frekvenciou 10 000 Hz a 



54 

 

ukladal do počítača pomocou prevodníka National instrument NI-USB-6221 a programu 

Dewesoft 6.6.7.  

Popisná štatistika je vyjadrená ako priemerná hodnota ± štandardné odchýlky 

(SD) pre všetky hemodynamické parametre. Na testovanie štatistickej významnosti 

rozdielov bol použitý jednocestný ANOVA test nasledovaný postohoc Tukey testom 

viacnásobného porovnania. Hladina významnosti alfa bola 0,05 (*P<0,05). 

Merania boli uskutočnené na Ústave klinického a translačného výskumu, 

Biomedicínske centrum, Slovenská Akadémia Vied v rámci grantu APVV-15-0371 s 

názvom Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne 

mechanizmy ich pôsobenia.  

 

 

VÝSLEDKY 

Meranie pulzových vĺn v a. carotis communis je jednoduchou 

a reprodukovateľnou metódou zaznamenávania centrálneho tlaku krvi. Vďaka citlivosti 

záznamu meraného optickou sondou Fiso-LS máme možnosť detegovať pulzovú vlnu vo 

vysokom časovom a tlakovom rozlíšení. Na stanovenie vplyvu anestetík na 

hemodynamické parametre sme vyhodnotili 1 minútu záznamu po ustálení tlaku potkana, 

k čomu došlo približne 6 ±2 min. po zavedení mikrosondy do a. carotis communis. Na 

analýzu pulzových vĺn sme použili program vytvorený Mgr. Milanom Tomáškom, PhD. 

v programovacom jazyku MatLab (MathWorks, Inc., MA, USA). Program vyhľadal 

presne špecifikované body (a – c) na ateriálnych pulzových vlnách. Z hodnôt tlaku P 

v daných bodoch sme následne vyhodnotili základné hemodynamické parametre: 

systolický TK (sTK), diastolický TK (dTK), pulzový tlak (PT), stredný arteriálny tlak 

(SAT) a v prípade výpočtu pulzovej frekvencie (PF) sme určovali časovú charakteristiku 

t (obrázok 1). 

 

Priemerné hodnoty vyhodnocovaných parametrov sú graficky reprezentované na 

obrázku 2. Nami namerané hodnoty hemodynamických parametrov ukázali, že sú v 

mnohých prípadoch indiferentné od použitej dávky. Najvyššie priemerné hodnoty PF boli 

zaznamenané u dávky 80 mg/kg ZT, avšak signifikantne sa nelíšili od ďalších dvoch 

dávok. Signifikantné rozdiely boli viditeľné medzi najnižšou dávkou ZT (60 mg/kg) 

a dvojnásobnou dávkou ZT (120 mg/kg), a to u hemodynamických parametrov sTK, PT 

a SAT. Štatisticky významný rozdiel sa v priemerných hodnotách hemodynamických 

parametrov pri porovnaní dávok 60 mg/kg a 80 mg/kg ZT vyskytoval len u hodnôt PT. 

Aj keď rozdiel medzi najnižšou a najvyššou dávkou nebol v skupine dTK signifikantný 

je tu vidieť stúpajúci trend. Pri použití dávky 120 mg/kg ZT, sme zaznamenali nárast 

rozptylu hodnôt väčšiny hemodynamických parametrov. 
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Obrázok 1: Tvar pulzovej vlny v a. carotis communis potkana. Charakteristika bodov 

(a – c) na pluzovej vlne: (a, c) – diastolický TK, otvorenie aortálnej chlopne, (b) 

maximum systolického ramena. Definícia a výpočet hemodynamických parametrov. Px – 

tlak v bode x, tx – čas v bode x. 
 

 

 
 

Obrázok 2: Vplyv rôznych dávok ZT na hemodynamické parametre. 

Hemodynamické parametre – (A) pulzová frekvencia, (B) systolický tlak krvi, (C) 

diastolický tlak krvi, (D) stredný arteriálny tlak, (E) pulzový tlak – sú vyjadrené ako 

priemerné hodnoty so štandardnými odchylkami. *P<0.05 (ANOVA test, nasledovaný 

Tukey testom viacnásobného porovnania). 
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DISKUSIA A ZÁVER 

Popísaná metóda kombinujúca invazívny systém zaznamenávania tlaku krvi s 

použitím optickej mikrosondy Fiso-LS a vypracovaného analytického nástroja na 

vyhodnotenie artériových pulzových vĺn, poskytuje veľmi presný a reprodukovateľný 

postup zaznamenávania a analýzu tlaku krvi. Pulzová vlna meraná v a. carotis communis 

je podobná vlne zaznamenanej v aorta ascendens, takže meranie pulzových vĺn 

v a. carotis communis je jednoduchou a reprodukovateľnou metódou zaznamenávania 

centrálneho tlaku krvi (9). 

Viacero štúdií uvádza prehľad účinkov anestetík na rôzne fyziologické parametre, 

vrátane systolického TK a pulzovej frekvencie, pričom experimentálne údaje jasne 

ukazujú, že anestézia má významný vplyv na tieto parametre. Z toho vyplýva potreba 

zabezpečiť získanie spoľahlivých údajov z farmakologických štúdií, najmä v oblasti 

kardiovaskulárnych experimentov, izolovaním účinkov anestetík od účinkov testovaných 

látok alebo minimalizovať tieto účinky výberom vhodného anestetika (4, 5, 6). V tejto 

štúdii sme identifikovali vplyv kombinácie anestetík ZTX v rôznych dávkach ZT na 

základné hemodynamické parametre potkana. 

Kombinácia ZT vyvoláva u potkanov stabilnú anestéziu, avšak nemusí zabezpečiť 

dostatočnú analgéziu. Bolo preukázané, že daný nedostatok môže byť redukovaný 

pridaním xylazínu (8). Hoci dávky 20 a 40 mg/kg kombinácie ZT už vyvolávajú 

dostatočnú anestéziu, bolo preukázané, že rezy cez peritoneum alebo krčok maternice u 

potkanov v niekoľkých prípadoch vyvolávali miernu reakciu na bolesť (10). Z tohto 

dôvodu sme si vybrali vyššie dávky, a to 60, 80 a 120 mg/kg ZT a na zabezpečenie 

dostatočnej analgézie sme k týmto dávkam pridali xylazín 5 mg/kg. Dávky 100 až 

160 mg/kg ZT môžu spôsobiť u zvierat respiračné problémy a smrť (10). V našich 

meraniach sme pri dávke 120/5 mg/kg ZTX zaznamenali veľkú variabilita hodnôt 

hemodynamických parametrov medzi meraniami, čo môže byť dôsledkom už vysokých 

dávok anestetika a nastupujúceho predávkovania zvieraťa. Nástup anestézie bol 

vyhodnocovaný každých 5 min. po i.p. podaní ZTX reakciou na bolesť pri zatlačení 

pinzetou v oblasti chvosta. Potkany s použitím najnižšej dávky ZTX (60/5 mg/kg) prestali 

reagovať až 15 min po podaní anestetík, zatiaľ čo pri vyšších dávkach anestetík potkany 

nereagovali už v 5. minúte a následne nevykazovali žiadne reakcie na bolesť počas celého 

chirurgického zákroku a merania. 

V doterajších štúdiách bolo zistené, že použitie kombinácie ZT (bez pridanej 

dávky xylazínu) na navodenie anestézie u potkanov má kardiostimulačný účinok a 

vyvoláva od času a dávky závislú hypertenziu (4, 5, 11). V porovnaní s inými 

anestetikami táto kombinácia vykazovala významne vyššie ukazovatele srdcových 

funkcií a vyššie hodnoty krvného tlaku (4, 5). Pridanie analgetika do kombinácie 

anestetík síce zlepšuje nedostatočnú analgéziu, môže však výrazne ovplyvniť aj učinky 

anestetík na fyziologické funkcie potkana. Po pridaní xylazínu do kombinácie bolo 

zaznamenané, že môže zvrátiť kardiostimulačné vlastnosti disociatívnych anestetík 

a viesť k hypotenzii a bradykardii (11). Fyziologické hodnoty tlaku krvi u potkanov sa 

pohybujú v hodnotách  84 – 134/60 mmHg a PF v rozmedzí 250 – 450 úderov/min (12). 

V našich meraniach s pridaným xylazínom ku kombinácii anestetík boli zaznamenané 

nízke hodnoty tlaku krvi a frekvencie srdca, čo sa zhoduje s predchádzajúcimi štúdiami 

(11). Najvyššie priemerné hodnoty boli u väčšiny parametrov zaznamenané u najvyššej 

dávky 120/5 mg/kg ZTX, avšak táto dávka vykazovala najväčší rozptyl v rámci merania, 

ako aj vyvolávala mierne zníženie pulzovej frekvencie, čo môže byť spôsobené vysokou 
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dávkou anestetík. Priemerné hodnoty všetkých HP sa u dávky 80/5 mg/kg ZTX od hodnôt 

u najvyššej dávky výrazne nelíšili a priemerná hodnota PF bola najvyššia v porovnaní 

s ostatnými dávkami. Preto považujeme dávku 80/5 mg/kg z troch nami 

vyhodnocovaných dávok za najvhodnejšiu na použitie pri chirurgických zákrokoch u 

potkanov. 

Nami vypracovaná metóda zaznamenávania tlaku krvi s použitím optickej sondy 

poskytuje presný a reprodukovateľný záznam pulzových vĺn. Kombinácia ZTX poskytuje 

dostatočnú anestéziu, ako aj analgéziu, pri výkone chirurgických zákrokov u potkanov. 

Za najvhodnejšiu zo  skúmaných dávok považujeme dávku 80/5 mg/kg. Pri danej dávke 

dochádzalo k rýchlemu nástupu anestézie a dostatočnej analgézii. Hodnoty 

hemodynamických parametrov pri tejto dávke sa výrazne nelíšili od dávky 120 mg/kg a 

u väčšiny parametrov sme zaznamenali menšiu variabilitu meraných hodnôt. Avšak pre 

komplexnejšie preštudovanie vplyvu anestetík na HP sú potrebné ďalšie komparatívne 

štúdie ako s inými dávkami liečiv v ZTX kombinácii, tak aj s inými druhmi anestetík. 

 

Poďakovanie: Táto práca vznikla za podpory grantu APVV-15-0371 a 

FaF/24/2019. 
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Abstrakt: Pľúcna artériová hypertenzia patrí medzi zriedkavé ochorenia s 

nepriaznivou prognózou a nedostatočne objasnenou patogenézou. Úlohu v rozvoji 

a progresii ochorenie zohráva aj nervový rastový faktor (NGF), ktorého expresia 

je regulovaná let-7 rodinou mikroRNA. MikroRNA sú malé, nekódujúce molekuly 

RNA schopné ovplyvňovať génovú expresiu. Cieľom tejto práce bolo stanoviť 

expresiu let-7 rodiny miRNA a Ngf v monokrotalínom indukovanom modeli 

pľúcnej hypertenzie. 12 týždňov starým samčím potkanom kmeňa Wistar bol 

subkutánne aplikovaný monokrotalín v dávke 60 mg/kg (MCT skupina). 

Kontrolnej (KON) skupine bol za rovnakých podmienok aplikovaný fyziologický 

roztok. Štyri týždne po aplikácii boli potkany utratené exsangvináciou a z pľúc bol 

vypreparovaný arteriálny strom. Expresia Ngf a let-7 rodiny bola stanovená 

pomocou RT-qPCR. V MCT skupine sme zaznamenali signifikantný pokles 

telesnej hmotnosti a signifikantný nárast hmotnosti pravej komory, Fultonovho 

indexu a hmotnosti pľúc (P < 0,05 vs KON). Expresia Ngf bola v MCT skupine 

signifikantne zvýšená (P < 0,05) oproti kontrolnej skupine. V expresii členov let-7 

rodiny sme zaznamenali signifikantný pokles po aplikácii MCT u všetkých členov 

(P < 0,05 vs KON), s výnimkou miR-98. Naše výsledky potvrdili prítomnosť 

zmenených hladín let-7 rodiny v MCT indukovanom modeli pľúcnej hypertenzie 

a predpokladáme, že tým prispievajú k zvýšenej expresii NGF a vaskulárnej 

patológii.  
 

Summary: Pulmonary arterial hypertension is a rare disease with unfavourable 

prognosis and unsatisfactory clarified pathogenesis. Nerve growth factor (NGF), 

whose expression is regulated by let-7 family of microRNAs, plays a role in the 

development and progression of this disease. MicroRNAs are small non-coding 

RNAs that are able to control gene expression. Aim of this work is to determine 

let-7 and Ngf expression in monocrotaline induced model of pulmonary 

hypertension. Twelve weeks old male Wistar rats were treated with monocrotaline 

(MCT, s.c. 60mg/kg). Control group (KON) was administered vehicle. Four weeks 
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after the treatment, the animals were sacrificed by exsanguination and pulmonary 

arterial tree was dissected from lungs. Ngf and let-7 family expression was 

determined by RT-qPCR. We noted a significant decrease in the body weight and 

a significant increase in the right ventricle mass, Fulton index and lung mass in the 

MCT group (P < 0.05 vs KON). Ngf expression was significantly increased in the 

MCT group (P < 0.05) compared to KON group. Let-7 family was significantly 

downregulated after MCT administration (P < 0.05 vs KON), except for miR-98. 

Our results confirmed dysregulation of the let-7 family of microRNAs in the MCT 

induced model of pulmonary hypertension and we assume, that this contributes to 

the increase of NGF expression and to the vascular pathology.  

 

Kľúčové slová: pľúcna artériová hypertenzia, NGF, let-7, mikroRNA, monokrotalín, 

pľúcne artérie  

Keywords: pulmonary arterial hypertension, NGF, let-7, microRNA, monocrotaline, 

pulmonary arteries  

 

 

 

ÚVOD 

Pľúcna artériová hypertenzia (PAH) je progresívne ochorenie, pri ktorom bola 

pozorovaná endotelová dysfunkcia, remodelácia a obštrukcia malých pľúcnych artérií, 

čoho následkom sa zvyšuje odpor pľúcnej vaskulatúry. Tlak v pľúcnici presahuje hodnoty 

25 mmHg a toto tlakové preťaženie spôsobuje nadmerné zaťažovanie pravej komory, jej 

hypertrofiu až nakoniec zlyhanie. V minulosti sa mortalita pacientov s PAH odhadovala 

na 50% počas troch rokov, v súčasnosti sú výsledky o niečo priaznivejšie v dôsledku 

špecifickej farmakoterapie. Stále však nie je možné toto ochorenie vyliečiť alebo 

dostatočne efektívne zastaviť jeho progres. Presná patogenéza ochorenia nie je presne 

známa, k rozvoju PAH ale prispieva nerovnováha medzi vaskulárnymi efektormi, ako 

napríklad vazodilatačným oxidom dusnatým a prostacyklínom a vazokonstrikčným 

endotelínom-1 a tromboxánom A2. Následne dochádza k remodelácii ciev v pľúcnom 

riečisku, konkrétne k zvýšenej apoptóze a následnej proliferácii endotelových buniek, 

proliferácii a migrácii hladkosvalových buniek, a zvýšenej tvorbe extracelulárnej matrix 

a zápalu v tunica adventitia (1).  

Pre bližšie pochopenie molekulárnych procesov prebiehajúcich v PAH sú 

nenahraditeľným zdrojom informácií experimentálne animálne modely pľúcnej 

hypertenzie (PH). Najpoužívanejším modelom PH je monokrotalínový (MCT) model, 

ktorého výhodami sú technická jednoduchosť, reprodukovateľnosť a nízka nákladovosť.  

MCT po aplikácií vyvoláva poškodenie endotelu a hypertrofiu tunica media pľúcnych 

ciev, čo vyvrcholí zvýšeným tlakom v pľúcnom riečisku a pravokomorovou hypertrofiou, 

čím tento model napodobňuje stav vyskytujúci sa u pacientov s PAH (2).  

Úlohu pri rozvoji PAH pravdepodobne zohráva aj nervový rastový faktor (nerve 

growth factor; NGF). U pacientov s PAH bola v pľúcach pozorovaná upregulácia jeho 

signálnych dráh, konkrétne zvýšené hladiny jeho dvoch receptorov – fosforylovanej 

formy TrkA (tropomyosin-related kinase receptor A) receptora a p75NTR (afinitný 

receptor p75 pre neutrofíny) receptora. V animálnych modeloch PH sa rovnako 

detegovali zvýšené expresie receptorov, navyše aj zvýšená expresia NGF. Tento rastový 
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faktor podmieňoval aj zvýšenú reakciu ľudských a potkaních pľúcnych artérií na 

vazokonstrikčné látky, zvyšoval proliferáciu a migráciu endotelových a hladkosvalových 

buniek a zvyšoval sekréciu prozápalových cytokínov. Terapia NGF protilátkami v 

animálnych modeloch PH dokázala zmierniť prejavy PH ako zvýšenie tlaku v pľúcnici 

alebo hypertrofiu pravej komory (3).  

Postupne sa v patogenéze PAH začína objasňovať aj úloha mikroRNA (miRNA).  

Jedná sa o malé, nekódujúce molekuly RNA ktoré regulujú génovú expresiu buď 

degradáciou alebo potláčaním translácie cieľovej mediátorovej RNA. miRNA spolu s 

proteínmi rodiny Argonaut tvoria takzvaný RNA-induced silencing complex (RISC), 

ktorý sa viaže na cieľovú mRNA na základe jej komplementarity s miRNA. V prípade 

vysokej komplementarity medzi týmito dvoma molekulami dochádza k štiepeniu mRNA, 

pri parciálnej komplementarite k utlmeniu translácie. Viacero štúdií potvrdilo význam 

miRNA vo vývoji a progresii PAH. Ovplyvňujú totiž viaceré patologické procesy 

prebiehajúce v pľúcnej vaskulatúre ako napríklad endotelovú dysfunkciu alebo 

proliferáciu hladkosvalových buniek (4).  

Let-7 rodina patrí medzi prvé objavené miRNA, ktoré sú navyše vysoko 

konzervované medzi druhmi. U človeka a potkana sa nachádza 9 rôznych izoforiem 

patriacich do let-7 rodiny, konkrétne sa jedná o let-7a, let-7b, let-7c, let-7d, let-7e, let-f, 

let-7g, let-7i a miR-98 (5). Tieto miRNA sa vysoko exprimujú v endotelových a 

hladkosvalových bunkách a predpokladá sa ich veľký význam v kardiovaskulárnom 

systéme. Dysregulácia hladín let-7 rodiny bola pozorovaná v rôznych kardiovaskulárnych 

ochoreniach (6) a medzi ciele týchto miRNA patria viaceré gény popisované v súvislosti 

s PAH, napríklad aj NGF, na základe čoho sme predpokladali význam daných miRNA v 

MCT indukovanom modeli PH a naším cieľom bolo stanoviť expresiu let-7 rodiny a Ngf 

v pľúcnych cievach.  

 

MATERIÁL A METÓDY  

V našom experimente boli použité 12 týždňov staré samčie potkany kmeňa 

Wistar, ktorým bol subkutánne aplikovaný MCT v dávke 60 mg/kg (MCT skupina). 

Kontrolnej skupine bol za rovnakých podmienok aplikovaný fyziologický roztok. Štyri 

týždne po aplikácii boli potkany v celkovej anestézii vyvolanej tribrómetanolom (i.p. 

v dávke 375 mg/kg) utratené exsangvináciou. Potkanom bol z ľavého pľúcneho laloka 

vypreparovaný pľúcny artériový strom.  

Metódou fenol-chloroformovej extrakcie bola z pľúcnych artérií vyizolovaná 

celková RNA, ktorá bola reverznou transkripciou prepísaná na cDNA. Následne boli 

pomocou metódy RT-qPCR stanovené expresie členov let-7 rodiny a Ngf. Ako 

housekeeper molekuly boli použité small nuclear RNA U6 v prípade miRNA 

a hypoxantín fosforibozyltransferáza 1 (Hprt1) v prípade génovej expresie Ngf. 

Normalita rozdelenia dát bola stanovená Shapiro-Wilkovým testom, v prípade 

parametrických údajov bol použitý Studentov t-test, v prípade neparametrických dát 

Mann-Whitneyho U-test. Výsledky boli považované za štatisticky signifikantné v prípade 

P < 0,05.  
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VÝSLEDKY 

Aplikácia MCT spôsobila signifikantný pokles telesnej hmotnosti potkanov 

a hmotnosti ľavej komory, a zároveň signifikantný nárast hmotnosti srdca, pravej komory 

a pľúc (P < 0,05 vs KON), čím sa u MCT potkanov potvrdilo navodenie PH. Fultonov 

index, ktorý vyjadruje mieru hypertrofie pravej komory, bol tiež signifikantné zvýšený 

(tabuľka).  

U MCT potkanov bolo pozorované signifikantné zvýšenie expresie Ngf o 65% 

(P<0,05 vs KON) (obrázok 1).  

Naopak, expresia let-7 rodiny miRNA bola v MCT skupine signifikantne znížená. 

Pokles bol pozorovaný u všetkých členov tejto rodiny, v rozmedzí -35% až -23% (P<0,05 

vs KON), s výnimkou miRNA miR-98 (obrázok 1).  

 

 

 

 

 

 
 

Tabuľka: Gravimetrické dáta KON a MCT skupín potkanov. KON = kontrolná skupina, n = 

13. MCT = monokrotalínová skupina, n = 12. Fultonov index = hmotnosť pravej komory / 

hmotnosť ľavej komory+septa. Údaje sú zobrazené ako priemer±SEM, *P < 0,05 vs KON.  
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Obrázok: Expresie Ngf a let-7 rodiny miRNA. KON = kontrolná skupina, n = 9. MCT = 

monokrotalínová skupina, n = 12. *P < 0,05 vs KON. 
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DISKUSIA A ZÁVER 

PAH je závažné ochorenie pľúcnej vaskulatúry, spejúce k tlakovému preťaženiu 

pravej komory a jej následnému zlyhaniu. Aj napriek pokrokom v objasňovaní 

patologických procesov prebiehajúcich v danom ochorení, to stále ostáva 

nevyliečiteľným. Sľubnými terapeutickým cieľom sa javí ovplyvnenie dráhy Ngf, 

prípadne miRNA, ktorých hladiny sú v PAH dysregulované. Preto cieľom predkladanej 

práce bolo stanoviť hladiny Ngf a let-7 rodiny miRNA, ako potenciálnych prispievateľov 

k patofyziologickým pochodom prebiehajúcich v pľúcnom cievnom riečisku. 

Aplikácia MCT spôsobila u zvierat prejavy chradnutia ako dýchavičnosť, apatiu, 

zježenú srsť a pokles hmotnosti, ktoré sa postupne začali prejavovať od tretieho týždňa 

po aplikácii. Za najvýznamnejší ukazovateľ navodenia PH sme považovali nárast 

hmotnosti pravej komory a signifikantné zvýšenie Fultonovho indexu, ktoré sa dajú 

chápať ako indikátory pravokomorovej hypertrofie. Fakt, že u potkanov sa po aplikácii 

MCT vyvinie hypertrofia pravej komory je už dlhodobo známy a aj v súlade s naším 

pozorovaním. Je všeobecne uznávané, že hypertrofia sa vyvíja ako reakcia na zvýšené 

pracovné nároky myokardu spôsobené zvýšeným tlakom v pľúcnom riečisku, keďže v 

ľavej komore k nej nedochádza (7), čo sme opäť pozorovali aj v našom modeli. Rovnako 

sme pozorovali aj zvýšenú hmotnosť pľúc, opäť typický prejav MCT modelu PH. Zdá sa 

totiž, že MCT spôsobuje alveolárny edém, hyperpláziu buniek alveolárneho septa a 

fibrózu, ktoré pravdepodobne prispievajú k pozorovanému nárastu hmotnosti. Viacero 

štúdií zároveň hlási remodeláciu pľúcnych ciev (2), čo bolo pozorovateľné počas izolácie 

pľúcneho arteriálneho stromu aj v našom experimente. Na základe daných výsledkov 

usudzujeme, že sa nám v experimente podarilo potkanom úspešne navodiť model PH. 

Následne sme v pľúcnych artériách pozorovali signifikantne zvýšenú expresiu 

Ngf. V štúdii autorov Freund-Michel a kol. (3) bola rovnako pozorovaná upregulácia 

NGF a jeho signálnej dráhy nielen v MCT modeli ale aj v hypoxickom modeli PH a u 

pacientov v PAH. Navyše bol v danej štúdii preukázaný jasný vplyv NGF na 

patofyziológiu PH. Inhibícia NGF signalizácie  dokázala zvrátiť prejavy PH v kuratívnom 

protokole (aplikácia NGF protilátok od 15 dňa po aplikácii MCT alebo vystaveniu 

hypoxii) a zabrániť vzniku PH v preventívnom protokole (aplikácia NGF protilátok od 

aplikácie MCT alebo vystaveniu hypoxii). Expresiu NGF dokážu zvyšovať viaceré 

faktory, ako napríklad hypoxia (8) alebo zápal (9), NGF je ale zároveň aj priamym cieľom 

let-7 rodiny miRNA, čo znamená že tieto miRNA znižujú expresiu tohto rastového 

faktora (10). 

Na základe zvýšenej expesie Ngf v PH, ktorú sme pozorovali my, aj iní autori (3), 

sme očakávali zníženie expresie členov let-7 rodiny, čo sa v našom experimente aj 

potvrdilo. U skoro všetkých izoforiem, s výnimkou miR-98, sme pozorovali signifikantnú 

downreguláciu, ktorá by mohla prispievať k zvýšenej expresii Ngf a tým aj k 

patofyziológii PH. Význam týchto nekódujúcich RNA sa pozoroval v rôznych cievnych 

patológiách, ako napríklad v artériovej hypertenzii, koronárnej chorobe srdca alebo 

aterogenéze (6). Let-7 rodinu v súvislosti s PH skúmal aj Caruso a kol., ktorí vo svojej 

štúdii popísali zníženie expresie let-7a a let-7f v pľúcach (11), čo je v súlade s našimi 

pozorovaniami, aj keď naše stanovenia prebiehali v pľúcnych artériách. Nedostatočná 

supresívna regulácia NGF ale samozrejme nemusí byť jediným spôsobom, ako znížené 

hladiny let-7 rodiny ovplyvňujú pľúcnu vaskulatúru. Let-7 rodina rôznymi 

mechanizmami ovplyvňuje procesy ako bunkovú proliferáciu, apoptózu (12), 

angiogenézu (6) alebo tvorbu voľných radikálov (13). 
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Na základe uvedených výsledkov môžeme potvrdiť zníženie expresie let-7 rodiny 

miRNA v pľúcnych cievach potkanov v MCT indukovanom modeli PH a domnievame 

sa, že dysregulácia v hladinách týchto miRNA prispieva k zvýšeniu expresie NGF a k 

vaskulárnej patológii pozorovanej v danom modeli. 
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CHANGES OF MYOCARDIAL HCN CHANNELS EXPRESSION 
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OF METABOLIC SYNDROME  
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Abstrakt: HCN kanály sú dôležité pre tvorbu vzruchu v pacemakerových 

bunkách, ale čoraz viac sa kladie dôraz aj na ich význam pri patologických stavoch 

myokardu. Niektoré štúdie ukázali, že HCN kanály môžu byť ovplyvnené 

metabolickými zmenami. Niektoré dôkazy naznačujú, že srdce diabetikov môže 

byť menej náchylné na vznik ventrikulárnych dysrytmií. Preto sme sa rozhodli 

skúmať expresiu HCN kanálov v srdci potkanov so streptozotocínom navodeným 

diabetom 1. typu a u potkanov, ktoré pili sladený kolový nápoj. Diabetické 

potkany dostali i.p. streptozotocín (STZ) alebo i.p. vehikulum (CON STZ). 

Potkany s kolovým nápojom pili namiesto vody sladený kolový nápoj (CC) alebo 

pili vodu (CON CC) počas 3 mesiacov. Potkanom sa pred utratením namerala 

glykémia a po utratení im boli odobraté vzorky srdcových komôr. STZ and CON 

STZ boli utratené 6 týždňov od podania streptozotocínu a potkany pijúce kolový 

nápoj po 3 mesiacoch. Vo vzorkách ľavých komôr boli metódou RT-qPCR 

stanovené HCN kanály a ťažké reťazce myozínu Myh6 a Myh7. Výsledky ukázali 

signifikantné zníženie expresie Hcn2 v STZ zvieratách. Expresia Hcn4 ostala 

nezmenená. Myh6 a Myh7 boli v STZ zvieratách dysregulované. V CC potkanoch 

bola expresia všetkých stanovovaných génov stabilná. V CC zvieratách sme 

nezaznamenali zvýšenú glykémiu ani zmenu v hmotnostných parametroch. 

Znížená expresia Hcn2 kanálov môže prispievať k zníženému sklonu 

k dysrytmiám pri diabete. 3-mesačná kolová diéta nenavodila u potkanov 

metabolické zmeny ani poškodenie srdca. Expresia HCN kanálov ostala 

nezmenená. 
 

Summary: HCN channels play a crucial role in pacemaker cells but it was 

suggested their role in pathological myocardial states. Some studies showed HCN 

channels modulation by metabolic alterations. There is also some evidence about 

less tendency of diabetic heart to ventricular arrhythmias. Therefore, we sought to 

determine HCN channels expression in the rat heart with streptozotocin induced 

type 1 diabetes mellitus and in the hearts of rats drinking cola beverage for 

prolonged time. Diabetic animals were injected with streptozotocin i.p. (STZ) or 

vehicle (CON STZ). The other group of rats drank for 3 months cola beverage 

instead of water (CC) or water (CON CC). The blood glucose levels were 
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measured and after the sacrifice the ventricle samples were collected. STZ and 

CON STZ were sacrificed 6 weeks after streptozotocin injection and the cola 

drinking rats after 3 months of experiment. mRNA expression of HCN channels 

and myosin heavy chains Myh6 and Myh7 in left ventricle samples were analysed 

by RT-qPCR method. Hcn2 was downregulated in STZ while Hcn4 was unaltered. 

We found Myh6 and Myh7 downregulation in STZ. All assessed genes were stable 

in CC rats. In addition, blood glucose and gravimetric parameters were not 

changed in CC rats. Hcn2 downregulation may contribute to less tendency of 

diabetic heart to arrhythmias. 3-months of cola diet did result neither in metabolic 

changes nor cardiac injury. That is possible reason of stabile HCN channels 

expression in this model. 

 

Kľúčové slová: diabetes mellitus, HCN kanály, metabolický syndróm, dysrytmie, 

streptozotocín  

Keywords: diabetes mellitus, HCN channels, metabolic syndrome, arrhythmias, 

streptozotocin  

 

 

ÚVOD 

Diabetes mellitus predstavuje jeden z hlavných rizikových faktorov 

kardiovaskulárnych chorôb (1). V niektorých experimentálnych (2) a klinických štúdiách 

(3) sa však ukázalo, že diabetom postihnuté srdce má nižší sklon k ventrikulárnym 

dysrytmiám, ako srdce nediabetikov. Existuje niekoľko prispievajúcich faktorov 

čiastočne vysvetľujúcich tento fenomén (2, 4), ale presný molekulárny mechanizmus nie 

je objasnený.  

Metabolický syndróm je rizikový faktor pre vznik kardiovaskulárnych ochorení 

(5). Medzi typické znaky metabolického syndrómu patrí aj hyperglykémia a inzulínová 

rezistencia, ktoré sú rizikovým faktorom diabetes mellitus 2. typu (5). Jedným z 

experimentálnych modelov metabolického syndrómu je model, pri ktorom zvieratá 

dlhodobo prijímajú sladený kolový nápoj (6, 7). Dlhodobý príjem fruktózy má za 

následok hyperglykémiu a prediabetes a zmeny v činnosti srdca (7, 8). 

HCN kanály exprimované v srdci sú dôležité pre spontánny vznik vzruchov. 

Dôležitú úlohu môžu zohrávať aj pri ochoreniach srdca (9, 10). Nadmerná expresia 

ventrikulárnych HCN kanálov v zlyhávajúcom srdci vedie k zvýšenému If prúdu, čím sa 

zvyšuje riziko dysrytmií (11). Okrem toho zvýšená mRNA expresia HCN kanálov sa 

spája aj s hypertrofiou srdca (12), čo poukazuje na ich význam v patológii srdca. 

Nižší sklon diabetického srdca k dysrytmiám by mohol súvisieť s ventrikulárnymi 

HCN kanálmi, Preto sme sledovali expresiu HCN kanálov v srdci potkanov so 

streptozotocínom navodeným diabetom a potkanov, ktoré prijímali sladený kolový nápoj. 

 
 

METÓDY  

Samce potkanov kmeňa Wistar boli randomizované na diabetické potkany a 

potkany, ktoré pili sladený kolový nápoj. Diabetickým potkanom bol podaný i.p. 

streptozotocín v dávke 55 mg/kg (STZ, n = 10) alebo vehikulum (CON STZ, n = 9), 

podobne ako v predchádzajúcej štúdii (13). Potkany  pijúce sladený kolový nápoj pili od 
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piateho týždňa života namiesto vody kolový nápoj (CC, n = 10) alebo pili vodu (CON 

CC, n = 10) počas 3 mesiacov. Potkanom bola odmeraná glykémia glukomerom 

Accutrend® Plus (Roche®, Switzerland) z krvi z chvostovej žily po šiestich týždňoch 

diabetu alebo po troch mesiacoch kolovej diéty. Všetky zvieratá boli utratené 

exsangvináciou v tribrómetanolovej anestézii (Avertin), STZ a CON STZ zvieratá po 6 

týždňoch od podania streptozotocínu a CC a CON CC po troch mesiacoch experimentu. 

Zo zvierat boli odobrané vzorky srdcových komôr, ktoré boli ihneď zamrazené v tekutom 

dusíku a použité na ďalšiu analýzu.  

Vzorky ľavých komôr boli homogenizované v tekutom dusíku a následne bola 

vyizolovaná RNA kyslou fenol-guanidínium tiokyanát-chloroformovou extrakciou (TRI 

Reagent®, Sigma- Aldrich, St. Louis, MO, USA) na základe pokynov výrobcu. Kvalita 

vyizolovanej RNA bola overená na 2 %-tnom agarózovom géli (Agarose, Sigma- 

Aldrich, USA). Na reverznú transkripciu vzoriek RNA sa použil High capacity cDNA 

Reverse Transcription Kit s inhibítormi RNA-áz. (Applied Biosystems, Grand Island, 

NY, USA). Na kvantitatívnu PCR v reálnom čase (RT-qPCR) bol použitý SYBR™ Select 

Master Mix (Thermo Fisher Scientific, USA), analýza sa uskutočnila na zariadení 

StepOnePlus™ Real-Time PCR System (Thermo Fisher Scientific, USA). Expresia 

analyzovaných génov Hcn2, Hcn4, Myh6 a Myh7 sa vypočítala metódou Pfaffl (Pfaffl, 

2001). Ako referenčné gény sa použili Hypoxantín fosforibozyltransferáza 1 (Hprt1) and 

beta-2-mikroglobulín (B2m). Primery boli nadizajnované v softvéri Primer-BLAST 

(BMC Bioinformatics.2012, 13:134). 

Normalita rozdelenia dát bola stanovená Shapiro-Wilkovým testom, v prípade 

parametrických údajov bol použitý Studentov t-test, v prípade neparametrických dát 

Mann-Whitneyho U-test. Výsledky boli považované za štatisticky signifikantné v prípade 

P < 0,05. 

 

 

VÝSLEDKY 

U STZ potkanov sa vyvinul diabetes mellitus, ako je vidieť z hladín nameranej 

glykémie. Absolútna hmotnosť tela a srdca sa znížila, ale vzhľadom na hmotnosť tela, 

bola hmotnosť srdca nezmenená. Tri mesiace kolovej diéty nespôsobilo u potkanov 

zvýšenie hladín glykémie. Nepozorovali sme ani zmenu v hmotnostných parametroch. 

Všetky dáta sú uvedené v tabuľke. Expresia Hcn2 kanálov v myokarde sa znížila v STZ 

skupine v porovnaní s kontrolnými zvieratami (P < 0,05 vs CON STZ; obrázok 1A). 

Expresia Hcn2 v zvieratách s kolovou diétou ostala nezmenená (obrázok 1B). Expresia 

Hcn4 kanálov bola nezmenená vo všetkých experimentálnych skupinách. 
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Tabuľka: Charakteristika experimentálnych skupín. Priemer ± SEM; *P<0,05 vs CON, CON 

STZ – kontroly k diabetickým potkanom, STZ – diabetické potkany, CON CC – kontroly 

potkanov s vysoko fruktózovou diétou, CC – potkany pijúce sladený kolový nápoj. 

 

 

 

 

 
 

Obrázok: Relatívna mRNA expresia  Hcn2 a Hcn4 kanálov v srdci v streptozotocínovom 

modeli a v modeli so sladeným kolovým nápojom (priemer±SEM, n=9-10 v skupine, *P<0,05 

vs CON). 

 

 

DISKUSIA A ZÁVER 

Diabetes mellitus 1.typu je rizikový faktor pre kardiovaskulárne ochorenia (1). 

Streptozotocínový diabetický model je dobre etablovaný pre výskum diabetickej 

kardiomyopatie (13). Na základe klinických parametrov (znížená hmotnosť tela) a 

expresie ťažkých reťazcov myozínu Myh6 a Myh7, ktorá je pri srdcovom poškodení a 
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hypertrofii dysregulovaná (14, 15) konštatujeme, že diabetes viedol v našom modeli k 

poškodeniu srdca a vzniku diabetickej kardiomyopatie. 

Srdcové HCN kanály sú nevyhnutné pre tvorbu srdcových vzruchov. HCN kanály 

sa len málo exprimujú v zdravom myokarde. Väčšina HCN kanálov je exprimovaná v 

prevodovom systéme na miestach, kde sa tvorí vzruch. Zvýšená expresia ventrikulárnych 

HCN kanálov bola zistená v mnohých patologických stavoch srdca ako je hypertrofia, 

zlyhanie srdca a dilatovaná kardiomyopatia (16). Experimentálne a klinické štúdie 

diabetes mellitus však poukazujú na znížený výskyt ventrikulárnych dysrytmií v 

diabetickom srdci (2), (3). Podľa našich výsledkov v diabetickom srdci sa znižuje 

expresia Hcn2 kanálov aj napriek tomu, že sa rozvíja kardiomyopatia a hypertrofia srdca. 

Expresia Hcn4 kanálov ostáva nezmenená. Podobne, nedávna štúdia ukázala zníženie 

expresie HCN kanálov v sinoátriálnom uzle diabetického srdca potkanov (17). Keďže sa 

nadmerná expresia HCN kanálov spája s ochoreniami srdca, ich downregulácia v 

patologických podmienkach diabetu by mohla byť pre srdce prospešná. Ukázalo sa, že 

dvojitý knockout srdcových HCN2 a HCN4 kanálov malo za následok zmiernenie 

proarytmogénnych faktorov najmä predĺženia akčného potenciálu a zväčšeného QT 

intervalu v hypertrofovaných srdciach (18). Navyše, inhibícia HCN kanálov zlepšuje 

perfúziu myokardu a znižuje jeho nároky na kyslík (19). Z tohto usudzujeme, že 

downregulácia Hcn2 kanálov v diabetickom srdci môže prispievať k zníženému sklonu 

diabetického srdca k dysrytmiám.  

Metabolický syndróm je rizikový faktor pre vznik kardiovaskulárnych ochorení 

aj diabetes mellitus 2. typu (20). Na skúmanie tohto ochorenia sa okrem iných používa aj 

potkaní model, v ktorom zvieratá prijímajú sladený kolový nápoj (7). Pri nadmernom 

prijme fruktózy bol pozorovaný vznik prediabetu, ktorý zvyšuje kardiovaskulárne riziko 

už aj vo veľmi skorých štádiách (8). V nami skúmanom modeli sme však takéto zmeny 

nezaznamenali. Zvieratá s trojmesačnou kolovou diétou mali hladinu glykémie 

porovnateľnú s kontrolnými zvieratami. Nezaznamenali sme ani zmeny v hmotnosti tela. 

Hmotnostné parametre srdca ostali nezmenené a expresia Myh6 a Myh7, ostala v našom 

modeli nezmenená. Tieto údaje naznačujú, že v našom modeli nenastali patologické 

zmeny srdca, ktoré boli popísané v iných štúdiách (8) a zvieratá, ktoré pili kolový nápoj 

sa nelíšili signifikantne od zdravých potkanov. 

HCN kanály môžu byť modulované metabolickými zmenami (17, 21). Chceli sme 

teda zistiť, či pri nadmernom prijme sladeného kolového nápoja a s tým súvisiacimi 

zmenami je ovplyvnená aj expresia HCN kanálov, podobne ako sa ukázalo v 

streptozotocínovom modeli. Expresia HCN kanálov v modeli s príjmom kolového nápoja 

však ostala nezmenená. Keďže sa v modeli nevyvinul prediabetes a nezaznamenali sme 

ani zvýšenú glykémiu či zmeny na srdci, nedali sa očakávať ani fluktuácie expresie HCN 

kanálov. Otázka expresie HCN kanálov v myokarde pri metabolickom syndróme a 

diabete 2. typu teda ostáva nezodpovedaná.  

V tejto práci sme dokázali, že hoci sa zvýšená expresia HCN kanálov spája 

s chorobnými stavmi srdca a s tým súvisiacim vznikom ventrikulárnych dysrytmií, 

v diabetickom srdci sa ich expresia znižuje. Navrhujeme teda prepojenie downregulácie 

HCN kanálov v zvieracom modeli diabetu 1. typu na klinicky pozorovaný znížený výskyt 

dysrytmií u diabetikov. Pri diabete 2. typu a inzulínovej rezistencii ostáva otázka 

regulácie HCN kanálov v srdci otvorená. 
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Abstrakt: Prevalencia obezity v priebehu posledných rokov až desaťročí výrazne 

stúpla v celosvetovej, nielen dospelej, ale aj detskej a dospievajúcej populácii. 

Obezita je jedným zo základných komponentov metabolického syndrómu – 

civilizačného ochorenia, ktoré je rizikovým faktorom pre rozvoj diabetu 2. typu 

a kardiovaskulárnych ochorení. Často sa nárast výskytu obezity koreluje 

s nezdravým životným štýlom, charakteristickým zníženou fyzickou aktivitou 

a vysokým príjmom sacharidov a lipidov v strave. Jedným z etablovaných 

experimentálnych modelov metabolického syndrómu je vysoký príjem glukózy 

a/alebo fruktózy, napr. vo forme sladených nápojov. Cieľom nášho projektu bolo 

preto skúsiť sladeným kolovým nápojom vyvolať komponenty metabolického 

syndrómu u experimentálnych zvierat a následne ich normalizovať terapiou 

metformínom alebo nefarmakologickou intervenciou – fyzickou aktivitou. Okrem 

iných výsledkov sme zaznamenali významný nárast tukovej hmoty a triglyceridov 

v krvi, ako aj hmotnosti pečene zvierat pijúcich kolový nápoj a mierne zvýšenú 

expresiu PPARγ v tomto orgáne. Všetky spomenuté parametre boli vplyvom 

dobrovoľnej fyzickej aktivity upravené na úroveň kontroly. Terapia metformínom 

síce významne neovplyvnila množstvo tukového tkaniva, ale viedla k zníženiu 

triglyceridov v krvi a zníženiu expresie PPARγ v pečeni. 
 

Summary: Obesity prevalence has been on the rise in the last few years or decades 

worldwide not only in adult but also in adolescent population. Obesity is one of 

the parameters of metabolic syndrome – a disease, which represents a risk factor 

for development of type 2 diabetes and cardiovascular diseases. The high incidence 

of obesity is often correlated with unhealthy lifestyle, characterized by decreased 

physical activity and high intake of sugars and lipids in diet. One of the well-

established experimental models of metabolic syndrome is the high intake of 

glucose and/or fructose e.g. in form of sweetened beverages. The aim of our study 

was to induce components of metabolic syndrome in our experimental animals 

with use of sweetened cola beverage and in turn try and normalize these with 
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metformin therapy or non-pharmacological intervention, physical activity. Among 

other results, we observed a significant increase of adipose tissue mass and 

triglycerides blood levels, as well as liver weight and mRNA expression of PPARγ 

in this tissue. All of the mentioned parameters were normalized to control levels 

by voluntary physical activity. Metformin therapy did not affect adipose tissue 

weight but led to decrease of triglyceride levels as well as PPARγ expression in 

liver. 

 

Kľúčové slová: obezita, metabolický syndróm, sladený kolový nápoj, dobrovoľná 

fyzická aktivita, metformín, pečeň   

Keywords: obesity, metabolic syndrome, sweetened cola beverage, voluntary physical 

activity, metformin, liver  

 

 

ÚVOD 

Centrálnym komponentom metabolického syndrómu (MetS) je obezita, ktorá je 

často priamym následkom nezdravého životného štýlu – či už na diétnej úrovni alebo na 

úrovni nedostatku fyzickej aktivity. V posledných rokoch MetS vykazuje rastúcu 

prevalenciu na celom svete a stáva sa problémom verejného zdravia, keďže celosvetová 

prevalencia tohto ochorenia sa momentálne pohybuje na 25% v dospelej populácii (1), 

pričom sa toto percento môže v rôznych štúdiách meniť podľa použitých diagnostických 

faktorov, veku, pohlavia a etnickej skupiny. 

Metabolický syndróm pod sebou združuje rizikové faktory kardiovaskulárnych 

ochorení, konkrétne zvýšenú glykémiu, zvýšený krvný tlak (TK), zvýšenú hladinu 

triglyceridov (TAG) v krvi, zníženú hladinu HDL cholesterolu a abdominálnu obezitu. 

Tieto faktory sú známe už niekoľko desiatok rokov, ale patogenéza metabolického 

syndrómu stále nie je úplne definovaná, a aj ukotvenie diagnostických kritérií zostáva 

nejednotné (2). Bolo navrhnutých viacero klinických definícií metabolického syndrómu, 

avšak stále existujú nezrovnalosti v terminológii a použitých diagnostických kritériách. 

Tieto nejasnosti však vedú k chybným diagnózam na klinickej úrovni a nezahrnutí 

pacienti zostávajú bez terapie, čím sa u nich zvyšuje riziko rozvoja súvisiacich patológií. 

Za príčinu rozvoja metabolického syndrómu sa vo väčšine prípadov považuje 

práve nesprávny životný štýl, a to najmä spôsob stravovania. Vysoký príjem kalórií zo 

stravy s vysokým obsahom tukov a rafinovaných cukrov je priamo prepojiteľný na 

obezitu ako aj ostatné komponenty metabolického syndrómu. Fruktóza, ako významná 

zložka sladených nápojov, je z väčšej časti metabolizovaná priamo v pečeni, dochádza k 

de novo lipogenéze a syntéze TAG (3). Časť prijatej fruktózy je metabolizovaná na 

glykogén alebo laktát. Aj napriek tomu, že fruktóza má nízky glykemický index a teda 

nespôsobuje akútny nárast produkcie inzulínu, už spomínaná tvorba TAG je prepojená na 

inzulínovú rezistenciu v pečeni a tukovom tkanive (4). 

Cieľom terapie u pacientov s metabolickým syndrómom je zníženie telesnej 

hmotnosti a udržanie tejto hodnoty, redukcia množstva tukového tkaniva a najmä 

zmenšenie rizika rozvoja kardiovaskulárnych ochorení a diabetu. Prvým odporúčaním je 

zmena životosprávy, obmedzenie energetického príjmu v potrave a zvýšenie fyzickej 

aktivity. V prípade nedostatočného alebo pomalého úspechu sa prechádza na 

farmakologickú liečbu, pričom je liekom prvej voľby často metformín kvôli jeho účinku 

nielen na glukózový ale aj lipidový profil pacienta (5).  
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METÓDY  

5-týždňové samce potkanov kmeňa Wistar boli randomizované do nasledovných 

skupín (po n=10): KON pijúce vodu, CC pijúce sladený kolový nápoj, CC+MTF pijúce 

sladený kolový nápoj a posledný mesiac experimentu 1x denne p.o. podávaný metformín 

(v dávke 100 mg/kg telesnej hmotnosti), CC+AKT pijúce sladený kolový nápoj a počas 

celej doby experimentu k dispozícii koliesko na dobrovoľné behanie, AKT pijúce vodu a 

počas celej doby experimentu k dispozícii koliesko na dobrovoľné behanie. Po uplynutí 

šiestich mesiacov bola sledovaná spotreba tekutín a krmiva jednotlivým umiestnením 

zvierat do metabolickej klietky na 24h a z odobratej kvapky kapilárnej krvi meraná 

hodnota triglyceridov v krvi pomocou glukomeru Accutrend® (Roche, Švajčiarsko). 

Zvieratá boli usmrtené v celkovej anestéze tribrometanolom exsangvináciou a z pečene 

bola po odvážení odobratá vzorka. Expresia PPARγ bola stanovená pomocou qPCR.  

 

 

 

VÝSLEDKY 

Počas celého experimentu sme sledovali výrazne vyšší príjem sladeného nápoja 

(2,9-násobné zvýšenie) oproti pitnej vode sprevádzaný zníženým príjmom peletovej 

stravy (pokles takmer o 50%). Tieto parametre neboli upravené ani mesačnou terapiou 

metformínom ani fyzickou aktivitou v priebehu celého experimentu (dáta neuvedené). 

Nezaznamenali sme významné rozdiely v konečnej telesnej hmotnosti, ale aj napriek 

tomu bola hmotnosť abdominálneho tuku v „kolovej“ skupine vyššia. Množstvo bieleho 

tuku bolo signifikantne nižšie, ak zvieratá popri strave s vyšším obsahom sacharidov 

behali (obrázok 2A). Množstvo triglyceridov v krvi nebolo po šiestich mesiacoch príjmu 

sladeného kolového nápoja štatisticky významne zvýšené, táto hodnota však bola po 

terapii metformínom (obrázok 1B) aj vplyvom fyzickej aktivity (obrázok 2B) mierne 

znížená.  

 

Pečeň zvierat pijúcich sladený kolový nápoj bola signifikantne zväčšená, čo bolo 

sprevádzané aj miernym zvýšením expresie PPARγ v tomto tkanive. Štatisticky 

významne hmotnosť pečene nebola zmenená ani jednou zo sledovaných intervencií, 

avšak vplyv fyzickej aktivity naznačuje mierny pokles (obrázok 2C). Expresia PPARγ 

v pečeni bola signifikantne znížená po mesačnom podávaní metformínu (obrázok 1D) 

a fyzická aktivita takisto tento parameter normalizuje na úroveň kontroly (obrázok 2D).  
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Obrázok 1: Vplyv metformínu na sledované parametre. Hmotnosť bieleho tuku (A), hladinu 

TAG v kapilárnej krvi (B), hmotnosť pečene (C) a relatívnu expresiu PPARγ v pečeňovom 

tkanive (D). KON = kontrolná skupina, CC = skupina pijúca sladený kolový nápoj, CC+MTF = 

skupina, ktorej bola posledný mesiac experimentu popri pití sladeného kolového nápoja podávaný 

metformín. Výsledky sú uvedené ako priemer ± SEM, n = 10, * p<0,05 vs CC, # p<0,05 vs KON. 
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Tabuľka 1: Vplyv dobrovoľnej fyzickej aktivity na sledované parametre – hmotnosť bieleho 

tuku (A), hladinu TAG v kapilárnej krvi (B), hmotnosť pečene (C) a relatívnu expresiu PPARγ 

v pečeňovom tkanive (D). KON = kontrolná skupina, CC = skupina pijúca sladený kolový nápoj, 

CC+AKT = skupina, ktorá mala počas celej doby experimentu dostupné koliesko na behanie popri 

pití sladeného kolového nápoja, AKT = skupina, ktorá mala počas celej doby experimentu 

dostupné koliesko na behanie. Výsledky sú uvedené ako priemer ± SEM, n = 10, * p<0,05 vs CC, 

# p<0,05 vs KON. 

 

 

DISKUSIA A ZÁVER 

Zámena pitnej vody za sladený kolový nápoj, ktorý mali zvieratá k dispozícii ad 

libitum, viedla k niekoľkonásobnému zvýšeniu príjmu tekutín, čo bolo 

u experimentálnych zvierat kompenzované významným poklesom príjmu potravy. Tento 

fenomén bol u potkanov pozorovaný v podobných experimentoch už predtým (6, 7, 8). 

Pôvodne bola teória o rozvoji obezity na základe nezdravej stravy založená na hypotéze, 

že vysoko kalorické nápoje môžu zvýšiť apetít (9) a následne kvôli prejedaniu dôjde 

k zvýšeniu telesnej hmotnosti. Keďže táto teória opakovane nebola potvrdená 

v animálnych modeloch, predpokladá sa, že prejedenie má u ľudí pravdepodobne skôr 

psychologický základ. Coca-Cola® obsahuje vysoké množstvo cukru (10g na 100ml 

nápoja) a je teda pravdepodobné, že zvieratá kompenzačne znížili príjem jedla na základe 

dostatočného príjmu kalórií zo sladeného nápoja. 
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Aj napriek takmer vyrovnanému konečnému dennému príjmu kalórií v kontrolnej 

a „kolovej“ skupine bolo zaznamenané mierne zväčšenie masy abdominálneho tuku. Je 

známe, že fruktóza je monosacharid priamo metabolizovaný v pečeni a v tomto procese 

generuje lipogénne substráty (napr. glyceraldehyd-3-fosfát), ktoré v pečeni aktivujú de 

novo lipogenézu a stimulujú ApoB k exportu lipidov, čo vedie k intrahepatálnemu 

ukladaniu lipidov a steatóze pečene (10). To by korelovala nielen so zvýšenou adipozitou 

našich experimentálnych zvierat, ale aj so zaznamenaným signifikantným nárastom 

celkovej hmotnosti pečene, ktorý bol u zvierat s fyzickou aktivitou počas celého 

experimentu porovnateľný s kontrolnou skupinou. Z toho môžeme dedukovať, že fyzická 

aktivita – pravdepodobne na základe zvýšenej spotreby energie – dokáže ochrániť pečeň 

pred jej zväčšením vplyvom sladeného nápoja s vysokým obsahom fruktózy. 

Ukladanie tukových častíc vo viac ako 5% hepatocytov sa nazýva tukovatením 

pečene. NAFLD (z angl. non-alcoholic fatty liver disease) je možné chápať aj ako 

hepatálny prejav metabolického syndrómu (11). Biologické účinky PPARγ sú rôznorodé 

a komplexné, pričom zahŕňajú reguláciu lipidového metabolizmu, energetickej 

rovnováhy, citlivosti na inzulín a mnohé iné (12). PPARγ je rozhodujúcim regulátorom 

NAFLD (13) - reguluje niekoľko génov súvisiacich s oxidáciou mastných kyselín. Aj keď 

je všeobecne receptor PPARγ vysoko exprimovaný v tkanivách citlivých na inzulín, v 

pečeni sa nachádza v nízkych hladinách, a preto jeho vplyv na funkciu pečene nie je úplne 

objasnený. Z experimentálnych výskumov je však známe, že diéta s vysokým obsahom 

tukov zvýšila expresiu receptora aktivovaného PPARγ v pečeni (14). V našom 

experimente sme zaznamenali síce štatisticky nevýznamný, ale zjavný nárast expresie 

PPARγ, ktorý bol normalizovaný na úroveň kontroly aj farmakologickou intervenciou 

metformínom a rovnako aj priebežnou fyzickou aktivitou zvierat. 

Ak predpokladáme, že zvýšený príjem fruktózy a jej následný zvýšený 

metabolizmus v pečeni môže viesť k tukovateniu pečene prostredníctvom aktivácie 

PPARγ, z našich výsledkov vyplýva že najmä fyzická aktivita, ale aj terapia 

metformínom sú schopné tento mechanizmus zvrátiť. Spolu so zníženou koncentráciou 

triglyceridov v plazme môžu tieto výsledky vypovedať o protektívnom účinku fyzickej 

aktivity a terapeutickom efekte metformínu na metabolizmus lipidov. 
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Abstrakt: Preskripcia inhibítorov protónovej pumpy je častá hlavne u starších 

pacientov. Problémom je, že tieto liečivá sa často predpisujú bez vhodnej 

indikácie. Retrospektívne sme analyzovali preskripciu inhibítorov protónovej 

pumpy z prepúšťacích záznamov 592 hospitalizovaných pacientov vo veku 65 

rokov a viac počas 7 mesačného obdobia. Inhibítory protónovej pumpy užívalo 

295 (49,8 %) pacientov. Viac ako polovica pacientov užívala inhibítory protónovej 

pumpy 165 (56 %) bez vhodnej indikácie. U pacientov s predpisom inhibítora 

protónovej pumpy bez vhodnej indikácie v porovnaní s pacientmi bez predpisu 

inhibítora protónovej pumpy bol vyšší priemerný vek (77,5 rokov a 76,0, p = 

0,045), počet liekov (8,9 a 7,5, p < 0,001), počet potenciálne nevhodných liekov 

podľa EU(7)-PIM zoznamu (2,0 a 1,2, p < 0,001) a podľa Beersových kritérii (1,9 

a 0,8, p < 0,001), podiel pacientov s priamymi perorálnymi antikoagulanciami 

(25,9 % a 16,5 %, p = 0,009), warfarínom (13,3 % a 5,4 %, p = 0,004) a 

kortikosteroidmi (6,6 % a 1,0 %, p = 0,003). Počet liekov, počet potenciálne 

nevhodných liekov podľa EU(7)-PIM zoznamu a Beersových kritérii, užívanie 

priamych perorálnych antikoagulancií, predpisovanie warfarínu a kortikosteroidov 

boli faktory, ktoré súviseli s potenciálne nevhodným predpisovaním inhibítorov 

protónovej pumpy bez vhodnej indikácie u starších pacientov. 
 

Summary: Prescription of proton pump inhibitors is frequent mainly in older 

patients. Problem is that these medicines are often prescribed without appropriate 

indication. A retrospective analysis of discharge records of 592 hospitalised 

patients with proton pump inhibitor prescription aged 65 years or older during 7 

months long period was undertaken. Together 295 (49.8 %) patients had 

prescription for proton pump inhibitor. More than half of patients were taking 

proton pump inhibitor 165 (56 %) without appropriate indication.  Average age 

(77.5 years vs 76.0, p = 0.045), number of medications (8.9 vs 7.5, p < 0.001), 

number of PIM according to EU(7)-PIM list (2.0 vs 1.2, p < 0.001), Beers criteria 
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(1.9 vs 0.8, p < 0.001), proportion of patients with  direct oral anticoagulants (25.9 

% vs 16.5 %, p = 0.009), warfarin (13.3 % vs 5.4 %, p = 0.004) and corticosteroids 

(6.6 % vs 1.0 %, p = 0.003) was higher in patients with proton pump inhibitor 

prescription without appropriate indication as compared to patients without proton 

pump inhibitor prescription. Number of medications, potentially inappropriate 

medications according to the EU(7)-PIM list and the Beers Criteria, direct oral 

anticoagulants, warfarin and corticosteroid prescription were the factors associated 

with potentially inappropriate prescription of proton pump inhibitors without 

appropriate indication in elderly patients. 

 

Kľúčové slová: inhibítory protónovej pumpy, starší ľudia, vhodnosť indikácie  

Keywords: proton pump inhibitors, older patients, indication appropriateness  

 

 

ÚVOD 

Inhibítory protónovej pumpy (IPP) patria celosvetovo medzi najčastejšie 

predpisované skupiny liečiv. Problémom je, že viac ako polovica predpisov IPP nemá 

odôvodnenú indikáciu (1). Zvýšená preskripcia IPP je častá hlavne u starších pacientov. 

V priemere je 3,5-krát vyššia pravdepodobnosť užívania IPP u ľudí nad 60 rokov 

v porovnaní s mladšími dospelými (2). IPP sa často používajú pri hospitalizácií 

profylakticky bez následného vysadenia alebo určenia dĺžky terapie pri prepustení (3). 

Napriek tomu, že IPP sa považujú za relatívne bezpečné liečivá, boli hlavne v súvislosti 

s dlhodobou liečbou pozorované u starších pacientov nežiaduce účinky ako zvýšené 

riziko infekcie Clostridium difficile, riziko fraktúr, pneumónia získaná v komunite, 

nedostatok vitamínu B12 alebo ochorenia obličiek (4, 5). 

 

METÓDY  

Do retrospektívnej analýzy bolo zahrnutých 592 pacientov vo veku 65 rokov a 

viac hospitalizovaných vo Fakultnej nemocnici Nitra počas obdobia apríl – október 2018. 

Analýza sa uskutočnila na základe údajov z prepúšťacích správ z nemocničného 

informačného systému. Pacientov sme rozdelili na 2 skupiny: pacientov s predpisom IPP 

a bez predpisu IPP. Následne sme pacientov s predpisom IPP rozdelili na 2 podskupiny: 

pacientov s predpisom IPP s vhodnou indikáciou a pacientov s predpisom IPP bez 

vhodnej indikácie. V Slovenskej republike sú v súčasnosti  na preskripciu IPP dostupné 

iba súhrny charakteristických vlastností liekov, ktoré nezahŕňajú všetky aspekty použitia. 

Nie sú dostupné presné odporúčania  alebo konsenzus na vhodnú preskripciu IPP. Pre 

tieto dôvody sme na rozhodnutie o vhodnosti pre preskripciu IPP použili presné 

a komplexné odporúčania z prác publikovaných American college of Gastroenterology 

(6-8) a ďalšej publikovanej práce (9). 

Predpísanie IPP v nasledujúcich indikáciách sme považovali za vhodnú indikáciu: 

1. terapia peptického vredu, 2. terapia gastroezofageálnej refluxnej choroby 

s ezofagitídou alebo bez ezofagitídy, 3. terapia pri eradikácii Helicobacter pylori, 4. 

Zollinger-Ellisonov syndróm, 5. použitie nesteroidových protizápalových liečiv v terapii 

pacienta, 6. použitie antiagregačnej liečby spolu s aspoň 1 z nasledujúcich faktorov: 

história vredovej choroby, použitie antikoagulancií, kortikosteroidov alebo inej 

antiagregačnej liečby. Po identifikácii pacientov s predpisom IPP bez vhodnej indikácie 
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sme následne týchto pacientov porovnali s pacientmi bez IPP v terapii pre identifikáciu 

možných faktorov súvisiacich s medikáciou a preskripciou IPP bez vhodnej indikácie.  

U uvedených dvoch skupín pacientov bol porovnávaný celkový počet liekov, 

počet potenciálne nevhodných liekov (PIM) podľa Európskeho zoznamu EU(7)-PIM 

potenciálne nevhodných liekov pre starších ľudí (10) a Beersových kritérií 2019 

potenciálne nevhodných liekov pre starších ľudí (11). Následne sme porovnali počet 

priamych perorálnych antikoagulancií (DOAK), nízkodávkovanej kyseliny 

acetylsalicylovej (ASA), klopidogrelu, warfarínu, nesteroidových antiflogistík a 

kortikosteroidov u pacientov bez vhodnej indikácie pre IPP a u pacientov bez IPP v 

terapii. 

Dáta boli analyzované pomocou programu SAS Education Analytical Suite, 

verzia 9.3. T-test bol použitý na porovnanie priemerného veku, priemerného počtu 

všetkých liekov, potenciálne nevhodných liekov, dĺžky hospitalizácie a priemerného 

počtu komorbidít. Dvojvýberový Fisherov exaktný test bol použitý na porovnanie 

preskripcie DOAKov, nízkodávkovanej ASA, klopidogrelu, warfarínu, nesteroidových 

antiflogistík a kortikosteroidov u pacientov s IPP bez vhodnej indikácie a u pacientov bez 

IPP v terapii. Hodnota p < 0,05 bola považovaná za signifikantnú. 

 

 

VÝSLEDKY 

Do súboru sme zaradili 592 pacientov vo veku 65 rokov a viac. V analyzovanom 

súbore bolo 352 žien a 240 mužov. Priemerný vek pacientov bol 76,5 ± 7,2 roka s 

vekovým zložením od 65 po 97 rokov. Podiel pacientov mladších ako 85 rokov bol v 

sledovanom súbore 83,1%. Priemerný počet predpísaných liekov bol 8,3 (8,0 – 8,6), 

priemerný počet PIM podľa EU(7)-PIM zoznamu bol 1,6 (1,5 – 1,7) a podľa Beersových 

kritérii 1,3 (1,2 – 1,4). Celkovo 295 (49,8 %) pacientov malo predpísaný IPP a 297 (50,2 

%) pacientov nemalo predpísaný IPP. Najbežnejšie predpisovaným inhibítorom 

protónovej pumpy bol pantoprazol u 222 pacientov (75,3 %), omeprazol 65 % (22,0) 

a ezomeprazol 8 (2,7 %). Z týchto pacientov 130 (44 %) užívalo IPP pre vhodnú 

indikáciu a 165 (56 %) užívalo IPP napriek nevhodnej indikácii. Zistili sme štatistický 

rozdiel medzi pacienti s predpisom IPP bez vhodnej indikácie a pacientmi bez predpisu 

IPP. Priemerný vek pacientov s predpisom IPP bez vhodnej indikácie bol vyšší ako u 

pacientov bez predpisu IPP (77,5 oproti 76,0, p = 0,045). Priemerný počet liekov na 

pacienta bol vyšší u pacientov s predpisom IPP bez vhodnej indikácie ako u pacientov 

bez predpisu IPP (8,9 oproti 7,5, p < 0,001). Taktiež, bol vyšší priemerný počet PIM na 

pacienta podľa zoznamu EU(7)-PIM (2,0 oproti 1,2 p < 0,001) a Beersových kritérii (1,9 

oproti 0,8 p < 0,001) u pacientov s predpisom IPP bez vhodnej indikácie ako u pacientov 

bez predpisu IPP  (tabuľka 1). 
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Tabuľka 1: Porovnanie pacientov s inhibítorom protónovej pumpy bez vhodnej indikácie a 

pacientov bez predpisu inhibítora protónovej pumpy. *percentá v porovnaní s pacientmi 

s predpisom inhibítora protónovej pumpy s vhodnou indikáciou, †percentá v porovnaní so 

všetkými pacientmi s predpisom inhibítora protónovej pumpy, p  vypočítaná štatistická 

významnosť podľa t-testu, hodnota p < 0,05 bola považovaná za štatisticky významnú. 

 

 

 

 

 

Pacienti s predpisom IPP bez vhodnej indikácie častejšie užívali DOAK (25,9  % 

oproti 16,5 %,  p = 0,009) v porovnaní s pacientami bez predpisu IPP. Odlišný výsledok 

sme pozorovali pri použití nízkodávkovanej ASA. Pacienti s predpisom IPP bez vhodnej 

indikácie mali menej predpisov nízkodávkovanej ASA ako pacienti bez predpisu IPP 

(15,1 % oproti 32,7 %, p <0,001). Viacerým pacientov s predpisom IPP bez vhodnej 

indikácie bol predpísaný warfarín (13,3 % oproti 5,4 %, p = 0,004) a menej často 

klopidogrel (4,8 % oproti 15,2 %, p = 0,001) v porovnaní s pacientmi bez predpisu IPP. 

Kortikosteroidy boli predpisované častejšie pacientom s predpisom IPP bez vhodnej 

indikácie ako pacientom bez predpisu IPP (6,6 % oproti 1 %, p = 0,003). Nesteroidové 

protizápalové lieky boli predpísané 15 (5 %) pacientom bez predpisu IPP (tabuľka 2). 
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Tabuľka 2: Porovnanie liečiv s rizikom gastrointestinálneho krvácania u pacientov 

s inhibítorom protónovej pumpy bez vhodnej indikácie a pacientov bez predpisu inhibítora 

protónovej pumpy. p  vypočítaná štatistická významnosť podľa Fisherovho exaktného testu, 

hodnota p < 0,05 bola považovaná za štatisticky významnú. 

 

 

DISKUSIA A ZÁVER 

Výsledky poukázali na to, že viac ako polovica pacientov mala predpísané IPP 

bez vhodnej indikácie. Tento výsledok je podobný práci Ahrensa a kol. (1), v ktorej 58 % 

pacientov malo pri prepustení z nemocnice predpísané IPP bez správnej (vhodnej) 

indikácie. Vysokú frekvenciu predpisovania IPP bez vhodnej indikácie možno vysvetliť 

tým, že IPP sú považované za liečivá bez závažných nežiaducich účinkov. IPP sa často 

predpisujú ako profylaxia stresových vredov, keď sú pacienti akútne hospitalizovaní (12). 

Profylaktická terapia s IPP sa neukončí a IPP sa predpisujú pri prepustení do ambulantnej 

starostlivosti bez stanovenia dĺžky trvania liečby. Priemerný počet liekov používaných v 

terapii bol dôležitý faktor pre predpisovanie IPP bez vhodnej indikácie. Pacienti bez 

predpisu IPP mali v terapii významne menej liekov ako pacienti s predpisom IPP bez 

vhodnej indikácie. Tento výsledok je v súlade s ostatnými prácami, v ktorých autori 

zistili, že počet liekov na pacienta bol významným faktorom zvýšenej preskripcie IPP 

(12). Zistili sme takisto, že priemerný počet potenciálne nevhodných liekov predpísaných 

podľa EU(7)-PIM zoznamu ale aj podľa Beersových kritérii bol signifikantne vyšší 

u pacientov s predpisom IPP bez vhodnej indikácie ako u pacientov bez IPP v terapii. 

Obmedzenie preskripcie potenciálne nevhodných liekov pre starších pacientov by tak 

mohlo viesť k nižšej preskripcii inhibítorov protónovej pumpy bez vhodnej indikácie 

u starších ľudí. V analýze sme následne skúmali vzťahy medzi predpisovaním IPP a 

liekmi, ktoré môžu zvýšiť riziko krvácania. Zvýšené riziko krvácania z GIT pri užívaní 
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týchto liekoch by mohlo viesť k preventívnemu predpisovaniu IPP napriek nevhodnej 

indikácii (13). Zistili sme, že DOAK boli predpisované častejšie pacientom s predpisom 

IPP bez vhodnej indikácie ako pacientom bez IPP. Odporúčania neuvádzajú, že pacient 

by mal mať predpísaný vždy IPP, ak má v terapii DOAK. Podľa práce Bergama a kol. (9) 

predpisovanie IPP sa odporúča iba v prípadoch, keď užíva pacient s antiagregačnou 

liečbou súčasne antikoagulanciá alebo kortikosteroidy alebo má v anamnéze uvedené 

peptické vredové ochorenie. Preventívne predpisovanie IPP, ak je v terapii pacienta 

DOAK, sa môže vysvetliť potenciálne zníženým rizikom GIT krvácania.  Podobne boli 

kortikosteroidy predpisované viac u pacientov s IPP bez vhodnej indikácie ako 

u pacientov bez IPP. Tento výsledok je v súlade s prácou Delchera a kol. (12), v ktorej 

užívanie kortikosteroidov súviselo s nadmernou preskripciou IPP a s prácou Chia a kol. 

(14), v ktorej  pacienti liečení kortikosteroidmi užívali súbežne IPP bez vhodnej 

indikácie. Nie sú dostupné odporúčania, ktoré by uvádzali, že je výhodné rutinne 

predpisovať IPP pri terapii kortikosteroidmi, ak sa u pacienta nevyskytujú iné rizikové 

faktory. Preventívne predpisovanie IPP u starších pacientov, ktorí užívajú 

kortikosteroidy, sa môže opäť vysvetliť znížením rizika GIT krvácania. 

Výsledky práce potvrdzujú, že preskripcia IPP bez vhodnej indikácie predstavuje 

častý problém u starších ľudí. Vyšší celkový počet liekov v terapii, PIM podľa EU(7)-

PIM zoznamu a Beersových kritérii, užívanie DOAKov, warfarínu a kortikosteroidov sú 

faktory, ktoré vedú k preskripcii IPP bez vhodnej indikácie u starších ľudí. Nie sú 

dostupné jednoznačné odporúčania pre preskripciu IPP pri súbežnej terapii liečivami, 

ktoré môžu zvýšiť riziko krvácania z GIT. Je preto potrebné zhodnotiť individuálne 

potrebu IPP u každého staršieho pacienta. Je tiež potrebné starostlivo zvážiť riziká 

a prínos preskripcie IPP v dlhodobej terapii súbežne s liečivami, ktoré sú známe, že 

zvyšujú riziko krvácania z GIT u starších pacientov. Takto sa môžu minimalizovať riziká 

pre pacienta a náklady na zdravotnú starostlivosť. 
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Abstrakt: Cieľom našej pilotnej štúdie bolo v rámci projektu KOGNIMET-SK, 

hodnotenie kognitívneho stavu starších pacientov nad 60 rokov s metabolickým 

syndrómom (MetS). MetS bol charakterizovaný na základe kritérií IDF 2005 

(International Diabetes Federation Worldwide Definition of MetS, 2005). Na 

posudzovanie kognitívneho stavu pacientov sme použili kognitívne testy: 

Montreal Cognitive Assessment (MOCA) a Clock Drawing Test (CDT). Naša 

pilotná štúdia bola realizovaná vo verejných lekárňach a sociálnych zariadeniach 

pre seniorov na Slovensku. Celkový počet zaradených pacientov bol 323 pacientov 

(32 % mužov, 68 % žien). Medián veku respondentov bol 71 rokov (min. 60 – 

max. 95). MetS sme identifikovali u 22 % všetkých pacientov (n= 70). 

V súbore respondentov s MetS (MetS+) sme zaznamenali signifikantný  pokles 

kognitívnych funkcií, u 84 % pacientov použitím testu MOCA a u 60 % pacientov 

použitím testu CDT. V porovnávacom súbore pacientov bez MetS (MetS-) sme 

identifikovali zhoršený kognitívny výkon u 72 % respondentov (MOCA) a u 46 % 

(CDT). Vysokú prevalenciu zhoršeného výkonu v kognitívnych testoch aj 

u pacientov v súbore MetS- môžeme s veľkou pravdepodobnosťou pripisovať 

(okrem vplyvu prirodzeného starnutia), vplyvu jednotlivých komponentov MetS, 

nakoľko narastajúcim počtom komponentov MetS sme zaznamenali signifikantný 

pokles dosahovaného MOCA skóre (p<0,0004*). 
 

Summary: The aim of our pilot study was to assess of cognitive status of elderly 

patients with metabolic syndrome (MetS). MetS was classified according to 

International Diabetes Federation Worldwide Definition of MetS (2005). We used 

standardized validated cognitive screening tools of Montreal Cognitive 

Assessment (MOCA) and Clock Drawing Test (CDT). Our study was realized in 

random 323 respondents (32 % Male, 68 % Female) in community pharmacies and 

in the adult day care centres in Slovakia. The median age was 71 years (min. 60 – 

max. 95). We identified MetS in 22 % of patients (n= 70). We found significant 

cognitive decline in patients with MetS, 84 % according to MOCA and 60 % 

according to CDT. In group of patients without MetS we identified cognitive 
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decline in 72 % of individuals (MOCA) and in 46 % (CDT). High prevalence of 

lower cognitive performance also in MetS- subjects is probably caused by 

influence of individual MetS components. Increasing number of MetS components 

significantly decreasing achieved MOCA  scores (p <0.0004*). 

 

Kľúčové slová: metabolický syndróm, farmakoterapia, kognitívny skríning, kognitívne 

poruchy  

Keywords: metabolic syndrome, pharmacotherapy, cognitive screening, cognitive 

impairment 

 

 

ÚVOD 

Kognitívne poruchy predstavujú závažný globálny medicínsky a sociálny 

problém, ktoré sa často rozvíjajú v dôsledku chronických metabolických a 

neurodegeneratívnych ochorení (1,2). Najčastejšie príznaky sú zhoršenie pamäti, znížená 

pozornosť, problémy s učením, neschopnosť orientácie v čase a priestore, alebo znížený 

intelekt v značnej miere ovplyvňuje kvalitu života dotknutých pacientov. Predpokladaná 

patogenéza kognitívnych dysfunkcií je vaskulárna, neurodegeneratívna alebo ich 

vzájomná kombinácia (2-4). 

Pre výskyt kognitívnych porúch sú obzvlášť rizikoví starší pacienti a pacienti s 

kardiovaskulárnymi ochoreniami ako je hypertenzia, poruchy metabolizmu lipidov, 

diabetes 2. typu, obezita. Pri vzájomnej kombinácii týchto ochorení, pri výskyte tzv. 

metabolického syndrómu, je riziko mnohonásobne vyššie (1). Súčasné vedecké poznatky 

naznačujú úzke prepojenie medzi základným patofyziologickým mechanizmom MetS, 

inzulínovou rezistenciou, a poškodením kognitívnych funkcií (2-4). 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 (6-8). 

Inzulínová rezistencia znižuje hladinu inzulín-degradujúceho enzýmu (9), 

prispieva ku kumulácii ß-amyloidov a podporuje fosforyláciu τ-proteínu (6, 10), ktoré sú 

dominantné mechanizmy v patogenéze Alzheimerovej choroby (6). Inzulín má 

nezastupiteľnú úlohu pri regulácii metabolických procesov, pri regulácii príjmu potravy 

a telesnej hmotnosti a v dôsledku jeho pozitívneho účinku na plasticitu mozgu (11) má 

významný vplyv aj na kognitívne funkcie (12). 

Od 2/2018 prebieha na Slovensku projekt KOGNIMET-SK, v rámci ktorého sa 

realizuje kognitívny skríning pacientov nad 60 rokov vo verejných lekárňach a v 

zariadeniach pre seniorov na Slovensku. Hlavným cieľom projektu je overiť si možnosti 

a uskutočniteľnosť kognitívneho testovania v lekárenskej praxi a jeho potenciál pri 

identifikácii pacientov s MetS už s existujúcim, ale zatiaľ nerozpoznaným kognitívnym 

poškodením. 

Kognitívny deficit totiž môže negatívne vplývať na adherenciu pacientov  

k indikovanej liečbe a môže predstavovať významnú limitáciu pri poskytovaní 

farmaceutickej starostlivosti týmto pacientom. 

 

 

 

 



90 

 

METÓDY  

U každého zúčastneného pacienta sme zaznamenávali do vstupného formulára 

základné údaje - vek, pohlavie a kompletnú liekovú anamnézu v chronickej 

farmakoterapii. 

MetS sme identifikovali na základe kritérií IDF 2005 (13), ktoré sú modifikované 

pre európsku populáciu. Základným kritériom je prítomnosť centrálnej obezity, t.j. 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. 

Na posúdenie kognitívnych funkcií u jednotlivých respondentov sme použili  

kognitívne skríningové testy: 

Test MOCA (Montreal Cognitive Assessment) je rýchly, časovo nenáročný 

a  jednoduchý nástroj na zachytenie miernej kognitívnej poruchy (MCI). 

Tento komplexný skríningový test je zameraný na hodnotenie vizuálno-priestorových 

schopností, pamäť, pozornosť a koncentráciu, verbálnu plynulosť, koncepčné myslenie, 

oneskorené vybavovanie slov, počítanie a orientáciu (14).  

Test CDT (Clock Drawing Test), ktorý  je síce zdanlivo jednoduchý nástroj, ale 

v praxi je často používaný, 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). 

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 v rámci projektu KOGNIMET-SK, a bola 

realizovaná vo verejných lekárňach a sociálnych zariadeniach pre seniorov na Slovensku. 

Celkový počet zaradených pacientov bol 323 pacientov (32 % mužov, 68 % žien). Medián 

veku respondentov bol 71 rokov (min. 60 – max. 95). MetS sme identifikovali u 22 % 

všetkých pacientov (n=70). V súbore respondentov s MetS (MetS+) sme zaznamenali 

signifikantný  pokles kognitívnych funkcií, u 84 % pacientov použitím testu MOCA 

a u 60 % pacientov použitím testu CDT. V porovnávacom súbore pacientov bez MetS 

(MetS-) sme identifikovali zhoršený kognitívny výkon u 72 % respondentov (MOCA) a 

u 46 % (CDT). Vysokú prevalenciu zhoršeného výkonu v kognitívnych testoch aj 

u pacientov v súbore MetS- môžeme s veľkou pravdepodobnosťou pripisovať vplyvu 

jednotlivých komponentov MetS, nakoľko narastajúcim počtom komponentov MetS sme 

zaznamenali signifikantný pokles dosahovaného MOCA skóre (p <0,0004*). 
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Tabuľka 1: Charakteristika súboru pacientov. MetS = metabolický syndróm, MetS+ = súbor 

pacientov s MetS, MetS - = súbor pacientov bez MetS, MOCA =t est MOCA (Montreal Cognitive 

Assessment), CDT = test CDT (Clock Drawing Test). 

 

 

 
 

Tabuľka 2: Kognitívny výkon v teste MOCA vo vzťahu k prítomnosti MetS a jednotlivých 

komponentov MetS. MOCA = Montreal Cognitive Assessment, MetS = metabolický syndróm, 

OR = odds ratio. 

 

 



92 

 

 
 

Obrázok: Vzťah medzi počtom jednotlivých komponentov MetS a dosahovaným skóre v 

teste MOCA. 

 

 

DISKUSIA A ZÁVER 

Naša štúdia bola zameraná na hodnotenie kognitívnych funkcií u rizikových 

pacientov nad 60 rokov. Boli použité validované kognitívne skríningové testy – MOCA, 

CDT. Dosahované hodnoty sme porovnávali so súborom pacientov bez MetS. 

V našom súbore sme identifikovali nižšiu prevalenciu MetS (22 %), podľa 

klasifikácie IDF 2005, v porovnaní s výsledkami iných štúdií, ktoré uvádzajú výskyt 

v rozmedzí 37-60 % (16-18). Na druhej strane, naše výsledky sú v súlade so štúdiou 

Scuteri a kol. 2005 (19), ktorá použila odlišnú klasifikáciu MetS (ATP III). V súčasnosti 

je známe, že prevalencia MetS vekom stúpa (17, 20), ale podľa našich výsledkov sa stráca 

tento vzťah v populácii vo veku 60+, čo naznačuje, že v tejto populácii pacientov môžu 

mať vyššiu dominanciu práve iné faktory. 

Hlavným zistením našej štúdie je výsledok, že 56 % náhodnej populácie nad 60 

rokov (ako návštevníci verejných lekárni, resp. prijímatelia sociálnych služieb 

v zariadeniach pre seniorov) malo v kognitívnom teste MOCA nižší kognitívny výkon 

ako minimálne skóre považované za normálne (t.j. nižšie ako 24), podľa Bartoša 

a Fayette, 2018 (21). 

Ďalšie naše zistenia sú štatisticky významné a) subnormálne MOCA skóre 

u respondentov pokročilého veku; b) negatívny vplyv MetS na dosahované MOCA skóre; 

a c) pokles dosahovaného MOCA skóre narastajúcim počtom komponentov MetS. 

Kognitívny deficit u staršej populácii popisujú mnohé práce (2, 3, 22), ale 

v našom súbore sme pozorovali výrazne vyšší výskyt kognitívnych porúch (56 %) ako 

uvádzajú výstupy iných štúdii (16% Liu, He, Jiang a kol., 2015 (2), 22% Plassman a kol., 
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2008 (4), 16% podľa WHO (23). Naše zistenie, že pacienti s vyšším počtom 

komponentov MetS dosahovali signifikantne nižšie skóre v kognitívnom teste je v súlade 

so zistením čínskej štúdie (2). 

Negatívna korelácia medzi vekom a dosahovaným skóre v kognitívnom teste bola 

prítomná aj v našom súbore respondentov vo veku 60+, v súlade so záverom publikovanej 

štúdie (24). Vysvetlením sú nastávajúce zmeny pri fyziologickom starnutí mozgu (26) a 

zmenšením objemu bielej a šedej hmoty (27). Predpokladali sme, že prítomnosť 

metabolického syndrómu môže ďalej znižovať kognitívnu výkonnosť starších jedincov 

(2) prostredníctvom zmien metabolizmu mozgu zhoršovaním krvného zásobenia mozgu 

(28, 29) a/alebo progresiou neurodegeneratívnych procesov (30). Závery našej štúdie 

potvrdzujú túto hypotézu. Aj keď je tento pokles mierny, zhoršenie existujúceho 

kognitívneho poškodenia súvisí s MetS a v neskoršom živote by mohlo ďalej ovplyvniť 

činnosti každodenného života dotknutých  pacientov. 

Iné štúdie uvádzajú, že inštitucionalizácia (31, 32) a polyfarmácia (33) sú ďalšie 

faktory, ktoré majú významný vplyv na kognitívne zhoršenie u starších pacientov. 

Výsledky týchto štúdii uvádzajú nižšiu kognitívnu výkonnosť u inštitucionalizovaných 

starších respondentov v rozmedzí 38,2-97 % (31, 32). V našej populácii bolo 31 % 

inštitucionalizovaných účastníkov. U tejto subpopulácie sme zaznamenali nižší 

kognitívny výkon  v teste MOCA v 90 % prípadov. 

Prierezová štúdia preukázala, že polyfarmácia koreluje s vyššou prevalenciou 

kognitívneho zhoršenia nezávisle od toho, či respondenti žijú nezávisle, v domácom 

prostredí, alebo sú umiestnení v zariadeniach (33). Miera polyfarmácie v tejto štúdii bola 

81 % a u 48 % populácie bol preukázaný pokles kognitívnych funkcií. V našej vzorke 

198 respondentov (61 %) užívalo štyri a viac liekov (kritériá pre polyfarmáciu, podľa 

citovanej štúdie) a 135 (68 %) z nich dosahovalo nižšiu kognitívnu výkonnosť v teste 

MOCA. 

Naše výsledky preukázali, že prítomnosť metabolického syndrómu, ako aj jeho 

komponentov prispievajú  k zhoršeniu kognitívnych funkcií pacientov. Výsledky projektu 

KOGNIMET-SK tiež naznačujú, že je možné uskutočniť tento druh testovania vo 

verejných lekárňach. Posudzovanie kognitívneho stavu pacientov je dôležitým nástrojom 

na identifikáciu rizikových skupín pacientov, ktorý potrebujú špecifický prístup pri 

poskytovaní lekárenskej starostlivosti. 
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