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EDITORIÁL
Vážení čitatelia,
dňa 12. marca 2019 bolo slávnostným krstom uvedené do života prvé číslo vedeckého časopisu
Folia Pharmaceutica Cassoviensia. Podujatie otvorila rektorka UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr.
Jana Mojžišová, PhD., ktorá vo svojom príhovore zdôraznila jedinečnosť a dôležitosť tohto časopisu.
Krstným otcom časopisu sa stal RNDr. Anton Bartunek, ktorý symbolicky pokrstil časopis lupeňmi
kvetov a tabletami. Na záver svojho príhovoru všetkých prítomných veľmi milo prekvapil a odkryl
bustu známeho lekárnika Jána Webera, ktorú nášmu časopisu daroval. Za dar veľmi pekne ďakujeme.
Ján Weber bol uznávaným prešovským lekárnikom, spisovateľom a richtárom a jeho bustu vystavíme
vo Farmaceutickom pavilóne UVLF v Košiciach.
Omne initium est difficile. Každý začiatok je neľahký, avšak držíte v ruke nové číslo mladého vedeckého
časopisu s farmaceutickým a biomedicínskym zameraním Folia Pharmaceutica Cassoviensia, ktorého
bohatý obsah Vás určite milo prekvapí.
Pozývam Vás putovať novými témami, ktoré sme si pre Vás v redakcii pripravili.
Nakoľko enviromentálne, genetické a imunologické faktory sú možnými príčinami mnohých
ochorení so stúpajúcim výskytom, prvá kazuistika sa zaoberá prípadom pacienta s Crohnovou
chorobou, u ktorého bola konvenčná liečba neúčinná a druhá analyzuje farmakoterapiu pacientov so
schizofrenickým ochorením. Následne sa môžete dočítať aj o zaujímavých výsledkoch retrospektívnej
analýzy viac ako 600 receptúrnych blankiet pacientov trpiacich na atopickú dermatitídu, prípadne sa
bližšie oboznámite s problematikou syntetických organických farbív, ich stanovením a ich možným
negatívnym účinkom na ľudský organizmus. V tomto čísle sa dočítate aj o metóde testovania účinku
toxických látok na modelový organizmus a o biologických účinkoch extraktov vybraných rastlín.
Pevne verím, že Vás zaujme aj článok o pozitívnych účinkoch tokajských vín – Lipovina, Furmint
a Muškát žltý na ľudský organizmus.
Prajem Vám príjemné čítanie.

		
			

prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
výkonná redaktorka

EDITORIAL
Dear readers,
on March 12th, 2019 the first issue of Folia Pharmaceutica Cassoviensia, a new scientific journal,
was introduced in a celebration of journal launch.
The event was opened by a speech of Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., the rector of
the UVLF in Košice, who emphasized journal’s uniqueness and importance. The role of a journal’s
godfather was given to RNDr. Anton Bartunek, who symbolically showered the issue with flower petals
and pills. He ended his speech with a nice surprise – he uncovered a bust of a famous pharmacist Ján
Weber, a gift to our journal, for which we wish many thanks. Ján Weber was a well-known pharmacist
from Prešov, though not only the pharmacist, but also a writer and a reeve of Prešov. The bust will be
exposed in the Pharmaceutical pavillion of the UVLF in Košice.
Omne initium est difficile. Each beginning is difficult. However, now you are holding a new issue of
Folia Pharmaceutica Cassoviensia, a young scientific journal with pharmaceutical and biomedicinal
focus right in your hands. I hope that the contents will be a nice surprise for you.
I invite you to wander through a wide range of new topics we collected for you in our editorial
office.
Because the environmental, genetic and immunological factors belong to the possible causes of
many diseases with an increasing incidence, our first case study deals with a case of a patient suffering
from Crohn’s disease, with whom the conventional therapy was ineffective, while the next case study
analyzes a patient with a schizophrenic disease. Afterwards you can read about interesting results of
a retrospective analysis of more than 600 prescriptions of patients suffering from atopic dermatitis
or alternatively you can have a closer look into the issue of synthetic dyes, their determination and
possible negative effects on human organism. In this issue you will also find information about a
method of testing the effects of toxic substances on a model organism or the biological effects of the
selected plant extracts.
I strongly believe that you will also be captured by the article about positive effects of Tokaj wines
– Lipovina, Furmint and Muškát Žltý – on human organism.
I wish you a pleasant reading.

		
			

Prof. Zita FAIXOVÁ, DVM, PhD.
Managing Editor
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THE HEALTH BENEFITS OF WINE GRAPE CULTIVARS – FURMINT,
LIPOVINA AND MUŠKÁT ŽLTÝ
Eftimová, J.1, Eftimová Z.2, Vaľovská, Ľ.1
University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Department of Pharmacognosy and Botany
Komenského 73, 041 81 Košice
2
Slovak University of Agriculture in Nitra, Department of Genetics and Plant Breeding
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
The Slovak Republic

1

jarmila.eftimova@uvlf.sk

ABSTRACT
In the experiment we analyzed leaves and stems
of Tokaj cultivars of ʼMuškát žltýʼ(Yellow Muscat),
ʼFurmintʼ and ʼLipovinaʼ grown in the Tokaj wine
region, where the botrytis wine has been produced
for centuries. We measured the total amount of
polyphenols using the spectrophotometer and also
the antioxidant activity in the extracts of the leaves
and the stems of these varieties. The total amount
of polyphenols was measured in the aqueous leaf
extract (0.494 ± 0.006 %) and in the stems (0.291 ±
0.06 %) of the ᾽Furmint᾽ cultivar. Using the DPPH
method, the highest antioxidant activity was
determined in the ethanol extract of the leaves of
Yellow Muscat (86.27 ± 0.03 %). Using the PRAC
method we determined the highest antioxidant
activity (78.93 ± 2.35 %) in the ethanol extract
of the stems of ʼMuškát žltýʼ. We found that the
leaves and stems of ʼMuškát žltýʼ, ʼFurmintʼ

and ʼLipovinaʼ are rich in polyphenols, have
antioxidant activity and can be recommended as a
prevention of diseases caused by oxidative stress.
Key words: antioxidant activity; Furmint;
Lipovina; Muškát žltý; polyphenols
INTRODUCTION
Growing of Vitis vinifera L. is affected by the
soil, and also climatic and topographic factors. Vine
growing cycle starts with sprouting and a phenophase
of lengthening the growth when annual shoots and
leaves are created. Till the beginning of flowering, the
annual shoots have 8 – 7 leaves and after flowering
they have 10 – 20 leaves (Eftimová, 2000; Pavloušek,
2011). Vine in the Tokaj wine region is grown on a
rhyolite tuff and a weathered andesite at an altitude
of 105 – 320 m a.s.l. ʼFurmintʼ (65 %), ʼLipovinaʼ
(25 %), ʼMuškát žltýʼ (10 %) (Eftimová, 2008)
belong to the basic Tokaj varieties. ʼLipovinaʼ
7

sprouts are late, they ripen by the end of October.
The ʼFurmintʼ cultivar ripens in the second half of
October. The time of ripening of ʼMuškát žltýʼ is the
second half of September (Pospišilová, 1981). Kraus
(2000) states that if the area of a leaf is larger, there is
a lower productivity of assimilation. The acccumulated
assimilates in leaves decelerate the creation of
others. Grape is rich in polyphenols (flavones,
isoflavones, flavanoles, flavanones, anthocyanins,
proantocyanydes, galo- and ellagitannins, stilbenes,
lignans and phenolic acids) which have antioxidant
properties (Košťálová et al., 2012). Recently, herbal
polyphenols have been used against a number of
diseases and play an important role in prevention and
also treatment of many diseases; therefore, they have
become the object of our interest.
MATERIALS AND METHODS
The material that was used for the analyzes
consisted of leaves and stems of ʼMuškát žltýʼ,
ʼFurmintʼ and ʼLipovinaʼ harvested in the village
of Viničky (105 m a.s.l.) and in the highest area of
Veľká Tŕňa (320 m a.s.l.). Sampling of the leaves and
stems was implemented on July 3, 2015. We made
an aqueous and an ethanol extract from 100g of
dry milled drug leaves and sprouts. The antioxidant
activity of the extracts was determined by the methods
of DPPH and PRAC.
Determination of antioxidant activity by the
DPPH method
We added 300 µl of DPPH to 10 µl of the sample
extract, and after three minutes of incubation we
measured absorbance at 517 nm in comparison with
a control solution. The antioxidant activity was
determinend as a reduction of DPPH and calculated
by the following formula:
% reduction of DPPH radical = 100 – [(As /Ac) x
100]
(As – absorbance of the sample; Ac – absorbance of
the control solution)

8

Determination of antioxidant activity by the
PRAC method
We added 128 µl of 1.2 molar sulfuric acid
(H2SO4) to the required amount of the sample
(10 µl) taken from each of the relevant extracts,
and subsequently we added 60 µl of 0.006 of molar
potassium permanganate (KMnO4). We carried
out the measurement at a wavelength of 540 nm
three times in a row. The antioxidant activity was
determinend as a reduction of KMnO4 and calculated
by the formula:
% reduction KMnO4 = 100 – [(As /Ac) x 100]
(As – absorbance of the sample; Ac – absorbance of
the control solution)
Determination of total polyphenols by the FC
method
We added 200 µl of sodium carbonate (Na2CO3)
and 20 µl of FC to the 15 ml of the sample. After 2
minutes of incubation we measured absorbance (A)
at maximum of 750 nm, while water (respectively
ethanol) was the control solution. We did the arithmetic
mean from the obtained results and the polyphenol
content was calculated from the calibration curve,
which represented the dependence of absorbance on
the concentration of quercetin.
RESULTS AND DISCUSSION
There is a quite great amount of publications
dealing with the analysis of Tokaj vine, but only a little
attention is dedicated to the leaves of Vitis vinifera
L., and the varieties of ʼMuškát žltýʼ, ʼFurmintʼ
and ʼLipovinaʼ. In the extracts from the leaves and
stems of ʼFurmintʼ, ʼLipovinaʼ and ʼMuškát žltý
we measured the total amount of polyphenols via
spectrophotometer and the antioxidant activity by
the methods of DPPH and PRAC. By the DPPH
method we measured the antioxidant activity that
was higher in the ethanol solutions and lower in the
aqueous solutions of the leaves (see Fig. 1). The
highest antioxidant activity measured by the DPPH
method was showed in the ethanol extract of ʼMuškát

Fig. 1: Antioxidant activity of the aqueous and ethanol extracts from the leaves measured by the DPPH method

Fig. 2: Antioxidant activity of aqueous and ethanol extracts from the stems measured by the DPPH method

žltýʼ (86.27 ± 0.03 %), but in the aqueous extract
we recorded the lowest antioxidant activity (68.00 ±
0.04 %). The water and ethanol extract of ʼLipovinaʼ
showed approximately the same antioxidant activity.
Using the DPPH method we found the highest
value in antioxidant activity of the aqueous extract of
the stems of ʼFurmintʼ (68.77 ± 0.02 %). The ethanol
and water extract of the stems of ʼMuškát žltýʼ

showed approximately the same antioxidant activity
(see Fig. 2).
In the experiment we also verified the measurement
of antioxidant activity by the PRAC method. We
found that in the ethanol extracts from the leaves of
ʼFurmintʼ, ʼLipovinaʼ, ʼMuškát žlýʼ approximately
the same amount of antioxidant activity was
determined. The highest value (84.54 ± 0.3 %) was
9

Fig. 3: Antioxidant activity of the aqueous and ethanol extracts from the leaves measured by the PRAC method

Fig. 4: Antioxidant activity of the aqueous and ethanol extracts from the stems by the PRAC method

showed in the ethanol extract of the leaves of ʼMuškát
žltýʼ. The average value of the ability to quench free
radicals was found in the aqueous extracts (67.65 %)
and in the ethanol extracts (83.71 %) (see Fig. 3).
The highest recorded ability to quench free radicals
was observed in the ethanol extract of the stems
of ʼMuškát žltýʼ (78.93 ± 2.31 %). In the aqueous
extracts of the stems of ʼMuškát žltýʼ and ʼLipovinaʼ
10

we found a significant drop of the activity compared
to the activity in the ethanol extract. The antioxidant
activity in the ethanol extract of ʼFurmintʼ was lower
than in the aqueous extract (see Fig. 4).
In leaves and stems we determined the total content
of polyphenols that contribute to the antioxidant ones.
Many authors attribute antibacterial, antifungal and
cytostatic effects to polyphenols (Košťalová, 2012).

Fig. 5: The amount of polyphenols in the aqueous and ethanol extracts of the leaves

Fig. 6: The amount of polyphenols in the aqueous and ethanol extracts of the stems

The highest amount of polyphenols had the
aqueous extracts of the leaves of ʼFurmintʼ(0.494 ±
0.06 %) and ʼLipovinaʼ (0.478 ± 0.04 %). The ethanol
extract of ʼLipovinaʼ showed the lowest amount of
polyphenols (0.162 ± 0.02 %) (see Fig. 5).
The aqueous extract of ʼFurmintʼ stems showed
the highest amount of polyphenols (0.291 ± 0.06
%), but in its ethanol extract the lowest amount of

polyphenols was measured (0.055 ± 0.04 %) (see Fig.
6).
Differences in the antioxidant activity of
leaves, fruits and wine shoots exist due to the
different proportions of polyphenols and other nonpolyphenolic antioxidants (Dávalos et al., 2005).
Loizzo et al. (2016) in their study evaluated the
chemical composition and the antioxidant activity
11

of six Italian grapevine leaves extracts (Arvino,
Gaglioppo, Greco Nero, Magliocco Canino, Magliocco
Dolce, and Nocera). The HPLC analyzes revealed
quercetin as a dominant constituent (127.52 – 187.33
mg.kg–1) followed by rutin (55.99 – 143.67 mg.kg–1).
The antioxidant activity was determined using the
DPPH, ABTS and FRAP methods and the β-carotene
bleaching tests. Gaglioppo showed the highest
radical scavenging ability with IC50 of 7.2 and 19.1
μg.ml–1, for the DPPH, respectively ABTS. Based on
the obtained results, grape leaves should be considered
an interesting ingredient for the development of
functional food products.
In some European countries, vine leaves were
used in the treatment of diarrhoea (Basoglu, 1996),
reduction of lipid and protein brain damage (Dani,
2010), hypertension (Orhan, 2007), reducing
a level of glucose in diabetic patients (Orhan,
2007), bleeding, varicose veins (Kosar, 2007) or
inflammatory processes (Baytop, 1999). The high
polyphenolic potential and significant antioxidant and
antimicrobial activities of leaves collected in August
offer possibilities for their application in preventing
oxidative deterioration (Charach, 2011). Based on
our results we can recommend the use of the leaf and
the stem of Vitis vinifera L. for preparation of the
aqueous and ethanol extracts which could be used in
prophylaxis of civilisation diseases.
CONCLUSION
In the aqueous and ethanol extracts of Tokaj
cultivars of ʼMuškát žltýʼ, ʼFurmintʼ and ʼLipovinaʼ
we measured the polyphenol content and the ability of
quenching free radicals. On the basis of the analysis
we can confirm the high polyphenol content and the
significant antioxidant activity. Therefore, they can
be used to improve human health.
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NEFROPROTEKTÍVNE ÚČINKY EXTRAKTOV VYBRANÝCH RASTLÍN
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Šnajderová, Z.1, Marcinčáková, D.1, Schusterová, P.2, Legáth, J.1
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ABSTRAKT
Cieľom predloženej štúdie bolo overiť
potenciálny nefroprotektívny účinok vybraných
rastlín, ako sú repík lekársky (Agrimonia
eupatoria), katarant ružový (Catharanthus
roseus), breza previsnutá (Betula pendula)
a púpava lekárska (Taraxacum officinale)
na modelovej bunkovej línii králičích obličkových
buniek RK13 (Rabbit Kidney Cells). Bunky
boli vystavené účinkom vybraných extraktov
rastlín v koncentrácii 200 mg.l-1 pri súčasnej
expozícii amfotericínom B v koncentrácii
0,2 mg.l-1 počas 48 hodín. Monitorovaním ošetrených buniek v reálnom čase pomocou xCELLigence
systému neboli zaznamenané protektívne účinky.
Prostredníctvom kolorimetrického MTT testu
sme zistili zvýšenú metabolickú aktivitu buniek
po ošetrení extraktmi katarantu (117 ± 7,39 %),
14

repíka (103,92 ± 13,81 %), listu púpavy (102,98 ±
7,36 %), mydlice (101,63 ± 11,45 %). Po ošetrení
samotným amfotericínom B klesla metabolická
aktivita na hodnotu 70,42 ± 4,05 %, ale mierne
zvýšená metabolická aktivita bola pozorovaná
pri kombinácii s mydlicou (72,41 ± 3,32 %) a s repíkom (71,03 ± 6,56 %).
Kľúčové slová: amfotericín B; etanolový
extrakt; MTT; obličky; xCELLigence
ABSTRACT
The aim of this study was to verify
nephroprotective action of the selected ethanolic
extract of plants, such as Agrimonia eupatoria,
Catharanthus roseus, Betula pendula or Taraxacum
officinale in a 200 mg.l-1 concentration on a model
cell line of RK 13 Rabbit Kidney Cells. The

cells were simultaneously exposed to extracts in
a concentration of 200 mg.l-1 and to an amphotericin
B at a concentration of 0,2 mg.l-1 for 48 hours.
No protective effects were observed during
monitoring the cells via xCELLigence system.
Increased metabolic activity was observed using
colorimetric MTT test after exposition to extracts
of catharanthus (117 ± 7.39 %), agrimony (103.92
± 13.81 %), dandelion leaf (102.98 ± 7.36 %) and
soapwort (101.63 ± 11.45 %). After amfotericin
B addition, metabolic activity decreased to 70.42
± 4.05 %, but increased metabolic activity was
observed after combination of amphotericin B and
soapwort (72.41 ± 3.32 %) or in combination with
agrimony (71.03 ± 6.56 %).

a kol., 2014). V rastlinnej ríši existuje množstvo
rastlín s potenciálnym nefroprotektívnym účinkom,
ale konkrétny mechanizmus nefroprotektivity
nie je zatiaľ známy. Viacero štúdií sa domnieva,
že za nefroprotektívny účinok sú zodpovedné
antioxidačné a pravdepodobne aj protizápalové
vlastnosti rastlín (Pietta, 2000; Correia a kol., 2005;
Colle a kol., 2012; Shiju a kol., 2013). Cieľom
štúdie bolo zistiť potenciálny nefroprotektívny
účinok vybraných rastlinných extraktov v reálnom
čase pomocou xCELLigence systému (ACEA
Bioscience, Kalifornia) a zároveň kolorimetricky
pomocou MTT testu (3-(4,5-dimetyltiazol-2-yl)
-2,5-difenyltetrazolium bromid) stanoviť vplyv
rastlinných extraktov na metabolickú aktivitu buniek.

Key words: amphotericin B; ethanol extract;
kidney; MTT; xCELLigence

MATERIÁL A METÓDY

ÚVOD
V súčasnosti existuje viacero hepatoprotektív,
ktoré sa v praxi bežne používajú a sú zaužívané
lekármi v terapeutických postupoch. Obličky rovnako
ako pečeň sú životne dôležitým orgánom. Využívanie nefroprotektív nie je natoľko rozšírené, aby
sme sa s nimi bežne stretli v klinickej praxi. Medzi
nefrotoxické látky nepatria len toxíny, ale aj bežne
užívané liečivá, napríklad gentamycín, amfotericín,
flukonazol, cisplatina, paracetamol (Lukáč a kol.,
2006; Naughton, 2008). Väčšina nefropatií končí
posledným štádiom zlyhania obličiek. Takéto zlyhanie
môže byť oddialené včasnou prevenciou. Existuje
viacero látok s nefroprotektívnym účinkom alebo
viacero opatrení, ktorými možno oddialiť zlyhanie
obličiek (Hannedouche a kol., 2005). Nefroprotektívny
účinok bol potvrdený napríklad N-acetylcysteínom,
ktorý sa v súčasnosti bežne používa ako
mukolytikum, ale aj ako nefroprotektívum pri RTG
vyšetrení s použitím jódových kontrastných látok.
Okrem N-acetylcysteínu sa v súčasnosti využívajú
u pacientov s ochorením obličiek lieky s obsahom
pentoxifylínu (Barrios a kol., 2010; Santana-Santos

V štúdii boli použité etanolové extrakty rastlín
s koncentráciou 200 mg.l-1 – repík lekársky
(Agrimonia eupatoria, Rosaceae), mydlica lekárska
(Saponaria officinalis, Caryophyllales), list, koreň
a kvet púpavy lekárskej (Taraxacum officinale,
Cichoriaceae), katarantus ružový (Catharanthus
roseus, Apocynaceae), Breza previsnutá (Betula
pendula, Betulaceae) zakúpené od firmy Calendula,
Nová Ľubovňa, Slovensko. Štandard amfotericínu
B (Sigma Aldrich, Nemecko) bol nariedený
v 1 % dimetylsulfoxide (DMSO) na koncentráciu
0,2 mg.l-1. Ako modelová bunková kultúra bola
použitá línia králičích obličkových epitelových buniek
RK13 (Rabbit Kidney Cells, ATCC® CCL-37™)
a kultivovaná bola v EMEM médiu (Earl’s Minimal
Esential Medium, Lonza, Belgicko) s obsahom
10 % (10 ml) fetálneho bovinného séra (FBS),
1 % L-glutamínu, 0,1 % gentamycínu, 0,5 %
amfotericínu B a 1 % penstrepténu. Kultivácia
prebiehala pri teplote 37 °C v atmosfére s 5 %
obsahom CO2, 3 – 4 dni. Bunky po 24-hodinovej
kultivácii boli ošetrené samotnými extraktmi aj
v kombinácii s amfotericínom B po dobu 48 hodín.
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xCELLigence systém (real-time cell analyser –
RTCA)
Na sledovanie zmien buniek v reálnom čase
sme použili systém xCELLigence. Zlaté elektródy
umiestnené na dne jamiek E-platničiek zaznamenávali
zmeny odporu adherovaných buniek počas celej
doby experimentu (72 hodín). Do 16-jamkových
E-platničiek (ACEA Bioscience, San Diego,
Kalifornia) sme najprv napipetovali 100 µl KKM
pre zmeranie backgroundu. Platničky boli vložené
do stanice umiestnenej v inkubátore s konštantnou
teplotou 37 °C a atmosférou s 5% obsahom CO2.
Po odmeraní backgroundu sme do každej jamky
pridali 15 000 buniek (v 50 µl bunkovej suspenzie).
Systém xCELLigence počas celého experimentu
sledoval a zaznamenával zmeny napätia na dne
každej jamky (Barcellini-Couget a kol., 2013). Po 21
hodinovej kultivácii boli bunky ošetrené testovanými
látkami. Ku médiu (50 µg) boli pridané extrakty
samotné, amfotericín B alebo extrakty v kombinácii
s amfotericínom B. Ku kontrolným bunkám bolo
pridané len čisté médium tak, aby výsledný objem
v jamke bol 200 µl. Softvér zaznamenával zmeny v
adherencii buniek do grafov. Každá krivka v grafe
predstavovala namerané zmeny v impedancii, a tým
aj v indexe (CI) buniek nachádzajúcich sa v jamke.
Hodnoty CI boli zjednotené na normalizovaný
bunkový index (NCI), ktorý predstavuje bunkový
index v čase ošetrenia testovanými látkami (Xing
a kol., 2006).
MTT test
Súbežne s predchádzajúcim experimentom sme
vykonali kolorimetrický MTT test (Mosmann, 1983).
Použité boli bunky z rovnakej pasáže. Bunky boli
nasadené do 96-jamkovej platne (Greiner, Sigma
Aldrich, Nemecko), ošetrené rovnako v 21. hodine
experimentu. Po následnej 24 hodinovej expozícii
buniek testovaným látkam boli bunky premyté 100 µl
PBS. Po pridaní 90 µl KKM a 10 µl MTT farbiva v
koncentrácii 5 mg.l-1 prebehla 4 hodinová inkubácia.
Za účelom rozpustenia vzniknutého formazanu sme
pridali 100 µl DMSO. Nakoniec sme pridali 12,5 µl
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glycerínového pufra do každej jamky a absorbancia
bola meraná pomocou Synergy HT spektrofotometra
pri 570 nm. Namerané hodnoty v jednotlivých
jamkách boli prepočítané na hodnotu metabolickej
aktivity (%).
Štatistické spracovanie výsledkov
Výsledky boli vyjadrené ako priemerné hodnoty
3 meraní. Na štatistické spracovanie bol použitý
program GrafPad Prism 5.0 (2007), jednocestný
Anova test. Hodnota P < 0,05 sa považovala
za štatisticky významný rozdiel.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Počas celej doby expozície buniek rastlinným
extraktom a amfotericínu B boli zmeny zaznamenávané systémom xCELLigence. Bol pozorovaný
signifikantný pokles CI v porovnaní s kontrolnými
bunkami (P < 0,05). Hodnoty CI v 24. a 48. hodine
expozície sú uvedené v tabuľke 1. Všetky sledované
látky spôsobili signifikantný pokles CI v porovnaní s kontrolnými bunkami. Vyššie hodnoty CI
v porovnaní s CI po expozícii samotnému
amfotericínu B neboli pozorované ani po ošetrení
buniek v kombinácii amfotericínu B s rastlinnými
extraktmi, práve naopak, CI ešte viac poklesol (P <
0,05). Pozitívny vplyv na adherenciu a proliferáciu
buniek teda nebol zaznamenaný.
Stanovenie metabolickej aktivity buniek bolo
vykonané v 24. hodine expozície buniek rastlinným
extraktom, amfotericínu B a ich vzájomnými
kombináciami. Obrázok 1 graficky znázorňuje
hodnotu metabolickej aktivity obličkových buniek
24 hodín po ošetrení jednotlivými vzorkami.
V porovnaní s kontrolou bola metabolická aktivita
zvýšená po ošetrení extraktmi katarantu, repíka,
listu púpavy a mydlice. Zvýšenie oproti účinku
samotného amfotericínu B bolo zaznamenané pri
jeho kombinácii s mydlicou a repíkom. Ostatné
kombinácie amfotericínu B s extraktmi katarantu,
brezy, kvetu, listu a koreňa púpavy spôsobili
zníženie metabolickej aktivity buniek v porovnaní

so samotným amfotericínom B (P < 0,05).
V našom experimente sme zaznamenali zvýšenú
metabolickú aktivitu buniek po expozícii extraktom
24. h
48. h
listu púpavy a repíka, čo by mohlo byť spôsobené
Kontrola
1,85 ± 0,08
1,71 ± 0,10*
aj ich vysokou antioxidačnou aktivitou, za ktorú
AmfB
1,08 ± 0,13* 1,07 ± 0,15*
sú zodpovedné flavonoidy prítomné v rastlinách.
Katarantus
1,30 ± 0,21
1,13 ± 0,21*
Prevaha oxidačného stresu nad antioxidačnou obranou
Katarantus + AmfB
1,02 ± 0,13* 1,02 ± 0,13*
sa spája so zápalom, karcinómom a koronárnymi
Mydlica
0,91 ± 0,10* 0,86 ± 0,10*
ochoreniami a práve flavonoidy sú zodpovedné
našom experimente
zvýšenú metabolickú aktivitu buniek po
Mydlica + V
AmfB
1,02 ± 0,04* sme
0,10zaznamenali
± 0,04*
za prospešný účinok pri liečbe týchto ochorení (Pietta,
Repík
± 0,13*
± 0,13* čo 2000).
expozícii extraktmi1,14
listu
púpavy1,01
a repíka,
by mohlo byť spôsobené aj ich vysokou
Repík + AmfB
0,85 ± 0,13* 0,85 ± 0,10*
Niektoré látky
obsiahnuté
v rastlinách
(saponíny,
antioxidačnou aktivitou, za ktorú sú zodpovedné flavonoidy
prítomné
v rastlinách.
Prevaha
List púpavy
0,93 ± 0,04* 0,84 ± 0,02*
slizy, triesloviny) môžu narušiť adhéziu buniek
oxidačného stresu nad antioxidačnou obranou sa spája so zápalom, karcinómom
List púpavy + AmfB
0,88 ± 0,12* 0,85 ± 0,12*
na elektródy a tým ovplyvniť výsledky (Hagerman,
a
koronárnymi
ochoreniami
a
práve
flavonoidy
sú
zodpovedné
prospešný účinok
pri liečbe
Kvet púpavy
1,01 ± 0,17* 1,01 ± 0,19*
1992).
Účinkomzaspomenutých
látok mohlo
dôjsť ku
zníženiu adherencie buniek na zlaté mikroelektródy,
Kvet
púpavy
+ AmfB(Pietta,
1,12 2000).
± 0,15* 1,12 ± 0,21*
týchto
ochorení
a to mohlo byť príčinou namerania nižších hodnôt.
± 0,04*
Koreň púpavy
0,95 obsiahnuté
± 0,05* 0,87
Niektoré látky
v rastlinách
(saponíny,
slizy, triesloviny) môžu narušiť
Tabuľka 2 sumarizuje výsledky dosiahnuté
Koreň púpavy + AmfB 0,77 ± 0,01* 0,78 ± 0,03*
adhéziu buniek na elektródy a tým ovplyvniť
výsledky (Hagerman, 1992). Účinkom
použitím oboch metód. Percentuálne vyjadrenie
0,84 ± 0,08* 0,74 ± 0,06*
Breza
spomenutých látok 0,81
mohlo
dôjsť ku zníženiu adherencie
buniek
na zlaté
mikroelektródy,
a to
stanovených
hodnôt
uľahčuje
porovnanie výsledkov.
± 0,02* 0,76 ± 0,03*
Breza + AmfB
mohlo byť príčinou namerania nižších hodnôt. Hodnoty boli prepočítané pomocou kontrolných
AmfB – amfotericín B
buniek (100 %). Pri hodnotení zmien CI, teda
± smerodajná odchýlka
adherencie, sme zaznamenali výrazný pokles oproti
* štatisticky významný rozdiel P < 0,05
Tab. 1: Hodnoty bunkového indexu v 24. a 48. hodine
od ošetrenia amfotericínom B

Obr. 1: Výsledky MTT testu (nm)
Obr. 1: Výsledky MTT testu (nm)

Tabuľka č. 2 sumarizuje výsledky dosiahnuté použitím oboch metód. Percentuálne
vyjadrenie stanovených hodnôt uľahčuje porovnanie výsledkov. Hodnoty boli prepočítané
pomocou kontrolných buniek (100 %). Pri hodnotení zmien CI, teda adherencie, sme 17
zaznamenali výrazný pokles oproti kontrolným bunkám po ošetrení všetkými extraktmi,
zatiaľ čo MTT test preukázal zvýšenie metabolickej aktivity oproti kontrole po ošetrení

Tab. 2: Porovnanie zmien CI a metabolickej aktivity v 24. hodine expozície (%)
Vzorka

% CI

± sd

AmfB

58,74

± 6,02

70,42

± 4,05

Katarantus

71,19

± 9,15

117,75

± 7,39

Katarantus + AmfB

55,92

± 6,07

66,13

± 7,09

Mydlica

49,56

± 4,46

101,63

± 11,45

Mydlica + AmfB

55,99

± 1,72

72,41

± 3,32

Repík

62,40

± 5,90

103,92

± 13,81

Repík + AmfB

46,36

± 4,63

71,03

± 6,59

List púpavy

51,04

± 1,70

102,98

± 7,36

List púpavy + AmfB

47,91

± 5,41

67,15

± 5,70

Kvet púpavy

58,01

± 7,42

75,32

± 6,11

Kvet púpavy + AmfB

60,14

± 6,63

57,42

± 3,52

Koreň púpavy

51,07

± 2,07

89,44

± 19,77

Koreň púpavy + AmfB 41,31

± 0,24

65,30

± 2,84

Breza

45,35

± 3,66

75,93

± 9,27

Breza + AmfB

43,49

± 1,05

62,76

± 6,29

% met. aktivity

± sd

AmfB – amfotericín B
± smerodajná odchýlka
* štatisticky významný rozdiel P < 0,05

kontrolným bunkám po ošetrení všetkými extraktmi,
zatiaľ čo MTT test preukázal zvýšenie metabolickej
aktivity oproti kontrole po ošetrení extraktmi
z mydlice, listu púpavy, repíka a kataranta. Mierne
zvýšenie metabolickej aktivity oproti aktivite
buniek ošetrených samotným amfotericínom B bolo
zaznamenané pri súčasnom podávaní s extraktom
mydlice a repíka.
Výhodou RTCA metódy je kontinuálnosť,
teda možnosť sledovať vývoj počas celej doby
experimentu. Na jednoznačné vyhodnotenie miery
proliferácie buniek výsledky tejto metódy nepostačujú
a je potrebné vykonať iné testovanie (Kho a kol.,
2015). MTT test, na rozdiel od RTCA, patrí medzi
end-point analýzy, ktoré zaznamenajú výsledok až
na konci experimentu. Tento test sleduje metabolickú
aktivitu buniek a využíva schopnosť živých buniek
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premieňať MTT farbivo na formazán (Mosmann,
1983). Pri porovnaní našich výsledkov sme zistili,
že účinok rastlinných extraktov a amfotericínu B sa
neprejavil rovnako pri sledovaní zmien adherencie
a metabolickej aktivity, čo je pochopiteľné z dôvodu
odlišných princípov aj zamerania. Bunky reagovali
na expozíciu rastlinným extraktom odlúpnutím
alebo zmenou v morfológii, čo sa následne prejavilo
poklesom CI.
ZÁVER
Pacientov so zlyhaním obličiek, či už akútnym
alebo chronickým, pribúda každým rokom viac.
Zlyhanie obličiek predstavuje zložitú situáciu
pri potrebe nasadenia liečiv s potenciálnym
nefrotoxickým účinkom. V tomto prípade sa

v
súčasnosti
uprednostňuje
voľba
iného
bezpečnejšieho liečiva alebo zníženie terapeutickej
dávky. Na základe nameraných výsledkov môžeme
konštatovať, že rastliny repík a katarantus majú
potenciálne nefroprotektívne účinky, no ich protektívny účinok nie je natoľko silný, aby sa mohli
používať pri vážnych zlyhaniach obličiek. Pri
dlhodobom a preventívnom užívaní by mohli byť
správnou voľbou ako predísť obličkovému zlyhaniu.
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ABSTRAKT
V procese výroby liekov sa často používajú
rôzne potravinové farbivá. Cieľom takéhoto
postupu je nielen zvýšiť atraktívnosť výrobkov,
ale aj pomôcť pacientom rozlíšiť lieky.
Používajú sa vo farmaceutických výrobkoch
vrátane tabliet, želatínových kapsúl, pastiliek,
sirupov a iných výrobkov. Rôzne farbivá, najmä
syntetické organické farbivá, môžu mať v
niektorých prípadoch negatívny vplyv na ľudský
organizmus. Preto je dôležité zabezpečiť kontrolu
dodržiavania stanovených limitov pre ich použitie
a túto kontrolu podložiť analýzou liekov. Vo
vzorkách vybranej skupiny liekov bol metódou
RP-HPLC stanovený obsah syntetických farbív,
ako sú azorubín (E 122), brilantná modrá (E 133),
chinolínová žltá (E 104), sunset yellow (E 110),
ponceau 4R (E 124). Farbivá boli analyzované
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počas 20 minút za použitia kolóny (250 mm x 4,6
mm, 5 um) pri teplote 40 °C s izokratickou elúciou
a mobilnej fázy zloženej z acetonitrilu a zmesi
CH3COONa:CH3OH. Na monitorovanie farbív
bol použitý detektor diódového poľa v oblasti 190
a 800 nm. Výsledky boli porovnané s existujúcimi
prijateľnými dennými príjmami (ADI) pre
jednotlivé farbivá.
Kľúčové slová: ADI; farbivá; HPLC; syntetické
farbivá; toxikológia
ABSTRACT
During drug manufacturing it is common to
use different food dyes. The purpose of such use
is to raise the attractiveness of products as well
as help patients to differentiate drugs more easily.
Food dyes are applied to pharmaceutical products

including tablets, gelatin capsules, pastilles, syrups
and other products. In some cases, different dyes,
mostly synthetic organic dyes, can have a negative
effect on the human organism. For this reason,
it is important to ensure compliance with the
established limits set for their use and to base
that control on the analysis of medicinal products.
In samples of the selected group of drugs the
presence of the synthetic dyes, such as azorubin
(E 122), brilliant blue (E 133), quinoline yellow (E
104), sunset yellow (E110) and ponceau 4R (E124)
were established by the RP-HPLC method. The
dyes were analyzed over a 20 minute period by
using chromatographic columns (250 mm x 4,6
mm, 5 um) at a temperature of 40 °C with isocratic
elution and mobile phase composed of acetonitrile
and CH3COONa:CH3OH mixture. In this process
a 190 and 800 nm dye field detector was used to
monitor the dyes. The results were compared with
the existing acceptable daily intakes (ADI) for
individual dyes.
Key words: ADI; dyes; HPLC; synthetic dyes;
toxicology
ÚVOD
Farbivá patria medzi pomocné látky a svojím
zložením nie sú dôležité pre funkciu liekov ani
samotný účinok liečiva (Komárek a kol., 2006).
Dokážu však zaujať a majú podpornú funkciu
pri pravidelnom dávkovaní liekov. Ich vplyv je
predovšetkým psychologický, pretože správna farba
dokáže podporiť chuť do jedla, čo vedie k správnemu
dávkovaniu liekov u pacientov (Allam a Kumar,
2011; Pollock a kol., 1989). V procese výroby sa
farbivá používajú pravidelne ako súčasť liekových
foriem (Kanarek, 2011). Z hľadiska pôvodu sa farbivá
rozdeľujú na prírodné a syntetické. Syntetické farbivá
sa vyrábajú umelo a majú presnú chemickú štruktúru
(Branen a kol., 2001). Tiež majú lepšie vlastnosti ako
prírodné farbivá, čo uľahčuje ich použitie. Medzi
tieto vlastnosti patrí predovšetkým sila farbenia,

odolnosť voči prostrediu, stabilita a možnosť
rôznorodej aplikácie. Vďaka tomu sú syntetické
farbivá vo výrobe preferované a nachádzajú sa najmä
v rôznych farmaceutických produktoch a potravinách.
Z hľadiska stability syntetické farbivá pomáhajú pri
vzniku a udržaní účinku niektorých liekov (Allam
a Kumar, 2011; Dixit, 2001).
Možným negatívnym vplyvom farbív na zdravie
sa zaoberá mnoho výskumov a svetových organizácií.
Tieto organizácie sa snažia odhaliť všetky nežiaduce
až toxické účinky farbív a určiť ich primeranú dennú
dávku. Táto denná dávka by nemala mať dosah na
zdravie človeka a ovplyvniť správne fungovanie
organizmu (Dixit, 2001; Kobylewski a Jacobson,
2012). Mnohé štúdie však uvádzajú, že vznik a rozvoj
ochorení po požití syntetických farbív alebo ich
aplikácii na pokožku je rozsiahly. Medzi nežiaduce
účinky farbív patria predovšetkým alergické reakcie,
ktoré môžu viesť až k život ohrozujúcim stavom
(Dixit, 2001). Užitie týchto látok so sebou prináša
určité riziko toxicity (Dixit, 2001; Kanarek, 2011;
Haveland-Smith a Combes, 1980; Kobylewski, 2010;
Kobylewski a Jacobson, 2012).
Na trh sa v dnešnej dobe dostáva množstvo
produktov s odlišným pôvodom a zložením.
V dôsledku konkurencie dochádza k znižovaniu
nákladov na výrobu liekov, preto sa častokrát
nedodržiavajú stanovené limity syntetických farbív
uvedených v materiáloch EFSA. Výsledkom je
potrebná neustála a systematická kontrola zloženia
predávaných liekov a kvantitatívna kontrola
jednotlivých prídavných látok, ktoré sú ich súčasťou.
Okrem iného je dôležitou časťou výskumu aj
nevyhnutná spätná kontrola a kontrola dodržiavania
legislatívy pri ochrane ľudského zdravia (Minioti,
2007). Prijateľná denná dávka syntetických farbív
by nemala prekročiť povolené množstvá určené
laboratórnymi testami. Ich obsah v liekoch by mal
byť čo najmenší, keďže sa nejedná o liečivá ani o telu
prospešné látky. Dohľad a kontrola obsahu látok vo
farmaceutických prípravkoch je dôležitou súčasťou
farmaceutického priemyslu.

21

Tab. 1: Zoznam analyzovaných liekov
Zoznam liekov

Lieková forma

Výrobca

Deklarovaná prítomnosť
farbiva

Adipex retard fenterminum

tobolka

Gerot Pharmazeucita GmbH

chinolínová žltá,
sunset yellow

Espumisan

tobolka

Berlin – Chemie AG

chinolínová žltá,
sunset yellow

Endiex

tobolka

Zentiva

chinolínová žltá,
sunset yellow

Ketosteril

tabletka

Fresenius Kabi

chinolínová žltá

Rivotril

kvapky

Roche

brilantná modrá

Rowatinex

mäkké kapsuly

Rowa Pharmaceutical Ltd.

chinolínová žltá,
sunset yellow

Voltaren Rapid

mäkké kapsuly

Novartis

chinolínová žltá

Hanbaxy

chinolínová žltá,
sunset yellow,
azorubín,
ponceau 4R,
brilantná modrá

Tamurox 400 µg

dvojfarebná kapsula

MATERIÁL A METÓDY
Pri realizácii experimentálnej časti štúdie bola
na stanovenie obsahu farbív vo vybraných liekoch
zvolená metóda vysokoúčinnej kvapalinovej
chromatografie
(High
Performance
Liquid
Chromatography – HPLC), ktorá sa zaraďuje medzi
kvapalinové stĺpcové (kolónové) chromatografické
metódy.
Medzi použité laboratórne pomôcky, ktoré
boli nevyhnutné na uskutočnenie výskumu, patrí
laboratórne sklo (pipety, kadičky, lieviky, odmerné
banky 10, 20, 50 ml) a filtračný papier. Na navažovanie
boli použité analytické váhy Kern ABT 220-5DM.
Analyzované vzorky boli spracované ultrazvukovým
kúpeľom Sonorex Digitec, Bandelin, Nemecko a
centrifúgou Eppendorf Centrifug 5430. Samotné
stanovenie obsahu farbív v analyzovaných liečivách
sa uskutočnilo na kvapalinovom chromatografe
HPLC Dionex UltiMate 3000 Thermo Scientific s
DAD detektorom. Mobilná fáza, roztoky štandardov
a roztoky vzoriek boli spracované použitím ultračistej
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vody pre HPLC. Ďalšími reagenciami boli: metanol
pre HPLC (Sigma-Aldrich, USA), acetonitril
(LiChrosolv gradient grade for LC, Meck), trihydrát
octanu sodného, p.a. (LachNer, ČR) a štandardy
farbív: azorubín, ponceau 4R, brilantná modrá,
chinolínová žltá, sunset yellow, patentová modrá
(Certified analytical Standard, Zgierz, Poľsko).
Pre stanovenie syntetických farbív boli zvolené
lieky, v ktorých výrobca deklaruje prítomnosť
určitých farbív. Tieto farbivá boli tiež k dispozícií v
podobe štandardov. Zoznam analyzovaných liekov
je uvedený v tabuľke 1. Vzorky na potrebný výskum
boli poskytnuté verejnými lekárňami. Spracovanie
jednotlivých liekov vychádzalo zo štruktúry daného
lieku a jeho farmaceutickej formy.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Všetky farbivá, ktoré sa využívajú v potravinárskom a farmaceutickom priemysle, prechádzajú
podrobným štúdiom ich vlastností a vplyvu na
ľudský organizmus. Na základe týchto skutočností

Tab. 2: Priemerná hmotnosť syntetických farbív v liekoch
Najvyšší
odporúčaný
denný príjem
u dospelého
človeka
(váha 70 kg)

Syntetické
farbivo

Liek

Priemerná
hmotnosť
farbiva v lieku

Najvyššia
denná dávka
lieku

Denný príjem
farbiva
v najvyššej
dávke lieku

Azorubín

Tamurox 400 µg

0,0040 mg

1x

0,0040 mg

280 mg

Ponceau 4R

Tamurox 400 µg

0,1750 mg

1x

0,1750 mg

49 mg

Adipex Retard

0,0883 mg

1x

0,0883 mg

Espumisan

0,0756 mg

8x

0,6048 mg

Endiex (uzáver
kapsule)

0,1740 mg

4x

0,6960 mg

Ketosteril

1,2750 mg

24 x

30,600 mg

Rowatinex

0,2650 mg

6x

1,5900 mg

Voltaren Rapid

0,0023 mg

3x

0,0069 mg

Tamurox 400 µg

0,0086 mg

1x

0,0086 mg

Adipex Retard

0,0608 mg

1x

0,0608 mg

Espumisan

0,0313 mg

8x

0,2504 mg

Endiex – telo
– uzáver

0,0113 mg

Chinolínová žltá

Sunset yellow

Brilantná modrá

0,0600 mg

4x

0,0452 mg
0,2400 mg

Rowatinex

0,0033 mg

6x

0,0198 mg

Tamurox 400 µg

0,0246 mg

1x

0,0246 mg

Tamurox 400 µg

Menej ako LLQ

1x

–

Rivotril kvapky

19,107 mg

20 mg (8 ml)

152,856 mg

sú určené kritériá a limity pre ich použitie. Jedným z
takýchto kritérií je aj hodnota akceptovateľnej dennej
dávky ADI (Accetable Daily Intake). Hodnoty ADI
sú uvedené v dokumentoch európskej agentúry EFSA
(European Food Safety Authority), ktorá priebežne
reviduje získané informácie o účinkoch týchto látok
na ľudský organizmus a prehodnocuje ich odporúčané
denné dávky.
Na stanovenie obsahu syntetických farbív
v liekoch boli vybrané farbivá azorubín, ponceau
4R, chinolínová žltá, sunset yellow a brilantná
modrá, ktoré sa nachádzali v liekoch Adipex Retard,
Espumisan, Endiex, Ketosteril, Rowatinex, Voltaren

35 mg

70 mg

420 mg

Rapid, Rivotril a Tamurox. V tabuľke 2 je spracovaný
prehľad informácií o jednotlivých farbivách spolu s
výsledkami ich stanovenia.
V analyzovaných liekoch Adipex Retard,
Espumisan, Endiex, Ketosteril, Rowatinex, Voltaren
Rapid a Tamurox, ktoré boli chromatograficky
stanovené, je v príbalovom letáku deklarovaný
obsah farbiva chinolínová žltá. ADI tohto farbiva
predstavuje 0,5 mg.kg-1 telesnej hmotnosti na deň
(EFSA, 2009a). Ani pri maximálnej terapeutickej
dávke lieku nie je hranica ADI farbiva chinolínová
žltá prekročená v žiadnom analyzovanom lieku.
Najnižší obsah tohto farbiva sa nachádza v lieku
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Voltaren Rapid (0,0023 mg/kapsula), a aj pri
dodržaní maximálnej dennej dávky lieku je príjem
tohto farbiva najnižší z pomedzi ostatných liekov
(0,0069 mg). Najvyšší obsah chinolínovej žltej sa
nachádzal v lieku Ketosteril (1,2750 mg/tableta),
ktorého dávkovanie môže dosiahnuť hranicu až 24
tabliet denne a maximálny príjem farbiva chinolínová
žltá môže dosiahnuť až 30,600 mg. Podávanie tohto
lieku môže byť veľmi problematické u citlivých
pacientov (Amchova a kol., 2015). Toto farbivo sa
však nachádza aj vo veľkom množstve potravín a
pri kombinácii lieku Ketosteril s potravinami alebo
liekmi s obsahom chinolínovej žltej môže veľmi
ľahko dôjsť k prekročeniu doporučenej dennej dávky,
čo môže viesť k závažným zdravotným problémom
súvisiacich s genotoxicitou (Amchova akol., 2015;
Macioszek a Kononowicz, 2004).
Syntetické farbivo sunset yellow sa nachádzalo
v 5 druhoch nami vybraných liekov, a to Adipex
Retard, Espumisan, Endiex (v tele aj v uzávere lieku),
Rowatinex a Tamurox 400 µg. V lieku Adipex Retard
bola zistená najvyššia hmotnosť farbiva (priemerná
hmotnosť 0,0608 mg/tobolka). Po prijatí najvyššej
dennej dávky pacient príjme najviac farbiva sunset
yellow spolu s liekom Espumisan (0,2504 mg). Ani
v jednom prípade maximálneho dávkovania nami
analyzovaných liekov nedôjde k prekročeniu ADI
farbiva (1 mg.kg-1 telesnej hmotnosti na deň) (EFSA,
2009c). Sunset yellow však patrí medzi najviac
používané farbivá vo svete, a preto prekročenie
hodnôt ADI je v tomto prípade veľmi jednoduché, ak
pacient užíva spolu s liekmi obsahujúcimi toto farbivo
aj iné lieky alebo potraviny s jeho obsahom. Farbivo
tvorí súčasť veľkého počtu nápojov, farebných
pekárenských výrobkov a sladkostí, ktoré sú častokrát
bežnou stravou mnohých ľudí. Príjem tohto farbiva
presahuje v priemere 5 násobok doporučenej dennej
dávky a zvyšovanie konzumácie tejto syntetickej
látky v liekoch vedie k zvyšovaniu rizika vzniku
a rozvoja niektorých ochorení (Kobylewski a Jacobson, 2012).
Okrem farbiva chinolínová žltá a sunset yellow
boli kvantitatívne stanovené aj obsahy azorubínu,
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ponceau 4R a brilantnej modrej. Ani v jednom
prípade použitia maximálnej dennej dávky liekov
nedochádza k prekročeniu doporučených hodnôt
ADI, ktoré sú pre jednotlivé farbivá nasledovné: azorubín 4 mg.kg–1 telesnej hmotnosti na deň, ponceau 4R 0,7 mg.kg–1 telesnej
hmotnosti na deň, brilantná modrá 6 mg.kg–1
telesnej hmotnosti na deň. Vysoké hodnoty obsahu
farbiva sa nachádzajú v lieku Rivotril a dosahujú pri
terapeutickej dávke až 152,86 mg. Napriek tomu, že
štúdie nepreukázali dostatočné informácie o pôsobení
tohto farbiva, mnohé podporujú tvrdenie, že brilantná
modrá má karcinogénny a neurotoxický účinok
(Kobylewski, 2010). Vysoké hodnoty syntetického
farbiva brilantná modrá v liekoch by mali byť
prehodnotené, keďže jeho účinky ešte nie sú celkom
objasnené a môžu viesť k negatívnym dôsledkom.
V analyzovanom lieku Tamurox 400 µg je
deklarovaná prítomnosť až 5 rôznych farbív: azorubín
(priemerná hmotnosť 0,0040 mg/kapsula), ponceau
4R (priemerná hmotnosť 0,1750 mg/kapsula),
chinolínová žltá (priemerná hmotnosť 0,0086 mg/
kapsula), sunset yellow (priemerná hmotnosť 0,0246
mg/kapsula) a farbivo brilantná modrá (hmotnosť
bola pod limitom kvantifikácie danej metódy).
Odporúčané dávkovanie lieku Tamurox 400 µg je
podľa príbalového letáku zväčša 1 tableta denne.
K prekročeniu hodnôt ADI jednotlivých syntetických
farbív ani v tomto prípade nedôjde. Kombinácia
syntetických farbív však môže viesť k rôznym
alergickým reakciám až k vzniku anafylaktického
šoku (EFSA, 2009b; EFSA, 2009c). Otázkou je,
či je potrebné, aby lieky obsahovali čo i len jeden
druh potenciálne škodlivých látok. Mnohé z nich
však obsahujú rôzne kombinácie farbív, ktoré vedú
k viditeľnému poškodeniu zdravia, čo bolo dokázané
mnohými štúdiami (Kobylewski a Jacobson, 2012).
ZÁVER
Pomocou prístroja HPLC  s obsahom farbív môže
dôjsť k poškodeniu zdravia a k vyvolaniu kaskády
zdravotných problémov.

Najväčším problémom u citlivých ľudí môže
byť kombinácia syntetických farbív v jednom lieku,
pretože čím je rôznorodosť farbív v lieku vyššia, tým
viac sa môže prejaviť aditívny až synergický efekt
týchto látok.
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ABSTRAKT
Predložená štúdia sa zaoberá inkorporáciou
antimykotika klotrimazolu do nanočastice
halloysitu. Naviazanie prebiehalo počas 24 hodín
v 60 % etanole za neustáleho miešania pri rôznom
pH. Po odparení zvyšného etanolu vo vákuovej
odparke, premytí a vysušení sa získali jednotlivé
vzorky nanokompozitných materiálov halloysiteklotrimazol. Rozpustením klotrimazolu v 60 %
etanole sa pripravili roztoky rôznej koncentrácie
a následne bola odmeraná ich absorbancia pri
vlnovej dĺžke 261 nm, ktorej výsledky slúžili
na prípravu kalibračnej priamky. Lúhovaním
vzoriek nanokompozitu halloysit-klotrimazol
počas 160 hodín sa zistilo množstvo uvoľneného
klotrimazolu. Disolúcia prebiehala počas 120
minút, kedy boli odoberané vzorky v presných
časových intervaloch. Kinetika reakcie sa zistila
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pomocou troch kinetických modelov, kde sa
podľa modelu Korsmayer-Peppas preukázalo,
že uvoľňovanie klotrimazolu prebieha riadenou
difúziou. Predĺžené uvoľňovanie sa však
nedokázalo. Diskovým difúznym testom sme
zhodnotili, či naviazaný klotrimazol mal účinok
na Candidu albicans.
Kľúčové slová: halloysit; klotrimazol;
nanotubuly; predĺžené uvoľňovanie
ABSTRACT
The study deals with incorporation of the
clotrimazole antifungal agent into the nanoparticle
of halloysite. The binding took place during 24
hours in the 60 % ethanol with constant stirring
at various pH. After evaporation of the remaining
ethanol in a vacuum evaporator, washing and

drying, individual samples of nanocomposite
materials were obtained. Solutions of different
concentrations were prepared by dissolving
clotrimazole in 60 % ethanol and their absorbance
was measured at a wavelength of 261 nm. The
results of the measurement were used to prepare
a calibration line. The amount of the released
clotrimazole was determined by leaching of
nanocomposite halloysite-clotrimazole samples
during 160 hours. During a 120 min dissolution,
samples were withdrawn in the precise time
intervals. The reaction kinetics was determined
by three kinetic models. The Korsmayer-Peppas
model showed that the release of clotrimazole
took place by a controlled diffusion. However,
a prolonged release of clotrimazole was not proved.
Disk diffusion test was used to evaluate the effect
of clotrimazole on Candida albicans.
Key words: clotrimazole; halloysite; nanotubes; prolonged release
ÚVOD
Pomocné látky, ktoré by boli vhodné na modifikáciu liečiva s cieľom nájsť optimálny terapeutický
profil, sú jednou z najdôležitejších oblastí výskumu.
Cieľom inkorporácie klotrimazolu je zvýšiť
jeho kožnú biologickú dostupnosť a kontrolovať
uvoľňovanie liečiva, čím by sa potenciálne znížili jeho
vedľajšie účinky, a tiež predĺžiť jeho uvoľňovanie,
aby sa zvýšilo pohodlie pacienta pri aplikácii.
Klotrimazol je širokospektrálne antimykotické
liečivo na liečbu lokálnych infekcií vyvolaných
hubovitými mikroorganizmami, kvasinkami a plesňami (Crowley a Gallagher, 2014). Patrí medzi
imidazolové antimykotiká, čo sú syntetické zlúčeniny so spoločným základom, ktorým je imidazolové
jadro (Mirossay a kol., 2009).
Mechanizmus účinku
Klotrimazol inhibuje syntézu proteínov, tukov,
DNA a polysacharidov, poškodzuje jadrové nukleové

kyseliny a urýchľuje vylučovanie draslíka. Môže tiež
inhibovať aktivitu enzýmov pre oxidáciu a peroxidáciu,
ako aj biosyntézu triacylglycerolov a fosfolipidov
v hubách. Vyššia koncentrácia klotrimazolu vedie
k poškodeniu bunkovej membrány prostredníctvom
mechanizmu, ktorý je nezávislý od syntézy sterolov.
Klotrimazol zabraňuje transformácii blastospór
Candida albicans do formy invazívneho mycélia.
Zmeny aktivity bunkovej membrány vedú k smrti
bunky, čo závisí od dĺžky expozície a koncentrácie
liečiva (www.adc.sk).
Klotrimzol bol prvýkrát syntetizovaný Karlom
Hienzom Buchelom v šesťdesiatych rokoch 20.
storočia. Bol patentovaný ako prvý zo skupiny azolov
v roku 1972 spoločnosťou Bayer a v roku 1973 bol
uvedený na nemeckých trhoch pod značkou Canesten
(Kadavakollu, 2016).
Chemické a fyzikálne vlastnosti klotrimazolu
Klotrimazol je kryštalický prášok belavej farby
bez zápachu. Teplota topenia je 141 – 145 °C, teplota
varu 494 °C. Molekulová hmotnosť je 344,84 g.mol–1.
Je prakticky nerozpustný vo vode (koncentrácia
nasýteného roztoku pod 0,01 %), dobre rozpustný
v etanole 96 % a v dichlórmetáne (3,3 – 10 %), ale
veľmi ľahko rozpustný v polyetylénglykole 400
(6,0 %). Stálosť a reaktivita: nedochádza k rozkladu
pri doporučenom spôsobe použitia. Možnosť
nebezpečných reakcií so silnými oxidačnými
činidlami. Riziko nebezpečných produktov rozkladu:
chlorovodík, oxid uhoľnatý, oxidy dusíka (NOx).
Toxikologické informácie: akútna toxicita – orálne
LD50 708 mg.kg–1. Primárne dráždivé účinky: na
koži, sliznici a zraku. Disociácia: pri klotrimazole
dochádza k jeho rozštiepeniu pri pH 2, kedy stúpa
náboj a látka sa stáva polárnejšou. Disociácia
klotrimazolu pretrváva po hodnotu pH 7 a potom
stagnuje, pretože dochádza ku klesaniu náboja a
zvyšovaniu lipofility látky (www.fagron.com).
Halloysit je ílovitý minerál zo skupiny kaolinitov
zložený z jemne zrnitých minerálov, ktorý je pri
primeranom obsahu vody plastický. Súčasťou ílov sú
predovšetkým fylosilikáty, t. j. silikáty s vrstevnatou
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štruktúrou (Plachá a kol., 2010).
Halloysit je zložený zo základného stavebného
kameňa – oktaédrického a tetraédrického listu. Kremík
v tetraédroch môže byť substituovaný hliníkom, hliník
v oktaédroch horčíkom a dvojmocným železom. Táto
substitúcia inými prvkami s nižším mocenstvom
vedie k prebytku záporného náboja na vrstve. Priestor
medzi vrstvami sa nazýva medzivrstvie. Medzi 2:1
vrstvami sa v medzivrství vyskytujú molekuly
vody a rôzne hydratované a nehydratované katióny
(Kummara a kol., 2014).
Chemické a fyzikálne vlastnosti
Halloysit je charakteristický jemnými časticami.
Objem pórov zodpovedá približne 1,25 ml.g–1. Má
špecifickú povrchovú plochu v hodnote 65 m2/g.
Index lomu sa pohybuje na úrovni 1,54. Vyznačuje
sa vysokou výmennou kapacitou katiónov, stálym
tvarom, schopnosťou riadeného uvoľňovania,
vysokou pórovitosťou a absenciou bobtnania.
V priemere majú halloysitové častice priemer 50 nm
a vnútorný priemer (lúmen) zodpovedá veľkosti 15
nm (Lvov a kol., 2008).
Modifikované dávkové formy uvoľňujúce liečivo
sa už dlho používajú na optimalizáciu dávkovania
lieku a zvýšenie pohodlia pacienta, a to najmä tým,
že sa znižuje počet dávok lieku na deň.
Kontrolované uvoľňovanie je definované ako
metóda, ktorá zabezpečuje dostupnosť účinnej látky
pre daný cieľ (prenos účinnej látky z rezervoára k
určenému povrchu) rýchlosťou a v trvaní tak, aby sa
zabezpečil požadovaný efekt (Levis, 2003).
Na základe špecifických vlastností halloysitu
a možného potenciálneho naviazania klotrimazolu do
jeho lúmenu sme sa rozhodli pokúsiť nainkorporovať
liečivo do pomocnej látky s cieľom zabezbečiť
riadené uvoľňovanie.
MATERIÁL A METÓDY
Klotrimazol (Dr. Kulich Pharma) sme nainkorporovali do halloysitu (Aldrich Chemistry) počas
16 hodinového miešania v 60 % etanole v disolučnom
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prístroji (SR8-Plus, Hanson) pri pH 2, 4 a 6 a teplote
23 °C. Použili sme 3,6 g klotrimazolu v 250 ml
etanole na 25 g halloysitu. Po tomto procese sme
vzorky presušili a tým odparili nadbytočné činidlo.
Použili sme na to vákuovú odparku, pri použití
ktorej dochádza k lepšej inkorporácii liečiva, keďže
dochádza k úniku vzduchu z lúmenu nanočastíc.
Nasledovalo ešte premytie 60 % etanolom a sušenie
vzorky v sušiarni.
Súčasťou praktickej časti bolo aj vylúhovanie
vzoriek po dobu 160 hodín, kde sme zároveň
zisťovali aj vplyv halloysitu na výsledky absorbancie.
Po vylúhovaní sme porovnávali aj nameranú
absorbanciu pri použití rôzneho blanku. Ako prvý
blank sme použili výluh, ktorý vznikol lúhovaním 60
% etanolu s čistým halloysitom, druhý blank bol čistý
60 % etanol. Z výsledkov vyplynulo, že samotný
halloysit ovplyvňuje absorbanciu, a to o konštantnú
hodnotu, keďže rozdiel medzi nameranými hodnotami
bol v priemere 0,044 pri použití výluhu, resp. čistého
etanolu 60 % ako blankov.
Disolučná metóda bola vykonávaná pomocou
miešadlového disolučného prístroja. Vzorky
sme odoberali po dobu 120 minút, odmerali sme
absorbanciu pri hodnote 261 nm a zisťovali kinetické
modely disolúcie aproximáciou jednotlivých vzorcov
metódou najmenších normalizovaných štvorcov.
Použili sme Higuchiho model, Krosmeyer-Peppas
model a model kinetiky prvého rádu. Pri disolúcii sme
po odbere vzoriek v stanovených intervaloch zmerali
absorbanciu. Keďže sme celý postup opakovali
trikrát, vypočítali sme si priemer stanovených
absorbancií. Na základe získaných údajov sme
postupovali v riešení kinetiky systému. Všetky
experimentálne údaje boli matematicky spracované
a štatisticky vyhodnotené pomocou počítačových
programov Excell a LibreOfce Calc. Na porovnanie
jednotlivých kinetických modelov bol použitý
koeficient determinancie (R2), súčet kvadratických
odchýlok (SSD) a súčet relatívnych kvadratických
odchýlok (SND). Štatistická významnosť bola
testovaná použitím Studentovho T-testu pre nepárové
vzorky, s hladinou významnosti P < 0,005. Každý

Graf 1: Množstvo vylúhovaného klotrimazolu po 160 hodinách

kinetický model sme z tabuľky previedli do grafickej
podoby.
V ďalšej časti nášho pokusu sme použili diskový
difúzny test, kde sme naše vzorky naniesli na agarové
platne a skúmali ich pôsobenie na Candidu albicans.
VÝSLEDKY
Po realizácii procesu inkorporácie sme
získali nasledovné výťažky jednotlivých vzoriek
nanokompozitných materiálov:
H+K pH 2: Halloysit-klotrimazol pH 2 premytý
100 ml 60% liehu: 24,69 g
H + K pH 4 nepremytý: Halloysit-klotrimazol
pH4: 25,20 g
H + K pH 6 nepremytý: Halloysit-klotrimazol
pH6: 24,59 g
H+K pH 4: Halloysit-klotrimazol pH 4 (navážka
1,25g) premytý 10 ml 60% liehu: 1,13 g.
H+K pH 6: Halloysit-klotrimazol pH 6 (navážka
1,25g) premytý 10 ml 60% liehu: 1,05 g.
Pri 160 hodinovom lúhovaní sme odobrali vzorky
a odmerali absorbanciu pri vlnovej dĺžke 261 nm.
Výluh bol pred meraním prefiltrovaný. Výsledky
absorbancie nám slúžili na zistenie vylúhovaného

množstva klotrimazolu z jednotlivých vzoriek, čo
môžeme vidieť v grafe 1. Množstvá vylúhovaného
klotrimazolu po 160 hodinách sme vypočítali aj
pomocou kalibračných priamok, ktoré sme za týmto
účelom zhotovili. Percentuálne výsledky naviazaného
klotrimazolu sú nasledovné: pH 6 (5,11 %), pH 4
(3,53 %) a pH 2 (1,16 %).
Z výsledkov vyplynulo, že inkorporácia
klotrimazolu do halloysitu nespomaľovala jeho
uvoľňovanie,
takže
predĺžené
uvoľňovanie
klotrimazolu z halloysitu sa nám nepodarilo dokázať.
Ďalšou skutočnosťou je fakt, že množstvo uvoľneného
klotrimazolu po 120 minútach bolo v jednotlivých
formuláciách signifikantne rozdielne. Higuchiho
model nekoreloval s uvedenými formuláciami, čo
bolo okamžite viditeľné pri pohľade na graf. Model
Krosmeyer-Peppas (viď graf 2) obsahuje vo svojich
charakteristikách aj exponent n, ktorý naznačuje
mechanizmus uvoľňovania. Keďže vo všetkých
vzorkách bola hodnota tohto exponentu n ≤ 0,45,
indikuje nám to klasické uvoľňovanie liečiva riadenou
difúziou (viď tab. 1).
Pri diskovom difúznom teste po aplikácii vzoriek
na inokulovaný kmeň Candida albicans (viď obr. 1)
sme po 24 hodinách odčítali výsledky z agarových
platní (viď tab. 2). Pri definovaní účinku čistého
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Graf 2: Disolúcia klotrimazolu (model Korsmayer-Peppas)

Obr. 1: Vplyv jednotlivých vzoriek na veľkosť inhibičného poľa rastu
buniek Candida albicans – diskový difúzny test

(stopercentného) klotrimazolu sme vypočítali
relatívne
hodnoty
antimykotických
účinkov
jednotlivých vzoriek (viď tab. 3). Použité boli
vzorky klotrimazolu a nanokompozitných materiálov
halloysit-klotrimazol s koncentráciou 0,5 % a 1
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%, prepočítané na čistý klotrimazol. Na platne sa
naniesol aj samotný halloysit v týchto koncentráciách,
ako aj 60 % etanol, aby sa výsledky mohli porovnať
a mohol sa posúdiť účinok samotných pomocných
látok na Candida albicans. Každá vzorka sa nanášala

Tab. 1: Kinetické parametre modelu Korsmayer-Peppas pre jednotlivé vzorky
Vzorka

kkp

n

A∞

R2

SND

SSD

Klotrimazol

0,4344

0,1875

105,83 %

0,9465

0,0816

0,0666

K+H pH2

0,9164

0,113

155,93 %

0,9443

0,0612

0,0015

K+H pH4

0,5931

0,1196

105,51 %

0,9215

0,0825

0,0165

K+H pH6

0,5758

0,1509

115,04 %

0,8193

0,2608

0,0694

Kkp – disolučná konštanta
– exponent uvoľňovania
n
A∞ – maximálne množstvo liečiva, ktoré sa uvoľnilo z pevnej fázy
R2 – koeficient determinancie
SND – súčet relatívnych kvadratických odchýlok
SSD – súčet kvadratických odchýlok
Tab. 2: Antimykotická účinnosť jednotlivých vzoriek vyjadrená veľkosťou priemeru inhibičného poľa
v milimetroch na rast buniek Candida albicans.
Koncentrácia
klotrimazolu

Klotrimazol

K+H pH2

K+H pH4

Ø
[mm]

SD

SD

0,5 %

34,00

3,16

22,00

***

3,16

29,20

1%

35,60

2,97

24,00

***

1,41

33,20

Ø
[mm]

Ø
[mm]
*
++

K+H pH6
SD

Ø
[mm]

2,28

28,80

1,09

32,40

+++

*
++

SD
1,79
2,61

+++

Ø – priemerná hodnota v milimetroch
SD – smerodajná odchýlka
Tab. 3: Relatívna antimykotická účinnosť jednotlivých vzoriek
pri určení účinnosti čistého klotrimazolu ako 100 %
Koncentrácia
klotrimazolu

Klotrimazol

K+H pH2

K+H pH4

Ø
[%]

SD

SD

0,5 %

100,00

9,3

64,7

***

14,4

85,9

1%

100,00

8,3

67,4

***

5,9

93,3

Ø
[%]

K+H pH6
SD

Ø
[%]
*
++
+++

SD

Ø
[%]

7,8

84,7

3,3

91,0

*
++

6,2
8,1

+++

Ø – priemerná hodnota v milimetroch
SD – smerodajná odchýlka

na platňu päťkrát, z meraní sa vypočítal priemer.
Už na prvý pohľad bolo viditeľné, že samotný
halloysit neprejavil žiadnu antimykotickú účinnosť
na kmeň Candida albicans. Pôsobenie klotrimazolu
inkorporovaného do halloysitu pri rôznom pH

však nemal väčší vplyv ako samotný klotrimazol.
Klotrimazol mal veľmi podobné výsledky pôsobenia
pri oboch koncentráciách. Účinnosť vzoriek
halloysit-klotrimazol pri pH 4 sa najviac približovala
účinnosti čistého klotrimazolu. Pri týchto vzorkách
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bol pozorovaný aj najvýraznejší rozdiel medzi
pôsobením rôznych koncentrácií. Najnižšiu aktivitu
prejavila vzorka halloysit-klotrimazol s pH 2.
Štatistické porovnanie antimykotického účinku
pomocou Student t-testu: jednotlivé vzorky vs.
klotrimazol – * p≤ 0,05, ** p≤ 0,01, *** p≤ 0,001;
vzorky pH4 a pH6 vs pH2 – + p≤ 0,05, ++ p≤ 0,01,
+++ p≤ 0,001; rozdiel medzi vzorkou pH4 a pH6
nebol signifikantný.
DISKUSIA
Klotrimazol sa používa hlavne ako antimykotikum.
Jeho účinok sa však prejavil aj v štúdiách proti hubám
a trypanozómom Chagasovej choroby, a vďaka
svojmu mechanizmu účinku má tiež vplyv aj na
kosáčikovitú chorobu a maláriu (Benzaquen a kol.,
1995). Podľa Pensa a kol. (2002) existuje možnosť
využitia klotrimazolu aj pre jeho protirakovinové
účinky. Tie boli sledované pri zameraní sa na
glykolytické enzýmy, konkrétne hexokinázu.
Podľa Daoyonga (2013) má halloysit reálne
využitie vďaka vysokej úrovni biokompatibility.
Práve na základe tejto vlastnosti sa uvažuje o využití
halloysitu ako nosiča pri repelentoch a prípravkoch,
ktoré chránia pred parazitmi. Podľa Kummara
(2014) by sa dal halloysit použiť aj na zachytenie
cirkulujúcich nádorových buniek v krvi. Štúdia
orientovaná práve na túto oblasť priniesla zatiaľ veľmi
pozitívne výsledky (Pánková, 2013). Jedná sa však
o veľmi závažný problém, ktorý si vyžaduje mnoho
ďalších štúdií a času venovaného tejto problematike.
Proces inkorporácie klotrimazolu do halloysitu, ktorý
je možný na základe špecifickej štruktúry halloysitu,
sme vykonávali počas 24 hodín za ustavičného
miešania v etanolovom médiu. Klotrimazol
do halloysitu sme inkorporovali aj pri pH 2, 4
a 6. Práve pri kyslých podmienkach dochádza
k lepšej inkorporácii, čo potvrdila aj štúdia Massara
a kol. (2018). Tento postup naväzovania je jeden
z najbežnejšie používaných postupov, o čom sa
môžeme presvedčiť pri mnohých štúdiách týkajúcich
sa naväzovania iných liečiv do halloysitu (Daoyong
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a kol., 2013). Pri vysušovaní vzorky sme použili
vákuovú odparku.
Meraním a zisťovaním vlnovej dĺžky, pri ktorej
má klotrimazol najvyššiu hodnotu absorbancie,
sme zistili hodnotu vlnovej dĺžky, ktorá korelovala
so štúdiou Darwisha a kol. (2016). Pripravili sme si
kalibračné priamky klotrimazolu a tiež klotrimazolu
naviazaného do štruktúry halloysitu pri rôznom pH.
Na základe získaných priamok sme mohli neskôr
vypočítať množstvo naviazaného či vylúčeného
klotrimazolu.
Disolúcia poukázala na kinetiku uvoľňovania
tohto liečiva z nanočastíc halloysitu. Kinetiku
sme skúmali pomocou troch modelov: kinetikou
prvého rádu, Higuchiho modelom a modelom
Korsmeyer-Peppas. Pri porovnávaní výsledkov
bolo zrejmé, že Higuchiho model nebol pre našu
sústavu vhodný, keďže nekoreloval s nameranými
hodnotami. Predpokladáme, že to vyplýva
z nesplnenia všetkých hypotéz, ktoré Higuchiho
model opisuje, či už je problém vo veľkosti častíc
liečiva v porovnaní so systémom, koncentráciou
či vlastnosťami prebiehajúcej difúzie. Na základe
Korsmeyer-Peppasovho modelu a hodnoty „n“
sme dokázali, že uvoľňovanie prebiehalo riadenou
difúziou. V závislosti od získaných výsledkov
môžeme skonštatovať, že predpokladané predĺžené
uvoľňovanie klotrimazolu z nanoštruktúry halloysitu
nie je v tomto prípade reálne.
Diskový difúzny test s použitím Candidy albicans
nám umožnil sledovať účinnosť klotrimazolu
a nanokompozitov halloysit-klotrimazol na túto
kvasinku. Ďalším faktom je, že samotný etanol
takisto pôsobí antimykoticky, takže zóny inhibície
našich vzoriek boli ovplyvnené aj týmto činiteľom.
Podľa Eposita a kol. (2018), ktorí tavením
inkorporovali klotrimazol do lipidových matríc
a množstvo nainkorporovaného klotrimazolu
kontrolovali pomocou kvapalinovej chromatografie,
došlo k zvýšeniu pôsobenia klotrimazolu, a to aj
kvôli lipidovému charakteru matrice, ktorá mala na
Candidu albicans adhezívne účinky (Kumara a kol.,
2014).

ZÁVER
Z uvedených testov, ktoré sme použili na zistenie
predĺženého uvoľňovania je zrejmé, že je potrebné
vyskúšať ďalšie metódy inkorporácie, ako aj
zisťovania množstva naviazaného klotrimazolu.
Halloysit je ílovitý minerál, ktorý má výhodné
vlastnosti ako je nízka toxicita, vysoká biokompatibilita,
implementovateľnosť či veľmi jemné častice, veľká
povrchová plocha a vynikajúci rozptyl, na základe
ktorých môžeme skúmať jeho využitie v oblasti
medicíny a farmácie. Proces inkorporácie liečiva
do štruktúry halloysitu už úspešne prebehol u liečiv
ako dexametazón, difenhydramín, diklofenak,
diltiazem či furosemid.
Pomocou 24 hodinového miešania sme naviazali
klotrimazol do halloysitu v prostredí 60 % etanolu
pri pH 2, 4 a 6 a normálnom atmosférickom tlaku.
Proces bol ukončený odparením média vákuovou
odparkou a dosušením výsledného materiálu v
sušičke. Zníženie tlaku vzduchu počas vákuového
odparovania bolo zvolené kvôli vytlačeniu vzduchu
z lúmenu halloysitu a uvoľneniu tohto priestoru
pre klotrimazol. Je otázne, či by došlo k zvýšenej
inkorporácii klotrimazolu opakovaným znižovaním
tlaku počas 24 hodinového miešania oproti nami
aplikovanému zníženiu tlaku počas relatívne krátkeho
času vákuového odparovania.
Najdôležitejšou časťou našej štúdie bola disolúcia,
pretože práve tá nám umožnila sledovať prípadné
zmeny v rýchlosti uvoľňovania liečiva z liekových
foriem, v našom prípade nanočasticového systému
halloysit-klotrimazol. Meraním absorbancie sme
skúmali čas, kedy absorbancia dosiahla najvyššiu
hodnotu. Stalo sa tak už po 60 minútach.
K postupnému uvoľňovaniu z našich vzoriek nedošlo.
Predpokladáme, že množstvo nainkorporovaného
klotrimazolu sa nachádzalo najmä na povrchu
halloysitu, kde vytvorená väzba nebola dostatočne
silná, preto došlo k rýchlemu uvoľňovaniu, čo sa
potvrdilo aj pri štúdiách týkajúcich sa iných liečiv,
napr. ibuprofénu (Daoyong, 2014). Do lúmenu
halloysitu sa pravdepodobne veľké množstvo

klotrimazolu nenaviazalo, čo mohlo súvisieť aj
s potenciálne prítomnými vzduchovými bublinami,
ktoré sa tam nachádzali a vypĺňali priestor.
Účinok klotrimazolu a pripravených nanokompozitov sme si preverili aj priamo na kvasinke
Candida albicans. Diskový difúzny test sme použili,
aby sme porovnali účinnosť samotného klotrimazolu
a vytvorených nanokompozitných materiálov.
Predpokladali sme, že inkorporáciou klotrimazolu
do nanoštruktúry halloysitu by mohlo dôjsť jeho
lepšiemu prenikaniu do buniek Candida albicans.
Tento predpoklad sa nepotvrdil, nakoľko najväčší
účinok mal samotný čistý klotrimazol. Pri zisťovaní
účinnosti by bolo ešte zaujímavé zistiť aj kvantitatívne
aspekty, ako je minimálna inhibičná koncentrácia
klotrimazolu stanovená pomocou dilučnej metódy,
čiže najnižšia koncentrácia, ktorá by mohla zastaviť
rast baktérií.
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ABSTRAKT
Schizofrénia patrí medzi závažné duševné
ochorenia, pričom pacienti sú odkázaní na
celoživotnú terapiu. Dodržiavanie liečebného
režimu je kľúčovým faktorom určujúcim
úspešnosť liečby. Dlhodobo pôsobiace injekčné
antipsychotiká odstraňujú požiadavky denného
dávkovania a udržujú stabilné plazmatické
koncentrácie liečiva, čo pozitívne ovplyvňuje
komplianciu. V súčasnosti máme k dispozícii aj
nové depotné preparáty 2. generácie, ktoré sa
vyznačujú vysokou účinnosťou a nízkym výskytom
nežiaducich účinkov s možnosťou ich podávania
v 4 týždňových intervaloch. Cieľom predloženej
štúdie bolo vyhodnotiť údaje získané zo sledovania
spotreby typických a atypických depotných

antipsychotík vo vybranej lekárni za posledných
10 rokov. Na základe získaných výsledkov, ktoré
poukazujú na nárast počtu najnovších depotných
preparátov, sme vybrali dve kazuistiky pacientov
so schizofrénnym ochorením za účelom analýzy
ich farmakoterapie. Zavedením olanzapínu
pamoátu v kazuistike 1 a depotného aripiprazolu
v kazuistike 2 do terapie schizofrénie sa znížila
frekvencia recidív ochorenia a hospitalizácie,
zlepšila sa adherencia k liečbe a zvýšila sa kvalita
života pacientov. Z predloženej štúdie vyplýva,
že olanzapín pamoát a depotný aripiprazol by sa
mali stať základom pre dlhodobú úspešnú liečbu
schizofrénie.
Kľúčové
slová:
depotné
atypické
antipsychotiká; kompliancia; schizofrénia
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ABSTRACT
Schizophrenia is a serious mental disease,
when patients are reliant on a lifelong therapy.
The key factor determining the success of the
treatment is respecting the treatment. Longterm injectable antipsychotics can eliminate
requirements of daily dosage and maintain stable
plasma drug concentrations, which positively
affects the compliance. At present, there are also
new generations of depot preparations that show
high effectivness and low occurrence of side effects
with the aplication in 4 week intervals.
The objective of this study was to evaluate the
data obtained from the monitoring of dispensation
of typical and atypical antipsychotic drugs in the
selected pharmacy over the last 10 years. Based
on the obtained results, which showed that the
number of recent depot preparations increased, we
selected two case studies of schizophrenic patients
to analyze their pharmacotherapy. The usage of
olanzapine pamoate in patient 1 and aripiprazole
depot in patient 2 in schizophrenia therapy reduced
the rate of relapse and hospitalization, improved
adherence to the treatment, and increased quality
of life for the patients. The presented study showed
that olanzapine pamoate and depot aripiprazole
should become the basis for a successful long-term
treatment of schizophrenia.
Key words: depot atypical antipsychotics;
compliancie; schizophrenia
ÚVOD
Schizofrénia zostáva i v 21. storočí jedným
z najzávažnejších ochorení nielen v kontexte
psychiatrie, ale aj celej medicíny. Jedná sa
o chorobu s mnohotvárnym psychopatologickým
obrazom, klinickým priebehom a výslednými stavmi,
neistou terapeutickou odpoveďou a nejednotnou
etiopatogenézou. Táto duševná porucha ovplyvňujúca
ľudské myslenie, cítenie a konanie má závažný
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dopad na kvalitu života pacientov, ich rodiny i celú
spoločnosť (Mohr, 2012).
Cieľom dlhodobej terapie je udržanie dosiahnutého
zlepšenia,
zabránenie
relapsov,
odstránenie
negatívnych symptómov a vytvorenie podmienok
pre návrat sociálnej spôsobilosti pacienta. Ťažiskom
dobre vedenej liečby schizofrénie je farmakoterapia.
Vývoj antipsychotík má za sebou 6 dekád a predstavuje
veľký prínos pre pacientov trpiacich schizofréniou.
V súčasnosti prevláda jednoznačný príklon k podávaniu nových atypických antipsychotík ako liečiv
1. voľby (Pečeňák, 2016).
Jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich
výsledok liečby je spolupráca pacienta. Pri dlhodobých ochoreniach adherencia k liečbe
v priebehu času klesá. Pre skupinu pacientov
s obmedzenou schopnosťou kompliancie je výhodné
použitie dlhodobo pôsobiacich injekčných foriem
antipsychotík (Vavrušová, 2010). Depotné preparáty
zabezpečujú lepšiu kontrolu nad užitím, konzistentnú
plazmatickú koncentráciu a predvídateľnú biologickú
dostupnosť liečiva. Posledných 10 rokov vývoja nám
prinieslo v depotnej forme aj nové antipsychotické
preparáty druhej generácie, v ktorých sa spájajú
výhody atypických antipsychotík s vyššou účinnosťou
a nižším výskytom nežiaducich účinkov oproti prvej
generácii (Kaplan a kol., 2013).
MATERIÁL A METÓDY
Cieľom našej štúdie bolo priblížiť význam
dlhodobo pôsobiacich injekčných antipsychotík
v udržiavacej terapii schizofrénie. Vo vybranej
lekárni sme sledovali vývoj preskripcie typických
a atypických depotných antipsychotík (počet
vydaných balení) za posledných 10 rokov. Na základe
získaných výsledkov sme vybrali dve kazuistiky
pacientov so schizofrénnym ochorením za účelom
analýzy ich farmakoterapie. Kazuistiky boli získané v
spolupráci so súkromnou psychiatrickou ambulanciou
v Rožňave.

Graf 1: Vývoj preskripcie typických depodných antipsychotík za posledných 10 rokov

VÝSLEDKY
Výsledky našej štúdie, kde sme sledovali počet
vydaných depotných preparátov za posledných 10
rokov, zobrazujú nasledujúce grafy (viď grafy 1 a 2).
Údaje o roku 2017 nie sú úplné, predstavujú obdobie
iba 9 mesiacov.
Od objavenia sa prvých depotných antipsychotík
v 60. rokoch 20. storočia zaznamenala táto skupina
liekov výrazný nárast spotreby. Graf 1 zachytáva
predstaviteľov typických depotných antipsychotík.
Podľa údajov z našej lekárne bolo najviac pacientov
nastavených na liečbu typickými depotnými
preparátmi v roku 2013. Užívanie antipsychotík
prvej generácie výrazne ovplyvnilo zavedenie 1.
predstaviteľa 2. generácie znázorneného v grafe 2.
Boli to risperidón mikrosféry, ktoré vďaka svojej
účinnosti a miernejším nežiaducim účinkom svoj
vrchol dosiahli v roku 2012. Do dnešného dňa sa od
ich používania neupustilo, ale prichádzajú na trh aj

ďalšie preparáty zo zástupcov atypických
antipsycholík. Od konca roku 2010 sa začal používať
olanzapín pamoát, o dva roky neskôr paliperidón
palmitát a posledným zo skupiny LAI (Longacting injectable antipsychotics) bol zavedený
aripiprazol depot. Na základe získaných údajov,
ktoré v posledných rokoch poukazujú na nárast počtu
najnovších depotných preparátov, sme vybrali dve
kazuistiky pacientov so schizofrénnym ochorením.
Kazuistiky
V kazuistike 1 bol pacientom 49 ročný
muž, slobodný, bezdetný, ktorý žil v jednej
domácnosti s matkou. V jeho rodine sa nevyskytla
neuropsychiatrická záťaž. Prvý kontakt s psychiatriou
mal ako 24 ročný, postupne sa u neho začala vyvíjať
symptomatika svedčiaca pre schizofrénne ochorenie,
čo v roku 1995 vyvrcholilo hospitalizáciou. Po 3
ročnej remisii sa jeho stav zhoršoval, objavili sa
sluchové halucinácie. V roku 2001 uňho dominovala
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Graf 2: Vývoj preskripcie atypických depotných antipsychotík za posledných 10 rokov

paranoidne bludná produkcia, pričom bol znova
rehospitalizovaný. Podľa MKCH – 10 mu bola
stanovená diagnóza F20.0 Paranoidná schizofrénia a
pacient bol nastavený na p. o. kvetiapín a biperidén a
depotný zuklopentixol. Pre výrazné extrapyramídové
nežiaduce účinky po podaní injekcie sme pristúpili
k zmene liečby na depotný risperidón. Pozitívne
symptómy však neustúpili, pribudli poruchy spánku.
Po hospitalizácii nastala opäť zmena terapie na depotný
flupentixol, p. o. olanzapín a diazepam. Po dvoch
mesiacoch bol depot vysadený a zdalo sa, že terapia
p. o. olanzapínom bola postačujúca. Snahy zlepšiť
stav pacienta pridaním liečiv (risperidón, haloperidol,
sertralín) boli neúspešné. Jeho stav sa opäť zhoršil a v
rokoch 2011 – 2012 bol 4x hospitalizovaný pre relaps
ochorenia. Počas posledného pobytu v nemocnici
bola liečba nastavená na depotný olanzapín. Pacient
je už šiesty rok v remisii, cíti sa lepšie, jeho stav je
stabilizovaný.
V kazuistike 2 bola pacientkou 32 ročná žena,
ktorá žila s rodičmi v rodinnom dome. Štúdium na
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gymnáziu ukončila predčasne, pracuje na aktivačných
prácach. Pacientka bola prvýkrát hospitalizovaná
vo svojich 16 rokoch pre depresívnu poruchu
s poruchami správania a emotivity. Bola nastavená
na liečbu p. o. risperidónom a fluvoxamínom. Po
suicidálnom pokuse intoxikáciou antidepresívami
a neuroleptikami bola opäť prijatá na oddelenie.
Zmenou terapie na p. o. olanzapín a paroxetín sa jej
stav nezlepšil, v roku 2001 jej pribudla psychotická
symptomatológia v oblasti myslenia a paranoidita.
U pacientky bola prítomná výrazná nonkompliancia,
odmietala užívať lieky, preto bola nastavená na depotný
preparát flupentixol. Spolupráca s pacientkou bola
naďalej veľmi problematická – vystriedala viacero
psychiatrických ambulancií, kontroly vynechávala,
farmakoterapiu odmietala, následkom čoho bola
viackrát hospitalizovaná s konečnou diagnózou F 20.5
(podľa MKCH – 10) Reziduálna schizofrénia. V roku
2014 sa pohľad pacientky zmenil, sama priznala, že
je chorá a chce sa liečiť. Po poslednej hospitalizácii
bola nastavená na liečbu depotným paliperidónom.

Pre nežiaduci účinok, a to dlhodobé problémy
s menštruačným cyklom, jej bola navrhnutá zmena
liečby na iné depotné neuroleptikum. Pacientka
so zmenou súhlasila a počas 1 mesiaca bola nastavená
na p. o. aripiprazol, následne sa jej podával depotný
aripiprazol. Problémy s menštruáciou sa výrazne
zmiernili a po dlhých rokoch môžeme konštatovať
zlepšenie psychického stavu pacientky. Na poslednej
kontrole v novembri 2017 oznámila, že je tehotná.
Vysvetlili sme jej riziká aj benefity pri pokračovaní
liečby a čakáme na jej rozhodnutie.
DISKUSIA
Výsledky získané zo sledovania vývoja
preskripcie
depotných
foriem
antipsychotík
potvrdzujú ich výskyt v klinickej praxi. Z našej štúdie
vyplýva, že v súčasnosti je vyššia spotreba novších
atypických depotných preparátov, ktoré v porovnaní
s prvou generáciou majú vyššiu účinnosť a menej
nežiaducich účinkov. Na rozdiel od perorálnej formy
depotné prípravky zaisťujú pravidelné dodanie liečiv
v niekoľko týždňových intervaloch a stabilnejšie
udržujú rovnovážnu koncentráciu liečiva v krvi.
Predstavujú prvú voľbu pre pacientov s častými
recidívami ochorenia spojenými s úplnou alebo
čiastočnou nonadherenciou (Brissos a kol., 2014).
Kazuistika 1 prezentovala pacienta, u ktorého
bola diagnostikovaná paranoidná schizofrénia.
Prejavovali sa u neho sluchové halucinácie, ktoré boli
sprevádzané bludným myslením. Ani po adekvátnych
dávkach neuroleptík a ich kombinácii nedošlo k
odzneniu pozitívnej psychotickej symptomatológie.
Mierne zlepšenie nastalo po podávaní depotného
zuklopentixolu, ale pre nežiaduce extrapyramídové
účinky bolo potrebné liečbu zmeniť. Pacient
postupne vystriedal celú paletu antipsychotík, ku
ktorým pribudli aj antidepresíva na potlačenie
negatívnych symptómov schizofrénie. Jeho zdravotný
stav sa zhoršil a bol opakovane hospitalizovaný
v psychiatrických zariadeniach. Počas posledného,
ôsmeho pobytu bol nastavený na depotný olanzapín.
Pacient je už šiesty rok v remisii, cíti sa dobre,

extrapyramídové príznaky ustúpili.
Mnoho štúdií bolo vykonaných s cieľom
zhodnotiť klinickú účinnosť a znášanlivosť
dlhodobo pôsobiacej olanzapínovej injekcie. Mauri
a kol. (2015) sledovali dvadsaťpäť chronických
schizofrenických ambulantných pacientov vo veku
od 18 do 65 rokov. Po nastavení na depotný olanzapín
sa výrazne zlepšil ich zdravotný stav a podarilo sa
u nich dosiahnuť klinickú stabilizáciu psychopatologického obrazu. V ďalšej 6 ročnej otvorenej
štúdii, do ktorej bolo zapojených 669 mužov a
žien, sa potvrdilo, že dlhodobá udržiavacia liečba
olanzapínom zo skupiny LAI bola klinicky úspešná a
pacienti boli s liečbou spokojní (Anand a kol., 2015).
Jones a kol. (2015) na vzorke 529 pacientov dokázali
významné zníženie relapsu a dní hospitalizácie
po začatí liečby olanzapínom LAI.
Najčastejším nežiaducim účinkom pri liečbe
olanzapín pamoátom je zvyšovanie hmotnosti
a metabolický syndróm. Kantrowitz a Citrome (2008)
dokázali, že prínosy liečby tieto riziká prevažujú.
Pri podávaní injekcie môže dôjsť aj k vzniku
postinjekčného syndrómu, preto je nutné sledovať
pacienta aspoň tri hodiny po aplikácii injekcie.
U nášho pacienta neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky. Pri porovnaní s perorálnym olanzapínom
v štúdii trvajúcej dva roky bol v liečbe schizofrénie
depotný olanzapín rovnako účinný, dobre znášaný
a bezpečný (Detke a kol., 2014). Ďalšie tri hlavné
klinické štúdie potvrdili, že v porovnaní s výskytom
intoxikácií perorálnym olanzapínom sa pri
dlhodobej udržiavacej liečbe depotná forma javí ako
bezpečnejšia (Luedecke a kol., 2015). Po nastavení
pacienta na depotný olanzapín môžeme konštatovať,
že sa zlepšila adherencia a kompliancia s liečbou,
eliminovali nežiaduce účinky a zvýšila sa kvalitu
života pacienta.
Kazuistika 2 priblížila priebeh ochorenia
pacientky so schizofréniou. Problémy začali v 16.
roku života, keď odmietla chodiť do školy a izolovala
sa od spoločnosti. Nasledoval suicidálny pokus
užitím medikamentov. V ďalšom roku jej pribudla
symptomatológia v oblasti myslenia a paranoidita.
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Spolupráca bola veľmi problematická, pacientka
odmietala užívať lieky, preto bola nastavená na depotný
preparát flupentixol. Poruchy správania sa naďalej
stupňovali a vyvrcholili sériou rehospitalizácií.
Počas poslednej rehospitalizácie bola nastavená na
depotný preparát paliperidón. Pre dlhodobý problém
s menštruačným cyklom pacientka súhlasila
so zmenou liečby na depotný aripiprazol. V 28
týždňovej, randomizovanej, otvorenej štúdii
(QUALIFY), ktorej sa zúčastnilo 295 dospelých
pacientov vo veku od 18 do 60 rokov, bola porovnávaná
liečba depotným aripiprazolom a paliperidón
palmitátom. Výsledkom bola vyššia kvalita
zdravotného stavu a priaznivý profil znášanlivosti,
ktoré naznačujú väčšiu celkovú účinnosť aripiprazolu
v porovnaní s paliperidón palmitátom (Naber a kol.,
2015). U našej pacientky ustúpili nežiaduce účinky,
cyklus mala opäť pravidelný. Jej stav sa celkovo
zlepšil, zaktivizovala sa, našla si aj priateľa, s
ktorým plánuje budúcnosť. Počas poslednej kontroly
oznámila, že je v 8. týždni tehotenstva. Pacientke sme
poradili v liečbe pokračovať, pretože výrazný prínos
liečby v jej prípade prevyšuje potenciálne riziko pre
dieťa.
Najnovší preparát zo skupiny dlhodobo
účinkujúcich atypických depotných antipsychotík,
aripiprazol, predstavuje pre svoju dobrú znášanlivosť
a klinicky významné zlepšenie symptómov dôležitú
novú voľbu v liečbe schizofrénie (Shirley a kol.,
2014). Potvrdil to aj Kane so svojím kolektívom
(2014) v randomizovanej, dvojito zaslepenej,
placebom kontrolovanej štúdii, kde sledoval 340
pacientov so schizofréniou nastavených na depotný
aripiprazol. V ďalšej štúdii preukázal signifikantne
nižšiu mieru psychiatrickej hospitalizácie po prechode
z predchádzajúcej perorálnej antipsychotickej liečby
na injekčný aripiprazol (Kane a kol., 2015).
Pacienta nastaveného na olanzapín pamoát v
kazuistike 1 a pacientku užívajúcu depotný aripiprazol
sme si vybrali pre veľmi dobré výsledky týchto liečiv v
klinickej praxi. Podobne ako atypické antipsychotiká
rozšírili možnosť efektívnej liečby pacientov so
schizofréniou o širší záber nielen na pozitívne príznaky
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ochorenia, tak depotné prípravky ponúkajú možnosť
rozšíriť využitie tejto liečby na prevenciu relapsu
pre skupinu pacientov s obmedzenou schopnosťou
kompliancie. Donedávna sme mali k dispozícii iba
depotné formy prvej generácie, kde bola terapia
často negatívne ovplyvnená výskytom nežiaducich
účinkov. Možnosť využitia preparátov 2. generácie
s dlhodobým účinkom nám umožňuje zlepšiť celkovú
úspešnosť liečby pacientov so schizofrénnym
ochorením. Naše kazuistiky sú jednoznačným
dôkazom klinickej účinnosti depotného olanzapínu a aripiprazolu.
ZÁVER
Predložená štúdia približuje význam dlhodobo
pôsobiacich injekčných antipsychotík, olanzapínu
pamoátu a depotného aripiprazolu v udržiavacej
liečbe schizofrénie. Zavedením týchto preparátov
do terapie sme znížili frekvenciu recidív ochorenia
a hospitalizácie, zlepšili adherenciu a komplianciu
s liečbou, a zvýšili šance pacientov viesť kvalitný
a produktívny život.
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ABSTRAKT
Štúdia pojednáva o problematike chemických
látok v životnom prostredí, ich toxicite, skúmaní
synergického účinku vybraných toxických
látok na modelový organizmus Artemia salina
(Žiabronôžka soľná). Predkladáme grafické
výsledky našej štúdie vrátane hodnotenia toxicity
vybraných chemických látok (molybdénan
amónny tetrahydrát, glyfosát, dimetylsulfoxid,
cyklofosfamid a klindamycín).
Kľúčové slová: bezstavovce; chemické látky;
letalita; toxicita
ABSTRACT
The study deals with the issues of chemical
substances in the environment, their toxicity,
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as well as the investigation of the synergic
effect of toxic substances poisones on the model
organism, Artemia salina (Brine schrimp). We
present graphical results of our study, as well as
the toxicity assessment of the selected chemicals
(ammonium molybdate tetrahydrate, glyphosate,
dimethylsulfoxide, cyclophosphamide and clindamycine).
Key words: chemical substances; invertebrates;
lethality; toxicity
ÚVOD
Zdravotný stav ľudstva sa v dôsledku rapídneho
vývoja civilizácie v poslednom desaťročí zhoršil.
Životné prostredie je ovplyvňované a poškodzované
produktmi ľudskej činnosti, následkom ktorých

Tab. 1: Zaradenie jedinca podľa medzinárodnej databázy Systema Naturae 2000 (Systema Naturae 2000)
Ríša

Animalia

Podríša

Bilateria

Kmeň

Arthropoda

Podkmeň

Pancrustacea

Trieda

Branchiopoda

Rad

Anostraca

Čeľaď

Artemiidae

Rod

Artemia

Druh

Artemia franciscana
Artemia gracilis
Artemia monica
Artemia persimilis
Artemia salina
Artemia sinica
Artemia tibetiana
Artemia urmiana

dochádza ku geografickým a mikroklimatickým
zmenám. Používanie veterinárnych antibakteriálnych
liečiv v potravinárskom priemysle od roku 1990
prudko narastá (USEPA, 2001). V súčasnej dobe
existuje približne 250 rôznych chemicky účinných
látok registrovaných pre použitie v medicíne
a veterinárnom lekárstve (Kummerer a Henninger,
2003). Štúdia prináša prehľad vybraných chemických
látok (molybdénan amónny tetrahydrát, glyfosát,
dimetylsulfoxid,
cyklofosfamid,
klindamycín,
kombinácia liečiv cyklofosfamid a klindamycín)
v rôznych koncentráciách, toxicky pôsobiacich
na modelový organizmus.
Artemia salina (Žiabronôžka soľná)
Zaradenie modelového jedinca Artemia salina je
uvedené v tabuľke 1.

Jedince zaraďujeme medzi kozmopolitný druh,
ktorého primárnym miestom výskytu sú slané vody
(Veľké soľné jazero v severnom Utahu, Kaspické
more, rôzne morské lagúny). Tieto kôrovce
boli nájdené aj v umelo vytvorených soľných
odparovacích nádržiach, slúžiacich na získavanie soli
z oceánu. Rod Artemia nebol nikdy nájdený na území
Slovenskej republiky (Matis a kol., 2003).
Na jedincovi popisujeme segmentované mäkké
telo pretiahnutého tvaru bez schránky, pokryté jemnou
vrstvou kutikuly, s veľkosťou 5,5 – 13,6 mm. Stavbu
tela organizmu rozdeľujeme na tri hlavné časti: hlava,
hruď a zadoček. Prostredníctvom segmentu je hlava
zreteľne oddelená od hrude. Príslušníci rodu majú
dobre vyvinuté dva páry tykadiel a veľké zložené
oči. U samcov slúži druhý pár tykadiel na uchopenie
a pridŕžanie samičky počas kopulácie. Hruď
pozostáva z 11 článkov, na ktorých sa nachádzajú
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Obr. 1: Artemia salina (Žiabronôžka soľná)

nožičky slúžiace na plávanie a filtrovanie potravy.
Posledných deväť článkov tela tvorí zadoček, ktorý je
bez nôh. U samíc sa v prednej časti na brušnej strane
nachádza vajcový vak, u samcov párne penisy (Brtek,
2005). Zdrojom ich obživy sú fotosyntetické zelené
riasy, druh Dunaliella.
Žiabronôžky môžu žiť vo vodách s rozdielnou
salinitou. Znášajú obsah soli vyšší ako 50 % (EOL,
2017), čo predstavuje takmer nasýtený roztok. Tento
rod je fyziologicky schopný tolerovať veľké zmeny
v slanosti, teplotné rozdiely, tlak kyslíka, a tiež je
schopný prispôsobiť sa rôznym zdrojom živín (Yang,
2012). Po dobu niekoľkých dní môžu jedince prežiť
v roztokoch odlišného zloženia morskej vody, ktoré
obsahujú manganistan draselný alebo dusičnan
strieborný (Brtek, 2005), zatiaľ čo jód, doplnok
jedlej soli, je pre nich škodlivý. Môžu prežiť širokú
škálu extrémnych podmienok (Clegg, 2000), nielen
v slaných vodách, ale aj vo vodách s obsahom
chloridov, síranov. Rod Artemia dokáže žiť aj vo
vode bez obsahu soli (Kumar, 2015). Zaujímavým
poznatkom je schopnosť prežiť 2 hodiny vo vode
bez obsahu kyslíka. Pri štúdii o účinkoch teploty,
slanosti a pôsobení tlaku kyslíka nauplie žiabronôžky
vykazovali progresívne zvýšenie spotreby kyslíka
so zvyšujúcou sa teplotou do 35 °C (Varó a kol.,
2003).
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Larvy rodu Artemia sa používajú ako krmivo pre
akváriové rybičky. Vajíčka sú balené vo vzduchotesne
uzavretej tmavej liekovke, dostupné v chovateľských
predajniach a tiež v predajniach s akvaristikou.
Týmto spôsobom môžeme získať niekoľko desiatok
jedincov homológnej populácie z jednej lokality.
Medzi najväčších vývozcov žiabronôžky patria USA,
Bulharsko a Rusko.
Testy toxicity na triede Branchiopoda sú
vykonávané v krajinách po celom svete z dôvodu
ich ľahkej dostupnosti a manipulácie. Hlavným
bodom výskumu je porovnávanie metód vzájomného
pôsobenia rozličných chemických látok a porovnávanie zodpovedajúcich výsledkov z rôznych
laboratórií. Testy na kôrovcoch rodu Artemia (viď
obr. 1) sú využívané v rôznych odvetviach vedy, ako
je rádiobiológia (Matveeva a kol., 2004; Pryme a kol.,
2006), farmakológia (Sharon a Lis, 2004; Sklenář
a kol., 2006), toxikológia (Nováková a kol., 1999).
MATERIÁL A METÓDY
Štúdia využíva metodiku (Dvořák, 1999), v ktorej
sú homologické jedince uchovávané v médiu morskej
vody, zloženej z chemikálií čistoty p.a (viď tab. 2).
Tento pripravený roztok mal salinitu 49 g/l a pH = 7,6
± 0,1.

Tab. 2: Zloženie morskej vody (Dvořák, 1999)
Látka

Hmotnosť (g.l–1)

NaCl

23,900

MgCl2.6H2O

10,830

CaCl2.6H2O

2,250

KCl

0,680

Na2SO4.10H2O

9,060

NaHCO3

0,200

SrCl2.6H2O

0,040

KBr

0,099

H3BO3

0,027

Pre liahnutie a dosiahnutie stavu modelového
organizmu požadovaného pre experiment sme použili
cysty EasyFish Artemia, šarža 123140. Deklarovaná
liahnivosť vajíčok na obale bola minimálne 90 %.
Do pripravenej kadičky s morskou vodou, usadenej
vo vodnom kúpeli s konštantnou teplotou 25 °C, sme
nasadili 5 gramov vajíčok. Nevyhnutnou podmienkou
experimentu bolo dodanie kyslíka vajíčkam, ako aj
ich nepretržitý pohyb zabezpečený kompresorom.
Doba liahnutia bola 24 hodín. Pripravili sme 119
kusov čistých, destilovanou vodou prepláchnutých
a usušených plastových Petriho misiek s priemerom
4 cm. Petriho misky sme naplnili poloautomatickou
pipetou roztokmi vybraných koncentrácií chemických
látok o objeme 1 ml testovanej látky a tento objem
sme doplnili morskou vodou do 10 ml. Kontrolná
skupina obsahovala 10 ml morskej vody, bez pridania
chemickej látky.
Chemické látky a ich zvolené koncentrácie použité
vo výskume
Molybdénan amónny tetrahydrát: 0,1 mg.ml–1;
0,2 mg.ml–1; 0,3 mg.ml–1; 0,5 mg.ml–1
Glyfosát: 0,01 mg.ml–1; 0,02 mg.ml–1; 0,03 mg.ml–1;
0,05 mg.ml–1; 0,1 mg.ml–1

Dimetylsulfoxid: 1 mg.ml–1; 2 mg.ml–1; 3 mg.ml–1;
5 mg.ml–1; 10 mg.ml–1
Cyklofosfamid: 1 mg.ml–1; 2 mg.ml–1; 3 mg.ml–1;
5 mg.ml–1
Klindamycín: 10 mg.ml–1; 30 mg.ml–1; 90 mg.ml–1;
180 mg.ml–1
Kombinácia liečiv:
cyklofosfamid 1 mg.ml–1 a klindamycín 10 mg.ml–1
cyklofosfamid 2 mg.ml–1 a klindamycín 20 mg.ml–1
cyklofosfamid 3 mg.ml–1 a klindamycín 30 mg.ml–1
cyklofosfamid 5 mg.ml–1 a klindamycín 50 mg.ml–1
		
Do pripravených Petriho misiek sme vložili desať
kusov čerstvo vyliahnutých nauplií. Takto pripravené
preparáty sme vložili do termostatu s konštantnou
teplotou 20 – 22 °C.
Po 24, 48, 72 a 96 hodinách od aplikácie
chemických látok sme odčítavali uhynuté jedince. Za
uhynutého jedinca sa pokladá ten, ktorý nevykazuje
žiaden pohyb po dobu 1 minúty od rotácie Petriho
misky. Pre efektívnosť odpočítavania sme pod Petriho
misku použili čierny podklad, nakoľko žiabronôžky
sú jemných farieb, a lupu, keďže sa jedná o malé
organizmy.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Štúdia mala experimentálny charakter, pri ktorom
boli použité homologické jedince triedy Branchiopoda
ako zvolený modelový organizmus. V testoch na
sledovanie letality sme použili 1190 bezstavovcov.
Vytvorili sme šesť skupín podľa použitých chemických
látok. Dve skupiny (dimetylsulfoxid a cyklofosfamid)
sme rozdelili do šiestich podskupín (Petriho misiek)
po desať kusov. Zvyšné štyri skupiny (molybdénan
amónny
tetrahydrát,
glyfosát,
klindamycín,
kombinácia liečiv cyklofosfamid a klindamycín) sme
rozdelili do 5 podskupín (Petriho misiek) po desať
kusov. Počet podskupín je vyjadrený v jednotkách SI
(mg.ml–1) použitej chemickej látky. Variabilita medzi
podskupinami bola docielená náhodnými vplyvmi
a rôznorodosťou prežívania jednotlivých nauplií
(viď grafy 1 – 6). Počas experimentu boli prísne
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Graf 1: Sledovanie letality jedincov rodu Artemia po aplikácii
rôznych koncentrácií molybdénanu amónneho tetrahydrátu v závislosti od času

Graf 2: Sledovanie letality jedincov rodu Artemia po aplikácii
rôznych koncentrácií glyfosátu v závislosti od času

dodržiavané metodické stanovenia a bezpečnostné
opatrenia. V analýze celého experimentu sme
chceli poukázať na fakt, že kontrolná vzorka
vykazovala hodnotiteľnosť testovania, nakoľko
letalita po 96 hodinách neprekročila 20 %. Pre všetky
použité chemické látky platí, že so zvyšujúcou sa
koncentráciou liečiva sa zvyšuje letalita pre jedince.
Molybdénan amónny tetrahydrát dosahoval
hodnoty letality nad 90 % pri stredných koncentráciách 0,2 mg.ml–1 a 0,3 mg.ml–1 po 96 hodinách.
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94 % letalita bola zaznamenaná pri koncentrácii
0,5 mg.ml–1.
Glyfosát dosahoval najvyššie hodnoty letality v
záverečnej fáze experimentu (po 96 hodinách) pri
všetkých koncentráciách, výnimkou je najvyššia
koncentrácia 1 mg.ml–1, ktorá dosahuje 90 % letalitu
už po 24 hodinovej dobe expozície.
Dimetylsulfoxid vykazuje približne rovnaké
hodnoty letality od 50 % do 60 % pri všetkých
zvolených koncentráciách po 96 hodinách.

Graf 3: Sledovanie letality jedincov rodu Artemia po aplikácii
rôznych koncentrácií dimetylsulfoxidu v závislosti od času

Graf 4: Sledovanie letality jedincov rodu Artemia po aplikácii
rôznychkoncentrácií cyklofosfamidu v závislosti od času

Graf 5: Sledovanie letality jedincov rodu Artemia po aplikácii
rôznych koncentrácií klindamycínu v závislosti od času
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Graf 6: Sledovanie letality jedincov rodu Artemia po aplikácii
rôznych koncentrácií cyklofosfamidu (C) a klindamycínu (K) v závislosti od času

Cyklofosfamid je vysoko toxická látka,
dosahujúca hodnoty letality vyššie ako 70 % pri
všetkých koncentráciách. 100% letalita je dosiahnutá
po 72 hodinách pri najvyššej koncentrácii 5 mg.ml–1
chemickej látky.
Do pozornosti dávame vyššie koncentrácie
antibiotika klindamycínu, pri ktorých sme zistili, že
so zvyšujúcou sa koncentráciou liečiva sa úmerne
skracovalo prežívanie jedinca. Pri koncentrácii
10 mg.ml–1 bola letalita nad 90 % po 96 hodinách,
pri 30 mg.ml–1 koncentrácii liečiva je letalita viac ako
90 % po 72 hodinách. Pri koncentrácii 90 mg.ml–1
bola letalita nad 90 % po 48 hodinách a pri 180
mg.ml–1 koncentrácii dosahovala letalita hodnotu nad
90 % už po 24 hodinách od začiatku experimentu.
Pri kombinácii cytostatika a antibiotika platí
fakt, ktorý sme preskúmali už v predchadzajúcej
štúdii (Eckerová, 2015). Kým klindamycín inhibuje
jedince, nízke hodnoty cyklofosfamidu pôsobia
stimulujúco pre bezstavovce. Dospeli sme k záveru,
že hodnoty letality nedosahujú maximum hneď po
24 hodinách, jedince zotrvávajú a hodnoty letality sa
približujú hodnotám pre priemernú toxickú látku ako
je glyfosát.
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ZÁVER
Biotesty II. generácie predstavujú spôsob
testovania a sledovania vystavenia nízkym
expozíciám chemickým látkam, ktoré môžu výrazne
modifikovať kvalitu životného prostredia, ako aj
ľudského zdravia. Štúdiou sme zhodnotili toxický
účinok vybraných chemických látok pri nízkych
koncentráciách. Poukázali sme na relatívne nízku
toxicitu dimetylsulfoxidu. Pokúšali sme sa zistiť,
či cytostatikum cyklofosfamid a antibiotikum
klindamycín predstavujú synergický toxický účinok
na bezstavovce, pričom sme dospeli k záveru, že kým
klindamycín jedincov inhibuje, cyklofosfamid ich
aktivuje. Ako uvádzajú mnohé zdroje, cyklofosfamid
pri nízkych koncentráciách dokáže aktivovať jedince
do stavu mobility, z čoho vyplýva, že práve touto
kombináciou sa liečivá negovali. Potvrdili sme
závislosť toxicity chemickej látky na jej koncentrácii.
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ABSTRAKT
V našej štúdii sme použili alternatívny biotest
na Artemia franciscana. Na tomto modelovom
druhu sme študovali toxicitu vybraných ťažkých
kovov, konkrétne kadmia, ortuti, polokovu arzénu
a z prírodných látok bol študovaný alkaloid
nikotín. Naše výsledky poukázali na významnú
toxicitu týchto látok. Z našich výsledkov vyplýva,
že najcitlivejšie reagoval ťažký kov ortuť, následne
arzén, kadmium a nikotín. Na porovnávanie
výsledkov sme použili dvojdávkovú interpolačnú
metódu. Výsledky oboch metód boli podobné.
Kľúčové slová: alkaloid; arzén; expozícia;
kadmium; nikotín; ortuť; ťažké kovy
ABSTRACT
In our study we used an Alternative Biotest
on Artemia franciscana. On this model species
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we studied the toxicity of the selected heavy
metals, such as cadmium, mercury and an arsenic
metalloid. From the natural substances we
studied the nicotine alcaloide. Our results showed
a significant toxicity of these substances. The most
sensitive reaction was proven in mercury, followed
by arsenic, cadmium and nicotine. To compare
the results we used the double dose interpolation
method. The results of both methods were similar.
Key words: alcaloide; arsenic; exposure;
cadmium; nicotine; mercury; heavy metals

ÚVOD
Arzén, kadmium a ortuť sú prirodzene sa
vyskytujúce prvky potenciálne toxické pre živé
organizmy. Tieto látky sa prirodzene nenachádzajú
v ich tkanivách a pletivách a nemajú žiadnu biologickú
funkciu. Do organizmu vstupujú prostredníctvom

Tab. 1: Zloženie morskej vody
Chemická látka

Koncentrácia v g.l–1

Chemická látka

Koncentrácia v g.l–1

NaCl

23,9

NaHCO3

0,2

MgCl2.6 H2O

10,83

SrCl2.6 H20

0,04

CaCl2.6 H2O

2,25

KBr

0,099

KCl

0,68

H3BO3

0,027

Na2SO4.10 H2O

9,06

Testovacie látky sme si zaobstarali od firmy Sigma-Aldrich, Česká Republika.

pitnej vody alebo vdýchnutím, ale v značných
množstvách sú prítomné aj v potravinách, najmä tých,
ktoré sú pestované v kontaminovaných oblastiach.
V závislosti od koncentrácie môžu v organizme
spôsobiť poškodenie metabolických a životných
funkcií, dokonca aj smrť. V minulosti prevládali
akútne otravy, v dnešnej dobe človeka viac ohrozujú
chronické otravy, čo predstavuje celosvetový problém
verejného zdravia.
V predkladanej štúdii sme porovnali účinky
týchto toxických prvkov s účinkami rastlinného
alkaloidu nikotínu na modelovom organizme Artemia
franciscana.
MATERIÁL A METÓDY
Na   vykonanie testu sme použili 10-dňový
alternatívny biotest na naupliových štádiách Artemia
franciscana. Firma Sanders (Utah, USA) uvádza
návod na ich liahnutie. Základom spustenia testu bola
príprava morskej vody. Presné zloženie morskej vody
je uvedené v tabuľke 1.
VÝSLEDKY
V našej štúdii sme použili alternatívny biotest na
Artemia francisana. Poukázali sme na značnú toxicitu
vybraných látok a zároveň sme ukázali citlivosť
reakcie modelového druhu   na určité študované

látky. Najcitlivejšia reakcia bola preukázaná na ortuť,
následne arzén, kadmium a nikotín.
DISKUSIA
Hodnotenie kvality životného prostredia,
zdravotných a environmentálnych rizík a ochrana
prírody a krajiny sú predmetom záujmu mnohých
vedeckých skupín doma i vo svete. Ustanovenia
záväzných právnych predpisov EÚ týkajúce sa
ochrany zvierat používaných na vedecké účely
a právne predpisy týkajúce sa testovacích metód
na identifikáciu a klasifikáciu zdravotných
rizík chemických látok, liečiv, biocídov, ako aj
kozmetických prípravkov, si vyžadujú použitie
alternatívnych toxikologických metód, ktoré
rešpektujú koncept 3R (Reduction, Replacement,
Refinement) (Dvorak a kol., 2012; Libralato a kol.,
2016).
V našej štúdii sme na sledovanie toxických
účinkov prvkov (arzénu, kadmia a ortuti) a prírodnej
látky nikotínu použili alternatívny biotest na Artemii
fransciscana. Naše výsledky ukázali, že tento
modelový druh najcitlivejšie reagoval na študované
látky v nasledujúcom poradí:  ortuť, arzén, kadmium
a nikotín.
Naše výsledky sa zhodujú s výsledkami iných
autorov, ktorí uvádzajú, že A. franciscana je veľmi
odolná voči kadmiu. Napríklad Hadjispyrou a kol.
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(2001) sledovali účinky kadmia, chrómu a cínu
a zistili, že toxicita chrómu bola rádovo vyššia
ako toxicita kadmia. Kungolos a Aoyama (1993)
uvádzajú, že hodnoty letálnych koncentrácií kadmia
pre Artemiu sú až štyrikrát vyššie ako hodnoty pre
Daphnia magna.
V súčasnosti je biotest na Artemii považovaný
za relevantný, spoľahlivý a účinný alternatívny
testovací systém na rýchle stanovenie toxicity
mnohých chemických látok. Testované boli napríklad
toxické prvky (Sarabia a kol., 1998a, b; 2002; 2006;
Hadjispyrou a kol., 2001; Brix a kol., 2003, 2006),
prírodné látky (Granade a kol., 1976; Cáceres a kol.,
1998; Parra a kol., 2001), humánne a veterinárne
liečivá (Richter a Goldstein, 1970; Robinson a
kol., 1997; Barahona a Sánchez-Fortún, 1998;
Touraki a kol., 1999; Oliveira-Filho a Paumgartten,
2000; Triebskorn a kol., 2015), priemyselné látky
a kontaminanty (Van Wezel a kol., 2000; Guerra,
2001; Bedoui a kol., 2015), ale i nové pesticídy a
biocídy (Varó a kol., 2002) a nanočastice (Ates a kol.,
2016; Kos a kol., 2016; Bhuvaneshwari a kol., 2017;
2018; Sarkheil a kol., 2018), a to predovšetkým tie,
ktoré je možné jednoducho rozpustiť vo vode.
Výhodou tohto modelového organizmu je, že
jeho biológia a ekológia je známa, manipulácia v
laboratórnych podmienkach je ľahká, jeho veľkosť
umožňuje prácu v malých miskách a tiež je schopný
prispôsobiť sa širokému spektru salinity a teploty
(Manfra a kol., 2015; Kos a kol., 2016). Ďalšou
výhodou je finančná nenáročnosť testu (Kos a kol.,
2016). Známe sú aj faktory, ktoré môžu ovplyvniť
výsledky testu, napríklad pôvod artémií, vek, zloženie
média, podmienky expozície (teplota, fotoperióda),
použitie vhodnej pozitívnej kontroly (Kos a kol., 2016;
Manfra a kol., 2016). Vhodné laboratórne podmienky
testu, experimentálny dizajn štúdií a reakciu Artemie
na stresové podmienky popísali Hand a Menze
(2015), Libralato a kol. (2016) a MacRae (2016).   
Nevýhodou protokolov alternatívnych testov
na Artemii je, že zatiaľ nie sú medzinárodne
štandardizované (Libralato a kol., 2016). Metódy
testovania imobilizácie/mortality boli štandardizované
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len v Taliansku Agentúrou pre ochranu životného
prostredia,   talianskym Inštitútom pre výskum vôd
(APAT IRSA-CNR) a Agentúrou pre normalizáciu
v sektore chemických látok (Unichim) (Libralato,
2014). K ďalším nevýhodám patrí nižšia citlivosť
Artemie na niektoré chemické alebo fyzikálne činitele
v porovnaní s inými bezstavovcami (Kungolos a
Aoyama, 1993) a tiež aj nízka rozpustnosť niektorých
chemických látok vo fyziologickom roztoku alebo
morskom médiu. Tento problém je však možné
prekonať použitím rozpúšťadiel (Mayorga a kol.,
2010). V našom experimente sme zistili, že vhodným
rozpúšťadlom môže byť DMSO.
Nevýhodou všetkých alternatívnych testov je
ich nevhodnosť na testovanie chemických látok,
ktoré vyžadujú metabolickú aktiváciu v organizme
cicavcov.
V našej štúdii sme porovnávali výsledky
z programu Toxrat (2013) a výsledky z dvojdávkovej
interpolačnej metódy. Výsledky boli veľmi podobné,
vyskytli sa iba menšie odchýlky.
ZOZNAM LITERATÚRY
Ates, M., Demir, V., Arslan, Z., Camas,
M., Celik, F.: Toxicity of engineered nickel oxide
and cobalt oxide nanoparticles to Artemia salina in
seawater. Water Air Soil Pollut., 2016, 227, 1 – 8.
Bedoui A., Tigini, V., Ghedira, K., Varese,
G. C., Chekir Ghedira, L.: Evaluation of an eventual
ecotoxicity induced by textile effluents using a battery
of biotests. Environ. Sci. Pollut. Res., 2015, 21.
Brix, K. V., Cardwell, R. D., Adams, W. J.:
Chronic toxicity of arsenic to the Great Salt Lake
brine shrimp, Artemia franciscana. Ecotoxicol.
Environ. Saf., 2003, 54, 169 – 175.
Brix, K. V., Gerdes, R. M., Adams, W. J.,
Grosell, M.: Effect of copper, cadmium and zinc
on the hatching success of brine shrimp (Artemia
franciscana). Arch. Environ. Contam. Toxicol., 2006,
51, 580 – 583.
Dvorak, P., Benova, K., Vitek, J.: Alternative
Biotest on Artemia franciscana, Ecotoxicology, In

Begum, G. (Ed.): Ecotoxicology. Rijeka: InTech,
2012, 146 s. http://www.intechopen.com/books/
ecotoxicology/alternative-biotest-on-artemiafranciscana.
Guerra, R.: Ecotoxicological and Chemical
Evaluation of Phenolic Compounds in Industrial
Effluents. Chemosphere, 2001, 44, 1737 – 1747.
Hadjispyrou,
S.,
Kungolos,
A.,
Anagnostopoulos, A.: Toxicity, bioaccumulation
and interactive effects of organotin, cadmium and
chromium on Artemia franciscana. Ecotoxicology
and Environmental Safety, 2001, 49, 179 – 186.
Kos, M., Kahru, A., Drobne, D., Singh, S.,
Kalcíkova, G., Kühnel, D., Rohit, R., Gotvajn, A.
Z., Jemec, A.: A case study to optimise and validate
the brine shrimp Artemia franciscana immobilisation
assay with silver nanoparticles: The role of
harmonisation. Environmental Pollution, 2016, 213,
173 – 183.
Libralato, G.: The case of Artemia
spp. in nanoecotoxicology. Mar. Environ. Res.,
2014, 101, 38 – 43. http://dx.doi.org/10.1016/j.
marenvres.2014.08.002. Accessed April, 16, 2018.
Libralato, G., Prato, E., Migliore, L., Cicero,
A. M., Manfra, L.: A review of toxicity testing
protocols and endpoints with Artemia spp. Ecological
Indicators, 2016, 69, 35 – 49.
MacRae, T. H.: Stress tolerance during
diapause and quiescence of the brine shrimp, Artemia.
Cell Stress and Chaperones, 2016, 21, 9 – 18.
Manfra L, Savorelli, F., Di Lorenzo, B.,
Libralato, G., Comin, S., Conti, D.,   Floris, B.,
Francese, M., Gallo, M. L., Gartner, I., Guida, M.,
Leoni, T., Marino, G., Martelli, F., Palazzi, D.,
Prato, E., Righini, P., Rossi, E., Volpi Ghirardini, A.,
Migliore, L.: Intercalibration of ecotoxicity testing
protocols with Artemia Franciscana. Ecological
Indicators, 2015, 57 41 – 47.
Mayorga, P., Pérez, K. R., Cruz, S. M.,
Cáceres, A.: Comparison of bioassays using
the anostracan crustaceans Artemia salina and
Thamnocephalus platyurus for plant extract toxicity

screening. Revista Brasileira de Farmacognosia –
Brazilian Journal of Pharmacognosy, 2010, 20, 897
– 903.
Oliveira-Filho, E. C. a Paumgartten, F. J.:
Toxiticity of Euphorbia milii latex and niclosamide
to snails and nontarget aquatic species. Ecotoxicology
and Environmental Safety, 2000, 46, 342 – 350.
Sarabia, R., Varó, I., Torreblanca, A., Del
Ramo, J. J., Pastor, A., Amat, F., Díaz-Mayans, J.:
Accumulation of Cadmium in several Crains of
Artemia. Cuadernos de Investigación Biológica,
1998a, 20, 435 – 438.
Sarabia, R., Torreblanca, A., Del Ramo, J. J.,
Díaz-Mayans, J.: Effects of low mercury concentration exposure on hatching, growth and survival in
the Artemia strain La Mata parthenogenetic diploid.
Comparative Biochemistry and Physiology Part A –
Molecular & integrative Physiology, 1998b, 120, 93
– 97.
Sarabia, R., Del Ramo, J., Varó, I., DíazMayans, Torreblanca, A.: Comparing the acute
exposure to cadmium toxicity of nauplii from different
populations of Artemia. Environmental Toxicology
and Chemistry, 2002, 21, 437 – 444.
Sarabia, R., Varó, I., Amat, F., Pastor, A.,
Del Ramo, J. J., Díaz-Mayans, J.,  Torreblanca, A.:
Comparative toxicokinetics of cadmium in Artemia.
Archives of Environmental Contamination and
Toxicology, 2006, 50, 111 – 120.
Sarkheil, M., Johari, S. A., An, H. J., Asghari,
S., Park, H. S., Sohn, E. K., Yu, I. J.: Acute toxicity,
uptake, and elimination of zinc oxide nanoparticles
(ZnONPs)
using
saltwater
microcrustacean,
Artemia franciscana. Environmental Toxicology and
Pharmacology, 2017, 57, 181 – 188.
Varó, I., Navarro, J. C., Amat, F.,
Guilhermino, L.: Characterisation of cholinesterases
and evaluation of the inhibitory potential of
chlorpyrifos and dichlorvos to Artemia salina and
Artemia parthenogenetica. Chemosphere, 2002, 48,
563 – 569.

53

FOLIA PHARMACEUTICA CASSOVIENSIA, I., 2: 54 − 63, 2019

NEÚČINNÁ KONVENČNÁ LIEČBA U PACIENTA S CROHNOVOU CHOROBOU
(KAZUISTIKA)
THE INEFFECTIVE CONVENTIONAL THERAPY IN THE PATIENT
WITH CROHN’S DISEASE (CASE STUDY)
Kolesárová, M., Vaščurová, M.
Ústav humánnej a klinickej farmakológie
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81 Košice
Slovenská republika
maria.kolesarova@uvlf.sk

ABSTRAKT
Crohnova choroba patrí medzi nešpecifické
zápalové črevné ochorenie, ktoré má narastajúci
výskyt hlavne vo vyspelých krajinách sveta
a postihuje prevažne mladú generáciu. Napriek
rozsiahlemu výskumu, príčina ochorenia zatiaľ
nie je známa. Pravdepodobne sa jedná o vzájomné
pôsobenie genetických faktorov a faktorov
vonkajšieho a vnútorného prostredia organizmu.
Výsledkom je chronický zápalový proces, pri
ktorom je poškodenie tkaniva sprostredkované
imunitným
systémom.
Terapia
pacientov
s Crohnovou chorobou je nešpecifická a empirická,
zameraná
na
potlačenie
imunologických
procesov. V liečbe bola najprv indikovaná
konvenčná farmakoterapia amínosalicylátmi,
kortikosteroidmi a imunosupresívami, ktorej
výsledky neboli veľmi uspokojivé. Po zlyhaní
konvenčnej terapie bola indikovaná biologická
liečba, ktorá využíva monoklonálne protilátky
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proti faktoru TNFα (infliximab, adalimumab).
Predkladaná štúdia analyzuje práve prípad
pacienta s Crohnovou chorobou, ktorý podstúpil
konvenčnú farmakoterapiu. Endoskopické, histologické a laboratórne vyšetrenia odhalili
neúčinnosť konvenčnej liečby, preto bola
pacientovi následne doporučená biologická liečba.
Táto liečba udržiava pacientov s Crohnovou
chorobou v dlhodobej remisii a poskytuje im
výrazne lepšiu kvalitu života.
Kľúčové slová: aminosalicyláty; biologická
liečba; Crohnova choroba; imunosupresíva;
kortikosteroidy
ABSTRACT
Crohnʼs disease belongs to the non-specific
inflammatory bowel diseases with an increasing
incidence in the developed countries of the world
affecting especially young people. In spite of

the extensive research, etiology of the Crohnʼs
disease has not been clearly elucidated yet. It
is probably caused by the mutual interaction
of genetic factors and factors of external and
internal environment of the organism. The result
is a chronic inflammatory process, in which
a tissue damage is mediated by an immune system.
Therapy of patients with Crohnʼs disease is
nonspecific and empiric, aimed at the suppression
of immunological and inflammatory processes.
In the therapy, conventional farmacotherapy
with aminosalycilates, corticosteroids and
immunosuppressives was indicated firstly, however, the results of such therapy were not satisfactory enough. After failure of the conventional
therapy, the biological therapy was proposed,
which utilizes the application of monoclonal
antibodies against tumor necrosis factor α
(infliximab, adalimumab). The submitted article
analyzes a case of the patient with Crohnʼs disease
who underwent conventional pharmacotherapy.
The endoscopic, histological and laboratory
examinations confirmed ineffectivness of the
conventional therapy. Hence, the biological
therapy was subsequently recommended. Such
therapy keeps patiens in long-lasting remission
and obviously supports better quality of life.
Key words: aminosalicylates; biological
therapy; corticosteroids; Crohnʼs disease;
immunosupressive drugs
ÚVOD
Crohnova choroba je chronické zápalové ochorenie
tráviaceho systému, ktoré môže postihnúť ktorúkoľvek
časť tráviacej trubice. Najčastejšie postihuje koncovú
časť ilea a ileocekálnu oblasť (Hourka, 2009). Má
chronický priebeh so striedajúcimi sa obdobiami
zhoršenia (relapsov) a zmiernenia až vymiznutia
príznakov (remisia). Objavuje sa prevažne v mladom
veku medzi 25 ‒ 28 rokom života (Češka, 2009).
Výskyt ochorenia sa neustále zvyšuje, a to hlavne

v rozvinutých priemyselných krajinách Severnej
Ameriky a severnej a západnej Európy (Gabalec,
2009). Presná príčina ochorenia zatiaľ nie je známa.
Pravdepodobne sa pri ňom uplatňuje kombinácia
faktorov vonkajšieho a vnútorného prostredia
organizmu a genetickej predispozície (Hourka, 2009).
Familiárny výskyt ochorenia poukazuje na význam
genetických faktorov. Frekvencia ochorenia v rodine
sa pohybuje v rozpätí 20 – 30 % (Binder, 1998).
Skenovanie genómu odhalilo zmeny na chromozóme
16 (Bouma a Strober, 2003). Pravdepodobne sa
jedná o mutáciu génu NOD2 (Nucleotide-binding
oligomerisation domain-containing protein 2),
neskôr nazvaného CARD15 (C-terminal Caspase
Recruitment Domain), ktorá spôsobuje zvýšenú
náchylnosť k ochoreniu (Hourka, 2009). Z vonkajších
faktorov, ktoré sa uplatňujú pri vzniku a rozvoji
Crohnovej choroby, sú to najmä fajčenie, stres, vyššia
spotreba rafinovaných cukrov a infekčné príčiny
(Hendy a Hart, 2013; Hourka, 2009). V patogenéze
ochorenia zohrávajú dôležitú úlohu aj T lymfocyty,
hlavne subpopulácia CD 4+ (pomocné T lymfocyty),
ktoré produkujú tumor necrosis factor α (TNFα),
interferón γ a interleukíny (IL 4,5). Zvýšená hladina
interferónu γ a TNFα predstavuje hlavnú príčinu pri
vzniku a pretrvávaní chronického zápalu (Bandzar a
kol., 2013). Crohnova choroba sa vyskytuje najmä
v ekonomicky rozvinutých krajinách s vysokým
hygienickým štandardom. V dôsledku neprimeranej a
nadmernej hygieny imunitný systém čreva nedokáže
rozpoznávať
antigény
fyziologickej
črevnej
mikroflóry a vníma ich ako patogény. Výsledkom je
vznik a pretrvávanie chronickej zápalovej odpovede
s deštrukciou vlastného črevného tkaniva (Hourka,
2009). Základným príznakom Crohnovej choroby
sú hnačky (Sands, 2004), bolesti brucha, pokles
hmotnosti a malnutrícia (Lennard-Jones a Shivananda,
1997). Pacienti s léziami v hrubom čreve majú
zvýšené riziko kolorektálneho karcinómu. Diagnóza
sa stanovuje na základe anamnézy, ktorá sa doplní
fyzikálnym, endoskopickým, röntgenologickým,
laboratórnym a histologickým vyšetrením (Gabalec,
2009). Najčastejšími laboratórnymi nálezmi sú anémia
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a trombocytóza, zvýšená sedimentácia a zvýšený
C-reaktívny proteín (CRP). Hladina CRP koreluje
s aktivitou ochorenia (Gabalec, 2009). Na vylúčenie
ulceróznej kolitídy slúži vyšetrenie sérologických
markerov
perinukleárnych
antineutrofilových
cytoplazmatických protilátok (p-ANCA) a protilátok
proti kvasinkám Saccharomyces cerevisiae (ASCA).
Pozitívna ASCA reakcia a negatívna pANCA odpoveď
je charakteristická pre Crohnovu chorobu (Prideaux
a kol., 2012). Z iných markerov črevného zápalu sa
uplatňuje fekálny kalprotektín. Prognóza pacientov
s Crohnovou chorobou nie je priaznivá, pretože
ochorenie sa nedá úplne úspešne vyliečiť. Približne
dve tretiny pacientov sa v priebehu ochorenia podrobí
chirurgickej intervencii v dôsledku pridružených
komplikácií (Hourka, 2009). Konvenčná terapia
pacienta je zameraná na navodenie remisie, jej
udržanie a liečbu komplikácií (Ha a Khalil, 2015),
avšak výsledky dlhodobej medikametóznej terapie
nie sú uspokojivé (Hourka, 2009). Medzi základné
skupiny liečiv, ktoré sa využívajú vo farmakoterapii
Crohnovej choroby, patria aminosalicyláty, kortikoidy,
imunosupresíva, antibiotiká a faktory biologickej
liečby. Voľba liečiva je založená na znalosti lokalizácie
a stupňa ochorenia. Základným liečivom je kyselina
5-aminosalicylová (mesalazín) v rôznych liekových
formách. Aminosalicyláty sú efektívne najmä pri
miernej a stredne ťažkej forme ochorenia (Handy a
Hart, 2013). Kortikoidy sa aplikujú pri stredne ťažkej
a ťažkej forme. Kortikoidy sú účinné v indukcii
remisie, ale v jej udržaní sú málo efektívne (Kužela,
2013). Okrem toho, dlhodobá terapia kortikoidmi je
spojená s ich nežiaducimi účinkami. Imunosupresíva
potláčajú reakcie imunitného systému a sú indikované
pri kortikorezistencii a kortikodependencii. Ich
účinok síce nastupuje pomaly, ale sú efektívne
v udržiavaní navodenej remisie a liečbe komplikácií.
Z imunosupresív sa najčastejšie používa azatioprin
alebo 6-merkaptopurín (Hourka, 2009). V prípade
septických komplikácií a dysmikróbií sa predpisujú
antibiotiká, hlavne ciprofloxacín a metronidazol
(Kužela, 2013). V prípade neúspešnosti konvenčnej
liečby je pacientovi odporúčaná biologická liečba,
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ktorá využíva monoklonálne protilátky proti faktoru
TNFα (infliximab, adalimumab) (Ha a Khalil,
2015). Predložená štúdia analyzuje prípad pacienta
s Crohnovou chorobou a jeho terapiu konvenčnými
liečivami, ako aj prehľad endoskopických,
histologických a laboratórnych nálezov, ktoré
dokázali neúčinnosť konvenčnej liečby. Preto bola
pacientovi následne doporučená biologická liečba.
Kazuistika pacienta s Crohnovou chorobou
V septembri roku 2012 navštívil gastroenterologickú ambulanciu v Poprade muž vo veku
35 rokov kvôli pretrvávajúcim bolestiam brucha po
jedle a nalačno trvajúcich pol roka. Schudol niekoľko
kilogramov a býval nervózny. Rodinná anamnéza:
rodičia ešte žili, otec prekonal slabší infarkt
myokardu. Súrodenci boli zdraví. Osobná anamnéza:
pacient bol ženatý, býval s manželkou a deťmi. Deti
boli zdravé. Pacient fajčil 15 cigariet denne, dovtedy
nebol vážne chorý, neužíval lieky. Vyšetrenia
ukázali, že hmotnosť pacienta bola 54 kg, brucho
bolo palpačne bolestivé. Ezofagogastroduodenálne
vyšetrenie ukázalo pažerák bez slizničných zmien.
Žalúdok bol bez deformácií a slizničných zmien,
ale v koncovej časti žalúdka sa nachádzal erytém.
V dvanástniku bol zistený pozitívny nález vredu
pokrytého fibrínom. Zároveň bola pacientovi
odobratá vzorka na ureázový test. Vyšetrenia a test
potvrdili vred dvanástnika, erytematóznu gastritídu
a pozitívny test na Helicobacter pylori. Následne
bola indikovaná terapia klaritromycínom per orálne
2 x 500 mg denne, amoxicilínom 2 x 1000 mg denne
a omeprazolom 2 x 20 mg denne.
Po takmer dva a pol roku, v marci 2015, pacient
opäť navštívil gastroenterologickú ambulanciu.
Sťažoval sa na občasné kŕče v bruchu nalačno aj
po jedle. Chuť na jedlo mal, problémy so spánkom
neudával, ale býval nervózny. Brucho bolo palpačne
nebolestivé. Hmotnosť pacienta bola 60 kg. Pacient
podstúpil ezofagogastroduodenálne vyšetrenie, ktoré
ukázalo, že pažerák a žalúdok bol bez slizničných
zmien a deformácií. V dvanástniku bola jazva po
vrede. Opäť mu bola odobratá vzorka na ureázový test,

ktorý bol na Helicobactera pylori negatívny. V máji
2015 pacient podstúpil kolonoskopické vyšetrenie,
ktoré síce nepotvrdilo slizničné zmeny v hrubom
čreve, avšak vchod do terminálneho ilea bol zúžený
s nálezom erózií a edému, preto bola odobratá vzorka
na histologické vyšetrenie. Histologické vyšetrenie
vzorky terminálneho ilea preukázalo slizničné väzivo
prestúpené hustou zmiešanou zápalovou bunkovou
reakciou s prímesou eozinofilov. Do povrchového
epitelu miestami prestupovali neutrofily. Sliznica
bola erodovaná s tvorbou granulačného väziva.
Histologický obraz bol konzistentný s chronickým
idiopatickým zápalovým črevným ochorením (IBD –
inflammatory bowel diseases). Laboratórne vyšetrenia
zároveň ukázali zvýšenú hladinu trombocytov 534  
x 109 l–1 (norma 150,0 – 400,0 x 109 l–1) a CRP
64,2 mg.l–1 (norma < 5,0 mg.l–1). Pacientovi bolo
doporučené aj vyšetrenie sérologických markerov,
a to autoprotilátok p-ANCA a ASCA a kalprotektínu
zo vzorky stolice. Pacient sa mal v tomto období
dobre. Mával 2 stolice denne. Bola mu indikovaná
terapia antibakteriálnym liečivom rifaximínom per
orálne 2 x 400 mg denne.
Po dvojtýždňovej terapii rifaximínom, teda v
júni 2015, pacient stále udával kŕče v bruchu. Mával
2 stolice denne. Laboratórne vyšetrenia na protilátky
ANCA boli v norme a ASCA boli negatívne, avšak
hodnoty kalprotektínu boli vysoké 1172,02 μg/g
stolice (norma 0,00 – 50,00 μg/g stolice), podobne
boli zvýšené aj hodnoty trombocytov 542 x 109 l–1
a CRP 48,2 mg.l–1. Pacientovi bola nasadená terapia
mesalazínom 1 x 4 g ráno formou tabliet s postupným
uvoľňovaním. Bolo doporučené aj opakované
vyšetrenie kalprotektínu.
Po troch mesiacoch, v septembri 2015, laboratórne
vyšetrenie preukázalo zníženie hladín kalprotektínu
614,3 µg/g stolice po indikovanej liečbe, avšak
hodnoty kalprotektínu boli stále vysoké. Pacient
udával, že asi týždeň neužíval lieky kvôli práci
v zahraničí. Mával 3 – 4 stolice denne. Preto mu bola
nasadená per orálna terapia mesalazínom 1 x 4 g ráno,
ciprofloxacínom 2 x 500 mg denne, metronidazolom
3 x 250 mg denne. Po dvoch týždňoch bolo pacientovi

doporučené opätovné vyšetrenie kalprotektínu pri
pretrvávajúcich ťažkostiach, ako aj kolonoskopické
vyšetrenie.
Po mesiaci liečby, v októbri 2015, sa pacientov stav
veľmi nezlepšil, mával 3 stolice denne. Laboratórne
vyšetrenie potvrdilo opätovne zvýšené hladiny
kalprotektínu 750,06 µg/g stolice od posledného
vyšetrenia. Doporučené kolonoskopické vyšetrenie
preukázalo, že hrubé črevo bolo bez slizničných
zmien, voľne priechodné a priestranné, avšak vchod
do terminálneho ilea bol stenotický s nálezom erózií
a edému, čo poukazovalo na terminálnu ileitídu.
Pacientovi bola odobratá vzorka na histologické
vyšetrenie, ktorá preukázala fibrotizovanú, akútne
inflamovanú a erodovanú sliznicu tenkého čreva.
Sliznica hrubého čreva vykazovala zápalovú bunkovú
reakciu s prímesou eozinofilov, plazmocytózou
a prestupom neutrofilov do povrchového epitelu.
Histologický obraz potvrdil chronické aktívne
zápalové črevné ochorenie. Predpokladaná diagnóza
bola Crohnova choroba. U pacienta bola indikovaná
per orálna terapia mesalazínom 1 x 4 g denne
a prednizónom 2 x 20 mg denne. Opäť bolo
doporučené aj vyšetrenie krvného obrazu, celkovej a
pankreatickej amylázy a CRP.
Koncom októbra sa pacient opäť sťažoval na bolesti
a kŕče v bruchu. Mával 5 stolíc denne. Doporučené
laboratórne vyšetrenie preukázalo zvýšené hodnoty
trombocytov 555 x 109 l–1 a CRP 141,5 mg.l–1.
Vzhľadom na stav pacienta gastroenterológ doporučil
hospitalizáciu na internom oddelení, CT vyšetrenie
a terapiu azatioprinom.
Hospitalizácia na internom oddelení
Anamnéza: pacient bol prijatý na oddelenie
vnútorného lekárstva pre terminálnu ileitídu,
exacerbáciu IBD a predpokladanú Crohnovu chorobu
na doporučenie ošetrujúceho gastroenterológa.
Aktuálne je liečený prednizónom, gastroenterológ
plánuje nasadiť azatioprin. Pacient čaká na CT
enterografické vyšetrenie. Na iné ochorenia sa nelieči.
Alkohol nepije, fajčiť prestal pred tromi mesiacmi.
Objektívny nález: hmotnosť 46 kg (BMI: 15,9 –
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podváha). Za trištvrte roka schudol 14 kg.
Subjektívne ťažkosti: pacient má pretrvávajúce
kŕče, bolesti brucha a chrbta. Máva 5 stolíc denne s
občasným výskytom krvi. Cíti sa oslabený a unavený,
nechutí mu jesť a po jedle niekedy vracia. Pred
mesiacom mal pacient opuchnuté koleno a členok.
Laboratórne vyšetrenie: kalprotektín 674,01 µg/g
stolice, CRP 20,4 mg.l–1, hemoglobín 120 g.l–1.
Záver: hypochrómna normocytová anémia
ľahkého stupňa, vysoká zápalová aktivita, zvýšený
kaplrotektín v stolici zodpovedajúci IBD.
Sonografické vyšetrenie: ileum vykazuje
zhrubnuté steny so zmnoženými lymfatickými
uzlinami, ktoré naznačujú exacerbáciu Crohnovej
choroby.
Terapia: per orálne podanie ciprofloxacínu 2 x
500 mg denne, metronidazolu 2 x 500 mg denne,
pantoprazolu 1 x 40 mg denne, prednizónu 1 x 30 mg,
denne, azatioprin 1 x 25 mg ráno
Záver: luminálna forma Crohnovej choroby
lokalizovaná v terminálnom ileu.
Nastavená liečba mala u pacienta dobrý
terapeutický efekt. Došlo k poklesu zápalovej
aktivity. Stav pacienta dovoľoval jeho prepustenie
do ambulantnej starostlivosti. Bolo mu doporučené
dodržiavanie konzumácie bezzvyškovej nedráždivej
stravy a príjmu dostatku tekutín, pravidelné lekárske
kontroly v odbornej ambulancii gastroenterológa
a CT enterografické vyšetrenie na vylúčenie
fistulujúcej formy Crohnovej choroby.
Pacientovi bola po hospitalizácii v novembri 2015
indikovaná per orálna terapia prednizónom 1 x 20 mg
ráno, azatioprinom 1 x 50 mg ráno a pantoprazolom
2 x 40 mg denne. Po týždni indikovanej terapie
bolo vykonané CT enterografické vyšetrenie, ktoré
ukázalo, že steny terminálneho ilea boli difúzne
zhrubnuté s charakterom zápalových zmien. Bola
potvrdená recidíva Crohnovej choroby. Opäť bolo
doporučené vyšetrenie krvného obrazu, celkovej a
pankreatickej amylázy, CRP a v terapii bol pridaný
per orálne mesalazín 1 x 4 g ráno. Po týždni
laboratórne vyšetrenie opäť ukázalo zvýšené hodnoty
trombocytov 555 x 109 l–1, celkovej amylázy 5,83
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μkat/l (norma < 1,67 μkat/l), pankreatickej amylázy
4,88 μkat/l (norma 0,13 – 0,88 μkat/l), a CRP
20,4 mg.l–1 (norma < 5,0 mg.l–1). U pacienta bola
stanovená diagnóza Crohnova choroba lokalizovaná
v terminálnom ileu. Doporučené bolo vyšetrenie
krvného obrazu, celkovej a pankreatickej amylázy
a CRP o 2 týždne.
Po dvoch týždňoch pacient udával, že sa má
celkom dobre, avšak bolesti brucha pretrvávali.
Mával 2 stolice denne. Laboratórne vyšetrenia
potvrdili pretrvávajúce zvýšené hodnoty trombocytov
– trombocty 544 x 109 l–1, celkovej amylázy 5,83
μkat/l, pankreatickej amylázy 4,88 μkat/l a CRP 19,55
mg.l–1. Vzhľadom na stúpajúce hodnoty amylázy
sa pacientovi vysadil azatioprin, pacient ostal iba
na prednizóne 1 x 20 mg ráno. Gastroenterológ
doporučil konzultáciu v gastroenterologickej
ambulancii v Prešove, kde bola pacientovi indikovaná
biologická liečba. Prehľad farmakoterapie vo vzťahu
k laboratórnym vyšetreniam v priebehu roka 2015
znázorňuje tabuľka 1.
DISKUSIA
Kazuistika
zobrazuje
prípad
mladého
pacienta s Crohnovou chorobou a jeho terapiu.
Gastroenterologickú ambulanciu navštívil kvôli
pretrvávajúcim bolestiam brucha v pomerne mladom
veku 35 rokov. Vyšetrenia potvrdili dvanástnikový
vred a pozitivitu na Helicobacter pylori, na
ktorú dostal adekvátnu liečbu klaritromycínom,
amoxicilínom a omeprazolom. Až po dva a pol
roku pacient opäť navštívil gastroenterologickú
ambulanciu kvôli bolestiam brucha. Pacient podstúpil
ezogastroduodenálne vyšetrenie a ureázový test na
Helicobacter pylori, ktoré boli negatívne, avšak
kolonoskopické a histologické vyšetrenie potvrdilo
zápalové zmeny na sliznici terminálneho ilea.
Zároveň laboratórne hodnoty ako trombocytóza (534
x 109 l–1) a zvýšené CRP (64,2 mg.l–1) poukazovali
na chronické a idiopatické zápalové ochorenie
čriev. Práve zvýšenie CRP, trombocytóza, anémia
a zvýšená sedimentácia sú typickými ukazovateľmi

Tab. 1: Prehľad farmakoterapie a vyšetrení v časovom rozmedzí od mája do decembra 2015
Dátum
19.05.2015

20.05.2015

25.05.2015

Vyšetrenie
Kolonoskopické vyšetrenie – nález erózií a
edému v terminálnom ileu
trombocyty: 534 x 109 l–1
(norma 150 – 400 x 109 l–1)
CRP: 64,2 mg.l–1
(norma < 5,0 mg.l–1)
Histologické vyšetenie – chronická bližšie
nešpecifikovaná IBD

rifaximín 2 x 400 mg denne

26.05.2015
28.05.2015
03.06.2015
10.06.2015
02.09.2015

p-ANCA, ASCA: v norme
kalprotektín: 1172,02 µg/g stolice
(norma 0,00 – 50,00 µg/g stolice)
trombocyty: 542 109 l–1
CRP: 48,2 mg.l–1

13.10.2015
20.10.2015

27.10.2015

02.11.2015

mesalazín 1 x 4 g ráno

kalprotektín: 614,3 µg/g stolice
mesalazín 1 x 4 g ráno
ciprofloxacín 2 x 500 mg denne
metronidazol 3 x 250 mg denne

18.09.2015
01.10.2015

Farmakoterapia

kalprotektín: 750,06 µg/g stolice
Kolonoskopické vyšetrenie – nález erózií a
edému v terminálnom ileu
Histologické vyšetrenie – chronická aktívna
IBD, predpokladaná diagnóza CD
Hospitalizácia
trombocty: 555 x 109 l–1
CRP: 141,5 mg.l–1
Sonografické vyšetrenie – potvrdená
exacerbácia CD
kalprotektín: 674,01 µg/g st.
CRP: 20,4 mg.l–1
hemoglobín: 120 g.l–1
(norma 130 – 170 g.l–1)

mesalazín 1 x 4 g ráno
prednizón 2 x 20 mg denne

ciprofloxacín 2 x 500 mg denne
metronidazol 2 x 500 mg denne
pantoprazol 1 x 40 mg ráno
prednizón 1 x 30 mg denne
azatioprin 1 x 25 mg ráno

Po hospitalizácii
prednizón 1 x 20 mg ráno
azatioprin 1 x 50 mg ráno
pantoprazol 2 x 40 mg denne

11.11.2015
16.11.2015

CT enterografia – potvrdená recidíva CD

23.11.2015

trombocty: 555 x 10 l
CRP: 20,4 mg.l–1

07.12.2015

trombocty: 544 x 109 l–1
CRP: 19,55 mg.l–1
celková amyláza: 5,83 μkat/l
(norma < 1,67 μkat/l)
pankreatická amyláza: 4,88 μkat/l
(norma 0,13 – 0,88 μkat/l)

mesalazín 1 x 4 g ráno

9 –1

prednizón  1 x 20 mg ráno

CRP – C-reaktívny proteín
IBD – inflammatory bowel diseases (zápalové ochorenie čriev)
p-ANCA – perinukleárne antineutrofilové cytoplazmatické protilátky
ASCA – protilátky proti kvasinkám Saccharomyces cerevisiae, CD – Crohnʼs disease (Crohnova choroba)
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črevného zápalového ochorenia v akútnej fáze
(Gabalec, 2009; Hendy a Hart; 2013). Avšak žiadny
z týchto parametrov nie je natoľko špecifický, aby
dovolil diferenciálnu diagnózu od ulceróznej kolitídy
(Gabalec, 2009). Na diferenciáciu Crohnovej choroby
od ulceróznej kolitídy bolo doporučené laboratórne
vyšetrenie protilátok p-ANCA a ASCA, ktoré však
bolo zatiaľ v norme. Doporučené bolo aj vyšetrenie
markera črevného zápalu granulocytového proteínu
– kalprotektínu zo stolice. Na základe hodnôt
kalprotektínu je možné predvídať relaps ochorenia,
a vzhľadom na to aj rozhodovať o manažovaní
liečby ochorenia (Hendy a Hart, 2013). Indikovaná
terapia antibakteriálnym liečivom rifaximín nebola
pri zápalovom procese čriev účinná. Svedčia o tom
vysoké hodnoty fekálneho kalprotektínu (1172,02
μg/g stolice), pretrvávajúca trombocytóza (542 x 109
l–1) a CRP (48,2 mg.l–1). Preto bola pacientovi nasadená monoterapia protizápalovým liečivom kyselinou
5-aminosalicylovou (mesalazínom) 4 g denne, ktorý
pôsobí v miestach terminálneho a hrubého čreva
a uvoľňuje sa z liekovej formy nezávisle od pH čreva.
Aminosalicyláty sú efektívne najmä pri miernej
a stredne aktívnej forme Crohnovej choroby (Hourka,
2009). Avšak výsledky publikovaných metaanalýz
ohľadom účinnosti kyseliny 5-aminosalicylovej
pri Crohnovej chorobe sú nekonzistentné.
V porovnaní s placebom bol preukázaný minimálny
účinok mesalazínu, a zároveň protizápalový účinok
kyseliny 5-aminosalicylovej bol menej účinný ako
kortikoidný účinok (Kužela a Zakuciová, 2012).
Taktiež Európske smernice neodporúčajú kyselinu
5-aminosalicylovú na udržanie remisie ochorenia
(Dignass a kol., 2010). Metaanalýzy v súvislosti
s účinkom kyseliny 5-aminosalicylovej na Crohnovu
chorobu poukazujú, že remisia nebola dosiahnutá
u 57 % pacientov užívajúcich sulfasalazín, ktorý
je v hrubom čreve metabolizovaný na mesalazín
a sulfapyridín, v porovnaní so 68,9 % pacientov
užívajúcich placebo (Ford a kol., 2011a). Mesalazín
je vhodný v prevencii rekurencie postoperatívnej
Crohnovej choroby (Spinelli a kol., 2011). O tom
svedčí aj hodnota kalprotektínu, ktorá síce po
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terapii mesalazínom klesla o polovicu (614,3 μg/g
stolice), avšak stále bola vysoká, čo poukazuje
na stále prebiehajúci zápalový proces v čreve. K tomu
mohla prispieť aj nonadherencia pacienta, ktorý na
týždeň prerušil liečbu. Crohnova choroba je, okrem
zničujúceho efektu na fyzické zdravie, aj sociálne
stigmatizujúce ochorenie, ktoré narúša a obmedzuje
životný štýl, preto je logické, že u pacientov
s IBD sa objavuje aj určitý stupeň nonadherencie.
Podľa zistení prieskumu až 40 % pacientov je
pri udržiavacej liečbe IBD nonadherentných
(Škrabálkova, 2013). Pacientovi bola preto nasadená
terapia mesalazínom a antibiotikami ciprofloxacínom
a metronidazolom, ktorá však nebola účinná, pretože
pacientovi sa stav nezlepšil a dokonca sa zvýšila aj
hodnota kalprotektínu (750,06 μg/g stolice). Štúdie
poukazujú, že metronidazol v porovnaní s placebom
nie je účinnejší v indukcii remisie a ciprofloxacín má
pri aktívnej Crohnovej chorobe rovnakú účinnosť
ako mesalazín. Navyše kombinácia mesalazínu
a antibiotík sa v terapii daného ochorenia neodporúča.
Ciprofloxacín a metronidazol sú efektívne hlavne
v liečbe septických komplikácií Crohnovej choroby
a perianálnych ochorení (Kužela a Zakuciová, 2012).
V súčasnosti neexistujú presvedčivé dôkazy, že
antibiotická liečba je efektívna v udržiavaní remisie
ochorenia (Dignass a kol., 2010; Selby a kol., 2007).
Opakovane vykonané kolonoskopické a histologické
vyšetrenie potvrdilo chronické aktívne nešpecifické
zápalové ochorenie čreva s predpokladanou
diagnózou Crohnovej choroby. Preto bola u pacienta indikovaná terapia mesalazínom 4 g denne
a kortikoidom prednizónom 40 mg denne, ktorý sa
podáva pri strednej aktivite ochorenia. Kortikoidy
majú silný protizápalový účinok a sú účinné
v indukcii remisie. Avšak v udržaní liekmi navodenej
remisie sú nevhodné (Kužela, 2013). O tom svedčia
aj výsledky meta-analýzy, ktoré poukazujú, že 40,2
% pacientov užívajúcich orálne glukokortikoidy
zlyháva v dosiahnutí remisie v porovnaní so 68,9
% placebo pacientov (Ford a kol., 2011b). Aj keď v
súčasnosti je viac preferovaný kortikoid budezonid
kvôli menším nežiaducim účinkom, u pacienta

bol indikovaný prednizón (Nunes a kol., 2013).
Budezonid je preferovaný pred prednizónom, ak ide
o postihnutie terminálneho ilea alebo ileocekálnu
lokalizáciu ochorenia. Môže oddialiť relaps ochorenia
po liekmi indukovanej remisii, avšak nie je účinný
v udržaní remisie v trvaní 12 mesiacov, preto sa ako
udržiavacia liečba pri Crohnovej chorobe neodporúča
(Kužela, 2013). Systémové podávanie kortikoidov
má byť čo najkratšie kvôli nežiaducim účinkom.
Avšak indikovaná terapia kombináciou mesalazínu
a prednizónu nezlepšila stav pacienta, ktorý mal
opätovné kŕče v bruchu a 5 stolíc denne. Týždeň po
terapii uňho pretrvávala trombocytóza (555 x 109 l–1)
a vysoká hodnota zápalového markera CRP (141,5
mg.l–1), ktorého zvýšené hladiny predpovedajú
relaps ochorenia. Preto gastroenterológ odporučil
hospitalizáciu pacienta. Na zhoršený stav pacienta
poukazovala aj podváha s hodnotou BMI 15,9;
schudnutie 14 kg za trištvrte roka a 5 stolíc denne
s občasným výskytom krvi. Sonografické vyšetrenie
preukázalo zhrubnuté steny ilea so zmnoženými
lymfatickými uzlinami, ktoré naznačujú exacerbáciu
Crohnovej choroby. Vyšetrenia potvrdili aj
hypochrómnu normocytovú anémiu ľahkého stupňa.
Pacientovi bola indikovaná kombinovaná terapia
ciprofloxacínom 1000 mg denne, metronidazolom
1000 mg denne, pantoprazolom 40 mg denne,
prednizónom 30 mg denne a azatioprinom 25 mg
denne. Imunosupresívum azatioprin je účinné pri
udržaní remisie Crohnovej choroby a zároveň
vykazuje kortikoidný šetriaci efekt (Kužela 2013). Je
indikovaný u aktívnej formy ochorenia ako adjuvantná
liečba. Metaanalýzy ukazujú, že imunosupresíva
azatioprin a 6-merkaptopurín sú úspešné v indukcii
remisie pri aktívnej Crohnovej chorobe, kde u 51,7
% pacientov nedochádzalo k remisii v porovnaní so
62,8 % placebo pacientov, čo predstavuje štatisticky
nesignifikantné výsledky (Khan a kol., 2011).
Zároveň boli zaznamenané štatisticky významné
výsledky v prevencii relapsu Crohnovej choroby
počas kontinuálneho podávania azatioprinu (Lemann
a kol., 2005).
Azatioprin má pomalý nástup účinku, preto sa

nemôže používať samostatne pri navodení remisie, ale
len v kombinovanej liečbe. Počas indikácie azatioprinu
je potrebná kontrola krvného obrazu a hepatálnych
markerov. Liečba azatioprinom musí byť prerušená
v prípade leukopénie, trombocytopénie a pri zvýšení
aktivity sérových transamináz alebo cholestatických
enzýmov nad dvojnásobok normy (Kužela, 2013).
Nastavená terapia mala u pacienta dobrý terapeutický
efekt, došlo k zníženiu zápalovej aktivity (CRP 20,4
mg.l–1), preto bol pacient prepustený do ambulantnej
liečby, kde mu bola indikovaná terapia prednizónom
20 mg ráno, azatioprinom 50 mg ráno a pantoprazolom
80 mg denne. Po týždni CT enterografické vyšetrenie
preukázalo difúzne zhrubnuté steny terminálneho
ilea so zápalovými zmenami, čo naznačuje recidívu
ochorenia, preto bol do terapie pridaný mesalazín
4 g ráno. Napriek indikovanej terapii mal pacient
stále bolesti brucha, dokonca musel byť z terapie
vysadený azatioprin kvôli vysokým hodnotám
celkovej a pankreatickej amylázy, ktoré poukazovali
na výskyt nežiaduceho účinku pankreatitídy. Napriek
tomu pacient ostával len na prednizóne 20 mg denne
a bola mu doporučená biologická liečba. Až u 80 –
90 % chorých s IBD, ktorí nereagovali na konvenčnú
terapiu kortikoidmi a imunosupresívami, vedie
biologická liečba k významnému zlepšeniu stavu
alebo dosiahnutiu remisie (Lukáš, 2011).
V prípade biologickej liečby sú využívané
monoklonálne protilátky proti faktoru TNFα vrátane
infliximabu, adalimumabu a certlolizumabu, ktoré sú
účinné v udržaní remisie pri strednej až ťažkej aktivite
ochorenia (Sandborn a kol.; 2007a, Behm a Bickston,
2008). Na udržanie remisie je vhodná aj kombinácia
anti-TNFα protilátok a azatioprinu (DʼHaens a kol.,
2008; Vermeire a kol., 2007). Efektivita biologickej
liečby dosahuje až 70 %, dokonca v 30 % prípadov
sa dosahuje sližničné vyhojenie (Hourka, 2009).
Významnou výhodou biologickej liečby je aj výrazný
kortikoidný šetriaci efekt a pozitívne pôsobenie
na osteopéniu (Sandborn a kol., 2007b). K častým
nežiaducim účinkom patrí výskyt infekcií, poprípade
infúzna reakcia po podaní infliximabu, ktoré sa dajú
zmierniť kortikoidmi (Gabalec, 2009).
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ZÁVER
Z vyhodnotenia kazuistiky pacienta s Crohnovou
chorobou vyplýva, že liečba ochorenia konvenčnou
farmakoterapiou
bola
neúčinná.
Výsledky
dlhodobej konvenčnej medikamentóznej liečby
neboli uspokojivé, pacient bol väčšinou refraktérny
na indikovanú farmakoterapiu, na čo poukazujú
aj výsledky rôznych metaanalýz. Preto mu bola
doporučená biologická liečba, ktorá sa vo veľkej
miere snaží udržať pacientov s IBD v čo najdlhšej
remisii s čo najlepšou kvalitou života. Zároveň
vzhľadom k tomu, že Crohnova choroba je chronické
ochorenie, ktoré sa nedá definitívne vyliečiť a má
nepriaznivú prognózu, zohráva dôležitú úlohu
v úspešnom manažovaní terapie ochorenia aj
bezchybná spolupráca pacienta s ošetrujúcim
lekárom.
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ABSTRAKT
Cieľom štúdie bolo skúmanie biologickej
aktivity extraktov rastliny Agrimonia eupatoria
L. – Rosaceae. V experimente bol použitý vodný a
acetónový extrakt repíka lekárskeho (125 – 1000
mg.l–1), u ktorých bola stanovená antioxidačná
aktivita pomocou DPPH radikálu a meraním
množstva celkových fenolov (Folin-Ciocalteu
metódou). Na testovanie biologického účinku
in vitro bola použitá modelová bunková línia –
králičie obličkové bunky (RK13). Monitorovaním
bunkovej odpovede v reálnom čase systémom
xCELLigence sme zistili, že najnižšia koncentrácia
extraktu repíka spôsobila nárast adherencie
buniek bunkového indexu (CI) oproti kontrolným
bunkám bez ošetrenia na 156,62 % u acetónového
extraktu a 266,54 % u vodného extraktu. Naopak,
najvyššia koncentrácia extraktu repíka spôsobila
ich odlúpnutie a pokles CI indexu (6,26 % pre
acetónový extrakt a 0,26 % pre vodný extrakt).
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Na presnejšie stanovenie stavu buniek sme použili
kolorimetrický MTT test metabolickej aktivity
buniek. Najvyššiu hodnotu sme zaznamenali
pri koncentrácii 125 mg.l–1 (137,5% ± 6,68 u
acetónového extraktu a 121,41% ± 8,93 u vodného
extraktu). Meraním antioxidačnej aktivity sme
zistili, že najvyššiu schopnosť vychytávať voľné
radikály mali oba extrakty s koncentráciou
repíka 250 mg.l–1 (93,3 % vodný extrakt a 92,6 %
acetónový extrakt). Množstvo celkových fenolov
bolo najvyššie vo vodnom extrakte pri koncentrácii
repíka 1000 mg.l–1 (26,14 ± 0,28 µg.ml–1 a klesalo so
znižujúcou sa koncentráciou.
Kľúčové
slová:
Agrimonia
eupatoria;
antioxidačná aktivita; MTT test; xCELLigence
systém
ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the
biological activity of Agrimonia eupatoria L.,

Rosaceae. In the experiments we used aqueous
and acetone extract of the agrimony (125 – 1000
mg.l–1), antioxidant activity was determined by
the DPPH radical and the measurement of the
total phenols by the Folin-Ciocalteu method.
For in vitro biological activity we used Rabbit
Kidney Cells (RK13) as a model cell line. By
monitoring real-time cellular response by
xCELLigence system we found out that the
lowest concentration of agrimony extract caused
an increase in the adherence cell index (CI) in
comparison to the untreated control cells to
156,62 % for acetone extract and 266,54 % for
aqueous extract. On the contrary, the highest
concentration of agrimony extract caused their
peeling and decrease in CI (6,26 % for acetone
extract and 0,26 % for aqueous extract). For
more accurate cell status assessment we used
a colorimetric MTT assay. The highest value
was recorded at a concentration of 125 mg.l–1
(137,5 % ± 6,68 for acetone extract and 121,41
% ± 8,93 for aqueous extract). By measuring
the antioxidant activity we found out that
the highest free radical scavenging capacity
was shown in both extracts with a 250 mg.l–1
concentration (93,3 % for aqueous extract and
92,6 % for acetone extract). The highest total
phenols amount was determined in the aqueous
extract at 1000 mg.l–1 (26,14 ± 0,28 µg.ml–1) and
decreased with the decreasing concentration.
Key words: antioxidant activity; Agrimonia
eupatoria; MTT test; xCELLigence system
ÚVOD
Obličky sú dôležitým párovým orgánom, ktorý
udržiava vnútornú rovnováhu organizmu (objem
tekutín v tele, osmolaritu, obsah elektrolytov),
zodpovedá za exkréciu produktov metabolizmu
a škodlivých látok, produkuje enzýmy a hormóny
zúčastňujúce sa na ďalších procesoch v organizme
(Bystrický, 2012). V súčasnej klinickej praxi sa

stále stretávame s podávaním veľkého množstva
rôznych liečivých prípravkov. Kombinácie liečiv
majú v mnohých prípadoch škodlivé účinky aj na
ostatné orgány a orgánové sústavy v tele pacienta.
Z tohto hľadiska by sme sa mali zamerať nielen na
podávanie hepatoprotektív, ale aj látok s ochranným a
povzbudivým účinkom na obličky, ktoré sú prevažne
zodpovedné za elimináciu mnohých metabolitov
liečiv z organizmu (Greenberg, 2009). Z viacerých
štúdií vyplýva predpoklad, že za pozitívny účinok na
obličky sú zodpovedné antioxidačne pôsobiace látky
obsiahnuté v repíku lekárskom (Al-Sanafi, 2015;
Correia a kol., 2007; Halliwell a Gutteridge, 2015;
Ivanova a kol., 2005; Jin, 2006).
MATERIÁL A METÓDY
V našej štúdii boli použité: vodný a acetónový
extrakt repíka lekárskeho s koncentráciami 125
mg.l–1, 250 mg.l–1, 500 mg.l–1 a 1000 mg.l–1, bunková
línia RK13 (Rabbit Kidney Cells), médium pre rast
buniek (EMEM – Earl’s Minimal Esential Medium,
Lonza, Belgicko), 3-(4,5-dimetyltiazol-2-yl)-2,5difenyltetrazolium bromid (MTT, Roche Applied
Science, Nemecko), 2,2 – difenyl-pikrylhydrazyl
(DPPH), Folin-Ciocalteu činidlo (FC reagent).
V predloženej štúdii sme skúmali potenciálny
protektívny účinok vodného a acetónového
extraktu repíka lekárskeho na obličkové bunky.
V experimentálnej časti sme ako skúmanú bunkovú
líniu zvolili králičie epitelové obličkové bunky (línia
RK13). Kultivácia prebehla v kultivačnom médiu
EMEM, ku ktorému sme pridali 10 % bovinné sérum,
1% DMSO (dimetylsulfoxid) a 4,5 % glukózy.
Bunkovú odpoveď buniek ošetrených rastlinnými
extraktmi sme sledovali v porovnaní s kontrolnou
skupinou bez ošetrenia.
Sledovanie buniek v reálnom čase systémom
xCELLigence
Bunkový status sme sledovali pomocou
systému xCELLigence. Na dne každej E-platničky
boli umiestnené zlaté elektródy zachytávajúce
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a zaznamenávajúce odpor adherovaných buniek počas
trvania experimentu (68 hodín). Pred uskutočnením
samotného experimentu sme vykonali optimalizáciu
počtu buniek. Do troch 16-jamkových E-platničiek
sme napipetovali 100 µl kultivačného média a v
RTCA prístroji sme zmerali background. Následne
boli k médiu pridané bunky v množstve 50 µl s počtom
2 500 až 100 000 buniek na jamku a kultivovali
sa v platničkách 24 hodín. Porovnaním rastových
kriviek bunkových suspenzií sme určili najvhodnejší
počet buniek pre náš experiment. Experiment začal
vložením E-platničiek, v ktorých bolo napipetované
100 µl média do RTCA analyzátora umiestnenom
v CO2 inkubátore. Po odmeraní backgroundu sme
k médiu pridali 50 µl suspenzie buniek (15 000
buniek). Platničky sme vložili späť do analyzátora
a monitorovali 24 hodín. Keď dosiahol bunkový
index hodnotu približne 1,0, platničky sme vybrali
a bunky ošetrili extraktmi v triplikátoch. Bunky bez
ošetrenia slúžili ako kontrola.
MTT test
V priebehu analýzy buniek v reálnom čase
bol vykonaný aj kolorimetrický MTT test. Po 24
hodinách expozície buniek extraktom repíka bolo
médium z jamiek odsaté a bunky adherované na
dne jamiek premyté PBS (100 µl). Následne sme
pridali médium (90 µl) spolu s 10 µl roztoku MTT
(5 mg.ml–1; Sigma Aldrich, Nemecko). Bunky boli
kultivované v inkubátore s CO2 atmosférou po dobu
4 hodín. Po kultivácii sme médium s MTT nahradili
koncentrovaným DMSO (100 µl), pridali Sorensenov
pufer a merali sme absorbanciu pri 570 nm (Fotakis
a Timberell, 2006; Mosmann, 1983).
Stanovenie antioxidačnej kapacity DPPH
radikálom
Podstatou metódy je sledovanie farebnej zmeny
u vzoriek rastlinných extraktov, ktoré majú schopnosť
vychytávať voľné radikály uvoľňované pri stresovej
reakcii organizmu. Roztok DPPH (0,1 µM –
0,0035 g/100 ml) sme pripravili v deň experimentu
rozpustením v metanole. Do kyvety sme napipetovali
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3,9 ml čerstvo pripraveného roztoku a zmerali
extinkciu pri vlnovej dĺžke 515 nm (A0). Následne
sme pridali 100 µl skúmaného rastlinného extraktu
a premiešali. Po pridaní extraktu sme vzorky 5 minút
inkubovali a znova zmerali absorbanciu (A5). Postup
sme opakovali pri obidvoch extraktoch a všetkých
koncentráciách (Heilerová a Čuláková, 2005; Paulová
a kol., 2004; Correia a kol., 2006).
Stanovenie celkových fenolov
Obsah celkových fenolov sme stanovili metódou
s použitím FC reagentu. Pred vykonaním experimentu
sme testované extrakty repíka zriedili v pomere
1:100 (10 µl extraktu + 990 µl destilovanej vody).
V skúmavke sme zmiešali 1 ml skúmaného extraktu,
5 ml FC činidla (zriedené vodou 1:10) a 4 ml
Na2CO3 (75 g.l–1). Postup sme opakovali pri všetkých
extraktoch a koncentráciách. Vzorky sme nechali
inkubovať pri izbovej teplote 30 minút. Po inkubácii
sme zmerali absorbanciu UV spektrofotometrom pri
vlnovej dĺžke 765 nm oproti kontrolnej vzorke (vzorka
bez pridaného extraktu). Z nameraných hodnôt sme
vypočítali priemerné hodnoty a priemerné odchýlky.
Obsah celkových fenolov sa štandardizuje na obsah
kyseliny galovej a je vyjadrený ako ekvivalent
kyseliny galovej v 1 litri. Koncentrácia kyseliny
galovej bola 0,038 – 0,3 mg.l–1. Táto koncentrácia
zodpovedá absorpčnému rozsahu 0,05 – 0,555 nm
(Santos a kol., 2017; Stratil, 2008; Muruzović, 2016;
Pirvu a kol., 2016).
Štatistické spracovanie výsledkov
Výsledky boli vyjadrené ako priemerné hodnoty
3 meraní. Na štatistické spracovanie bol použitý
program GrafPad Prism 5.0 (2007), jednocestný
Anova test. Hodnota P < 0,05 sa považovala za
štatisticky významný rozdiel.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Počas sledovania buniek systémom xCELLigence
sme zaznamenali výrazný pokles bunkového
indexu (CI) pri koncentráciách 500 mg.l–1 a 1000

Graf 1: Porovnanie zmien buniek ošetrených vodným a acetónovým extraktom repíka lekárskeho
v 48. hodine expozície týmto extraktom

*** – signifikantný rozdiel oproti kontrole (P < 0,001)

mg.l–1 u oboch skúmaných extraktov. Nárast
bunkového indexu bol zaznamenaný pri koncentrácii
125 mg.l–1 (P < 0,001). Účinok extraktov s
koncentráciou 250 mg.l–1 sa výrazne neodlišoval
od kontrolnej skupiny. Pre jednoduchšie vyjadrenie
a porovnanie zmien adherencie buniek (bunkovej
odpovede) boli hodnoty bunkového indexu
prepočítané na percentá. Porovnanie zmien v 48.
hodine trvania experimentu je znázornené v grafe 1.
V 48. hodine experimentu bol vykonaný
kolorimetrický MTT test. Z grafu 2 vyplýva, že
najvyššie percento metabolickej aktivity sme
zaznamenali pri koncentrácii 125 mg.l–1 u oboch
extraktov (acetónový extrakt 137,50 ± 6,68 %,
vodný extrakt 121,41 ± 8,93 %). Vyššie percento
metabolickej aktivity oproti kontrolnej vzorke sme
zaznamenali aj pri koncentrácii 250 mg.l–1 (105,08

± 4,41 % pre vodný extrakt a 130,02 ± 6,09 % pre
acetónový extrakt). Pri koncentráciách 500 mg.l–1 a
1000 mg.l–1 bola zaznamenaná nižšia metabolická
aktivita oproti kontrole. Všetky hodnoty boli
štatisticky významné oproti kontrolným bunkám
(P < 0,05).
Schopnosť extraktu repíka lekárskeho vychytávať
voľné radikály sme merali spektrofotometricky
a namerané hodnoty sme následne prepočítali na
percento inhibície (I). Výsledky merania sú uvedené
v tabuľkách 1 a 2. Najvyššia antioxidačná aktivita
bola nameraná pri koncentrácii 250 mg.l–1 pri oboch
extraktoch (vodný extrakt 93,32 % a acetónový
extrakt 92,63 %). Výraznú antioxidačnú aktivitu sme
zaznamenali aj pri koncentráciách 500 mg.l–1 a 1000
mg.l–1.
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Graf 2: Hodnoty metabolickej aktivity buniek po 48 hodinovej expozícii vodným a acetónovým extraktom (%)

* – signifikantný rozdiel oproti kontrole P < 0,05,
*** – signifikantný rozdiel oproti kontrole P < 0,001

Tab. 1: Výsledky hodnotenia antioxidačnej kapacity vodného extraktu repíka
A0

1. A5

2. A5

priemer % I

± sd

1000 mg.l–1

1,11

0,11

0,10

90,98

0,64

500 mg.l–1

1,12

0,08

0,09

92,31

0,25

250 mg.l–1

1,12

0,07

0,08

93,32

0,64

125 mg.l–1

1,13

0,24

0,25

78,22

0,69

A0 – absorbancia DPPH radikálu v metanole v čase t0, A5 – absorbancia po 5 minútach pôsobenia extraktu, I – schopnosť
inhibície voľného radikálu

Pri stanovení celkových fenolov sme použili FolinCiocalteu činidlo. Po pridaní činidla k extraktom
sme vzorky 30 minút inkubovali a následne zmerali
absorbanciu. Jednotlivé merania sme s každou
vzorkou opakovali trikrát a vypočítali sme priemernú
hodnotu a štandardnú odchýlku. Hodnoty stanovení
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sú uvedené v tabuľke 3. Množstvo celkových fenolov
klesalo so znižujúcou sa koncentráciou extraktov
repíka, najvyššia hodnota bola zaznamenaná pri
koncentrácii 1000 mg.l–1 a najnižšia pri koncentrácii
150 mg.l–1 u oboch extraktov.
V našej štúdii sme dokázali, že so stúpajúcou

Tab. 2: Výsledky hodnotenia antioxidačnej kapacity acetónového extraktu repíka
A0

1. A5

2. A5

priemer % I

± sd

1000 mg.l–1

1,11

0,11

0,10

90,98

0,63

500 mg.l–1

1,12

0,08

0,09

92,31

0,13

250 mg.l–1

1,12

0,07

0,08

93,32

0,25

125 mg.l–1

1,13

0,24

0,25

78,22

1,81

A0 – absorbancia DPPH radikálu v metanole v čase t0, A5 – absorbancia po 5 minútach pôsobenia extraktu, I – schopnosť
inhibície voľného radikálu
Tab. 3: Hodnoty stanovenia celkových fenolov
Vodný extrakt

µg.ml–1

±sd

1000 mg.l–1

26,14

0,28

500 mg.l–1

13,47

0,19

250 mg.l–1

6,64

0,08

125 mg.l–1

1,31

0,69

1000 mg.l–1

23,85

–

500 mg.l–1

18,18

0,65

250 mg.l–1

9,66

0,89

125 mg.l–1

6,05

0,47

Acetónový extrakt

koncentráciou rastlinných extraktov došlo k výrazným zmenám proliferácie sledovaných buniek
(viď graf 1). Podobné výsledky boli publikované aj
autormi Atienzar a kol. (2011) Boyd a kol. (2008)
a Garcia a kol. (2013). Systém xCELLigence nie
je schopný rozpoznať konkrétne zmeny, ktoré sa
s bunkami udiali pri poklese CI, dokáže monitorovať
iba zmeny, ktoré súvisia s adherenciou, odlúpnutím
alebo proliferáciou buniek v dôsledku ich interakcie
so zlatými elektródami, preto je vhodné použiť
ďalšie testy. Na zistenie stavu buniek v našom
experimente sme zvolili MTT test (viď graf 2). Zistili
sme, že acetónový extrakt repíka lekárskeho má
výrazne povzbudzujúcejšie účinky oproti vodnému

extraktu. Antioxidačná aktivita bola hodnotená
schopnosťou vychytávať voľné radikály. U vodného
extraktu bola najvyššia hodnota nameraná pri
koncentrácii 250 mg.l–1 a najnižšia pri koncentrácii
125 mg.l–1. Pri koncentráciách 500 mg.l–1 a 1000
mg.l–1 bola antioxidačná schopnosť porovnateľná s
koncentráciou 250 mg.l–1. Výsledky u acetónového
extraktu boli podobné. Výrazný antioxidačný účinok
majú najmä fenolové zlúčeniny, ktoré sú obsiahnuté
v repíku a v mnohých ďalších rastlinách. Najvyšší
obsah fenolických látok sme zistili pri koncentrácii
1000 mg.l–1 (26,14 ± 0,28 µg.ml–1), najnižšia hodnota
bola určená pri koncentrácii 125 mg.l–1 (1,31 ± 0,69
µg.ml–1) u vodného extraktu. Pri acetónovom extrakte
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boli výsledky meraní podobné. Najvyšší obsah
fenolov bol zaznamenaný pri koncentrácii 1000
mg.l–1 (23,85 ± 0 µg.ml–1) a najnižší podiel pri 125
mg.l–1 (6,05 ± 0,47 µg.ml–1). Z uvedeného vyplýva, že
vyšším obsahom celkových fenolov disponuje vodný
extrakt.
ZÁVER
Na základe zistených skutočností môžeme
potvrdiť, že repík lekársky (Agrimonia eupatoria L.)
patrí medzi liečivé rastliny s vysokou antioxidačnou
aktivitou a potenciálnym podporným účinkom a môže
byť použitý ako prídavná liečba rôznych ochorení,
napríklad pri ochoreniach obličiek, diabetes,
zápalových procesoch, rakovine a mnohých ďalších.
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ABSTRAKT
Atopická dermatitída (AD) postihuje stále
väčší počet ľudí, predovšetkým v detskom veku.
Retrospektívna analýza 641 receptúrnych blankiet
ukázala, že ochorenie je častejšie diagnostikované
u žien (58,8 %) ako u mužov (41,2 %). V preskripcii
boli dominantnými najmä topické kortikoidy (55,4
%), v menšej miere boli predpisované emolienciá
(15,5 %) a antihistaminiká (15,3 %). Preskúmaním
zdravotnej dokumentácie pacientov trpiacich AD
sme zistili, že atopická dermatitída môže byť
spúšťačom atopického pochodu, vyvrcholením
ktorého je astma alebo alergická rinitída. Atopická
dermatitída je sprevádzaná zvýšenými hladinami
imunoglobulínu E (IgE) a eozinofilov. Zvýšené
hodnoty IgE boli zaznamenané u 10 (25,6 %)
pacientov z celkového počtu 39 pacientov, pričom
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boli častejšie evidované u žien (30 %) ako u mužov
(21,1 %). U 11 pacientov (28,2 %) boli pozorované
zvýšené hodnoty eozinofilov, taktiež častejšie
u žien (30 %) ako u mužov (26,3 %).
Kľúčové
slová:
atopická
dermatitída;
farmakoterapia; imunoglobulín E (Ig E)
ABSTRACT
Atopic dermatitis (AD) affects an increasing
number of people, especially in childhood.
A retrospective analysis of 641 prescriptions
showed that the disease is more frequently
diagnosed in women (58.8 %) than in men
(41.2 %). In prescriptions, especially topical
corticosteroids (55.4 %) were dominant and
emollients (15.5 %) and antihistamines (15.3 %)

were prescribed to a lesser extent. Reviewing
medical records of patients suffering from AD we
found out that atopic dermatitis can be a trigger of
atopic process, which can culminate in asthma or
allergic rhinitis. Atopic dermatitis is accompanied
by increased levels of immunoglobulin E (IgE)
and eosinophils. The increased IgE were noted in
10 (25.6 %) out of 39 patients, and were recorded
more frequently in women (30 %) than in men
(21.1 %). The increased eosinophils were observed
in 11 patients (28.2 %), more often in women
(30 %) than in men (26.3 %).
Key words: atopic dermatitis; immunoglobulin
E (IgE); pharmacotherapy
ÚVOD
Atopická dermatitída je chronické, recidivujúce
ochorenie, ktoré postihuje stále väčší počet pacientov.
V odbornej literatúre existuje viacero definícií
atopickej dermatitídy. Atopická dermatitída je vo
všeobecnosti charakterizovaná ako precitlivenosť
kože a sliznice na životné prostredie, je spojená so
zvýšenou produkciou imunoglobulínu E, pričom
pacienti reagujú už na nízke dávky alergénov,
zvyčajne proteínov, a dochádza tak k vzniku typických
symptómov (Ring a kol., 2005). Európska skupina
pre atopickú dermatitídu (ETFAD) definuje atopiu
ako sklon k vzniku Th2 (pomocné T lymfocyty)
odpovedi už na bežné antigény životného prostredia,
ako aj na antigény proti vlastným proteínom (SchmidGrendelmeier, 2001).
Atopická dermatitída môže mať akútny,
subakútny alebo chronický priebeh. Akútne štádium
sa vyznačuje svrbiacimi erytematóznymi papulami a
vezikulami na zápalovo zmenenom podklade, pričom
výrazné sú aj erózie po škriabaní. Pre subakútny
priebeh sú typické šupinatejúce erytematózne
papuly so známkami exkoriácie. Tie sa nachádzajú
buď v skupinkách alebo sú roztrúsené na zapálenej
koži. Chronické štádium sa prejavuje zhrubnutím
kože, lichenifikáciou a prurigóznymi papulami s

exkoráciou. Vzhľadom na časté relapsy sa príznaky
týchto štádií môžu vyskytovať u toho istého pacienta
súčasne (Buchvald, 1992).
Klinický prejav atopickej dermatitídy je
výsledkom mnohých interakcií medzi genetickými,
imunologickými a environmentálnymi faktormi.
Najvýraznejším rizikovým genetickým faktorom je
pozitivita u rodičov (Barnes, 2010). Pozornosť sa
upriamuje najmä na chromozomálnu oblasť, ktorá
pravdepodobne obsahuje niekoľko dôležitých génov,
ktoré regulujú epidermálnu homeostázu a komplex
epidermálnej diferenciácie (Palmer a kol., 2006).
Mutácie v tejto oblasti môžu byť dôležitými rizikovými
faktormi pre atopickú dermatitídu v kombinácií
so zvýšenou senzibilizáciou na astmu. Patogenéza
z imunologického hľadiska je komplikovaná,
nakoľko vznik edému je riadený získanou aj vrodenou
imunitou. Zápal kože podporujú kožné bunky ako sú
keratinocyty, dendritické bunky (DC), mastocyty,
makrofágy a intaktné lymfoidné bunky (ILC) (Tay,
2014). Okrem týchto buniek k tvorbe ekzému
prispievajú aj T bunky, plazmocytoidné dendritické
bunky, monocyty a granulocyty. Komplexné
interakcie imunitných buniek vedú k vzniku kožných
lézií (Weninger, 2014). Medzi environmentálne
faktory, ktoré podporujú vznik AD, patria podnebie,
strava, fajčenie a expozícia mikroorganizmami.
V terapii atopickej dermatitídy sa uplatňujú
predovšetkým emolienciá, lokálne kortikosteroidy,
lokálne inhibítory kalcineurínu, a v menšej miere
aj systémová protizápalová terapia a fototerapia.
Primárnou funkciou emoliencií je pôsobiť ako
okluzívna vrstva na pokožke, ktorá zabraňuje
transepidermálnej strate vody prostredníctvom
odparovania (Thomsen, 2014). V praxi sa využívajú
emolienciá obsahujúce glycerol, kyselinu mliečnu
alebo ureu. Lokálne kortikosteroidy znižujú závažnosť
atopickej dermatitídy a pruritu prostredníctvom
protizápalových účinkov (Walling, 2010). Lokálne
inhibítory kalcineurínu (takrolimus 0,03 % a pimekrolimus 1,0 %) sa zvyčajne odporúčajú na
proaktívnu a reaktívnu liečbu atopickej dermatitídy
(Thomsen, 2014). Znižujú zápal tým, že inhibujú
73

Tab. 1: Výskyt diagnózy na receptoch
Diagnóza

n/%

L 20 Atopická dermatitída

156/24,3

L20.8 Iná atopická dermatitída

242/37,7

L20.9 Nešpecifikovaná atopická dermatitída

243/37,9

Spolu

641/100

Tab. 2:  Výskyt AD vo vzťahu k pohlaviu
Pohlavie

n/%

Muž

185/41,2

Žena

265/58,8

Spolu

450/100

aktiváciu T lymfocytov, čo vedie k zníženej expresii
prozápalových cytokínov. Predstavujú jedinú
nesteroidnú topickú liečbu s účinnosťou porovnateľnou s liečbou lokálnych kortikosteroidov
(Thomsen, 2014; Carr, 2013). Systémová protizápalová
liečba sa začína až vtedy, keď sa vyčerpá potenciál
topickej liečby alebo terapia UV žiarením. Liečivá
sa podávajú len v závažných prípadoch. Využívajú
sa systémové kortikoidy (metylprednizolón), ktoré
sú síce rýchlo účinné, ale majú nepriaznivý pomer
medzi rizikom a prínosom. Podávajú sa len niekoľko
týždňov a len pri závažnej akútnej exacerbácii
atopickej dermatitídy. K ďalším liečivám AD patria
cyklosporín A, azatioprín, mykofenolát mofetil
a metotrexát. Fototerapia sa využíva hlavne na
liečbu chronickej fázy AD u dospelých a zvyčajne je
súčasťou celkového plánu liečby (Wollenber, 2016).
Na potlačenie výrazného pruritu k štandardným
postupom celkovej liečby atopickej dermatitídy patrí
aj podávanie antihistaminík. Zvyčajne sa predpisujú
lieky 2. generácie (loratadín, cetirizín, fexofenadín)
s redukovanými nežiaducimi účinkami. Nepatria však
medzi základné lieky, pretože podstatným spôsobom
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nezasahujú do patogenézy atopickej dermatitídy
(Fulmeková, 2014).
Cieľom tejto štúdie bolo zistiť, na základe
analýzy lekárskych predpisov, ktoré liečivá sú
v terapii AD najviac používané. Vyhodnotené boli
zároveň aj údaje o výskyte ochorenia vo vzťahu
k veku a pohlaviu pacientov. Pomocou retrospektívnej
analýzy zdravotných záznamov pacientov s atopickou
dermatitídou bol sledovaný výskyt zvýšenej hladiny
IgE a eozinofílie.
MATERIÁL A METÓDY
Informácie o výskyte AD u ľudí a liečivách,
ktoré sa využívajú v terapii, boli zisťované analýzou
lekárskych predpisov sprístupnených verejnou
lekárňou. Pomocou počítačového systému NRSYS
boli vyfiltrované receptúrne blankety za obdobie
od 1. 10. 2016 do 1. 7. 2017, na ktorých boli podľa
Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH 10)
uvedené diagnózy: atopická dermatitída (L20), iná
atopická dermatitída (L20.8) a nešpecifická atopická
dermatitída (L20.9). Celkovo bolo analyzovaných

Tab. 3: Frekvencia výskytu AD vo vzťahu k vekovým kategóriám
Veková kategória

Frekvencia výskytu AD
(n/%)

Novorodenec (do 1. mesiaca)

0

Dojča (2. – 12. mesiac)

11/2,4

Batoľa (do 3. roku)

44/9,8

Predškolský vek (3. – 6. rok)

20/4,4

Mladší školský vek (7. – 11. rok)

36/8,0

Starší školský vek (12. – 15. rok)

14/3,2

Dospievanie (16. – 22. rok)

56/12,4

Dospelosť (23. – 65. rok)

193/42,9

Staroba (od 65. roku)

76/16,9

Tab. 4: Zastúpenie farmakoterapeutických skupín liečiv predpísaných na liečbu AD
Skupina liečiv

Výskyt v preskripcii
(n/%)

Antibiotiká

8/0,8

Antihistaminiká

148/15,3

Antimykotiká

9/0,9

Antineoplastiká

10/1,0

Emolienciá

150/15,5

Injekčné formy kortikoidov

3/0,3

Magistraliter prípravky

98/10,1

Topické inhibítory kalcineurínu

4/0,41

Topické kortikoidy

535/ 55,4

641 receptov, z ktorých boli zisťované údaje
o pacientoch (pohlavie, vek) a o liekoch. Vekové
kategórie boli vytvorené podľa vývinových
období človeka. Predpísané liečivá boli zatriedené
na základe ATC klasifikácie do jednotlivých
farmakoterapeutických skupín. V spolupráci
s lekármi z dermatovenerologickej ambulancie
a ambulancie klinickej imunológie a alergológie
vo Vranove nad Topľou sme získali údaje na
potvrdenie, resp. vyvrátenie hypotézy, že u pacientov
s AD boli zisťované zvýšené hladiny IgE a eozinofília.

Pri spracovaní výsledkov sa postupovalo v zmysle
zákona o ochrane osobných údajov.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Analýza 641 receptúrnych blankiet ukázala,
že v období od 1. 10. 2016 do 1. 7. 2017 boli lieky
expedované 450 pacientom s diagnózou atopická
dermatitída. Zastúpenie jednotlivých diagnóz
dokumentuje tabuľka 1. V receptoch boli najčastejšie
uvádzané diagnózy nešpecifická atopická dermatitída
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Obr. 1: Algoritmus liečby atopickej dermatitídy (podľa Lee a kol., 2016)

Tab. 5: Hodnoty IgE (IU.ml–1) u pacientov s AD

Veková kategória

Referenčné  hodnoty
(IU.ml–1)*
Muži/Ženy

Pacienti
Muži
+/n      

Spolu
Ženy

%

+/n

%

+/n

%

1  – < 4 rokov

0,40 – 351

1/3

33,3

0/1

0

1/4

25,0

4 – < 10 rokov

0,50 – 393

2/9

22,2

3/15

20,0

5/24

20,8

10 – 15 rokov

0,50 – 170

0/5

0

2/2

100,0

2/7

28,5

>15 rokov

1,90 – 128

1/2

50,0

1/2

50,0

2/4

50,0

4/19

21,1

6/20

0

10/39

25,6

Spolu

* hodnoty uvádzané firmou Alpha medical, s.r.o; + pozitívne hodnoty, n – celkový počet vyšetrených pacientov

L20.9 (37,9 %) a iná atopická dermatitída L20.8
(37,7 %). Diagnóza atopická dermatitída L.20 mala
zastúpenie 24,3 %. Ochorenie sa častejšie vyskytovalo
u žien (58,8 %) ako u mužov (41,2 %) (viď tab. 2).
Frekvenciu výskytu AD u ľudí vo vzťahu k veku
dokumentuje tabuľka 3. Atopická dermatitída bola
zaznamenaná najmä u pacientov vo veku od 23
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do 65 rokov (42,9 %). Najmenej postihnuté boli deti
do jedného roka (2,4 %).
Všetky súčasné štúdie sa zameriavajú hlavne na
detských pacientov, keďže na základe štatistík je
práve u nich najväčší predpoklad vzniku atopickej
dermatitídy. Preto môžeme predpokladať, že pacienti,
ktorých lekárske predpisy sme analyzovali, sú tí, ktorí

Tab. 6: Hodnoty eozinofilov (%) u pacientov s AD
Referenčné  hodnoty
Veková kategória

Muži/Ženy

Pacienti
Muži

Spolu
Ženy

+/n      

%

+/n

%

+/n

%

1 –  < 4 rokov

0,00 – 5,00 %

0/3

0

0/1

0

0/4

0

4 – < 10 rokov

0,00 – 5,00 %

3/9

33,3

3/15

20,0

6/24

25,0

10 – 15 rokov

0,00 – 5,00 %

1/5

20,0

2/2

100,0

3/7

42,8

15 a viac rokov

0,00 – 5,00 %

1/2

50,0

1/2

50,0

2/4

50,0

5/19

26,3

6/20

30,0

11/39

28,2

Spolu

+ pozitívne hodnoty, n – celkový počet vyšetrených pacientov

sa dlhodobo liečia na atopickú dermatitídu.
Z farmakoterapeutík boli v preskripcii
najčastejšie evidované topické kortikosteroidy
(55,4 %). Antihistaminiká (15,3 %), emolienciá
(15,5 %) a individuálne pripravované (magistrálne)
prípravky (10,1 %) predstavovali ďalšie, pomerne
často predpisované skupiny liečiv. Ostatné
farmakoterapeutiká boli predpisované sporadicky
(viď tab. 4).
Atopická dermatitída je chronický zápal kože
s rôznymi prejavmi. Väčšina pacientov má chronicky
recidivujúci priebeh ochorenia charakterizovaný
remisiou a vzplanutiami. Individuálna liečba pacienta
zohľadňuje vek, závažnosť a rozsah atopickej
dermatitídy. Hlavná línia farmakologickej liečby
je zameraná na hydratáciu kože, identifikáciu
a elimináciu faktorov spôsobujúcich AD a znižovanie pruritu. Možnosti liečby sa kategorizujú
do 3 okruhov: základná liečba, štandardná liečba
a doplňujúca alternatívna liečba (Liu a kol., 2011; Laske a Niggemann, 2004) (viď obr. 1). Z farmakoterapeutík sme zaznamenali najčastejšie
preskripciu lokálnych kortikosteroidov, ktorá sa radí
k štandardným postupom liečby. Tie sú primárnou
voľbou u pacientov so strednými až ťažkými

symptómami AD. Pri ich aplikácii však treba venovať
pozornosť množstvu vedľajších účinkov, ako je
atrofia kože alebo dermatitídy.
Hodnoty hladín IgE u pacientov s atopickou
dermatitídou liečených v dermatovenerologickej
a imunoalergologickej ambulancii predstavuje
tabuľka 5. Z celkového počtu 39 pacientov boli
zvýšené hodnoty imunoglobulínu E zaznamenané
u 10 pacientov (25,6 %), pričom častejšie boli
evidované u žien (30 %) ako u mužov (21,1 %).
Zvýšená pozitivita bola zistená najmä vo vekovej
kategórii 10 až 15 rokov (50 %).
Tabuľka 6 dokumentuje údaje o počte eozinofilov.
Eozinofília bola pozorovaná u 11 pacientov (28,2
%), s vyšším výskytom u žien (30 %) ako u mužov
(26,3 %). Najvyššia frekvencia výskytu zvýšeného
počtu eozinofilov bola zistená vo vekovej kategórii
nad 15 rokov (50,0 %).
Dôležitú úlohu v diagnostike atopickej
dermatitídy má stanovenie hladiny imunoglobulínu
E a počtu eozinofilov. Hladina IgE je spojená so
závažnosťou atopickej dermatitídy a jej zvýšenie,
ktoré je kľúčovým znakom tohto ochorenia, prispieva
k dysfunkcii kožnej bariéry. Štúdia, ktorej sa
zúčastnilo 345 detí, potvrdila, že hladiny IgE v sére
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korelujú so stupňom závažnosti atopickej dermatitídy.
U detí tak narastá riziko senzibilizácie na aeroalergény
a potravinové alergény (Lee a kol., 2016).
ZÁVER
Atopická dermatitída je zápal kože, pri ktorom je
morfológia lézie závislá na veku pacienta. Základným
prejavom je pruritus, ktorý má veľký vplyv na kvalitu
života pacienta. Okrem lekárom predpísanej terapie,
úspešnosť liečby závisí aj na dodržiavaní zásad
atopickej životosprávy, úpravy životného prostredia
a starostlivosti o suchú pokožku.
ZOZNAM LITERATÚRY
Barnes, K. C.: An update on the genetics of
atopic dermatitis: scratching the surface in 2009. J.
Allergy Clin. Immunol., 2010, 125, 1 – 11.
Buchvald, J., Sinka, Ľ., Péč, J.:
Dermatovenerológia. Bratislava: Univerzita J. A.
Komenského, 1992, 287 s.
Carr, W. W.: Topical calcineurin inhibitors
for atopic dermatitis: review and treatment
recommendations. Paediats Drugs., 2013, 15, 303 –
310.
Fulmeková, M., Masaryková, L., Lehocká,
L.: Súčasné možnosti liečby atopickej dermatitídy.
Praktické lekárnictvo, 2014, 1, 6 – 8.
Laske, N. a Niggemann, B.: Does the
severity of atopic dermatitis correlate with serum IgE
levels? Pediatr. Allergy Immunol., 2004, 15, 86 – 88.
Lee, J. H., Son, S. W., Cho, S. H.: A
comprehensive reviews of the treatment of atopic
dermatis. Allergy Asthma Immunol. Res., 2016, 63,
181 – 190.
Liu, F. T., Goodarzi, H., Chen, H. Y.: IgE,
mast cells, and eosinophils in atopic dermatitis.
Clinical Reviews in Allergy & Immunology, 2011, 41,
298 – 310.
Palmer, C. N., Irvine, A. D., TerronKwiatkowski, A., Zhao, Y., Liao, H., Lee, S. P.,
Goudie, D. R., Sandilands, A., Campbell, L. E.,
78

Smith, F. J., O´Regan, G. M., Watson, R.M., Cecil,
J. E., Bale, S. J., Compton, J. G., DiGiovanna, J. J.,
Fleckman, P., Lewis-Jones, S., Arseculeratne, G.,
Sergeant, A., Munro, C. S., El Houate, B., McElreavey,
K., Halkjaer, L. B., Bisgaard, H., Mukhopadhyay, S.,
McLean, W. H.: Common loss-offunction variants
of the epidermal barrier protein filaggrin are a major
predisposing factor for atopic dermatitis. Nature
Genetics., 2006, 38, 441 – 446.
Ring, J., Przybilla, B., Ruzicka, T.:
Handbook of Atopic Eczema. 2 edn., Berlín: Springer,
2005. 605 s.
Schmid-Grendelmeier, P., Simon, D., Simon,
H. U., Akdis, C. A., Wuthrich, B.: Epidemiology,
clinical features, and immunology of the intrinsic
(non-IgE-mediated) type of atopic dermatitis
(constitutional dermatitis). Allergy, 2001, 56, 841 –
849.
Tay, S., Roediger, B., Tong, P. L., Tikoo, S.,
Weninger, W.: The skin-resident immune network.
Current Dermatology Reports, 2014, 3, 13 – 22.
Thomsen S. F.: Atopic dermatitis:
natural history, diagnosis, and treatment. ISRN
Allergy, 2014, 354250. Published 2014, Apr 2.
doi:10.1155/2014/354250.
Walling, H. W. a Swick, B. L.: Update on the
management of chronic eczema: new approaches and
emerging treatment options. Clin. Cosmet. Investing
Dermatol., 2010, 3, 99 – 117.
Weninger, W., Biro, M., Jain, R.: Leukocyte
migration in the interstitial space of non-lymphoid
organs. Nature Reviews Immunology, 2014, 14, 232
– 246.
Wollenber, A., Oranje, A., Deleuran, M.,
Simon, D., Szalai, Z., Kunz, B., Svensson, A.,
Barbarot, S., von Kobyletzki, L., Taieb, A., de BruinWeller, M., Werfel, T., Trzeciak, M., Vestergard, C.,
Ring, J., Darsow, U.: ETFAD/EADV Eczema task
force 2015 position paper on diagnosis and treatment
of atopic dermatitis in adult and paediatric patients.
JEAVD, 2016, 30, 729 – 747.

POKYNY PRE AUTOROV
ZAMERANIE ČASOPISU
Folia Pharmaceutica Cassoviensia je vedecký
časopis založený v roku 2019 a vydávaný Univerzitou
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
SR. Časopis je vydávaný štvrťročne a uverejňuje
pôvodné štúdie prinášajúce najnovšie poznatky z
farmaceutickej a biomedicínskej oblasti, prehľadové
články a kazuistiky z lekárenskej a z klinickej
praxe. Okrem toho sa v časopise publikujú aj krátke
oznámenia zamerané na rýchle uverejnenie poznatkov
o aktuálnych vedeckých problémoch a objavoch vo
farmácii a medicíne. Časopis neuverejňuje správy
o vedeckých podujatiach a redakciou nevyžiadané
recenzie.
Autori sú zodpovední za originalitu zaslaných
príspevkov, správnosť ich obsahu a za to, že
predkladaná práca alebo jej časti neboli publikované
alebo zaslané na publikovanie inde.
Autori zasielajú príspevky elektronicky vo formáte
textového procesora MS Word alebo vo formáte RTF.
O zaradení príspevkov do časopisu rozhoduje redakčná
rada na základe posudkov aspoň dvoch anonymných
recenzentov. Príspevky schválené na publikovanie
sa zasielajú autorovi spolu s recenznými posudkami
na prípadné doplnenie alebo prepracovanie. Autor
vráti redakcii upravený rukopis a pripojí písomné
stanovisko k návrhom a pripomienkam recenzentov.
Rozhodnutie redakčnej rady o prijatí alebo zamietnutí
príspevku je konečné.
Za uverejnenie článku v časopise sa nevyžadujú
žiadne poplatky.
VŠEOBECNÉ ZÁSADY
Príspevky sa uverejňujú v slovenskom, českom
alebo anglickom jazyku. Ak je príspevok písaný v

inom ako anglickom jazyku, vyžaduje sa názov práce,
abstrakt a kľúčové slová v angličtine.
Kompletný text rukopisu vrátane fotografií,
obrázkov, tabuliek a grafov sa zasiela v elektronickej
forme na nasledovnú adresu: folia.pharma@uvlf.
sk. Ak rukopis nespĺňa pokyny pre autorov, redakčná
rada si vyhradzuje právo vrátiť rukopis autorom pred
jeho posúdením recenzentmi.
Pri písaní príspevku (včítane grafov, tabuliek a
pod.) je potrebné zachovávať jednotný štýl a formát
práce (Times New Roman, veľkosť písma 12 bodov,
riadkovanie 1,5, okraje 2,5 cm, zarovnanie podľa
okrajov).
Pri zasielaní rukopisu autori pripájajú prehlásenie,
že ich článok je pôvodný, nebol publikovaný ani
zaslaný na publikáciu inde.
Ak štúdia hodnotí farmaceutický produkt,
lekárske alebo vedecké zariadenie/pomôcku, alebo
iný komerčný výrobok, autori informujú vydavateľa
dôverným listom o akomkoľvek finančnom
zainteresovaní, ktoré existuje v rámci spoločnosti,
ktorá takýto produkt vyrába, alebo prípadnej
konkurenčnej spoločnosti.
Používanie jednotiek. V texte sa zásadne používa
medzinárodný systém jednotiek (SI). Iné jednotky je
nevyhnutné vysvetliť a definovať.
Skratky a symboly. Pri voľbe fyzikálnych
alebo fyzikálno-chemických symbolov je záväzný
IUPAC Manual of Symbols and Terminology for
Physicochemical Quantities and Units (Pergamon
Press, Oxford, 1993). Používajú sa len štandardné
skratky. Odporúča sa vyhýbať sa skratkám v názve
a v abstrakte. Skratky by sa mali používať len pri
ich častom opakovaní. Pri prvom použití skratky v
texte sa pripojí jej vysvetlenie v zátvorke, pokiaľ sa
nejedná o štandardnú jednotku merania.
79

Názvoslovie a terminológia. V texte je potrebné
používať štandardné slovenské názvoslovie v zmysle
platných odporúčaní IUPAC. Detailné inštrukcie pre
anglicky písaný text sa nachádzajú v publikáciách
IUPAC Brief Guide to the Nomenclature of Inorganic
Chemistry IUPAC 2015, Pure App. Chem. 87, 10391049, © IUPAC & De Gruyter 2015 and Nomenclature
of Organic Chemistry, IUPAC Recommendations
and Preferred Names 2013, Royal Society of
Chemistry, Cambridge 2014. Je vhodné sa vyhnúť
novým triviálnym názvom. Nové zlúčeniny musia
byť pomenované systémovým názvoslovím podľa
IUPAC.
Pri uvádzaní látok izolovaných z prírodných
zdrojov sa latinsky uvedie názov zdroja (napr. rodový
a druhový názov rastliny) a príslušná čeľaď. Liečivá
sa uvádzajú INN názvom v slovenskej, českej resp.
v anglickej mutácii a to podľa jazyka, v ktorom je
rukopis napísaný. Ak je známy liekopisný názov, tak
sa uprednostní, resp. prípustné sú obidva.
Príklady: paracetamol (nie acetaminofén),
bisfosfonát (nie bifosfonát), adrenalín/liekopis (nie
epinefrín/INN), hydroxykarbamin (nie hydroxyurea),
kromoglykán (nie chromoglykán), cholestyramín (nie
colestyramín, kolestyramín), lítium (lithium), manitol
(nie mannitol).
Latinské termíny sa píšu kurzívou.
Fotografie, obrázky, grafy. Aby sa vyhlo
prípadným nepresnostiam či chybám, odporúčame
pripojiť fotografie, obrázky a grafy ako osobitný
súbor a v texte uviesť odkaz na príslušnú fotografiu,
obrázok a graf. Fotografie majú mať minimálne
rozlíšenie na úrovni 300 dpi a musia byť jasné a ostré.
Vzhľadom na technické komplikácie, ku ktorým
môže dôjsť pri konvertovaní farebných obrázkov
pre potreby čierno-bielej tlače sa odporúča zaslať
obrázky a ilustrácie vo verzii vhodnej pre takúto
tlač. V časopise môžu mať obrázky a ilustrácie šírku
len 8,5 cm a nachádzať sa na strane širokej 17,5 cm,
preto by veľkosť písmen v legende mala zodpovedať
týmto rozmerom. Obrázky, fotografie a grafy majú
byť priebežne očíslované a má byť k nim pripojený
príslušný text týkajúci sa obsahu a prípadne aj zdroja.
80

Číslo a text nemá byť súčasťou fotografie/obrázku/
grafu. Číslo a názov obrázku, fotografie a grafu sa
má umiestniť nad a príslušný text týkajúci sa obsahu
a prípadne aj zdroja (legenda) sa má umiestniť pod
nimi. Pri mikrofotografiách text obsahuje aj údaje
o mierke a technike farbenia. Hlavné objekty, zmeny
a zistenia sa v mikrofotografiách označujú šípkou
alebo iným symbolom, ktorý je vysvetlený v legende.
Ak sa nejedná o vlastný obrázok/fotografiu, pre
každý obrázok/fotografiu sa v legende uvádza zdroj.
Tabuľky majú byť priebežne číslované
a majú obsahovať podstatné a dôležité údaje,
ktoré sa nenachádzajú v texte. Číslo a príslušný
opis (názov) sa uvádza nad tabuľkou. Tabuľky
obsahujú vodorovné a zvislé čiary, ktoré podporujú
prehľadnosť zverejnených údajov. Pod tabuľkou sa
uvádza vysvetlenie symbolov/skratiek použitých
v tabuľke vrátane štatistiky (legenda).
Etické aspekty. Pri popise experimentov
vykonávaných na zvieratách sa uvádza, či boli
schválené etickou komisiou a či boli dodržané
príslušné aktuálne legislatívne opatrenia, ktoré sa
vzťahujú na túto oblasť ako aj číslo povolenia Štátnej
veterinárnej a potravinovej správy SR. Pri klinických
štúdiách sa uvádza, či boli schválené príslušnou
etickou komisiou.
Štatistika. Pri opise použitých štatistických
metód sa uvádzajú informácie potrebné na to, aby
si informovaný čitateľ mohol na základe pôvodných
výsledkov overiť ich správnosť.
ŠTRUKTÚRA PRÍSPEVKOV
Každý príspevok má byť tematicky kompletný.
Odporúčaný rozsah pre odborný článok (pôvodnú
štúdiu) je 12 strán, pre prehľadový článok 15 strán
a pre kazuistiku 7 strán.
Hlavný text príspevku sa začína názvom príspevku
v slovenskom alebo v českom jazyku a následne názov
v jazyku anglickom, ktorý má byť stručný a výstižný
(veľké tučné písmená, veľkosť písma 14, zarovnanie
na stred). Pod názvom sa uvádzajú mená autorov
(priezvisko, iniciála/y), pod nimi pracovné zaradenie

autorov (inštitúcia) a štát a nakoniec e-mailová adresa
prvého/korešpondujúceho autora (všetko zarovnané
na stred).
Pri empiricky orientovaných štúdiách je potrebné
dodržať usporiadanie rukopisu do nasledovných
častí: ABSTRAKT, ÚVOD, MATERIÁL A METÓDY, VÝSLEDKY, DISKUSIA, ZÁVERY,
(POĎAKOVANIE), ZOZNAM LITERATÚRY.
Každý nadpis sa uvádza na osobitnom riadku
(veľké tučné písmo, veľkosť 12). Nad ním a pod
ním sa vynechá voľný riadok. Každý odsek začína
zarážkou.
ABSTRAKT
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v abecednom poradí pod abstraktom, od ktorého
sú oddelené jedným voľným riadkom. Oddeľujú sa
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ÚVOD
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Namiesto podrobného literárneho prehľadu je
vhodnejšie sústrediť sa na striktne relevantné
zdroje bez zahrnutia podrobných údajov a záverov
prezentovaných v týchto zdrojoch. Úvod sa má
končiť cieľom, ktorý si autori vytýčili.
MATERIÁL A METÓDY
Prezentuje sa podrobný popis a charakteristika
objektov pozorovania/experimentov, vrátane kontrol.
Identifikujú sa použité metódy, prístroje (meno
a adresa výrobcu v zátvorke) a postupy s dostatočnými
podrobnosťami na to, aby ich bolo možné
reprodukovať. Citujú sa zavedené metódy a ich zdroje
a stručne sa opisujú metódy, ktoré boli publikované,

ale nie sú veľmi známe. Poskytuje sa kompletný
opis nových alebo podstatne modifikovaných metód,
dôvody ich použitia a ich prípadné obmedzenia.
Presne sa identifikujú všetky použité liečivá
a chemikálie vrátane ich generického názvu, dávky
a spôsobu podávania.
Poskytujú sa kompletné informácie o štatistických
metódach a opatreniach použitých vo výskume.
VÝSLEDKY
Pri uvádzaní výsledkov sa používa medzinárodný
systém jednotiek (SI).
Prezentácia výsledkov má byť výstižná, s logickou
nadväznosťou a využívaním tabuliek a názorných
grafov. V tabuľkách a grafoch je potrebné sa vyhnúť
duplicite prezentovaných výsledkov. V texte sa
zdôrazňujú a sumarizujú len dôležité pozorovania.
Tam, kde je to vhodné/potrebné, tabuľky majú
obsahovať výsledky štatistickej analýzy (hladiny
významnosti).
DISKUSIA
Zdôrazňujú sa nové a dôležité aspekty štúdie,
ktoré vedú ku konečným záverom. Je potrebné
sa vyhnúť podrobnému opakovaniu údajov už
spomenutých v častiach Úvod a Výsledky. Diskusia
má obsahovať zhrnutie prezentovaných zistení,
relevantné obmedzenia a význam týchto zistení
pre ďalší výskum. Výsledky štúdie sú porovnávané
s publikovanými výsledkami iných autorov.
ZÁVERY
Dávajú sa do súvislosti závery s cieľom štúdie. Je
potrebné sa vyhnúť nekvalifikovaným vyhláseniam a
záverom, ktoré nie sú plne podporované získanými
údajmi. Tam, kde je to vhodné, môžu sa uvádzať
odporúčania.
POĎAKOVANIE
(Kurzívou) Ak je to potrebné, uvádza sa
poďakovanie (grant, špeciálne analýzy, technická
podpora...).
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ZOZNAM LITERATÚRY
Všetky zdroje uvedené v zozname musia byť
citované v texte.
Použité zdroje sa v zozname uvádzajú v abecednom
poradí (podľa priezviska prvého autora), a každý
z nich sa začína písať na nový riadok s odsadením.
Zdroje musia obsahovať priezviská a iniciály
všetkých autorov. Neodporúča sa použiť nadmerný
počet citácií na podporu jedného vyhlásenia.
Od autorov sa vyžaduje použitie iba
overiteľných a recenzovaných zdrojov z celosvetovo akceptovaných vedeckých databáz.
V texte sa cituje/ú autor/i priezviskom a rok
publikovania. V slovenskom a českom jazyku sa
používajú spojky „a“ a „a kol.“, ak je rukopis v
anglickom jazyku spojky „and“ a „et al.“. Viacnásobné
citácie sa uvádzajú v chronologickom poradí.
Pri písaní zdrojov štýl a interpunkcia má
zodpovedať príkladom uvedeným nižšie:
Časopis (vedecký/odborný): Priezvisko/á a
iniciála/y autora /ov. Celý názov článku, názov
časopisu (kurzívou), rok publikácie, ročník a príslušné
strany. Číslo časopisu sa uvedie (v zátvorke) len
vtedy, keď sa v časopise neuvádza ročník. Možno
uviesť skrátený názov časopisu, ak sa takýto nachádza
v štandardnom ISO zozname skrátených názvov
časopisov. ISSN číslo sa nevyžaduje:
Bagirova, V. L., Miťkina, L. I.: Determination of
Tartrazine in drugs. Pharm. Chem. J., 2003, 37, 558 –
559.
Kniha (editovaná, needitovaná):
Mená a iniciály autorov citovanej časti knihy,
autori/editori knihy, názov knihy (kurzívou), miesto
vydania, vydavateľ, rok vydania, celkový počet strán
alebo citované strany (ISBN sa nevyžaduje:
Choi, C. K., Dong, M. W.: Chapter 5 – Sample
preparation for HPLC analysis of drug products.
In Ahuja, S., Dong, M. W. (Eds.). Handbook of
Pharmaceutical Analysis by HPLC. United Kingdom:
Elsevier, 2005. 123 – 144.
Podczeck, F., Jones, B. E.: Pharmaceutical
Capsules, 2nd edn., Pharmaceutical Press, 2004. 66 –
82
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Zborník z konferencie: Mená a iniciály autorov.
Celý názov článku. Názov zborníka/konferencie,
miesto a dátum konania, rok publikácie, celkový
počet strán alebo citované strany:
Canganella, F., Balsamo, R.: Isolation and
selection of probiotic microorganisms with
antagonistic acti-vity against Paenicibacillus larvae
and Paenicibacillus alvei. In Proceedings of the
International Probiotic Conference: Probiotics for
the 3rd Millenium, High Tatras, Slovakia, June 4 – 7,
2008, 28 – 29.
Online časopis:
Simon, J. A., Hudes, E. S.: Relationship of
ascorbic acid to blood lead levels. JAMA 1999, 281,
2289 – 2293. http://url. Accessed July 11, 2009.
Online website:
King, M. W.: The Medical Biochemistry Page.
http://themedicalbiochemistrypage.org. Updated July
14, 2009. Accessed July 14, 2009.
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Publikujú sa aj články, ktoré prezentujú súhrnné
informácie o významných aspektoch vo farmácii a
medicíne s relevantnou historickou perspektívou.
Odporúčaná štruktúra prehľadových článkov je
nasledovná:
NÁZOV/AUTORI – názov (aj v angličtine) má byť
stručný a informatívny.
ABSTRAKT (v angličtine) – uvádza ciele a výsledky
prehľadu s kľúčovými slovami (3-10).
ÚVOD – poskytuje informácie o kontexte, indikuje
motiváciu autora/autorov prehľadu, definuje príslušné
zameranie a otázky pre výskum a vysvetľuje štruktúru
textu.
MATERIÁL A METÓDY – opisuje/sumarizuje
metódy použité pre lokalizáciu, získavanie, selekciu
a syntetizovanie údajov.
Hlavná časť prehľadového článku – pre prehľadnosť
sa používajú relevantné podnadpisy.

ZÁVER – Zodpovedanie otázok pre výskum,
položených v úvode.
ZOZNAM LITERATÚRY – Potvrdzuje práce iných
vedcov – zabraňuje obvineniam z plagiátorstva.
Neodporúča sa použiť viac ako 100 literárnych
zdrojov.

DISKUSIA – zdôrazňujú sa zaujímavé aspekty
prípadu
ZÁVER – opisujú sa súvislosti medzi hlavnými
zisteniami/pozorovaniami a cieľom práce
ZOZNAM LITERATÚRY
RECENZIA

KAZUISTIKY
Publikujú sa aj články, ktoré prezentujú správy
o výnimočnom prípade určitého liečiva, resp.
substancie či zmesi a jej neobvyklého účinku alebo
opis zaujímavého klinického prípadu, choroby a pod.
Odporúčaná štruktúra kazuistík je nasledovná:
NÁZOV/AUTORI – názov (aj v angličtine) má byť
stručný a informatívny.
ABSTRAKT (v angličtine) – skrátená verzia celého
textu s kľúčovými slovami (3-10)
ÚVOD – vysvetľuje dôvody, pre ktoré bol daný
prípad opísaný
OPIS PRÍPADU/PRÍPADOV – hlavná časť
kazuistiky - uvádza sa priebeh, liečba, prognóza a
ukončenie prípadu

Publikujú sa aj kritické rozbory odborného diela
(napr. knihy, článku), ktoré obsahujú odôvodnené
hodnotenie. Odporúčaná štruktúra recenzie je
nasledovná:
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE – uvádza sa názov
knihy (článku, časopisu), mená autorov (priezvisko,
iniciály), miesto vydania a názov vydavateľstva, rok
vydania, počet strán, odporúčaná cena, ISBN
OBSAH KNIHY (ČLÁNKU, ČASOPISU) –
opisujú sa dôležité informácie, napr. čím kniha
(článok, časopis) recenzenta zaujala/sklamala.
VÝZNAM KNIHY (ČLÁNKU, ČASOPISU) –
uvádza sa jej využitie pre odbornú verejnosť.
Redakčná rada
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