FOLIA
PHARMACEUTICA
CASSOVIENSIA
Vedecký časopis
UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA
A FARMÁCIE V KOŠICIACH

ISSN 2585-9609
ISSN 2729-790X

4
III ● 2021

FOLIA PHARMACEUTICA CASSOVIENSIA je vedecký časopis vydávaný Univerzitou veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika. Časopis je vydávaný štvrťročne
s príspevkami v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku s abstraktom v angličtine.
FOLIA PHARMACEUTICA CASSOVIENSIA is a scientific journal issued by the University of Veterinary
Medicine and Pharmacy in Košice, Komenského 73, 041 81 Košice, the Slovak Republic. The journal is published
quarterly with articles in English, or Slovak or Czech with English abstracts.
Šéfredaktorka/Editor-in-Chief:
Výkonná redaktorka/Deputy/Managing Editor:
Redakčná rada/Editorial Board:

Jana Mojžišová
Zita Faixová
Abu-Darwish, M. S. (Shoubak, Jordan), Boknik, P. (Münster,
Germany), Castejon, A. M. (Fort Lauderdale, Florida, USA), Csöllei,
J. (Brno, Czech Republic), Deelman, L. E. (Groningen, Netherlands),
Devinyak, O. (Uzhhorod, Ukraine, El Naggar, El M. B. A.
(Damanhour, Egypt), Getova, D. (Plovdiv, Bulgaria), Kyselovič,
J. (Bratislava, Slovak Republic), Leddy, J. J. (Ottawa, Canada),
Mojžiš, J. (Košice, Slovak Republic), Klimas, J. (Bratislava, Slovak
Republic), Mučaji, P. (Bratislava, Slovak Republic), Opatřilová,
R. (Brno, Czech Republic), Pirník, Z. (Košice, Slovak Republic),
Pistl, J. (Košice, Slovak Republic), Şekeroğlu, N., (Turkey, Kilis),
Šimůnek, T. (Hradec Králové, Czech Republic), Zitterl, K. (Vienna,
Austria)

Vydavateľ/Publisher:
© Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2019
Adresa redakcie/Editor Address:
Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika, e-mail: folia.pharma@uvlf.sk
Technická redaktorka/Technical Editor:
Holečková, Z., tel.: +421 917 729 873, e-mail: zuzana.holeckova@uvlf.sk
Grafická úprava/graphic design:
Báštiová, I.
ISSN: 2585-9609
EVČ: EV 5741/18
IČO: 00 397 474
On-line verzia časopisu sa nachádza na web sídle Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach:
http://www.uvlf.sk/univerzitne-casopisy/folia-pharmaceutica-cassoviensia-vytlacky.
December 2021

FOLIA

PHARMACEUTICA CASSOVIENSIA
VYDÁVA
UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
SLOVAKIA

FOLIA
PHARMACEUTICA CASSOVIENSIA
III., 4, 2021

PUBLISHED BY
THE UNIVERSITY OF VETERINARY MEDICINE AND PHARMACY IN KOŠICE
2021

FOLIA PHARMACEUTICA CASSOVIENSIA, III., 4, 2021
OBSAH
Fecková, Katarína; Košuthová, Hedviga; Kozárová, Miriam; Takáč, Peter:
FARMAKOTERAPEUTICKÝ MANAŽMENT STABILNEJ ANGÍNY PEKTORIS
PHARMACOTHERAPEUTIC MANAGEMENT OF STABLE ANGINA PECTORIS ...................................
5
Baňacká, Berenika; Eftimová, Jarmila:
POROVNANIE KVALITATÍVNYCH PARAMETROV RÔZNYCH DRUHOV
ARGANOVÝCH OLEJOV A ICH FARMACEUTICKÝ POTENCIÁL
		
COMPARISON OF QUALITATIVE PARAMETERS OF DIFFERENT TYPES
OF ARGAN OILS AND THEIR PHARMACEUTICAL POTENTIAL ................................................ 20
Ivan, Lukáš; Váczi, Peter; Schusterová, Ingrid:
EFEKTÍVNOSŤ MEDIKAMENTÓZNEJ LIEČBY HYPERTENZIE V KLINICKEJ PRAXI
			
MEDICAMENTOUS TREATMENT OF HYPERTENSION AND ITS EFFECTIVENESS
			
IN CLINICAL PRACTICE ..................................................................................................................... 31
Lipčáková, Anna; Kolesárová, Mária:
EFEKTÍVNOSŤ BIOLOGICKEJ TERAPIE BRONCHIÁLNEJ ASTMY U PACIENTA
			
S KOMORBIDITAMI (KAZUISTIKA)
THE EFFECTIVENESS OF BIOLOGICAL THERAPY OF BRONCHIAL ASTMA IN
			
A PATIENT WITH COMORBIDITIES (CASE STUDY) ...................................................................... 41
Proškovcová, Martina; Čonková, Eva; Harčárová, Michaela:
ANTIFUNGÁLNA ÚČINNOSŤ MEDICÍNSKY VÝZNAMNÝCH
RASTLINNÝCH SILÍC Z ČEĽADE LAMIACEAE
ANTIFUNGAL EFFICACY OF MEDICINAL IMPORTANT ESSENTIAL
			
OILS OF THE LAMIACEAE FAMILY PLANTS ................................................................................... 49
Mišková, Júlia; Sabová, Lucia:
TOXICITA KYSELINY ŠŤAVEĽOVEJ U VČELY MEDONOSNEJ
			(APIS MELLIFERA) V LABORATÓRNYCH PODMIENKACH
TOXICITY OF OXALIC ACID ON HONEYBEE (APIS MELLIFERA)
UNDER LABORATORY CONDITIONS............................................................................................... 58
Kalinová, Petra; Falis, Marcel:
POROVNANIE TOXICITY ANTIHYPERTENZÍV PRVEJ VOĽBY
COMPARISON OF TOXICITY OF FIRST CHOICE ANTIHYPERTENSIVE DRUGS ................................. 66
Šutorová, Martina; Bačkorová, Miriam:
VÝŽIVOVÉ DOPLNKY S OBSAHOM HÚB
NUTRITIONAL SUPPLEMENTS CONTAINING MUSHROOMS ................................................................ 76
Mazáň, Štefan; Eftimová, Jarmila:
INVÁZNE RASTLINY SLOVENSKA (PREHĽADOVÝ ČLÁNOK)
INVASIVE PLANTS OF SLOVAKIA (REVIEW ARTICLE).............................................................................. 86
Križalkovičová, Klaudia; Piešová, Elena; Chamilová, Jana:
		
PHARMACOTHERAPY OF EPILEPSY........................................................................................................... 93
Pokyny pre autorov ......................................................................................................................................................... 103

6

FOLIA PHARMACEUTICA CASSOVIENSIA, III., 4: 5 − 19, 2021

FARMAKOTERAPEUTICKÝ MANAŽMENT STABILNEJ
ANGÍNY PEKTORIS
PHARMACOTHERAPEUTIC MANAGEMENT OF STABLE
ANGINA PECTORIS
Fecková, Katarína1; Košuthová, Hedviga2; Kozárová, Miriam3; Takáč, Peter1
Katedra farmakológie a toxikológie
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 040 81 Košice
2
Združená tkanivová banka, Lekárska fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Trieda SNP 1, 040 11 Košice
3
IV. interná klinika, Lekárska fakulta, Univerzitná Nemocnica L. Pasteura v Košiciach
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Slovenská republika
1

peter.takac@uvlf.sk

ABSTRAKT
Stabilná angína pektoris patrí k chronickým
formám ischemickej choroby srdca a vzniká ako
dôsledok nedostatočného prekrvenia myokardu.
Je to závažné kardiovaskulárne ochorenie s vysokou incidenciou. Celková miera kardiovaskulárneho rizika významne stúpa predovšetkým ak pacient súčasne trpí diabetom,
hypertenziou, aktívne fajčí alebo má zvýšené
hladiny LDL-cholesterolu a celkového cholesterolu.
V tomto článku sme sa na príklade
kazuistiky polymorbídnej pacientky zamerali na
farmakoterapeutický manažment angíny pek-

toris v koexistencii s diabetom a statínovou
intoleranciou. Perkutánna koronárna intervencia
u tejto pacientky nebola úspešná. Kvôli statínovej
intolerancii bola u pacientky zvolená na zníženie
hladiny cholesterolu biologická hypolipidemická
liečba alirokumabom. Zo sledovania krvného
obrazu pacientky je vidieť dosiahnutie cieľových
hladín celkového cholesterolu, LDL aj HDLcholesterolu, čo viedlo k zníženiu dávok ezetimibu
a dokonca aj k zníženiu inzulínových jednotiek
diabetológom. Liečba bola efektívna a bez výskytu nežiaducich účinkov. Pacientka bola po
roku liečby stabilizovaná po lipidologickej aj
diabetologickej stránke, a tým nastalo zmiernenie
jej veľmi vysokého kardiovaskulárneho rizika.
5

Napriek opakujúcim sa symptomatickým prejavom angíny pektoris sa liečbou významne
zlepšila jej prognóza.
Kľúčové slová: farmakoterapia; chronická
ischemická choroba srdca; stabilná angína
pektoris
ABSTRACT
Stable angina pectoris is a chronic form of
ischemic heart disease resulting from insufficient
myocardial blood flow. It is a serious cardiovascular disease with a high incidence. The overall
level of cardiovascular risks increases significantly, especially in patients suffering from diabetes,
hypertension, active smoking or high LDL levels and cholesterol levels.
In this article we focused on pharmacotherapeutic management of angina pectoris in
coexistence with diabetes and statin intolerance
on the example of a polymorbid patient case
report. Percutaneous coronary intervention in
this patient was not successful. Due to statin
intolerance, biological hypolipidemic treatment
with alirocoumab (Praluent) was chosen in the
patient to lower cholesterol. Monitoring the
patientʼs blood count showed that the target levels of total cholesterol, LDL and HDL cholesterol
had been reached, which led to a reduction in
the dose of ezetimib and even to a reduction in
insulin units by a diabetologist. The treatment
was effective and free of side effects. After a
year of treatment, the patient was stabilized
both lipidologically and diabetologically, thus
alleviating her very high cardiovascular risk.
Despite recurrent symptomatic manifestations
of angina pectoris, the treatment significantly
improved her prognosis.
Key words: chronic ischemic heart disease;
pharmacotherapy; stable angina pectoris
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ÚVOD
Stabilná angína pektoris (AP) patrí k chronickým formám ischemickej choroby srdca (ICHS),
vzniká ako dôsledok nedostatočného prekrvenia
myokardu. Prejavuje sa ako zvieravá, pálivá bolesť
na hrudníku. Ťažkosti odznievajú po ukončení
záťažovej fyzickej činnosti, ustúpení emočného
stresu alebo po podaní rýchlo pôsobiacich nitrátov.
Dlhodobá prognóza stabilnej AP je však nestála.
Hodnota kardiovaskulárneho (KVS) rizika závisí aj
od pridružených ochorení. Riziko významne stúpa
predovšetkým ak pacient súčasne trpí diabetom,
hypertenziou, aktívne fajčí alebo má zvýšené hladiny
celkového cholesterolu (Murín a kol., 2017).
Liečba stabilnej AP má dva aspekty: a) odstrániť
ťažkosti, a tým zlepšiť kvalitu života pacientov
a b) zlepšiť prognózu ochorenia. Liečivá ovplyvňujúce symptómy môžeme podľa ich mechanizmu
účinku rozdeliť do troch skupín: bradykardizujúce liečivá (betablokátory, blokátory kalciových kanálov), vazodilatanciá (nitráty, molsidomín, nikorandil, dihydropyridínové blokátory kalciových
kanálov), metabolické modulátory (trimetazidín)
(Kopřiva, 2015). Liečivá ovplyvňujúce prognózu sú antiagreganciá, liečivá ovplyvňujúce
endoteliálnu dysfunkciu, vedúce ku stabilizácii plátu (hypolipidemiká, ACE inhibítory a sartany) a betablokátory (Sovová, 2012). Farmakoterapia má upraviť nepomer medzi nárokmi myokardu na kyslík a možnosťami perfúzie. Zahŕňa ovplyvnenie aterogenézy, zlepšenie prietoku ischemickým
myokardom a zabránenie uzáveru cievy trombom.
Prognózu pacientov je možné účinne ovplyvniť
úpravou hyperlipoproteinémie, kontrolou hypertenzie a správnou kompenzáciou diabetu (Lincová,
2007; Hradec a Bultas, 2011). Liečba AP musí byť
prispôsobená pre každého pacienta individuálne a
mala by byť pravidelne monitorovaná. Dávkovanie
konkrétneho liečiva by malo byť optimalizované
tak, aby nedochádzalo k poddávkovaniu, skôr než
sa pristúpi k pridaniu ďalšieho liečiva. Obmedzí sa
tak nevhodná a škodlivá polypragmázia (Vachulová

a kol., 2011).
V tejto štúdii popisujeme farmakoterapiu pacientky trpiacej AP aj diabetes mellitus. Spoločný
výskyt týchto dvoch ochorení znamená kardiovaskulárne ochorenie v prostredí zvýšenej glukózovej a lipidickej záťaže. Pacienti s diabetom
majú difúznejšiu povahu koronárnych ochorení,
ich rýchlejšiu progresiu v priebehu času a vyššie požiadavky na myokard. Vo veľkom multicentrickom registri AMI (akútny infarkt myokardu) bola AP pred a po infarkte rozšírenejšia a
závažnejšia u pacientov s DM, ako u pacientov bez
DM, a to napriek agresívnejšej liečbe AP u pacientov s DM (Arnold a kol., 2015). Pacienti s DM
majú vysoké až veľmi vysoké KVS riziko (Pella a
Rašlová, 2017).
Výberom kazuistiky sme okrem popisu komplexnej farmakoterapie pacientky trpiacej súčasne
AP a DM chceli poukázať na vplyv užívania inhibítorov PCSK9 (proproteín konvertáza subtilizín/
kexín typ 9) na lipidický profil a celkový zdravotný
stav takýchto pacientov. Inhibítory PCSK9 (alirokumab a evolokumab) sú voľbou pre rizikových pacientov, u ktorých liečba statínmi nevyvoláva želaný efekt alebo sú na nich intolerantní. Výhodou
statínov je dnes nízka cena a vysoká účinnosť (Pella
a Rašlová, 2017). Avšak u 10 – 15 % pacientov je
prítomná statínová intolerancia, ktorá je definovaná
ako neschopnosť tolerovať dva statíny, z nich jeden
v najnižšej dávke. Inhibítory PCSK9 nie sú iba
náhradou statínov, ale dokážu aj zosilniť ich účinok (Murín a Pella, 2017). Hradená liečba podlieha
predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Jej podmienkou je abstinencia alkoholu a fajčenia,
nedostatočný efekt diéty s nízkym obsahom cholesterolu a živočíšnych tukov spolu s trojmesačným
pravidelným telesným cvičením. Ak po mesačnej
liečbe nedôjde k zlepšeniu klinického stavu pacienta, ďalšia liečba nie je hradená. Významným benefitom biologickej hypolipidemickej liečby u diabetikov
je to, že na rozdiel od statínov neovplyvňuje metabolický (glykemický) profil pacienta. Cieľovou
skupinou sa môžu zatiaľ stať pacienti s najzávažnej-

ším stupňom KVS rizika, pretože biologická liečba
nesie so sebou veľké finančné náklady a ďalšiu
administratívnu záťaž (Dukát a kol., 2018; Kosová,
2019).
KAZUISTIKA
Pohlavie a vek: žena, 61 rokov (160 cm, 91 kg,
obezita)
Rodinná anamnéza:
Matka pacientky sa liečila na DM a ICHS, zomrela
vo veku 72 rokov na pľúcnu embóliu.
Osobná anamnéza:
– chronická ICHS so syndrómom AP III. stupňa
závažnosti podľa CCS (Canadian cardiological
association – Kanadská kardiologická spoločnosť) – stenokardia vyprovokovaná bežnou
činnosťou pri psychickej pohode
– aterosklerotická choroba srdca 3-cievne postihnutie
Stav po akútnom NSTEMI (non-ST segment
elevation myocardial infarction – infarkt
myokardu bez elevácie segmentu ST), stupeň
Kilip I – bez známok srdcového zlyhávania
– PCI (perkutánna koronárna intervencia) –
opakovaná predilatácia so suboptimálnym
výsledkom, indikovaná na konzervatívny postup od 08/2017
– zlyhávanie ľavej komory (od 09/2018) funkčná
skupina III podľa NYHA (New York Heart
Association – Newyorská asociácia srdca) –
stredne závažná systolická dysfunkcia ľavej
komory, ejekčná frakcia ľavej komory 35 – 40 %
s ťažkosťami obmedzujúcimi pacienta aj pri malom zaťažení
– arteriálna hypertenzia 3. stupňa bez hypertenznej
krízy
– DM 2. typu, v liečbe inzulínom, v štádiu
chronických komplikácií:
• diabetická nefroskleróza na hranici medzi
3.a 4. štádiom podľa K/DOQOI (Kidney
7

Tab. 1: Farmakoterapia pri nástupe
Liek

Liečivo

Dávkovanie

Aspirin protect 100 mg

kyselina acetylsalicylová

0 – 1 – 0 tbl

Brilique 90 mg

tikagrelor

1 – 0 – 1 tbl

Prenessa 8 mg

perindopril

1 – 0 – 0 tbl

Indapamid 2,5 mg

indapamid

1 – 0 – 0 tbl

Betaloc ZOK 25 mg

metoprolol

1 – 0 – ½ tbl

Ivabradine Anapharm 5 mg

ivabradín

1 – 0 – 1 tbl

Inspra 25 mg

eplerenón

1 – 0 – 0 tbl

Monosan 20 mg

izosorbidmononitrát

1 – 1 – 0 tbl

Corvaton retard 8 mg

molsidomín

0 – 0 – 1 tbl

Ezetrol 10 mg

ezetimib

0 – 0 – 1 tbl

Furon 40 mg

furosemid

1 – 0 – 0 tbl

Ebrantil 30 mg

urapidil

1 – 0 – 1 tbl

Sortis – vynechaný pre myalgie

atorvastatín

–

Insuman Comb 25

ľudský inzulín

18 – 0 – 12 m.j.

Disease Outcomes Quality Initiative –
Iniciatíva pre kvalitatívne dôsledky oblič		kových ochorení)
• neproliferujúca diabetická retinopatia
– kombinovaná dyslipidémia, v liečbe vysokodávkovým statínom od 8/2017 + fenofibrát,
aktuálne myalgie, v dokumentácii bolesti svalov
po atorvastatíne, rosuvastatíne
– anémia ľahkého stupňa po hemosubstitúcii
– polyneuropatia
– pacientka fajčila od mladosti 6 – 7 cigariet denne,
od roku 2018 nefajčí
– hyperurikémia
– Bechterevova choroba
– chronická obštrukčná choroba pľúc
– hepatopatia toho času bez aktivity
Pacientka je od roku 2003 na invalidnom
dôchodku.
Pacientka má veľmi vysoké KVS riziko
podľa systému SCORE vytvoreným Európskou
kardiologickou spoločnosťou a Európskou spoločnosťou pre hypertenziu (ESC/ESH). Toto skóre
8

predpovedá mieru rizika vzniku fatálnej KVS
príhody v období najbližších 10 rokov. Medzi faktory ovplyvňujúce mieru tohto rizika patrí predovšetkým vek, hypertenzia a jej stupeň, hladina celkového cholesterolu, fajčenie. Okrem týchto faktorov je KVS riziko významne negatívne ovplyvnené
aj už prebiehajúcou prítomnosťou ICHS so syndrómom AP, diabetom s prítomnosťou chronických komplikácií, hladinou LDL, prekonaním nestabilnej
AP, syndrómom chronicky zlyhávajúceho srdca aj
anémiou. Prítomnosť syndrómu chronickej AP sa
u pacientky nepodarilo odstrániť ani opakovaným
chirurgickým zákrokom. Aj po podstúpení PCI u
nej viackrát došlo k výskytu závažných komplikácií
AP, pre ktoré musela byť hospitalizovaná.
1. Hospitalizácia, jeseň 2018, v trvaní 3 týždňov
Objektívny stav pri prijatí:
Pacientka bola prijatá pre opakované stenokardie
pri minimálnej námahe. Zadýcha sa aj pri pomalej
chôdzi, čo je spojené s pálivou bolesťou za hrudnou
kosťou, pocitom tlaku, dyspnoe. V pokoji bolesť

Tab. 2: Biochemické parametre krvného obrazu počas hospitalizácie
Parameter

Norma [mmol.l-1]

Hodnota [mmol.l-1]

Cholesterol

< 4,5

6,12

HDL – cholesterol

Muži > 1,0; Ženy > 1,2

1,2

LDL – cholesterol

< 1,8

3,76

TG

< 1,7

4,18

HDL – cholesterol s vysokou hustotou, LDL – cholesterol s nízkou hustotou, TG –
triacylglyceroly Normy cholesterolu, LDL, HDL a TG sú stanovené pre ľudí s veľmi
vysokým KV rizikom

Tab. 3: Liečba po 1. hospitalizácii
Liek

Liečivo

Dávkovanie

Aspirin protect 100 mg

kyselina acetylsalicylová

0 – 1 – 0 tbl

Brilique 90 mg

tikagrelor

1 – 0 – 1 tbl

Betaloc ZOK 25 mg

metoprolol

2 – 0 – 1 tbl

Ivabradine Anapharm 5 mg

ivabradín

1 – 0 – 1 tbl

Monosan 25 mg

izosorbidmononitrát

1 – 1 – 0 tbl

Inspra 25 mg

eplerenón

1 – 0 – 0 tbl

Furon 40 mg

furosemid

1 – ½ – 0 tbl

Urapidil 30 mg

urapidil

1 – 0 – 1 tbl

Ezetrol 10 mg

ezetimib

0 – 0 – 1 tbl

Insuman Comb 25

ľudský inzulín

18 – 0 – 12 m.j.

ustupuje do niekoľkých minút. Tlak a pulz pri prijatí: 160/95 mmHg, 88/min. Užívaná farmakoterapia je
popísaná v tabuľke 1.
Súhrn významných výsledkov vyšetrení 1.
hospitalizácie:
Opakovane prítomné stenokardie pri minimálnej
námahe. Zvýšené laboratórne renálne parametre.
V krvnom obraze anémia stredne ťažkého stupňa.
Gastroskopia odhalila aftózne lézie antra žalúdka.
Zvýšené hladiny celkového cholesterolu, LDL aj
triacylglycerolov (viď tab. 2).
Záver hospitalizácie:
Pacientke bola diagnostikovaná anémia pri
chronických ochoreniach a stratách z horného GIT.

Z tohto dôvodu jej boli aplikované dve erymasy
(koncentráty erytrocytov) a dočasne vysadená liečba
nesteroidnými antiflogistikami. Pre zmiernenie
prejavov ICHS bola upravená antiischemická a
antihypertenzívna liečba – titrácia betablokátora
metoprololu (viď tab. 3). Po úprave krvného obrazu
a zmiernení symptomatológie v hemodynamicky
a klinicky stabilizovanom stave bola pacientka
odoslaná na špecializované pracovisko za účelom
koronárnej arteriografie. Potvrdený bol suboptimálny
výsledok PCI, ktorú pacientka podstúpila v
minulosti. Pre intoleranciu statínov a vysoké hladiny
cholesterolu bola zaslaná žiadanka na schválenie
biologickej liečby inhibítormi PCSK9 – Praluent
s.c. (Sanofi Aventis Deutschland GmbH, Nemecko).
Pacientka po schválení liečby začala užívať Praluent
9

Tab. 4: Farmakoterapia pred 2. hospitalizáciou
Liek

Liečivo

Dávkovanie

Aspirin protect 100 mg

kyselina acetylsalicylová

0 – 1 – 0 tbl

Brilique 90 mg

tikagrelor

1 – 0 – 1 tbl

Indapamid 2,5 mg

indapamid

1 – 0 – 0 tbl

Betaloc ZOK 50 mg

metoprolol

1 – 0 – 1 tbl

Ivabradine Anapharm 7,5 mg

ivabradín

1 – 0 – 1 tbl

Inspra 25 mg

eplerenón

1 – 0 – 0 tbl

Monosan 40 mg

izosorbidmononitrát

1 – 1 – 0 tbl

Corvaton retard 8 mg

molsidomín

1 – 0 – 1 tbl

Ezetrol 10 mg

ezetimib

0 – 0 – 1 tbl

Furon 40 mg

furosemid

1 – ½ – 0 tbl

Ebrantil 30 mg

urapidil

0 – 1 – 0 tbl (poobede podľa TK/
max, max. dávka 180 mg/deň)

Insuman Comb 25

ľudský inzulín

18 – 0 – 12 m.j.

Tab. 5: Odporúčaná liečba po 2. hospitalizácii
Liek

Liečivo

Dávkovanie

Ivabradine Anapharm 5 mg

ivabradín

Furosemid Forte 250 mg

furosemid

Eleveon 25 mg

eplerenón

½ – 0 – ½ tbl
1 – 0 –  0 tbl
(za kontrolyrenálnych parametrov
a mineralogramu)
1 – 0 – 1 tbl

Ezetrol 10 mg

ezetimib

0 – 0 – 1 tbl

Brilique 90 mg

tikagrelor

1 – 0 – 1 tbl

Carsaxa 100 mg

kyselina acetylsalycilová

0 – 1 – 0 tbl

Monosan 20 mg

izosorbidmononitrát

2 – 1 – 0 tbl

Corvaton retard 8 mg

molsidomín

1 – 0 – 1 tbl

Betaloc ZOK 25 mg

metoprolol

2 – 0 – 2 tbl

Ebrantil 30 mg

urapidil

2 – 2 – 2 tbl

Ketosteril 100

aminokyseliny

Insuman Comb 25

ľudský inzulín

Ozzion 20 mg

pantoprazol

2 – 2 – 2 tbl
13 – 0 – 10 m.j.
(dávku je možné znížiť podľa aktuálnych stavov
glykémií)
1 – 0 – 1 tbl

Praluent

alirokumab

2 x 1ml/150 mg v injekčnom pere

Thiogamma 600 oral

kyselina tioktová

1 – 0 – 0 tbl
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Tab. 6: Výsledky biochémie pred a počas liečby Praluentom (alirokumab)
Dátum

Cholesterol
[mmol.l-1]

HDL [mmol.l-1]

LDL [mmol.l-1]

TG [mmol.l-1]

Norma

< 4,5

Muži > 1,0

< 1,8

< 1,7

Ženy > 1,2
5/2018

10,16

1,56

6,65

4,53

9/2018

6,12

1,2

3,76

4,18

2/2019

6,37

1,28

4,08

4,76

6/2019

4,09

1,23

2,32

4,00

9/2019

3,49

1,29

1,92

3,09

HDL – cholesterol s vysokou hustotou, LDL – cholesterol s nízkou hustotou, TG – triacylglyceroly. Normy cholesterolu,
LDL, HDL a TG sú stanovené pre ľudí s veľmi vysokým KVS rizikom

za stáleho monitorovania jeho účinnosti na základe
hladín celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu a
HDL-cholesterolu a TG.

liečba – iniciálne parenterálne, neskôr nastavanie
na perorálnu formu. Liečba srdcového zlyhávania
pokračuje, pre opakované vzostupy TK je upravená
aj chronická antihypertenzná liečba (viď tab. 5).

2. Hospitalizácia, jeseň 2019, v trvaní 1 týždňa
Pacientka bola prijatá pre kardiálnu dekompenzáciu, bolesti na hrudníku, anemizáciu a celkové
zhoršenie stavu. Uvádza asi týždeň trvajúce zhoršenie
stavu, tlakové a pálivé bolesti na hrudníku vpredu,
ťažké dýchanie, zhoršenie opuchov dolných končatín
a brucha. Nemala zvýšenú telesnú teplotu. Aktuálna
farmakoterapia je zhrnutá v tabuľke 4.
Súhrn významných výsledkov a záver 2.
hospitalizácie:
Objektívne bolo u pacientky zistené obojstranné
zlyhávanie srdcových komôr a anasarka (nahromadenie tkanivového moku v podkožnom
spojive). EKG vyšetrenie nevykazovalo akútne
ischemické zmeny, laboratórne bola prítomná
elevácia renálnych parametrov, hypoproteinémia s
hypoalbuminémiou, nefrotická proteinúria, vysoké
BNP (brain natriuretic peptide – neurohormón),
normocytová anémia ľahkého až stredne ťažkého
stupňa. Stav bol vyhodnotený ako nefrotický
syndróm pri diabetickej nefropatii v kombinácii s
NSA nefropatiou. Pacientke bola podávaná diuretická

Kontrola na internom oddelení dva mesiace po
hospitalizácii (11/2019):
Stav pacientky bol stabilizovaný po lipidologickej aj diabetologickej stránke. Hodnoty TK dosahovali
120/80 mm/Hg.
Frekvencia: 64/min. Liečbou alirokumabom boli
dosiahnuté takmer cieľové hodnoty hladiny LDL
(viď tab. 6). Nežiaduce účinky neboli zaznamenané.
Pacientke bolo indikované zníženie dávky ezetimibu.
Diabetológ indikoval zníženie dávky inzulínu.
Dosiahnutie týchto hodnôt LDL cholesterolu má
významný vplyv na zmiernenie veľmi vysokého KV
rizika tejto pacientky.
DISKUSIA
V kazuistike popisujeme polymorbídnu 61-ročnú
pacientku s enormne veľkým KVS rizikom. V
systéme SCORE sa pri výpočte KV rizika okrem veku
prihliada na fajčenie, hladinu cholesterolu a hodnotu
krvného tlaku (Conroy a kol., 2003). Pacientka bola
fajčiarka s hypertenziou a dyslipidémiou. Okrem toho
boli v jej zdravotnej dokumentácii uvedené aj mnohé
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Obr. 1: Tabuľka „SCORE“ uvádzajúca riziko smrteľného KVS ochorenia u žien
z vysokorizikových populácií  v budúcich 10 rokoch

Pozn.: krajinyPozn.:
s vysokým
rizikom sú všetky západoeurópske štáty okrem
krajiny s vysokým rizikom sú všetky západoeurópske štáty okrem Belgicka, Francúzska,
Belgicka, Francúzska,
Grécka,
Talianska,
Luxemburska,
Španielska,
Grécka, Talianska,
Luxemburska,
Španielska, Švajčiarska
a Portugalska
Zdroj: Conroy et al., 2003
Švajčiarska a Portugalska
Zdroj: Conroy a kol., 2003

ďalšie faktory, ktoré dokázateľne zhoršujú prognózu
pacienta: ICHS so systolickou dysfunkciou ľavej
komory, stav po NSTEMI, DM2 v štádiu chronických
komplikácií s nefropatiou, obezita (Vachulová a kol.,
2011).
Pacientka bola v období, v ktorom bola vykonaná retrospektívna analýza farmakoterapie AP,
ktorou trpela už viac ako 15 rokov na invalidnom
dôchodku. ICHS so syndrómom chronickej AP je
celosvetovo najčastejšou príčinou invalidity a zníženej kvality života (Srbová, 2018). V jej rodinnej
anamnéze sa ICHS aj DM 2. typu vyskytli aj u jej
matky. Obe tieto ochorenia sú príkladom ochorení s
dedičnosťou polygénneho typu. Publikované odhady
miery dedičnosti ICHS sa pohybujú od 35 % do
55 % (Elosua, Sayols-Baixeras, 2017). Diabetici
majú vyššie riziko výskytu AP, avšak výskyt tohto
ochorenia je podmienený aj ďalšími rizikovými
faktormi: pohlavie (najmä muži), vyššie hladiny LDL
cholesterolu, antihypertenzívna liečba (Mathenge a
kol., 2019).
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Skorý výskyt AP, ako aj výskyt a rozsah
komplikácií DM u pacientky boli podmienené aj
jej životným štýlom. Pacientka už od obdobia rannej mladosti fajčila 6 – 7 cigariet denne. Fajčenie
je najzávažnejším rizikovým faktorom celej škály
KVS ochorení, vrátane ICHS so syndrómom
AP (Banks a kol., 2019). Fajčiaci diabetici majú
akcelerovaný priebeh makro- aj mikrovaskulárnych
zmien (Campagna a kol.,  2019). Môžeme si všimnúť,
že podľa hodnotenia systému SCORE (viď obr. 1)
by pacientka mala vo veku 60 rokov, pri systolickom tlaku 160 mmHg a hodnote cholesterolu 6
mmol.l-1 (čo sú jej reálne hodnoty tlaku a cholesterol
pred začatím biologickej liečby) ako fajčiarka
hodnotu rizika fatálnej KVS príhody v budúcich 10
rokoch 7 %, zatiaľ čo ako nefajčiarka 3 %. Ak by
sme chceli vypočítať aj riziko vzniku nefatálnych
príhod, je potrebné tieto hodnoty vynásobiť troma
(Pella a Rašlová, 2017), takže riziko nefatálnej KVS
príhody pre fajčiarku by bolo 21 % a pre nefajčiarku
9 %. Napriek tomu, že trvá 5 rokov, kým sa hodnoty

Obr. 2: Možné kombinácie antianginóznych liekov podľa rôznych komorbidít I

β-blokátory; DHP – dihydropyridínyblokátory
kalciových kanálov; DILT – diltiazem;
IVAB – kanálov;
BBBB– – β-blokátory;
DHP – dihydropyridínyblokátory
kalciových
ivabradín; NIC – nikorandil; NITR – nitráty; RAN – ranolazín; TRIM – trimetazidín; VER – verapamil
DILT
– diltiazem; IVAB –Zdroj:
ivabradín;
NIC
–
nikorandil;
NITR
– nitráty;
Ferrari a kol., 2017
RAN – ranolazín; TRIM – trimetazidín; VER – verapamil
Zdroj: Ferrari a kol., 2017

zápalových markerov bývalých fajčiarov dostanú Makarawate, Sastravaha; 2018). Podľa výsledkov
na úroveň nefajčiarov, významné rozdiely medzi štúdie BARI-2D, v ktorej boli zahrnutí pacienti
Obr. 3: Možné kombinácie antianginóznych liekov podľa rôznych komorbidít II
fajčiarom a bývalým fajčiarom sú preukázateľné už trpiaci DM a súčasne ICHS, je percento pacientov s
oveľa skôr (Bakhru a Erlinger, 2005). Abstinencia od výskytom AP už rok po úspešnej revaskularizácii u
fajčenia cigariet aj od požívania alkoholu je jedným diabetikov významne vyššie ako u pacientov bez DM.
z pilierov nefarmakologickej liečby AP. Tento fakt Súčasná koncepcia liečby ICHS a jej symptómu AP
je zároveň splnením jednej z podmienok pre hradenie stojí na rozdiel od nedávnej minulosti na optimálnej
biologickej hypolipidemickej liečby poisťovňou.
farmakoterapii. Dôvodmi sú terapeutické výsledky
Pacientka trpí aj obezitou, ktorá je podľa WHO aj farmakoekonomické ukazovatele. Z hľadiska
jednou zo siedmich hlavných KVS rizikových znižovania rizika výskytu KVS príhod je optimálna
faktorov (Majerčák a Karachevtsev, 2017). Podľa farmakoterapia úspešnejšia ako PCI (Srbová, 2018).  
štúdie, do ktorej sa zapojili pacienti trpiaci AP s
Farmakoterapeutický manažment AP je nutné
priemernou hodnotou BMI 29,3 a priemerným vekom optimalizovať podľa individuálnych charakteristík
60,3 rokov; už váhový pokles o 4 % (čo by u tejto a všetkých komorbidít konkrétneho pacienta tak,
pacientky predstavovalo približne 3,6 kilogramov), aby sme čo najviac podporili kvalitu jeho života a
znamenal štatisticky významný pokles frekvencie znížili KVS riziko. Farmakoterapiu je potrebné voliť citlivo, aby sme čo najmenej kumulovali neprejavov AP (Hankey a kol., 2002).
PCI u pacientky nepriniesla želaný efekt. Štúdie žiaduce účinky, a pritom, pokiaľ možno pozitívne,
COURAGE, SYNTAX či ARTS potvrdili častý ovplyvnili jedným liečivom viacero jednotlivých
výskyt AP a nutnosť užívania liekov aj u pacientov diagnóz. Zlepšenie zdravotného stavu v rámci diabepo úspešnej revaskularizácii (Srbová, 2018; Hooi, tu (stabilizácia hladiny glukózy), zníženie krvného
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Obr. 3: Možné kombinácie antianginóznych liekov podľa rôznych komorbidít II

BB ‒ β-blokátory; DHP – dihydropyridínové blokátory kalciových kanálov;
BB ‒ β-blokátory; DHP – dihydropyridínové blokátory kalciových kanálov; DILT ‒ diltiazem; IVAB ‒
DILT
‒ diltiazem; IVAB ‒ ivabradín; NIC ‒ nikorandil; NITR ‒ nitráty; Non
ivabradín; NIC ‒ nikorandil; NITR ‒ nitráty; Non Sel-BB ‒ neselektívne β-blokátory; RAN ‒ ranolazín; SelSel-BB ‒ neselektívne
RAN ‒ VER
ranolazín;
BB – selektívne β β-blokátory;
-blokátory; TRIM ‒ trimetazidín;
‒ verapamil Sel-BB – selektívne
β1-blokátory; TRIM ‒ trimetazidín;
VER
Zdroj: Ferrari a kol.,
2017 ‒ verapamil
Zdroj: Ferrari a kol., 2017
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K symptómy AP ovplyvňujúcim terapeutikám patria aj vazodilatanciá. Pacientke bol
predpísaný izosorbidmononitrát (Monosan 20 mg tbl.), patriaci k organickým nitrátom, a
molsidomín (Corvaton). Nitráty znižujú srdcovú prácu a spotrebu kyslíka, zároveň
spôsobujú redistribúciu krvi k ischemickým ložiskám v myokarde a uvoľnenie spazmov
koronárnych tepien (Hrdina a kol., 2009). Ich nevýhodou je predpoklad, že by mohli pri

tlaku či upravenie hladiny
cholesterolu
ovplyvňuje
je indikovaný
pri2018),
symptomatickej
liečbe chronickej
dlhodobom užívaní
spôsobovať dysfunkciu
cievneho endotelu
(Tarkin a Kaski,
čo by
mohol byť
u pacientovdekáde
s DM. Dobrestabilnej
známou nevýhodou
častý vznik
aj KVS riziko spojené
s problém
AP. Vpráve
ostatnej
AP u jedospelých
pacientov s koronárnou
odborníci vypracovali v súčasnosti používaný chorobou srdca s normálnym sínusovým rytmom
algoritmus liečby AP nazývaný aj „diamond a srdcovou frekvenciou ≥ 70 úderov za minútu.
approach“ – diamantový prístup. Tento algoritmus Zároveň je liečivom 1. voľby pri chronickom
popisuje vhodné a nevhodné kombinácie liečiv zlyhávaní srdca NYHA trieda II až IV so systolickou
(viď obr. 2, obr. 3) berúc do úvahy širokú škálu dysfunkciou, u pacientov so sínusovým rytmom, u
komorbidít pri ICHS, resp. AP (Ferrari, 2017). Z ktorých je srdcová frekvencia ≥ 75 úderov za minútu.
komorbidít uvedených v diagramoch má pacientka Pacientka spĺňa podmienky oboch týchto indikácií,
vysoký tep, hypertenziu, dysfunkciu ľavej komory, keďže má zvýšenú tepovú frekvenciu a v zlyhávaní
DM s chronickým ochorením obličiek a chronickú ľavej komory NYHA spadá do III. triedy. Na rozdiel
obštrukčnú chorobu pľúc. Pri tomto množstve od betablokátorov, ivabradín pri znižovaní srdcovej
komorbidít je prakticky nemožné zostaviť far- frekvencie neovplyvňuje krvný tlak ani funkciu ľavej
makoterapeutickú liečbu úplne ideálnu pre všetky komory. Klinické štúdie preukázali jeho schopnosť
pridružené ochorenia, je však dôležité vyhnúť sa zlepšiť symptómy stabilnej AP, obmedziť ischémiu
významnejším kontraindikáciám. Liečivom vhod- myokardu a zvýšiť toleranciu záťaže (Hradec, 2015).
ným na terapiu AP pri všetkých týchto komorbidi- Podľa štúdie SHIFT je jeho užívanie bezpečné a
tách je ivabradín (viď obr. 2, obr. 3), ktorý patrí efektívne aj u pacientov s DM (Komajda  a kol., 2015).
medzi lieky, ktoré pacientka reálne užívala. Ivabradín Ivabradín je bezpečný aj u pacientov s chronickou
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obštrukčnou chorobou pľúc, ktorou trpí aj pacientka
z popisovanej kazuistiky, keďže nespôsobuje
bronchokonstrikciu a neovplyvňuje FEV1 (forced
expiratory volume – úsilný expiračný objem
vydýchnutý za 1. sekundu po maximálnom nádychu).
Navyše títo pacienti môžu profitovať zo zníženia
srdcovej frekvencie navodenej ivabradínom, čo môže
zlepšiť ich klinický stav (Mahmoud   a kol., 2016).
Schopnosť ivabradínu zlepšovať prognózu ochorenia
je však sporná (Hradec, 2015), je preto nevyhnutná aj
terapia s prognózu zlepšujúcim efektom.
K symptómy AP ovplyvňujúcim terapeutikám
patria aj vazodilatanciá. Pacientke bol predpísaný
izosorbidmononitrát (Monosan 20 mg tbl.), patriaci
k organickým nitrátom, a molsidomín (Corvaton).
Nitráty znižujú srdcovú prácu a spotrebu kyslíka,
zároveň spôsobujú redistribúciu krvi k ischemickým
ložiskám v myokarde a uvoľnenie spazmov
koronárnych tepien (Hrdina a kol., 2009). Ich
nevýhodou je predpoklad, že by mohli pri dlhodobom
užívaní spôsobovať dysfunkciu cievneho endotelu
(Tarkin a Kaski, 2018), čo by mohol byť problém
práve u pacientov s DM. Dobre známou nevýhodou je
častý vznik tolerancie. Tej sa zabraňuje dávkovacou
schémou vytvárajúcou 8 – 12-hodinovú pauzu medzi
dávkami ‒ liek sa podá ráno a poobede, následne
až ráno na druhý deň, ako tomu bolo aj v prípade
analyzovanej kazuistiky. Vazodilatačný efekt počas
noci je u pacientky zabezpečený večernou dávkou
molsidomínu, ktorý na uvoľnenie NO nepotrebuje
redukciu pomocou SH-skupín, a preto nie je prítomné
riziko vzniku tolerancie. Molsidomín má aj mierny
antiagregačný účinok (Vachulová a kol., 2011; de
Lemos a Omland, 2017).
Farmakoterapia
pacientky
zahŕňala
aj
betablokátor metoprolol (Betaloc ZOK). Je to β1selektívny blokátor, menej ovplyvňujúci bronchodilatáciu spojenú s β2-účinkom, preto ho
pacientka užíva napriek tomu, že trpí CHOCHP. Z
rovnakého dôvodu selektivity metoprolol len málo
zasahuje do metabolizmu cukrov, čo je výhoda u
pacientky liečenej na DM 2. typu. Jeho antianginózny
efekt spočíva vo vyvolaní negatívne inotropného

(zníženie sily kontrakcie myokardu) a negatívne
chronotropného účinku (spomalenie pulzu), redukuje nároky myokardu na kyslík, čím zvyšuje fyzickú
výkonnosť pacienta. Metoprolol je u pacientov veľmi dobre tolerovaný a nežiaduce účinky sú zvyčajne
iba mierne a prechodné (Mirossay, 2009).
V rámci prognózy zlepšujúcej antiagregačnú liečbu užíva pacientka kyselinu acetylsalicylovú (KAS)
v dávke 100 mg denne, čo je už rutinná liečba pacientov s ICHS (vrátane pacientov s chronickou stabilnou AP). Opodstatnenosť jej užívania je podporená
aj rozsiahlou metaanalýzou zahŕňajúcou až 287 štúdií (Antithrombotic Trialistsʼ Collaboration, 2002).
U popisovanej pacientky bola táto terapia doplnená o tikagrelol (Brilique tbl., Astrazeneca AB,
Švédsko), keďže pacientka je po PCI aj po prekonaní infarktu. Je preukázané, že kombinácia KAS a
tikagrelolu potláča vznik infarktu úspešnejšie ako
KAS samotná. Nevýhodou je však zvýšené riziko
krvácania v porovnaní s monoterapiou KAS (Johnston a kol., 2020). Práve pre krvácavé stavy v hornom
GIT, zistenom pri prvej hospitalizácii, musela
pacientka terapiu KAS dočasne prerušiť. Z liečiv
užívaných na profylaxiu po infarkte užíva pacientka
aj eplerenón (Inspra, neskôr nahradený Eleveonom
s rovnakým liečivom, tbl.), ktorý je indikovaný
pacientom so srdcovým zlyhávaním po prekonaní
infarktu. Podľa štúdie EPHESUS redukuje mortalitu  
u pacientov   s   dysfunkciou   ľavej komory   po   infarkte myokardu   o 15 % a riziko náhleho úmrtia
o 21 %. Perindopril (Prenessa) nie je ideálnou
kombináciou s eplerenónom práve pre zvyšovanie
rizika hyperkaliémie. V tomto prípade však jeho
prínos prevyšuje riziko, nakoľko perindopril (ACE
inhibítor) dokáže redukovať rozsah remodelácie
ľavej komory u pacientov po infarkte myokardu,
navyše je to účinné antihypertenzívum (Mitro,
2009). Za účelom liečenia hypertenzie pacientka
užívala aj diuretiká (distálne diuretikum indapamid
a slučkové diuretikum furosemid), beta-antagonisty,
ACE inhibítory a α1-antagonisty. Pred druhou
hospitalizáciou sa stav pacientky zhoršil, popisovala
zhoršenie opuchov dolných končatín a brucha. Jej
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stav bol hodnotený ako nefrotický syndróm pri
diabetickej nefropatii, a preto bola pacientke podávaná parenterálna diuretická liečba, neskôr bola
nastavená na perorálnu formu. Užívanie ACE
inhibítora v kombinácii s KAS, diuretikami a
antihypertenzívami zvyšuje riziko renálneho zlyhania.
Dôležitá je preto hydratácia pacientky a sledovanie
renálnych funkcií. K liečbe pacientky bol pridaný
Ketosteril (tbl.), čo je zmes aminokyselín podávaná
u pacientov s chybným alebo nedostatočným
metabolizmom bielkovín pri chronickom obličkovom zlyhaní spojenom s limitovaným príjmom
bielkovín v potrave. Zo skupiny ACE inhibítorov
pacientka užívala perindopril (Prenessa 8 mg tbl.).
Inhibítory ACE sú najlepšie tolerované liečivá pri
liečbe hypertenzie u diabetikov s nefropatiou a po
prekonaní infarktu myokardu. K α1-antagonistom
patrí urapidil (Ebrantil cps., Takeda GmbH,
Nemecko) s periférnym účinkom (blokáda alfa1receptorov, inhibícia vazokonstrikčných účinkov
katecholamínov, vazodilatácia periférnych ciev) aj
centrálnym účinkom (modulácia aktivity regulačných
centier cirkulácie). Má antihypertenzívny účinok
s pozvoľným poklesom TK, široké terapeutické
rozmedzie a je metabolicky neutrálny. Je vhodný
na liečbu stredne ťažkej a ťažkej hypertenzie v
kombinácii s ďalšími skupinami antihypertenzív
(Trejbal, 2013).
Dlhodobým zdravotným rizikom u pacientky
bola vysoká hladina celkového cholesterolu a LDL.
Pacientka pre myalgie prestala užívať atorvastatín
(Sortis tbl., Pfizer Manufacturing Deutschland
GmbH, Nemecko) a ezetimib (Ezetrol tbl., Merck
Sharp & Dohme Ltd., Veľká Británia), ktorý
nedokázal dostatočne znížiť hladinu cholesterolu.
Preto sa pristúpilo k biologickej hypolipidemickej
liečbe alirokumabom (Praluent). Táto biologická
liečba na rozdiel od liečby statínmi neprináša riziko
vzniku nového diabetu ani nezhoršuje celkový
glykemický profil u pacientky s DM (Dukát a kol.,
2018). Jej výsledkom bolo dosiahnutie takmer
cieľových hodnôt celkového cholesterolu (3,49
mmol.l-1) a LDL-cholesterolu (1,92 mmol.l-1), čo
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viedlo k zníženiu dávky ezetimibu a dokonca aj
zníženiu dávok inzulínu. Podľa veľkej klinickej
štúdie ODYSSEY s takmer 19 000 tisíc účastníkmi
zameranej na účinnosť alirokumabu v zmysle
redukcie KVS mortality i morbidity u pacientov
s nedávno prekonaným akútnym koronárnym
syndrómom, z jeho užívania najviac profitovali práve
najrizikovejší pacienti so vstupnou hladinou LDL
nad 2,6 mmol.l-1. Redukcia LDL bola na úrovni 54,7
% a KVS mortalita klesla u týchto pacientov až o
30 %, bez zaznamenania významnejších vedľajších
účinkov liečby (Murín a Špinař, 2018; Murín, 2020).
Napriek nepopierateľnému objektívnemu zlepšeniu
zdravotného stavu pacientky a zlepšeniu jej KVS
prognózy sa u nej opakovane vyskytujú syndrómy
AP, je teda nevyhnutné v jej farmakoterapii neustále
hľadať balans medzi prognostickou a symptomatickou
liečbou vzhľadom na všetky jej komorbidity.
ZÁVER
Na základe analýzy popisovanej kazuistiky
môžeme konštatovať, že:
AP sa často vyskytuje aj po revaskularizácii,
ako tomu bolo v prípade pacientky z kazuistiky,
preto súčasný manažment AP kladie dôraz na
optimálnu farmakoterapiu vzhľadom na individuálne komorbidity. Profil AP je tvorený rôznorodými
komponentami ischémie myokardu – vazospazmus,
endoteliálna mikrovaskulárna dysfunkcia, tvorba trombov, metabolická dysfunkcia, pokles okysličenia krvi a ďalšie faktory. Pri antiischemickej
farmakoterapii je potrebné zasiahnuť čo najviac
cieľov s čo najmenším počtom liečiv.
Vo farmakoterapii pacientky mal významné
postavenie ivabradín, ktorý je ideálnou voľbou pre
pacientov, ktorí okrem AP trpia aj vysokou srdcovou
frekvenciou a srdcovým zlyhávaním.
Rizikom vo farmakoterapii pacientky je
kombinácia ACE inhibítora, diuretík, KAS a eplerenónu, preto je nevyhnutné sledovať renálne
funkcie.
Napriek objektívnemu zlepšeniu zdravotného

stavu a prognózy pacientky sa u nej opakovane
vyskytujú syndrómy AP, je nevyhnutné neustále
hľadať balans medzi prognostickou a symptomatickou liečbou s ohľadom na všetky jej komorbidity.
Hypolipidemická liečba pomocou alirokumabu
bola veľmi úspešná. Bez prejavu nežiaducich
účinkov významne znížila hladinu LDL-cholesterolu a celkového cholesterolu, na cieľové hodnoty pre
pacientov s vysokým KVS rizikom. Viedlo to až k
zníženiu dávok ezetimibu a inzulínu, a tým prinieslo
benefit v podobe zníženia ich KV rizika.
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ABSTRAKT
Cieľom experimentálnej štúdie bolo porovnať
kvalitatívne vlastnosti vzoriek šiestich rôznych
druhov arganových olejov, ktoré boli zakúpené v
obchodnej sieti na Slovensku, Česku a v Maroku.
Každá vzorka bola vystavená tepelnej záťaži,
UV žiareniu alebo bola bez záťaže. Vo vzorkách
sme pomocou analytických metód alkalimetrie,
acidimetrie a jodometrie určili číslo kyslosti
(ČK), jódové číslo (IČ), peroxidové číslo (PČ),
číslo zmydelnenia (ČZ) a esterové číslo (EČ). ČK
arganových olejov v kontrole (K – bez záťaže)
sa pohybovali v rozmedzí od 0,224 do 1,719
mg KOH.g-1. Medzi najkvalitnejšie rafinované
oleje patrili kozmetické oleje vzorka 2 (Maroko)
a vzorka 4 (ČR), u ktorých sme zaznamenali
najnižšie hodnoty ČK. K nekvalitným olejom,
20

ktoré po tepelnej záťaži podliehali oxidácii,
patrila vzorka 5 (panenský jedlý RAW BIO,
SR). Vzorka dosahovala najvyššie hodnoty ČK
– 2,468 mg KOH.g-1 a zaradili sme ju k bežným
panenským arganovým olejom. Vysoká hodnota
ČK oleja vypovedá o nevhodnej technológii
výroby oleja. U všetkých vzoriek bez záťaže sa PČ
pohybovalo v rozsahu 0,64 – 3,52 mmol O2.kg-1,
po tepelnej záťaži 0,84 – 3,88 mmol O2.kg-1, po
záťaži UV žiarením 1,36 mmol – 3,96 mmol
O2.kg-1. Všetky vzorky arganových olejov spĺňali
kritérium pre rafinované oleje. Najvyššie IČ 103,2
g I2.(100g)-1 sme stanovili vo vzorke 6 (kozmetický
olej, Maroko). Olej obsahuje najvyšší obsah
nenasýtených mastných kyselín (MK) a zaradili
sme ho k nevysychavým arganovým olejom.
Najvyššiu hodnotu ČZ – 171,11 mg.KOH.g-1 mala
vzorka 4 (kozmetický olej, ČR); olej obsahoval

najvyšší počet MK s dlhým reťazcom. Všetky
testované oleje mali stanovené približne rovnaké
hodnoty antiradikálovej aktivity. Najväčší úbytok DPPH radikálu (22,73 %) bol zaznamenaný
pri vzorke 1 (kozmetický olej, SR) a najmenší
úbytok DPPH radikálu (18,18 %) vykazovala
vzorka 2 (kozmetický olej, Maroko). Po pôsobení
tepla a UV žiarenia sme najväčší pokles úbytku
DPPH radikálu stanovili vo vzorke 5 (jedlý olej,
SR); kde došlo k poklesu hodnoty z 21,59 % na
18,18 %. Stabilnejšie hodnoty sme zaznamenali vo
vzorke 4 (kozmetický olej, ČR); kedy sa hodnota
19,32 % úbytku DPPH radikálu vôbec nezmenila
ani po pôsobení vonkajších faktorov, a teda nedošlo
k úbytku antioxidantov vo vzorke. Prieskumom
formou dotazníka sme zisťovali na vzorke 333
respondentov povedomie o arganovom oleji v
závislosti na pohlaví, veku a vzdelaní. Prieskum
bol vykonaný na vzorke 333 respondentov, z
čoho 70 % tvorili ženy a 30 % muži. Z výsledkov
prieskumu vplynulo, že až 80 % respondentov
pozná kozmetické využitie arganového oleja,
avšak o pozitívnych účinkoch na naše zdravie
vedelo iba 5,4 % opýtaných.
Kľúčové slová: arganový olej; číslo kyslosti
(ČK); číslo zmydelnenia (ČZ); jódové číslo (IČ);
peroxidové číslo (PČ)
ABSTRACT
The aim of the experimental study was to
compare the qualitative properties of samples
of six different types of argan oils, which were
purchased in the sales network in Slovakia, the
Czech Republic and Morocco. Each sample
was exposed to heat load, UV radiation and no
load. Using analytical methods of alkalimetry,
acidimetry and iodometry, we determined the
acid number (CK), iodine number (IR), peroxide
number (PC), saponification number (CZ) and
ester number (EC). The CK of argan oils in
control (K – without load) ranged from 0.224 to

1.719 mg KOH.g-1. Among the best refined oils
were cosmetic oils of sample 2 (Morocco) and
sample 4 (the Czech Republic), for which we
recorded the lowest values of CK. The low-quality
oils, which were subject to oxidation after thermal
stress, included sample 5 (virgin edible RAW BIO,
SR). The sample reached the highest value of CK
(2.468 mg KOH.g-1) and was included in common
virgin argan oils. The high value of CK of oil
indicates an inappropriate technology of oil
production. For all samples without load, the
PC was in the range of 0.64 – 3.52 mmol O2.kg-1,
after heat loading 0.84 – 3.88 mmol O2.kg-1, after
UV loading 1.36 mmol – 3.96 mmol O2.kg-1. All
samples of argan oils met the criteria for refined
oils. The highest IR of 103.2 g I2 (100 g)-1 was
determined in sample 6 (cosmetic oil, Morocco).
The oil contains the highest content of unsaturated fatty acids (MK) and we have classified it as
a non-drying argan oil. The highest value of CZ
(171.11 mg.KOH.g-1) had sample 4 (cosmetic oil,
the Czech Republic), the oil contained the highest
number of long-chain MK. All oils tested had
approximately the same values of antiradical
activity. The largest decrease of DPPH radical –
22.73 % was recorded in sample 1 (cosmetic oil,
SR) and the smallest decrease of DPPH radical
– 18.18 % was shown in sample 2 (cosmetic
oil, Morocco). After exposure to heat and UV
radiation, we determined the largest decrease in
DPPH radical loss in sample 5 (edible oil, SR);
where the value decreased from 21.59 % to 18.18
%. More stable values we recorded in sample
4 (cosmetic oil, the Czech Republic), when the
value of 19.32 % decrease in DPPH radical did
not change at all even after the action of external
factors and thus there was no loss of antioxidants
in the sample. Using a survey in the form of a
questionnaire, we surveyed 333 respondents on
awareness of argan oil, depending on gender, age
and education. The survey was conducted on a
sample of 333 respondents, of which 70 % were
women and 30 % were men. The results of the
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survey showed that up to 80 % of the respondents
knew the cosmetic use of argan oil, but only 5.4 %
of the respondents knew about the positive effects
on our health.
Key words: argan oil; acid value (AV); ester
number (EC); iodine value (IV); peroxide value
(PV); saponification value (SV)
ÚVOD
Zo semien plodov stromu arganovníka tŕnistého
[(Argania spinosa (L.) Skeels)], rad Ericales,
čeľaď Sapotaceae, rod Argania sa vyrába arganový
olej, ktorý sa na Slovensku a v Čechách využíva v
oblasti kozmetiky. Rastie iba v južnom Maroku a
juhozápadnom Alžírsku v suchých a polosuchých
oblastiach (Kouidri a kol., 2015). Arganový olej sa
na trhu ponúka ako jedlý, kozmetický a farmakologicky aktívny olej (Mohahamed a kol.,
2021). Tradične sa jedlý arganový olej používa na
chlieb, varenie a zlepšenie chutí etnických jedál
(Charrouf a Guillaume, 2018). K hlavným zložkám
oleja patria mononenasýtené kyseliny (45 – 50 %),
polynenasýtené (32 – 40 %) a nasýtené mastné
kyseliny (16 – 20 %). Okrem toho sú v oleji prítomné polyfenoly, tokoferoly, steroly a vysoký obsah
γ-tokoferolu (Jordan a kol., 2012; Rijasat a kol.,
2012). Predklinické štúdie potvrdili, že arganový
olej vykazuje neuroprotektívnu ochranu proti
niektorým aspektom neuropsychiatrických porúch.
Za tieto účinky sú zodpovedné bioaktívne zložky
a ich vzájomný synergický účinok (El Mostafi
a kol., 2020). Najčastejšie sa olej využíva na
liečbu rôznych druhov akné, problémov suchej
pokožky a na redukciu a spomalenie tvorby vrások
(Charrouf a Guillaume, 2010). Olej má schopnosť
regulovať tvorbu mazu (Dobrev, 2007). Lall a kol.
(2019) preukázali, že arganový olej a jeho surový
saponínový extrakt môžu mať priame inhibičné
účinky na rast a proliferáciu baktérie Cutibacterium
acnes. Tokoferoly a saponíny získané z arganového
plodu majú antiproliferatívny účinok na rakovinu
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prostaty (Rijasat a kol., 2012). Pri používaní oleja
p.o. boli dokázané jeho hepatoprotektívne účinky (El
Abbassi a kol., 2014). Richard a kol. (2011) zistili,
že ak sa konzumujú namiesto nasýtených mastných
kyselín nenasýtené mastné kyseliny a kyseliny s
jednou dvojitou väzbou (monoénové mastné kyseliny
PUFA) alebo niekoľkými dvojitými väzbami (polyénové mastné kyseliny MUFA), dochádza k
zníženiu hladiny cholesterolu v plazme. Niektoré
štúdie poukázali na to, že nenasýtené monoénové
mastné kyseliny PUFA sa môžu začleniť do plaku
lipidov a môžu ovplyvniť morfológiu a stabilitu
artériosklerotickej lézie (Colussi a kol., 2017).
Významnou kyselinou z MUFA je kyselina
α-linolénová, z ktorej vznikajú Ω-3-M kyseliny,
ktoré majú pozitívny účinok na kardiovaskulárny
systém, zníženie tlaku a tvorby LDL cholesterolu
a zvýšenie pružnosti ciev (Dobrota a kol., 2016).
Arganový olej má schopnosť znižovať agregáciu
krvných doštičiek a minimalizovať riziko trombózy
pri kardiovaskulárnych ochoreniach (Mekhfi a kol.,
2008).
Cieľom experimentálnej štúdie bolo porovnať
kvalitatívne vlastnosti rôznych dostupných druhov
arganových olejov z Maroka, Česka a Slovenska,
ktoré boli vystavené tepelnej záťaži, UV žiareniu a
bez záťaže.
MATERIÁL A METÓDY
Na analýzy sme použili arganové oleje, ktoré sú
uvedené nižšie (viď tab. 1), zakúpené na SR, ČR a v
Maroku.
Šesť vzoriek arganových olejov sme rozdelili do
troch skupín. Prvá skupina olejov bola zahriata na
bod varu, druhá bola vystavená UV žiareniu počas
30 minút, a tretia bola kontrolná bez záťaže. Každá z
18 vzoriek prešla analýzou na zistenie kvalitatívnych
parametrov: čísla kyslosti (ČK), peroxidového
čísla (PČ), jódového čísla (IČ), čísla zmydelnenia,
teoretický výpočet esterového čísla (EČ) a stanovili
sme antioxidačnú aktivitu vzoriek.

Tab. 1: Vzorky  analyzovaných arganových olejov
Vzorka

Názov arganového oleja

Dodávateľ

Nákup

V. 1

BIO Arganový olej
(kozmetický olej)

Havlíkova přírodní apotéka,
Česká republika

SR

V. 2

Huile dʼArgan
(kozmetický olej)

Argane Azaghar,
Maroko

Maroko

V. 3

Arganový olej
(kozmetický olej)

Renovality, PharmaFit, Česká
republika

ČR

V. 4

Arganový olej
(kozmetický olej)

Clinical nutricosmetics, Česká
republika

ČR

kontrolná bez Arganový
záťaže.olej
Každá z 18 vzoriek
prešla analýzou na zistenie kvalitatívnych
Biotuscany,

V. 5

(panenský RAW BIO
(jedlýkyslosti
olej)
parametrov: čísla
(ČK),

Cosmetic Argan oil
V.zmydelnenia,
6
teoretický výpočet
(kozmetický olej)

Taliansko

SR

peroxidového čísla (PČ), jódového čísla (IČ), čísla
ArgArom,

Maroko
esterovéhoMaroko
čísla (EČ) a stanovili
sme antioxidačnú aktivitu

vzoriek.

Číslo kyslosti (ČK)
stáleho miešania sme titrovali 0,01 mol.l-1 roztokom
Číslo kyslosti (ČK)
Pracovný postup
Na2S2O3 zo žltého zafarbenia do odfarbenia.
Rozpustili smePracovný
si 2,5 g arganového
postup oleja v 12,5 Po pridaní 2 kvapiek škrobového mazu sme za
ml zmesi rovnakých objemov 96 %  etanolu a éteru. silného pretrepávania pokračovali v titrácii opäť
Zmes rozpúšťadiel smeRozpustili
vopred sme
zneutralizovali
do odfarbenia
tých istých
podmienok
si 2,5 g arganového
oleja vroztoku.
12,5 mlZazmesi
rovnakých
objemov 96 %
-1
-1
0,1 mol.l KOHetanolu
po pridaní
2 Zmes
kvapiek
roztoku sme
pripravili
slepý pokus, 0,1
pri mol.l
ktorom KOH
spotreba
po pridaní 2
a éteru.
rozpúšťadiel
smesivopred
zneutralizovali
fenolftaleínu. Po rozpustení arganového oleja sme odmerného roztoku nesmela byť väčšia ako 0,1 ml.
kvapiek roztoku fenolftaleínu. Po rozpustení arganového oleja sme titrovali 0,1 mol.l-1 do
titrovali 0,1 mol.l-1 do ružového zafarbenia, ktoré PČ sme potom vypočítali:
ružového
zafarbenia,
ktoré
najmenej 15 s (PhS 1, 2004). ČK sme vypočítali zo
pretrvávalo najmenej
15 s (PhS
1, 2004).
ČK pretrvávalo
sme
vypočítali zo vzťahu:
vzťahu:
-1

-1
n1 –mol.l
objem
0,01 mol.l
roztoku
Na2S2O3 pri an
n1 – objem 0,01
roztoku
Na2S2O
pri ana3
		 lýze vzorky v ml
-1
-1
roztoku
Na2S2O3 pri sl
n2v–mol.l
objem
0,01 mol.l
-1
n2 – pri
objem
0,01
roztoku
Na2S2O
pri slen –-1 objem
0,1 mol.l KOH
spotrebovaný
titrácii
mililitroch
n – objem 0,1 mol.l
KOH spotrebovaný
pri titrácii
3
		 pom pokuse
		 v mililitroch
Jódové číslo (IČ)
m – navážka
skúšaného
arganového oleja v gramoch.
m – navážka skúšaného
arganového
oleja v gramoch.
Jódové číslo (IČ)
Pracovný postup
Pracovný postup
Peroxidové číslo (PČ)
Rozpustili sme si Rozpustili
1g arganového
15 ml
Pracovný postup
smeoleja
si 1gv arganového
oleja
Peroxidové číslo (PČ)
pridali 10 ml 0,05 mol.l-1
Do Erlenmeyrovej banky sme si navážili 2,5 chloroformu a následne -1
0,05 mol.l roztoku I2. Banku sme dôkladne uz
g vzorky skúmaného
arganového
Pracovný
postupoleja. Do banky roztoku I2. Banku sme dôkladne uzavreli alobalom
trepačke
(Biosan
PSU 2T, Lotyšs
pretrepávať na
laboratórnej
trepačke
sme pridali 15 ml zmesi 2 objemov chloroformu a nechali smelaboratórnej
Do Erlenmeyrovej
si navážili
2,5
g sme
vzorky
skúmaného
roztok
potom
0,05 mol.l-1oleja.
Na2S2
(Biosan
PSU 2T,
Lotyšsko)
počas
30titrovali
min na arganového
tmavom
a 3 objemov ľadovej kyseliny
octovej. Zmesbanky
sme sme
-1
Takýtotakmer
roztok
sme
0,05ľadovej
mol.lsmekyseliny
pretrepávali do rozpustenia
oleja pridali
a následne
Do banky sme
15 mlsme
zmesimieste.
2 objemov
chloroformu
a 3titrovali
objemov
do potom
odfarbenia.
Následne
pridali 5
pridali 0,25 ml nasýteného roztoku KI. Pretrepávali Na2S2O3 za silného miešania zo žltého zafarbenia
octovej. Zmes sme pretrepávali do rozpustenia
oleja a (PhS
následne
sme Za
pridali
odfarbenia
1, 2004).
tých 0,25
istýchmlpod
sme presne 1 min a pridali 15 ml vody. Pomaly a za takmer do odfarbenia. Následne sme pridali 5 ml

nasýteného roztoku KI. Pretrepávali sme presnevypočítali
1 min a zo
pridali
15 ml vody. Pomaly a za
vzťahu:
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stáleho miešania sme titrovali 0,01 mol.l-1 roztokom Na2S2O3 zo žltého zafarbenia
do

odfarbenia. Po pridaní 2 kvapiek škrobového mazu sme za silného pretrepávania pokračovali

v titrácii opäť do odfarbenia roztoku. Za tých istých
sme si vzorky
pripravili
slepý pokus,
m –podmienok
navážka skúšanej
arganového
oleja

0,05 mol.l-1 roztoku I2. Banku sme dôkladne uzavreli alobalom a nechali sme pretrepávať na
Rozpustili
sme(Biosan
si 1g arganového
oleja v 15počas
ml chloroformu
následnemieste.
pridaliTakýto
10 ml
laboratórnej
trepačke
PSU 2T, Lotyšsko)
30 min na atmavom
-1
-1
0,05 mol.l
I2. Banku
smemol.l
dôkladne
uzavreli
a nechalizosme
pretrepávať
na
Na2S
silného miešania
žltého
zafarbenia
roztok
sme roztoku
potom titrovali
0,05
2O3 za alobalom

laboratórnej
trepačke (Biosan
PSU
2T,pridali
Lotyšsko)
30 minmazu
na tmavom
mieste.
Takýto
takmer do odfarbenia.
Následne
sme
5 ml počas
škrobového
a titrovali
do úplného

škrobového mazu a titrovali do úplného odfarbenia Stanovenie antioxidačnej aktivity metódou DPPH
-1
mol.l
Napodmienok
miešaniaslepý
zo žltého
zafarbenia
roztok
sme (PhS
potom1,podmienok
titrovali
0,05
2S2O3 za silného
2004). Za
tých
istých
sme pripravili
roztok.
IČ sme
radikálu
(PhS 1, 2004).odfarbenia
Za tých
istých
sme
pripravili slepý vypočítali
roztok. IČ
vypočítali Následne
zo vzťahu: smePracovný
takmer
dosme
odfarbenia.
pridali 5postup
ml škrobového mazu a titrovali do úplného
zo
vzťahu:
Pripravili
sme si roztoky
Troloxu® slepý
o koncentrácii
odfarbenia (PhS 1, 2004). Za tých istých
podmienok
sme pripravili
roztok. IČ sme
0,0001; 0,0002; 0,0003; 0,0004; 0,0005; 0,0006
vypočítali zo vzťahu:
a 0,0007 mol.l-1. Trolox je analóg vitamínu E, ktorý
vo vode. Následne sme si pripravili
m – navážka skúšanej
vzorky
arganového
oleja
v je rozpustný
m – navážka
skúšanej
vzorky
arganového
oleja v gramoch
1,9 ml zmesi roztoku radikálu DPPH a butanolu
		gramoch
-1
-1
Na2Sv2Opomere
n1 mol.l
– objem
0,01 mol.l
1 : 2vzorky
a 10 vμlmlvzorky. Roztok DPPH
n1 – objem 0,01
roztoku
Na2S2O3roztoku
pri analý3 pri analýze
m – navážka skúšanej vzorky arganového
oleja
v
gramoch
(2,2-difenyl-1-pikrylhydrazyl) v butanole s kon		 ze vzorky v ml
-1
n2
–
objem
0,01
mol.l
roztoku
Na
S
pokuse.
-1
2O3 pri slepom
0,06 m
mol.l-1 sme si pripravili tesne pred
n2 – objem 0,01 mol.l roztoku Na2S
O3 pri sle- 2 centráciou
Na2S2O3 pri analýze vzorky v ml
n1 – objem 0,01 mol.l-12 roztoku
použitím. Ako vzorku sme najprv použili jednotli		 pom pokuse
koncentrácie Troloxu®. Ako porovnávací roztok
n2 – objem 0,01 mol.l-1 roztoku Na2Své
2O3 pri slepom pokuse.
sme použili butanol. Inkubácia prebiehala pri laČíslo zmydelnenia
(ČZ)
Číslo
zmydelnenia (ČZ)
Do banky s okrúhlym dnom sme preniesli 1 g boratórnej teplote po dobu 30 minút, následne sme
absorbanciu
spektrofotometrom
(Beckman oleja.
vzorky skúšaného arganového
Pridali sme
Do bankyoleja.
s okrúhlym
dnom zmerali
sme preniesli
1 g vzorky
skúšaného arganového
-1
Čísloroztoku
zmydelnenia
(ČZ)KOH, čím DU530, USA) pri vlnovej dĺžke 515 nm. Z na25,0 ml liehového
0,5 mol.l
Pridali sme 25,0 ml liehového roztoku 0,5 mol.l-1 KOH, čím sme olej rozpustili a následne
sme olej rozpustili a následne sme pridali niekoľko meraných hodnôt sme potom zostrojili kalibračnú
Do banky
s okrúhlym
dnom
sme preniesli
1 Zg každej
vzorky
skúšaného
arganového
oleja.
sme pridali
niekoľko
sklených
guľôčok.
Takto
pripravenú
zmes
sme
nechali
zahrievať
30
priamku
Troloxu.
vzorky
arganového
oleja
sklených guľôčok.
Takto pripravenú
zmes sme
-1
Pridali
smespätným
25,0spätným
mlchladičom.
liehového
roztoku
KOH,
sme
olej ihneď
rozpustili
sme0,5
rozpustili
0,1
ml v čím
25 ml
butanolu
a postupovali
minút
pod
Po pridaní
1mol.l
ml fenolftaleínu
sme
zmes
ešteazanásledne
horúca
nechali zahrievať
30 minút
pod
chladičom.
spôsobom.
Po pridaní 1 ml sme
fenolftaleínu
sme
zmes0,5
ihneď
ešte-1za
pridaliroztokom
niekoľko
sklených
guľôčok.
Takto
pripravenú
sme nechali
30
HClrovnakým
z ružového
sfarbenia zmes
do odfarbenia.
Zazahrievať
tých istých
titrovali
mol.l
-1
Výsledky meraní boli vyjadrené ako percento
horúca titrovali  roztokom 0,5 mol.l HCl z ružového
minút pod spätným
chladičom.
Popokus
pridaní
1 ml
sme
zmes ihneď
ešte za horúca
podmienok
sme si pripravili
slepý
(PhS
1, fenolftaleínu
2004). ČZ sme
vypočítali
zo vzťahu:
sfarbenia do odfarbenia. Za tých istých podmienok redukcie (inhibície) DPPH podľa vzťahu:
-1

roztokom
0,5 mol.l
sme si pripravilititrovali
slepý pokus
(PhS 1, 2004).
ČZ smeHCl z ružového sfarbenia do odfarbenia. Za tých istých
antioxidačná
aktivitaČZ
(%)sme
= 100
– (Aextrakt /Azo
x 100)
vypočítali zo vzťahu:
podmienok sme si pripravili slepý pokus
(PhS 1, 2004).
vypočítali
vzťahu:
DPPH
n2 – objem 0,5 mol.l-1 roztoku HCl v Aml spotrebovaného
slepompopokuse
– absorbanciapri
extraktu
3 minútach
extrakt

ADPPH – absorbancia roztoku DPPH

roztoku HCl v ml spotrebovaného pri titrácii vzorky arganového oleja
n1 – objem 0,5 mol.l-1
-1
-1
HCl v ml spotrebovaného pri slepom pokuse
n2 mol.l
– objem
0,5 mol.l
n2 – objem 0,5
roztoku
HCl roztoku
v ml spoNa základe rovnice kalibračnej priamky Troloxu
trebovaného pri slepom pokuse
-1
n1 mol.l
– objem
0,5 mol.l
HCl v (TEAC)
ml spotrebovaného
pri+ titrácii
arganového
-1
y = – 0,1452x
0,0876,vzorky
(R2´= 0,9844)
bola oleja
n1 – objem 0,5
roztoku
HCl roztoku
v ml spotrebovaného pri titrácii vzorky arganového vypočítaná koncentrácia vzorky a prepočítaná na
μmol TEAC.ml-1 vzorky.
		oleja
m – navážka vzorky arganového oleja v gramoch.
Dotazník
Súčasťou experimentálnej štúdie bol prieskum
Esterové číslo
Esterové číslo sme vypočítali z rozdielu medzi číslom formou dotazníka zameraného na zisťovanie
vedomostí respondentov o arganovom oleji a jeho
zmydelnenia a číslom kyslosti:
používaní. Prieskum bol vykonávaný v lekárňach v
Ostrave (ČR) a pomocou sociálnych sietí. Dotazník
EČ = ČZ – ČK
vyplnilo 333 respondentov, z čoho tvorili 70 % ženy
(233 respondentov) a 30 % muži (100 respondentov).
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VÝSLEDKY
Výsledky našej štúdie sú zhrnuté v tabuľkách 2 –
7 a grafoch 1 a 2.
Tab. 2: Akostné parametre arganových olejov bez záťaže (K)
Vzorka

Číslo kyslosti
[mg.KOH.g-1]

Peroxidové číslo
[mmol O2.kg-1]

Jódové číslo
[g I2.(100g)-1]

Číslo zmydelnenia
[mg.KOH.g-1]

Esterové číslo
[mg.KOH.g-1]

V. 1

0,673

2,76

94,3

179,52

178,847

V. 2

0,224

3,52

100,6

192,95

192,726

V. 3

0,449

0,64

95,7

190,74

190,291

V. 4

0,224

3,08

101,3

171,11

170,886

V. 5

1,719

3,16

98,7

196,35

194,631

V. 6

0,449

3,16

103,2

182,13

181,681

Tab. 3: Akostné parametre arganových olejov po tepelnej záťaži
Vzorka

Číslo kyslosti
[mg.KOH.g-1]

Peroxidové číslo
[mmol O2.kg-1]

Jódové číslo
[g I2.(100g)-1]

Číslo zmydelnenia
[mg.KOH.g-1]

Esterové číslo
[mg.KOH.g-1]

V. 1

1,122

2,76

90,8

187,94

186,828

V. 2

0,224

3,88

88,5

194,81

194,586

V. 3

0,449

0,84

89,2

196,35

195,901

V. 4

0,449

3,08

98,7

185,73

185,281

V. 5

2,468

3,28

56,1

225,68

223,212

V. 6

0,673

3,16

91,1

185,13

184,457

Tab. 4: Akostné parametre arganových olejov po záťaži UV žiarením
Vzorka

Číslo kyslosti
[mg.KOH.g-1]

Peroxidové číslo
[mmol O2.kg-1]

Jódové číslo
[g I2.(100g)-1]

Číslo zmydelnenia
[mg.KOH.g-1]

Esterové číslo
[mg.KOH.g-1]

V. 1

0,898

2,76

91,7

215,985

215,312

V. 2

0,224

3,96

89,9

198,22

197,996

V. 3

0,449

1,36

84,8

221,595

221,146

V. 4

0,224

3,08

95,5

210,52

210,296

V. 5

2,019

3,24

75,9

244,04

242,021

V. 6

0,449

3,16

90,5

213,18

212,731

Tab. 5: Antioxidačná aktivita vzoriek arganových olejov bez záťaže
Vzorka

Absorbancia
[nm]

μmol  TEAC.10 μl-1
vzorky

μmol TEAC.1 ml-1
vzorky

Inhibícia
DPPH [%]

SD
[± %]

V. 1

0,068

0,135

13,499

22,73

2,52

V. 2

0,072

0,107

10,744

18,18

0,93

V. 3

0,069

0,128

12,810

21,59

1,31

V. 4

0,071

0,114

11,433

19,32

0,57

V. 5

0,069

0,128

12,810

21,59

1,09

V. 6

0,071

0,114

11,433

19,32

0
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Tab. 6: Antioxidačná aktivita vzoriek arganových olejov po tepelnej záťaži
Vzorka

Absorbancia
[nm]

μmol  TEAC.10 μl-1
vzorky

μmol TEAC.1 ml-1
vzorky

Inhibícia
DPPH [%]

SD
[± %]

V. 1

0,071

0,114

11,433

19,32

0

V. 2

0,072

0,107

10,744

18,18

1,09

V. 3

0,070

0,121

12,121

20,46

3,08

V. 4

0,071

0,114

11,433

19,32

0,57

0,072

0,107

10,744

18,18

0,66

V. 5
V. 6

Tab.7: Antioxidačná aktivita vzoriek arganových olejov po UV záťaži
0,071

Vzorka

Absorbancia

0,114

μmol TEAC.10 μl-1

11,433

μmol TEAC.1 ml-1

19,32

Inhibícia

[nm]
vzorky
vzorky
DPPH
Tab.7: Antioxidačná aktivita vzoriek arganových olejov po UV záťaži
Vzorka
V.V.1 1
V.V.2 2
V.V.3 3
V.V.4 4
V.V.5 5
V.V.6 6

Absorbancia
[nm]

μmol  TEAC.10 μl-1
vzorky

0,071
0,071
0,073
0,073
0,071
0,071
0,071
0,071
0,072
0,072
0,072
0,072

0,114
0,114

μmol TEAC.1 ml-1
vzorky

0,101
0,101

[%]

19,32
19,32

11,433
11,433
11,433
11,433
10,744
10,744
10,744
10,744

19,32
19,32

10,055
10,055

0,114
0,114
0,114
0,114
0,107
0,107
0,107
0,107

[±%]
SD
[± %]

Inhibícia
DPPH [%]

11,433
11,433

0,57

SD

0,57
0,57
0,66
0,66
00
00
0,57
0,57
0,66
0,66

17,05
17,05
19,32
19,32
18,18
18,18
18,18
18,18

Graf 1: Prieskum povedomia respondentov o arganovom oleji
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DISKUSIA

kvality oleja následkom oxidácie alebo hydrolýzy
najmä pri skladovaní v nevhodných podmienkach.
Rôznymi
vplyvmi prostredia sa oleje rozkladajú,
Nami stanovené hodnoty ČK arganových olejov
DISKUSIA
dochádza k oxidácii MK, zvýšeniu podielu voľných v kontrole (K – bez záťaže) sa pohybovali v
kyselín a menia sa ich akostné parametre a čistota. rozmedzí od 0,224 do 1,719 mg KOH.g-1 (viď tab.
Najdôležitejším
kritériom
kvalityprostredia
oleja je jeho
chuťrozkladajú,
2). Pri stanovení
u olejov
s tepelnou
Rôznymi
vplyvmi
sa oleje
dochádza kČK
oxidácii
MK,
zvýšeniu záťažou
a stabilita. Chuť súvisí s oxidáciou a hydrolýzou, bola najvyššia hodnota 2,468 mg KOH.g-1 stanovená
podielu voľných kyselín a menia sa ich akostné parametre a čistota. Najdôležitejším kritériom
čo sme vyjadrili stanovením čísla kyslosti (ČK) a vo vzorke 5. Vysoká hodnota ČK oleja vypovedá o
kvality oleja je jeho chuť a stabilita. Chuť súvisí s oxidáciou a hydrolýzou, čo sme vyjadrili
peroxidového čísla (PČ).
nevhodnej technológii výroby oleja, ktorý bol lisovaný
stanovením
čísla
kyslosti
(ČK)
a
peroxidového
čísla
Koman a kol. (1989) uvádzajú zvýšené množs- za (PČ).
studena z nepražených arganových semien.
tvá voľných Koman
MK u a olejov,
ktoréuvádzajú
boli nevhodne
Pravdepodobne
semená
vhodne
a
kol. (1989)
zvýšené množstvá
voľných
MK uneboli
olejov,
ktoré skladované
boli
skladované a následne došlo k sekundárnemu nebola dodržaná hygiena a odporúčaná manipulácia
nevhodne skladované a následne došlo k sekundárnemu enzymatickému rozkladu TAG. Čím
enzymatickému rozkladu TAG. Čím je číslo kyslos- so semenami. Olej počas výroby podľahol oxidácii a
je číslo kyslosti nižšie, tým je vyššia kvalita oleja. Mareček a kol. (2010) a Marocké normy
ti nižšie, tým je vyššia kvalita oleja. Mareček a kol. po tepelnej záťaži ČK ešte vzrástlo (viď tab. 3). Olej
-1
uvádzajú
ČK (2003)
pre rafinované
oleje ako
optimálneUV
do žiarením
hodnoty 0,6
mg KOH.g
, 2,019
(2010)(2003)
a Marocké
normy
uvádzajútuky
ČKa pre
po zaťažení
dosahoval
hodnotu
-1
pre extra
arganové
oleje do
mgKOH.g
KOH.g-1 (viď.
, pre jemné
rafinované
tukypanenské
a oleje ako
optimálne
do hodnoty
hodnoty0,8 mg
tab. 4).panenské
ČK olejaarganové
bolo vyhovujúce,
-1
-1
0,6 mg
KOH.g
, pre
panenské
arganové
oleje avšak
jeho vysoká
hodnota
poukazuje
horšiu kvaoleje
do 1,5
mgextra
KOH.g
a pre
bežné panenské
arganové
oleje do
2,5 mg
KOH.g-1na
. Pri
-1
do hodnoty 0,8 mg KOH.g , pre jemné panenské litu oleja. Ostatné z testovaných vzoriek nedosiahli
arganové oleje do 1,5 mg KOH.g-1 a pre bežné takéto vysoké ČK. Najnižšie hodnoty ČK sme
panenské arganové oleje do 2,5 mg KOH.g-1. Pri stanovili vo vzorke 2 (kozmetický olej, Maroko) a
prekročení daných limitov dochádza k zhoršeniu vo vzorke 4 (kozmetický olej, ČR ), ktorých hodnota
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bola stabilná a nezmenila sa ani po záťaži. Podľa
nameraných hodnôt patria vzorky k rafinovaným
olejom.
Bezáková (2007) uvádza, že peroxidové číslo
udáva mieru čistoty, je kritériom čerstvosti olejov,
tukov a poukazuje na nerozložený tuk alebo olej.
Sekretár a kol. (2002) poukazujú na množstvo
faktorov, ktoré ovplyvňujú samotnú oxidáciu, ako
sú napr. kyslík, svetlo, žiarenie, teplo, voľné radikály, enzýmy, ióny ťažkých kovov. Oxidáciou dochádza
k rozkladu tukov a tým sa menia senzorické vlastnosti ako aj obsah cenných obsahových látok v oleji.
Aktívne formy O2 reagujú počas oxidácie s olejom.
Prípustné hodnoty PČ pre rafinované oleje sú do 10
mmol O2.kg-1 a 20 mmol O2.kg-1 pre panenské oleje
(Mareček a kol., 2010). My sme stanovili hodnoty PČ
pre vzorky bez záťaže v rozsahu 0,64 – 3,52 mmol
O2.kg-1 (viď tab. 2), pre vzorky po tepelnej záťaži
0,84– 3,88 mmol O2.kg-1 (viď tab. 3), po záťaži UV
žiarením 1,36 mmol – 3,96 mmol O2.kg-1 (viď tab. 4).
Všetky nami namerané hodnoty spĺňali kritérium pre
rafinované oleje.
Podľa Bezáková (2007) jódové číslo vyjadruje
vysychavosť tukov, olejov a vyjadruje množstvo
dvojitých väzieb v MK, ktoré sú prítomné v danom
oleji. Čím je hodnota IČ vyššia, tým olej obsahuje
vyššie množstvo nenasýtených MK. Z výživového
hľadiska sú oleje, ktoré majú nízke hodnoty IČ
aj menej kvalitné. Odoom a kol. (2015) uvádzajú
hodnoty IČ pre rôzne druhy olejov nasledovne:
vysychavé > 130 g I2.(100g)-1, polovysychavé 100
– 130 g I2.(100g)-1, nevysychavé < 100 g I2.(100g)-1.
Charrouf a Guillaume (2011), a Marfil a kol. (2011)
uvádzajú rozmedzie IČ pre rôzne arganové oleje od
98 – 102 g I2.(100g)-1. Nami namerané hodnoty sa
pohybovali u vzoriek bez zaťaženia od 94,3 – 103,2
g I2.(100g)-1 (viď tab. 2). Hodnoty IČ po UV žiarení
klesli v priemere o 10,98 % a po tepelnom zaťažení
klesli v priemere o 13,33 %.
Ďalšou reakciou, ktorá je typická pre oleje a
tuky, je ich zmydelnenie. Hodnota ČZ udáva, aké
množstvo MK sa v olejoch a tukoch nachádza. Jedná
sa o tzv. index priemernej molekulovej hmotnosti
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TAG, ktoré sa nachádzajú v danej vzorke a vypovedá o dĺžke reťazca MK. Čím je ČZ vyššie, tým je
obsah MK s krátkym reťazcom vo vzorke vyšší, a
naopak, nízke hodnoty vypovedajú o MK s dlhým
reťazcom vo vzorke oleja (Odoom a kol., 2015).
Výsledky ČZ nami vykonanej analýzy sa pohybovali
od 171,11 – 196,35 mg KOH.g-1 pre vzorky bez
zaťaženia (viď tab. 2). Najvyššie ČZ mala vzorka 5
(jedlý olej, SR), ktorá teda obsahuje väčšie množstvo
MK s krátkym reťazcom. Po zahriatí a následnom
vystavení UV vzorky vykazovali zvýšenie ČZ.
Charrouf a Guillaume (2011) a Marfil a kol. (2011)
uvádzajú hodnoty ČZ pre rôzne druhy arganového
oleja v rozmedzí od 180 – 200 mg KOH.g-1. Esterové
číslo (EČ) je rozdiel hodnoty ČZ a ČK. Najvyššie
hodnoty v každej analýze vykazovala vzorka 5 (jedlý
olej, SR).
Ako posledný kvalitatívny parameter sme v
našich vzorkách stanovili antioxidačnú aktivitu.
Najväčší úbytok DPPH radikálu bol zaznamenaný
pri vzorke 1 (kozmetický olej, SR), a to 22,73 %; a
naopak najmenší úbytok DPPH radikálu vykazovala vzorka č. 2 (kozmetický olej, Maroko), a to 18,18
%. Najdôležitejšie a najviac výpovedné výsledky
však pri tejto analýze priniesla spektrofotometrická analýza po pôsobení tepla a UV žiarenia, kde
môžeme vidieť percentuálny pokles úbytku DPPH
radikálu najpresnejšie. Najväčší pokles úbytku DPPH
radikálu sme stanovili u vzorky 5 (jedlý olej, SR)
z hodnoty 21,59 % na 18,18 % aj po vystavení UV
žiareniu aj po zahriatí. Naopak, najlepšie hodnoty sme
namerali u vzorky č. 4 (kozmetický olej, ČR) kedy
sa hodnota 19,32 % úbytku DPPH radikálu vôbec
nezmenila ani po pôsobení vonkajších faktorov, a
teda nedošlo k úbytku antioxidantov vo vzorke.
Pri vyhodnocovaní odpovedí na otázky v dotazníku sme zistili, že až 80 % respondentov malo všeobecné informácie o arganovom oleji. Z celkového počtu
respondentov tvorili 82 % ženy a 75 % muži (viď graf
2). O konkrétnych liečivých účinkoch arganového
oleja vedelo iba 18 respondentov (z toho 15 žien). Z
celkového počtu respondentov iba 10 respondentov
odpovedalo, že vedia o použití arganového oleja na

liečbu akné, z toho bol jeden muž. Dvaja muži a dve
ženy uviedli, že poznajú použitie arganového oleja na
liečbu srdcovo-cievnych chorôb. Použitie arganového
oleja na liečbu Diabetes uviedli 3 ženy a na liečbu
rakoviny jedna žena (viď graf 3).
Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že respondenti
poznali a majú záujem o použitie produktov s
arganovým olejom. Vďaka marketingu na vlasovú
alebo pleťovú kozmetiku s arganovým olejom je
vysoký záujem zo strany respondentov. Zároveň sme
zistili, že respondenti nemajú vedomosti týkajúce sa
možnosti využitia bioaktívnych obsahových látok
oleja pre primárnu a sekundárnu prevenciu zdravia.
ZÁVER
Na základe výsledkov analýzy šiestich vzoriek
arganových olejov sme zistili, že arganový olej je
nevysychavý, s prevahou PUFA (kyselina linolová)
a MUFA (kyselina olejová). Tieto kyseliny majú
pozitívny vplyv na cievy a srdce. Udržujú správnu
hodnotu HDL cholesterolu v krvi a LDL cholesterol
znižujú, čím sa predchádza srdcovo-cievnym
ochoreniam. Vďaka týmto kyselinám olej dokáže v
malej miere obnoviť signalizáciu inzulínu v bunkách
a zlepšiť priebeh Diabetes mellitus. Z kozmetických
účinkov je potrebné vyzdvihnúť jeho anti-age efekt
a zmiernenie príznakov suchej pokožky a akné.
Arganový olej pri nesprávnom uskladnení, pod
vplyvom vonkajších činiteľov ako je svetlo, vzduch,
podlieha oxidácii a tým stráca na výživnej hodnote, stabilite, chuti a vôni. Preto jedlý olej odporúčame
využívať v studenej kuchyni a uskladňovať na tmavom mieste a v tmavom skle. Kozmetické oleje sú
vo všeobecnosti stabilnejšie vďaka antioxidantom,
ktoré sa do nich pridávajú. Hodnotu antioxidačnej
aktivity antioxidantov tieto prídavky značne
ovplyvňujú. Z dotazníkového prieskumu vyplynulo,
že respondenti boli málo informovaní o zdravotných
účinkoch arganového oleja pri perorálnom
použití. Arganový olej nachádza uplatnenie zatiaľ
len v kozmetike, čo je podľa nami vykonanej
experimentálnej štúdie veľká škoda.
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ABSTRAKT
Artériová hypertenzia je hlavným rizikovým činiteľom chorobného poškodenia kardiovaskulárnej sústavy. Súčasnými liečebnými
postupmi možno vysoký tlak krvi účinne liečiť
a minimalizovať jeho následky na ľudský
organizmus.
V tejto štúdii sa venujeme skupine hypertonikov a vyhodnocujeme efekt medikamentóznej
terapie na zmenu krvného tlaku pred zahájením
antihypertenzívnej liečby a počas jej priebehu.
Cieľom bolo prezentovať výsledky štúdie cielenej
na hypertenzných pacientov vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v
Košiciach. Naše zistenia poukazujú na výskyt
hypertenzie najmä u pacientov s dyslipidémiou
(32 %), diabetikov (26 %), prípadne pacientov s

obidvomi komorbiditami súčasne (22 %).
Súčasné možnosti terapie hypertenzie nám
ponúkajú množstvo liečiv s rôznym mechanizmom účinku. Výsledky našej štúdie ukazujú, že
monoterapia bola použitá u 40 % pacientov, zatiaľ čo kombinovaná terapia u 60 %. K najčastejšie používaným skupinám antihypertenzív v
rámci monoterapie patria beta-blokátory (BB)
– 60 %, inhibítory angiotenzín konvertujúceho
enzýmu (ACEI) – 25 % a blokátory receptorov
pre angiotenzín II AT1-blokátory) – 15 %.
Najčastejšie predpisovaným liečivom zo skupiny
beta-blokátorov bol bisoprolol (61 %), z ACEI
ramipril (60 %) a z AT1-blokátorov kandesartan
(67 %). Pri kombinovanej terapii sa najčastejšie
užívali blokátory kalciového kanála (BKK) +
ACEI (60 %), AT1-blokátory + BKK (13 %),
ACEI + BB (10 %) a nakoniec BB + BKK (7 %).
31

Zvolený spôsob farmakoterapie mal významný vplyv na pokles TK u všetkých nami sledovaných hypertonikov. U mužov došlo po
zahájení liečby k zníženiu systolického TK v
priemere o 26,8 mmHg a diastolického TK o 20,36
mmHg. U žien sa systolický TK znížil v priemere
o 23,52 mmHg a diastolický TK o 16,92 mmHg.
Z analýzy vyplýva, že voľba antihypertenzív
bola správna. Farmakoterapia bola u každého z
pacientov vo veľkej miere prospešná, keďže až
68 % pozorovaných uviedlo, že po zahájení liečby
pociťujú zlepšenie svojho zdravotného stavu.
Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti a výsledky
prieskumu považujeme terapiu za efektívnu.
Kľúčové slová: hypertenzia; krvný tlak; liečba
ABSTRACT
Arterial hypertension is one of the main risk
factors for damage of cardiovascular system.
Current pharmacotherapy can effectively treat
high blood pressure and minimize its effects on
the human body.
In this study, we focus on a group of
hypertension patients and evaluate the effect of
drug therapy on the change in blood pressure
before and during antihypertensive treatment.
The aim was to introduce the results of a study
aimed at hypertensive patients at the East Slovak Institute of Cardiovascular Diseases in
Košice. Our findings point to the occurrence
of hypertension, especially in diabetic and
dyslipidemic patients. The current possibilities of
hypertension therapy offer us a number of active
substances with different mechanisms of action.
The results of our study show that monotherapy
was used in 40 % of patients, while combination
therapy was used in 60 %. The most commonly
used groups of hypotensives in monotherapy
include beta-blockers (BB) – 60 %, angiotensin
converting enzyme inhibitors (ACEI) – 25 % and
angiotensin II receptor blockers (AT1-blockers)
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– 15 %. The most commonly prescribed betablocker was bisoprolol (61 %), from the class
of ACEI it was ramipril (60 %) and of AT1blockers it was candesartan (67 %). Calcium
channel blockers (CCB) + ACEI (60 %), AT1blockers + CCB (13 %), ACEI + BB (10 %) and
the combination BB + CCB (7 %) were most often
used in combined therapy. The chosen method of
pharmacotherapy had a significant effect on the
decrease in blood pressure in all hypertensive
patients we monitored. In men, systolic blood
pressure decreased by an average of 26.8 mmHg
and diastolic blood pressure by 20.36 mmHg after
initiation of treatment. In women, systolic blood
pressure decreased on average by 23.52 mmHg
and diastolic blood pressure decreased by 16.92
mmHg. The analysis shows that the choice of
antihypertensives was correct. Pharmacotherapy
was highly beneficial in each patient, as up to 68
% of those observed reported an improvement
in their condition after starting treatment. Given
all these facts and the results of the survey, we
consider the therapy to be effective.
Key words: blood pressure; hypertension;
treatment
ÚVOD
Vysoký krvný tlak je celosvetovo najčastejší rizikový faktor kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych chorôb (Smetanová, 2010). V posledných rokoch je v liečbe hypertenzie evidentne veľké
úsilie o zvýšenie jej efektivity. Vysoký tlak krvi
(TK) je najdôležitejšou príčinou smrti vo svete
a druhou najvýznamnejšou príčinou invalidity
(Emberson a kol., 2003). Podľa údajov Svetovej
zdravotníckej organizácie (WHO) každý rok umiera
na kardiovaskulárne ochorenia asi 17 miliónov
obyvateľov. Odhaduje sa, že v roku 2030 toto číslo
výrazne narastie, až na hodnotu 25 miliónov. Podľa
posledných štatistík na Slovensku na kardiovaskulárne ochorenia zomiera viac než 30 000 obyvateľov

ročne a predpokladá sa, že tento počet bude stúpať.
Jej výskyt významne stúpa s vekom. Vo veku
nad 65 rokov má vysoký TK až 80 % Slovákov.
Najrozšírenejšou skupinou, ktorá trpí hypertenziou
v SR, sú ľudia od 45 do 64 rokov, no nevyhýba sa
ani mladším ročníkom (www.nczisk.sk, 2016).
Hypertenzii sa pripisuje asi 54 % cievnych
mozgových príhod a 42 % ochorení koronárnych
ciev. Je ďalším dôležitým rizikovým faktorom
aterosklerózy, srdcového zlyhania a obličkových
komplikácií – významných príčin úmrtia a invalidity.
Neliečená hypertenzia znižuje očakávanú dĺžku
života (Martinková, 2018).
Farmakologická terapia je základom liečby
hypertenzie. Aj napriek existencii veľkého množstva antihypertenzív je miera kontroly TK v populácii
stále nedostatočná. Nefarmakologická liečba je
základom prevencie a liečby nielen hypertenzie,
ale aj dyslipidémie, obezity, metabolického syndrómu a diabetu 2. typu. Úprava životného
štýlu je však nesmierne dôležitá aj u chorých v
sekundárnej prevencii kardiovaskulárnych chorôb.
Farmakologická liečba v kombinácii so zdravým
životným štýlom je oveľa účinnejšia. Hypertenzia
je výzvou pre celé ľudstvo, pretože v hodnotách TK
sa odráža spôsob života jednotlivcov i celých etnických skupín, a tak sa o zvládnutie životného štýlu
pokúšajú mnohí jedinci i celé štáty.

obsahoval osoby v produktívnom veku a s rovnakým
zastúpením oboch pohlaví.
Z množstva zdravotných záznamov boli vybrané:
– pohlavie a vek pacienta
– diagnóza pacienta podľa Medzinárodnej
klasifikácie chorôb MKCH-10 (I1000 –
Primárna (esenciálna) artériová hypertenzia
a I1090 – Primárna artériová hypertenzia,
bližšie neurčená, bez hypertenznej krízy, ICD10 Version, 2016)
– užívané antihypertenzívum, resp. kombinácie
		antihypertenzív
– tlak krvi pred zahájením liečby a počas liečby
		pacientov
– komorbidity
– zmena zdravotného stavu pacienta po zahájení liečby
– subjektívny pocit pacientov počas antihypertenzívnej liečby
Na základe získaných údajov sme následne
vyhodnocovali parametre stanovené v cieľoch štúdie.
Pre štatistické vyhodnotenie sme použili jednoduché
metódy dostupné v rámci počítačového programu
Microsoft Excel 2009 (priemer, modus, medián,
štandardná odchýlka a pod.) a v programe Prism –
GraphPad 7.0 bola stanovená štatistická významnosť
Dunnettovým a Studentovým t-testom.
VÝSLEDKY

MATERIÁL A METÓDY
Údaje pre túto štúdiu boli postupne získavané
vo Východoslovenskom ústave srdcových a
cievnych chorôb v Košiciach nahliadnutím do
zdravotných záznamov pacientov, a to s dodržaním
všetkých postupov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Získavanie informácií ohľadom
subjektívneho pocitu pacientov, zmene zdravotného
stavu po zahájení liečby antihypertenzívami a jej
dĺžky prebiehalo formou telefonického rozhovoru
s pacientmi, ktorí odpovedali základné otázky (viď
výsledky). Súbor pacientov bol navrhnutý tak, aby

Charakteristika pacientov
V sledovanej skupine 50 pacientov bolo 25 žien
a 25 mužov. Priemerný vek všetkých pozorovaných
pacientov bol 49 rokov. Priemerný vek žien bol 50
rokov (28 – 62). Priemerný vek u mužov bol 48 rokov
(26 – 65). Najväčšiu časť tvorili pacienti vo veku 41 –
50 rokov (36 %), ďalej pacienti vo veku 51 – 60 rokov
(30 %), následne pacienti vo veku 31 – 40 rokov (16
%), ďalej pacienti vo vekovej skupine ≥ 61 rokov (12
%) a napokon najmenšiu časť (6 %) tvorili pacienti
vo veku ≤ 30 rokov.
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Z hľadiska liečby v našej analýze bolo monoterapiou liečených 20 pacientov (40 %), z toho
8 mužov a 12 žien. Kombinovaná liečba prevládala s počtom pacientov 30 (60 %), z toho 17 mužov
15%

a 13 žien.
25%

beta-blokátory
60%

ACE inhibítory

Farmakoterapeutické skupiny a liečivá používané pri monoterapii

AT1-blokátory

Z celkovej skupiny hypertonikov bolo monoterapiou liečených 20 pacientov (40 %) a
kombinovanou terapiou 30 pacientov (60 %). Z hľadiska monoterapie najčastejšou
farmakoterapeutickou skupinou antihypertenzív boli beta-blokátory (60 %), ACE inhibítory (25
– angiotenzín
konvertujúcienzým,
enzým, AT1
prepre
angiotenzín
II typuII1 typu 1
ACE –ACE
angiotenzín
konvertujúci
AT1––receptor
receptor
angiotenzín
%) a napokon AT1-blokátory (15 %) (graf 2).
Pri analýze preskripcie antihypertentenzív v rámci monoterapie bol najčastejšie
predpisovaným liečivom zo skupiny BB bisoprolol – 61 %, ďalej nebivolol – 31 % a karvedilol – 8
%. Zo skupiny ACE inhibítorov to bol ramipril – 60 % a perindopril – 40 %. Zo skupiny

Komorbidity pacientov
mužov a 12 žien. Kombinovaná liečba prevládala s
AT1-blokátorov kandesartan – 67 % a valsartan – 33 %. Graf 3 znázorňuje počet preskripčných
Skupina hypertonikov bola rozdelená na základe počtom pacientov 30 (60 %), z toho 17 mužov a 13
záznamov jednotlivých liečiv pre monoterapiu.
toho, či trpia iným pridruženým ochorením. Až 80 žien.
% pacientov trpelo pridruženým ochorením, z toho
Graf 3: Antihypertenzívne liečivá používané v rámci monoterapie
u 32 % sa vyskytovala dyslipidémia (24 % mužov Farmakoterapeutické skupiny a liečivá používané
a 8 % žien), u 26 % bolo prítomné ochorenie diabe- pri monoterapii
Z celkovej skupiny hypertonikov bolo monotes mellitus 2. typu (DM2) (16 % žien a 10 % mužov)
8
a kombináciou dyslipidémie s DM2 trpelo 22 % (14 terapiou liečených 20 pacientov (40 %) a kombi6
% žien a 8 % mužov). 20 %6pacientov (14 % žien a 8 novanou terapiou 30 pacientov (60 %). Z hľadiska
4
% mužov) nemalo žiadne pridružené
ochorenie. Ich monoterapie najčastejšou farmakoterapeutickou
2
presnejšie zastúpenie vyjadruje graf 1.
skupinou antihypertenzív boli beta-blokátory (60 %),
0
ACE inhibítory (25 %) a napokon AT1-blokátory (15
Spôsob terapie (monoterapia vs. kombinovaná %) (viď graf 2).
terapia)
Pri analýze preskripcie antihypertentenzív v rámZ hľadiska liečby v našej analýze bolo mo- ci monoterapie bol najčastejšie predpisovaným
noterapiou liečených 20 pacientov (40 %), z toho 8 liečivom zo skupiny BB bisoprolol – 61 %, ďalej
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Kombinácie farmakoterapeutických skupín antihypertenzív
V rámci kombinovanej terapie bola najčastejšia kombinácia ACE inhibítora s BKK – 60 %,
nasledovala kombinácia AT1-blokátora s BKK – 13 %, ďalej dvojkombinácia ACE inhibítora s
7

%. Zo skupiny ACE inhibítorov to bol ramipril – 60 % a perindopril – 40 %. Zo skupiny
AT1-blokátorov kandesartan – 67 % a valsartan – 33 %. Graf 3 znázorňuje počet preskripčných
záznamov jednotlivých liečiv pre monoterapiu.
Graf 3: Antihypertenzívne liečivá používané v rámci monoterapie
Graf 3: Antihypertenzívne liečivá používané v rámci monoterapie
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beta-blokátorom – 10 %, následne beta-blokátor s blokátorom kalciových kanálov – 7 %, vyskytla
sa aj trojkombinácia ACE inhibítora s blokátorom kalciových kanálov a diuretikom – 7 %,
napokon to bola aj dvojkombinácia centrálne pôsobiacej látky s beta-blokátorom (3 %) (graf 4).
Kombinácie farmakoterapeutických
skupín antihypertenzív
Graf 4: Kombinácie
skupín antihypertenzív
Graf 4: Kombinácie skupín antihypertenzív
V rámci kombinovanej terapie bola najčastejšia kombinácia ACE inhibítora s BKK – 60 %,
nasledovala kombinácia AT1-blokátora s BKK – 13 %, ďalej dvojkombinácia ACE inhibítora s
7%
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Liečivá používané pri kombinovanej terapii

nebivolol – 31 %Najčastejšie
a karvedilol
– 8 %. Zoskupinou
skupinyantihypertenzív
kátorom kalciových
kanálov
– boli
7 %,
vyskytla
sa
predpisovanou
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to bol ramipril
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ACE inhibítora
s blokátorom
27, konkrétne
liečivo amlodipín
27 (43 %). aj
Ďalej
to boli ACE inhibítory
– 23, z ktorých
pril – 40 %. Zo skupiny AT1-blokátorov kandesar- kalciových kanálov a diuretikom – 7 %, napokon to
prevládalo liečivo perindopril – 15 (24 %), následne to bol trandolapril – 3 (5 %), ramipril – 3 (5 %)
tan – 67 % a valsartan – 33 %. Graf 3 znázorňuje bola aj dvojkombinácia centrálne pôsobiacej látky
a napokon lizinopril – 2 (3 %). Nasledovala skupina beta-blokátorov – 5, z ktorej prevládalo liečivo
počet preskripčných záznamov jednotlivých liečiv s beta-blokátorom (3 %) (viď graf 4).
bisoprolol – 4 (6 %) a v jednom prípade to bolo liečivo karvedilol (2 %). Menej často používanou
pre monoterapiu.
skupinou antihypertenzív v kombinovanej terapii boli AT1-blokátory – 4, z ktorých prevládalo
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V rámci kombinovanej terapie bola najčastejšia konkrétne liečivo amlodipín – 27 (43 %). Ďalej to
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s BKK
60 %, nasACE inhibítory
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blokátorom – 10 %, následne beta-blokátor s blo- 2 (3 %). Nasledovala skupina beta-blokátorov – 5,
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Graf 5: Liečivá používané pri kombinovanej terapii
Graf 5: Liečivá používané pri kombinovanej terapii
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Hodnoty krvného tlaku pred a po zahájení liečby
Tab. 1: Hodnoty tlakov krvi [mmHg] pred a po zahájení liečby
Celková priemerná hodnota systolického (TKs) a diastolického tlaku krvi (TKd) u všetkých
Muži
Ženy
hypertonikov (mužov i žien) pred zahájením antihypertenzívnej terapie bola 160,06/96,22 mmHg.
TK pred liečbou
TK v liečbe
TK pred liečbou
TK v liečbe
Po začatí farmakologickej terapie hypertenzie sa celkový priemerný systolický a diastolický tlak
Priemer
157,32
93,68
133,8
77,12
162,8
98,76
136
78,4
krvi upravil na hodnotu 134,9/77,76 mmHg, čo predstavuje zníženie systolického TK o 25,16
Modus
155
90
130
75
160
100
145
80
mmHg
a
zníženie
diastolického
TK
o
18,46
mmHg.
Hodnotenie
TKs
a
TKd
bolo
následne
Medián
155
90
135
75
160
100
135
80
SD

vykonávané
u mužov a 6,988
u žien. Prehľadnejšie
TK pred 5,854
a po zahájení7,773
terapie sú 3,452
8,802jednotlivo
5,460
3,516 hodnoty
12,166

Min-maxuvedené
tabuľke851.– 105
Vyššie 125
hodnoty
pred
u mužov
145 v– 175
– 145 TK 70
– 80začatím
140 liečby
– 190 boli
90 namerané
– 110
120
– 145 s 70 – 80
SD – smerodajná
odchýlka,
Min-max
– minimálna TK
a maximálna
hodnota
TKPo zahájení liečby sa priemerný
priemerným
systolickým
a diastolickým
162,8/98,76
mmHg.

systolický a diastolický TK upravil na hodnotu 136/78,4 mmHg, čo predstavuje zníženie
systolického TK o 26,8 mmHg a diastolického TK o 20,36 mmHg. U žien bol priemerný TKs a
TKd pred zahájením terapie o niečo nižší, a to 157,32/94,04 mmHg, ktorý sa po začatí liečby
upravil na hodnoty 133,8/77,12 mmHg, čo predstavuje zníženie pri TKs o 23,52 mmHg a TKd o

z ktorej 16,92
prevládalo
bisoprolol
– 4bola
(6 zistená
%) a vysoká
hypertenzívnej
bola 160,06/96,22 mmHg.
mmHg.liečivo
V obidvoch
prípadoch
signifikanciaterapie
(P < 0,0001).
v jednom prípade to bolo liečivo karvedilol (2 %). Po začatí farmakologickej terapie hypertenzie sa
Menej často používanou skupinou antihypertenzív celkový priemerný systolický a diastolický tlak
Tab. 1: Hodnoty tlakov krvi [mmHg] pred a po zahájení liečby
v kombinovanej terapii boli AT1-blokátory – 4, z krvi upravil na hodnotu 134,9/77,76 mmHg, čo
Ženy
Muži
ktorých prevládalo liečivo telmisartan
– 3 (5 %) a v predstavuje zníženie
systolického TK o 25,16
TK pred liečbou
TK v liečbe
TK pred liečbou
TK v liečbe
jednom prípade
v kombinácii
a zníženie
TK
Priemerbolo157,32
93,68aj liečivo
133,8valsar77,12 mmHg
162,8
98,76diastolického
136
78,4o 18,46 mmHg.
155
90
130
75
160
100
145
80
Modus
tan (2 %). Najmenej používanými skupinami v Hodnotenie TKs a TKd bolo následne
vykonáva155
90
135
75
160
100
135
80
Medián
analýze boli diuretiká – 2, a to v trojkombinačnej né jednotlivo u mužov a u žien. Prehľadnejšie hod8,802
5,460
6,988
3,516
12,166
5,854
7,773
3,452
SD
liečbe liečivo
indapamid
(3 %), 125-145
a v jednom
TK pred
a po zahájení
145-175– 285-105
70-80 noty
140-190
90-110
120-145 terapie
70-80 sú uvedené v
Min-max
prípade to bola centrálne pôsobiaca látka rilmenidín tabuľke 1. Vyššie hodnoty TK pred začatím liečby
9
(2 %). V grafe 5 sú zahrnuté najviac používané boli namerané u mužov s priemerným
systolicliečivá z jednotlivých skupín pri kombinovanej kým a diastolickým TK 162,8/98,76 mmHg. Po
terapii hypertenzie.
zahájení liečby sa priemerný systolický a diastolický
TK upravil na hodnotu 136/78,4 mmHg, čo
Hodnoty krvného tlaku pred a po zahájení liečby
predstavuje zníženie systolického TK o 26,8 mmHg
Celková priemerná hodnota systolického a diastolického TK o 20,36 mmHg. U žien bol
(TKs) a diastolického tlaku krvi (TKd) u všetkých priemerný TKs a TKd pred zahájením terapie o niehypertonikov (mužov i žien) pred zahájením anti- čo nižší, a to 157,32/94,04 mmHg, ktorý sa po začatí
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Tab. 2: Zmeny TK [mmHg] v porovnaní s kontrolnými hodnotami
Rozdiel TK pred
Pokles TK počas
Pokles TK počas
liečbou v porovnaní s liečby oproti reálnej liečby v porovnaní s
kontrolou
hodnote
kontrolou
+ 37,32
– 23,52
– 13,8***
ženy TKs
TK [mmHg] v porovnaní
s kontrolnými hodnotami
TKdTab. 2: Zmeny
+ 13,68
– 16,56
– 2,88***
+ 42,8
– 26,8
– 16***
muži TKs
Rozdiel TK pred liečbou
Pokles TK počas liečby
Pokles TK počas liečby
TKd
+ 18,76
– 20,36
– 1,6***
v porovnaní s kontrolou
oproti
reálnej
hodnote
v
porovnaní s kontrolou
*** – hladina významnosti P < 0,0001
Zmena
zdravotného
stavu
pacienta
po
zahájení
liečby
ženy
TKs
+ 37,32
– 23,52
– 13,8***
TKdPacientom bola položená
+ 13,68 obdobná otázka: „Čo sa zmenilo
– 16,56 po zahájení liečby vysokého
– 2,88***
TK
muži na vašom
TKs zdravotnom stave?“
+ 42,8 Pacienti v odpovediach– uviedli:
26,8
prestali bolesti hlavy– 16***
– 18
TKd
+
18,76
–
20,36
–
1,6***
odpovedajúcich (36 %), ustúpili závraty – 9 (18 %), znížila sa únava – 7 (14 %), nezmenilo sa nič –

*** – hladina významnosti P < 0,0001
15 (30 %) a iné uviedol len jeden pacient (2 %), ktorý počas liečby mal pocit rozmazaného videnia

a bolesti hlavy (graf 6).
Graf 6: Zmena zdravotného stavu po zahájení liečby
Graf 6: Zmena zdravotného stavu po zahájení liečby
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Subjektívny pocit pacienta po nasadení antihypertenzívnej liečby
Zaujímavým porovnaním boli odpovede určujúce pocity pacientov po začatí užívania
liekov, ktorí odpovedali na otázku: „Ako sa celkovo cítite pri užívaní liekov na vysoký krvný

liečby upravil na hodnoty 133,8/77,12 mmHg, čo
predstavuje zníženie pri TKs o 23,52 mmHg a TKd
o 16,92 mmHg. V obidvoch prípadoch bola zistená
vysoká signifikancia (P < 0,0001).
Tabuľka 2 dokumentuje štatistické spracovanie
zmien TK pred a počas liečby (Dunnettovým a
Studentovým t-testom) a ich porovnanie s kontrolou, za ktorú sme považovali fyziologickú hodnotu
TK 120/80 mmHg.
Zmena zdravotného stavu pacienta po zahájení
liečby
Pacientom bola položená obdobná otázka: „Čo sa
zmenilo po zahájení liečby vysokého TK na vašom
zdravotnom stave?“ Pacienti v odpovediach uviedli:
prestali bolesti hlavy – 18 odpovedajúcich (36 %),
ustúpili závraty – 9 (18 %), znížila sa únava – 7 (14
%), nezmenilo sa nič – 15 (30 %) a iné uviedol len
jeden pacient (2 %), ktorý počas liečby mal pocit
rozmazaného videnia a bolesti hlavy (viď graf 6).

Subjektívny pocit pacienta po
10 nasadení
antihypertenzívnej liečby
Zaujímavým porovnaním boli odpovede určujúce pocity pacientov po začatí užívania liekov, ktorí
odpovedali na otázku: „Ako sa celkovo cítite pri
užívaní liekov na vysoký krvný tlak?“ Pozitívnym
prekvapením bolo, že väčšina z 50 odpovedajúcich
pacientov hodnotila liečbu kladne, vyjadrením „cítim sa lepšie“ 34 (68 %) – z toho 16 žien a 18 mužov,
bezo zmeny 15 (30 %) – z toho 9 žien a 6 mužov.
Negatívne odpovede boli vo výraznej menšine –
„cítim sa zle“ uviedol len jeden muž (2 %).
DISKUSIA
O hypertenzii často hovoríme ako o tichom
zabijakovi. Začína sa totiž nenápadnými príznakmi
ako sú bolesti hlavy, opuch končatín alebo únava.
Zároveň je však významným rizikovým faktorom
pre rozvoj všetkých klinických manifestácií ate37

rosklerózy a predispozičným faktorom pre rozvoj
ischemickej choroby srdca, cievnej mozgovej
príhody, ischemickej choroby dolných končatín a
srdcového zlyhania.
Do našej štúdie bolo zaradených 50 hypertonikov, a to 25 žien a 25 mužov. Pre presnejšie porovnanie výsledkov sme vytvorili skupiny vekových
kategórií, z ktorých najväčšiu časť tvorili pacienti vo
veku 41 – 50 rokov (36 %), čo súhlasí s konštatovaním, že najrozšírenejšou skupinou, ktorá trpí
hypertenziou, sú ľudia od 45 – 64 rokov (NCZI,
2016).
Vo farmakoterapii hypertenzie sú k dispozícii: 1.
tiazidové diuretiká, 2. blokátory kalciového kanála,
3. inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, 4.
antagonisty receptorov pre angiotenzín II (sartany),
5. beta-blokátory. Štúdie medicíny založenej na
dôkazoch potvrdili, že každá z týchto kategórií
spĺňa základnú požiadavku, t. j. umožňuje dosiahnuť
adekvátny pokles tlaku krvi. Štúdia STOP-2 zistila
možnosť dosiahnutia primeraného poklesu tlaku
krvi po podaní BKK, inhibítorov ACE, diuretík a
beta-blokátorov (Hansson a kol., 1999), podobne
štúdia ALLHAT ukázala pozitívny efekt diuretík aj
BKK (ALLHAT Officers and Coordinators for the
ALLHAT Collaborative Research Group, 2002).
Štúdia LIFE potvrdila antihypertenzívny efekt
antagonistu receptorov pre angiotenzín II losartanu,
štúdia SCOPE dokázala antihypertenzívny účinok
candesartanu (Lithell a kol., 2003).
Antihypertenzívna terapia by mala byť bezprostredne zahájená u osôb s vysokým alebo veľmi
vysokým rizikom. Hlavný prínos liečby spočíva
v znížení TK, a to z veľkej časti nezávisle na
zvolenej skupine. Vhodná je však určitá preferencia jednotlivých skupín podľa pridružených ochorení. V závislosti na východiskových hodnotách krvného tlaku a prítomnosti alebo neprítomnosti
komplikácií je možné zahájiť liečbu buď monoterapiou alebo rovno dvojkombináciou antihypertenzív
v nízkych dávkach. K dobrej kontrole krvného tlaku vyžaduje veľká časť pacientov kombináciu dvoch
a viacerých antihypertenzív. Z hľadiska farmakote38

rapie v našej štúdii prevládala kombinovaná liečba
s počtom pacientov 30 (60 %), z toho 17 mužov a 13
žien. Monoterapiou bolo liečených 20 pacientov (40
%), z toho 8 mužov a 12 žien.
V rámci kombinovanej terapie boli najčastejšie
podávané BKK s ACE inhibítorom – 18 (60 %),
konkrétne liečivo amlodipín + perindopril. O tom, že
táto kombinácia je jedna z najefektívnejších, priniesla
dôležité výsledky štúdia ASCOT-BPLA. Táto štúdia
porovnávala liečbu hypertenzie modernej stratégie
amlodipín + perindopril oproti klasickej liečbe
atenolol + tiazidové diuretikum u takmer 20 000
hypertonikov. Štúdia jasne potvrdila významnejší
prínos kombinácie amlodipín + perindopril v znížení
rizika mortality, cievnej mozgovej príhody, novo
diagnostikovaného diabetu a koronárnych príhod
(Dahlöf, 2005).
Z našich zistení vyplýva, že najčastejšie
používanou skupinou antihypertenzív pri monoterapii
boli beta-blokátory – konkrétne liečivo bisoprolol
(61 %). To, že beta-blokátory sú účinné antihypertenzíva, bolo potvrdené v metaanalýze 26
štúdií s viac ako 37 000 pacientmi, a to na základe
významnej redukcie mortality (23 %) pri liečbe beta-blokátormi (Kamenský, 1999).
Pridružené ochorenia k hypertenzii, ako sú diabetes mellitus 2. typu, obezita, hyperlipidémia negatívne vplývajú na vznik a terapiu hypertenzie. Podľa
štúdie UKPDS (The United Kingdom Prospective
Diabetes Study) je hypertenzia prítomná u 39 %
prípadov novo zisteného DM2 (Hollay a kol., 2006).
V našej štúdii sme zaznamenali pacientov
s komorbiditami DM2, dyslipidémiou, resp.
s kombináciou týchto pridružených ochorení.
Najčastejšou komorbiditou bola dyslipidémia –
16 pacientov (32 %), z toho 12 mužov a 4 ženy.
Ochorenie DM2 sme zaznamenali u 13 pacientov
(26 %), z toho 8 žien a 5 mužov. Napokon kombináciou týchto ochorení trpelo 11 pacientov (22 %), z
toho 7 žien a 4 muži.
Terapia artériovej hypertenzie a hypercholesterolémie je celoživotná a compliance k nej je
v súčasnosti veľkým medicínskym problémom.

Opakovane bolo dokázané, že fixné kombinácie
dvoch účinných látok majú compliance o 20 %
vyššiu než užívanie jednozložkových liekov, a ak
sa súčasne nasadí liečba artériovej hypertenzie a
hypercholesterolémie vo fixnej kombinácii, zvýši sa
compliance až o 30 %. Prvé dôkazy o takejto liečebnej možnosti (kombinácia atorvastatínu s modernejšou kombinovanou liečbou artériovej hypertenzie)
priniesla štúdia ASCOT-LLA, 2009; s významným
poklesom incidencie nefatálneho infarktu myokardu
(IM) a mortality na podklade ischemickej choroby
srdca (ICHS) o 53 %, zatiaľ čo pridanie atorvastatínu
k diuretikám a beta-blokátorom nemalo takmer
žiadny vplyv. Účinok trojkombinácie statínu, ACEI
a BKK bol tiež sledovaný v post hoc analýze štúdie
EUROPA (zaradení pacienti so stabilnou ICHS).
Pridanie perindoprilu (alebo placeba) pacientom
liečeným BKK a hypolipidemikom ukázalo, že
perindopril s BKK a statínom viedol k poklesu
kardiovaskulárnej mortality, IM alebo zástavy srdca
o 46 %. Ďalej došlo k poklesu celkovej mortality o
58 % a kardiovaskulárnej mortality (podskupinová
analýza štúdie EUROPA, 2013) dokonca o 71 %
(Sninčák, 2017).
Nemenej dôležitým faktorom je pacientov prístup
k terapii hypertenzie. Priebeh ochorenia závisí
na tom, ako dodržuje predpísanú farmakologickú
liečbu a odporúčané režimové opatrenia. Jedným
z najvýznamnejších režimových opatrení je
pravidelná fyzická aktivita, ktorá až o 50 % znižuje
kardiovaskulárnu mortalitu a výskyt nefatálnych
príhod ICHS, ďalej o 20 – 30 % znižuje výskyt
náhlej cievnej mozgovej príhody a o 20 – 30 %
znižuje celkovú mortalitu. Patomechanizmus
tohto priaznivého pôsobenia nie je celkom jasný.
Zníženie kardiovaskulárnej morbidity a mortality
za posledných 50 rokov sa pripisuje zvýšenej
dostupnosti a použitiu medikamentóznej liečby
AH. Odporúčania Európskej kardiologickej a
hypertenziologickej spoločnosti pre manažment
artériovej hypertenzie z roku 2018 odporúčajú
komplexný manažment pacienta s artériovou
hypertenziou a koronárnou chorobou srdca, a to

nielen zo strany lekára, ale aj pacienta (Williams a
kol., 2018).
Liečba artériovej hypertenzie významne znižuje
kardiovaskulárne aj celkové riziko a samozrejme
prispieva k zlepšeniu kvality života.
ZÁVER
Hypertenzia naďalej ostáva najdôležitejším
rizikovým faktorom kardiovaskulárnej morbidity
a mortality. Jej incidencia neustále narastá aj v
súvislosti so starnutím a obezitou (metabolického
syndrómu) vo všetkých populáciách sveta. Cieľom terapie je dosiahnuť hodnoty TK < 140/90
mmHg, zabrániť poškodeniu orgánov a tým znížiť
kardiovaskulárnu mortalitu u všetkých hypertonikov. Zahájenie antihypertenzívnej terapie závisí na
celkovom kardiovaskulárnom riziku a samozrejme na hodnotách TKs a TKd. Zo zistení tejto
štúdie vyplýva, že najviac používanou skupinou v
rámci monoterapie boli beta-blokátory, konkrétne
liečivo bisoprolol. ACE inhibítory sú najčastejšou
voľbou najmä pri kombinovanej terapii, a to s BKK.
Najčastejšou kombináciou liečiv bol perindopril s
amlodipínom. U všetkých pacientov bolo zistené
zníženie TKs a TKd po zahájení antihypertenzívnej
terapie. U pacientov došlo k poklesu priemerných
celkových hodnôt TK zo 160,06/96,22 mmHg na
134,9/77,76 mmHg, čo predstavuje celkový rozdiel
TKs –25,16 mmHg a TKd –18,46 mmHg. Z hľadiska
subjektívneho stavu pacientov až 68 % uviedlo, že
sa po zahájení antihypertenzívnej terapie cíti lepšie. Z výsledkov našej štúdie vyplýva, že užívanie
antihypertenzív má svoje opodstatnenie a výrazne
napomáha predchádzať komplikáciám spojeným s
kardiovaskulárnymi ochoreniami. Neodmysliteľnou súčasťou liečby hypertenzie sú nefarmakologické opatrenia, zahŕňajúce pravidelný pohyb, pokles
telesnej hmotnosti, úpravu jedálnička, zanechanie
fajčenia a obmedzenie až úplné vynechanie
konzumácie alkoholu. Spolupráca pacienta –
adherencia je pre úspech liečby veľmi zásadná.
Priebeh ochorenia úzko súvisí s dodržiavaním
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farmakologickej liečby ako aj odporúčaných
režimových opatrení, v opačnom prípade stráca
terapia hypertenzie význam a predstavuje nikdy
nekončiaci príbeh, tzv. bludný kruh.
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ABSTRAKT
Bronchiálna astma (BA) je heterogénne
ochorenie vyznačujúce sa chronickým zápalom
dýchacích ciest, ktorým trpí v rôznych krajinách 1
– 18 % populácie. Cieľom štúdie bolo vyhodnotiť
a analyzovať farmakoterapiu ochorenia BA pomocou vybranej kazuistiky u pacienta s pridruženými komorbiditami. V kazuistike sme
analyzovali farmakoterapiu 53-ročného pacienta. Pacient trpel bronchiálnou astmou atopickou, perzistujúcou, ťažkou, nedostatočne
kontrolovanou a alergickou rinitídou perzistujúcou stredne ťažkou, a taktiež aj alergiou
na bytové druhy roztočov a srsť psa. Bronchiálna astma sa vyskytovala aj v rodinnej anamnéze. Okrem toho sa pacient lieči aj na ďalšie
pridružené komorbidity, a to vredovú chorobu
žalúdka, arteriálnu hypertenziu, glaukóm, diabe-

tes mellitus II. typu a vertebrogénny algický
syndróm. Pacient bol liečený na BA od roku
1992. Exacerbácie ochorenia boli v rokoch
2004, 2015 a od roku 2020 opakovane v
auguste, októbri a decembri. Liečba BA u
pacienta bola nastavená ako fixná kombinácia
inhalačného kortikoidu a dlhodobo pôsobiaceho
β2-sympatomimetika (LABA) – budezonid/
formoterol, p.o. antileukotriénu – montelukast,
p.o. antihistaminika – levocetirizín, aplikácia
inhalačného krátkodobo pôsobiaceho β2-sympatomimetika (SABA) salbutamolu a p.o.
kortikoidu – metylprednizolónu. Vzhľadom na
frekventovanosť exacerbácií, instabilitu, potenciálne nežiaduce účinky systémových kortikoidov a pridružené komorbidity bola pacientovi
od januára 2021 indikovaná biologická liečba
anti-IgE omalizumabom. Aj keď po trojmesačnej
liečbe omalizumabom nedošlo k výraznejším
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zmenám spirometrických hodnôt u pacienta,
po klinickej stránke došlo k stabilizácii stavu
bez exacerbácie ochorenia, vymizla nočná
dušnosť, zmiernila sa tolerancia námahy, bez nutnosti použitia systémových kortikoidov. Pacient
pokračuje v liečbe astmy pri súčasnom užívaní
liekov na pridružené chronické diagnózy. Z
vyhodnotenia kazuistiky vyplýva, že na redukciu
exacerbácie a zlepšenie kontroly BA bola
nevyhnutná biologická terapia, ktorá klinicky
zlepšila kvalitu života pacienta.
Kľúčové slová: antagonisty leukotriénových
receptorov;
bronchiálna
astma;
β2-sympatomimetiká; inhalačné glukokortikoidy
ABSTRACT
Bronchial asthma (BA) is a heterogeneous
disease characterized by chronic respiratory tract
inflammation affecting 1 – 18 % of population
in different countries. The aim of this study was
to evaluate and analyse the pharmacotherapy
of BA via a selected case report in patient with
intercurrent comorbidity. In the case report,
we have analysed the pharmacotherapy of a
53-year-old patient. The patient suffered from
atopic Bronchial asthma (BA), persistent, severe,
poorly controlled and allergic rhinitis persistent
moderate, as well as allergies to house species
of mites and dog fur. BA also occurred in family
health history. In addition to above mentioned
diagnoses, the patient is also being treated for other
intercurrent comordibities such as: gastric ulcer
disease, arterial hypertension, glaucoma, diabetes mellitus type II, vertebrogenic algic syndrome.
The patient has been treated for BA since 1992.
Disease exacerbations occurred in 2004, 2015
and since 2020 have repetitively occurred in
August, October and December. Bronchial
asthma treatment in this patient was adjusted to
a fixed combination of inhalation corticosteroid
and long-acting β2-agonist (LABA) budesonide/
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formoterol, p.o antileukotriene – montelukast, p.o
antihistamine – levocetirizine, inhalation shortacting β2-agonist (SABA) – salbutamol and p.o.
corticosteroid – methylprednisolone. The patient
has been indicated for a biological therapy with
Anti-IgE omalizumab due to exacerbations
frequency, instability and potential side effects
after systemic corticoids and intercurrent comorbidity. Patient’s condition has been clinically
stabilized after three-month treatment with
omalizumab, though spirometric parameters
were without significant changes. Dyspnoea at
night disappeared, effort tolerance without the
exacerbation of disease and necessity of using
systemic corticoids was reduced. The patient
continues to treat asthma while taking medicaments for intercurrent, chronic diagnoses.
Evaluation of case report showed that the
biological therapy was necessary in order to reduce exacerbation and to enhance the control
over asthma. Biological therapy clinically
enhanced patient’s life quality.
Key words: bronchial asthma; β2-sympathomimetics; inhaled glucocorticoids; leukotriene receptor antagonists
ÚVOD
Bronchiálna astma je heterogénne ochorenie
postihujúce 1 – 18 % populácie rôznych krajín,
ktoré je zvyčajne charakterizované chronickým
zápalom v dýchacích cestách (Hrubiško, 2017).
Medzi respiračné príznaky patrí sipot, dýchavičnosť, tieseň na hrudníku a kašeľ, ktoré sú rôzne z
hľadiska časového priebehu a intenzity a spájajú sa s
variabilnou expiračnou limitáciou (GINA, 2020).
Terapia BA sa delí na nefarmakologickú a
farmakologickú. Nefarmakologická liečba pozostáva z preventívnych opatrení, ktoré zahŕňajú
diétu, fyzickú aktivitu, vyhýbanie sa kontaktu s
alergénmi, fajčeniu, liekom a expozícii škodlivým
látkam pri práci (Šperková, 2018). Farmakologická

liečba zahŕňa liečivá nazývané kontrolóry choroby, ktoré sú protizápalové, a liečivá na zmiernenie symptómov, nazývané uvoľňovače, ktoré sú
primárne antiobštrukčné (Grimminger a kol., 2010).
Kontrolóry astmy sa užívajú pravidelne, dlhodobo, každodenne a sú najdôležitejšou zložkou liečby
astmy, ktorá udržuje astmu pod kontrolou. Medzi
kontrolóry astmy patria inhalačné kortikosteroidy (IKS), modifikátory leukotriénov (ALT), metylxantíny (MX), kromóny, dlhodobo účinkujúce β2sympatomimetiká (LABA – long-acting β2-agonist), systémové kortikosteroidy (SKS) a biologická liečba. Uvoľňovače sú záchrannými liekmi,
určenými k rýchlemu zmierneniu bronchokonstrikcie, odstráneniu akútnych ťažkostí a na liečbu
exacerbácie. Patria k nim β2-sympatomimetiká s
rýchlym nástupom účinku (RABA – rapid-acting
β2-agonist),
krátkodobo
účinkujúce
β2sympatomimetiká (SABA – short-acting β2-agonist), krátkodobo účinkujúce anticholinergiká
(SAMA – short-acting muscarinic antagonist), SKS,
metylxantíny (inj.) (Švihovec a kol., 2018).
Biologická liečba sa indikuje, keď klasická,
konzervatívna liečba nie je účinná. V liečbe astmy
ide o snahu minimalizovať dávku systémového
kortikoidu, alebo ho z dlhodobej liečby vysadiť.
Preto pri splnení indikačných kritérií je vhodné
uprednostniť biologickú liečbu pred SKS. Dôležité
je určiť fenotyp astmy a posúdiť indikačné kritériá
pre biologickú liečbu astmy (GINA, 2019).
Biologická liečba sa pridáva k inhalačnej liečbe,
u pacientov s excacerbáciami, ktorí užívajú vysoké dávky IKS s LABA alebo aj SKS a majú pozitívne biomarkery pre alergický, či nealergický
eozinofilný zápal. Na biologickú terapiu astmy sa
používajú humanizované monoklonálne protilátky
voči IgE omalizumab, reslizumab, mepolizumab
(Laššán a Laššánová, 2020).			
Bronchiálna astma je pomerne často spojená s komorbiditami, ktoré môžu negatívne ovplyvniť závažnosť a priebeh choroby (Bischoff, 2018).
Starostlivosť o astmu sa čoraz viac zameriava na
individuálnu liečbu závažnej astmy a zvyšuje sa

uznanie úlohy a významu komorbidných stavov.
Ťažká astma a pridružené komorbidné stavy často
prispievajú k závažnému a ťažko liečiteľnému fenotypu astmy (Bardin a kol., 2018). Cieľom štúdie
bolo vyhodnotiť a analyzovať farmakoterapiu kazuistiky pacienta s BA s pridruženými komorbiditami.
Kazuistika pacienta s bronchiálnou astmou
Na BA sa od roku 1992 lieči 53-ročný muž, u
ktorého je v súčasnosti charakterizovaná ako atopická, perzistujúca, ťažká, nedostatočne kontrolovaná
BA. Pacientovi bola zároveň v roku 1992 diagnostikovaná aj celoročná alergická rinitída s
precitlivenosťou na bytové druhy roztočov a srsť
psa. Súčasné laboratórne hodnoty pre špecifické
IgE voči bytovým roztočom sú 2,8 IU.ml-1 pre
Dermatophagoides pteronyssinus; 7,1 IU.ml-1 pre
Dermatophagoides farinae a 1,9 IU.ml-1 pre srsť
psa. Pacient nefajčí, ani nepije alkohol, uvádza
však alergiu na penicilín. Pacient absolvoval liečebné pobyty v tatranských liečebných ústavoch v rokoch 1993, 2019 a 2020.
V osobnej anamnéze je uvedené, že pacient pracuje v priemyselnej výrobe, je ženatý, má 2 deti. Syn
má 31 rokov, tiež sa lieči na BA a alergickú nádchu.
Dcéra má 28 rokov a lieči sa na alergickú nádchu.
Na BA a alergickú nádchu sa lieči aj jeho 74-ročná
matka, u ktorej bola okrem toho diagnostikovaná
aj ischemická choroba srdca a inzulín dependentný
diabetes mellitus. Otec zomrel ako 48-ročný na náhlu cievnu mozgovú príhodu, predtým sa uňho
opakovane vyskytol infarkt myokardu.
Okrem BA pacient trpí aj inými ochoreniami. V
roku 1997 mu bola diagnostikovaná vredová choroba
žalúdka. V roku 2011 bol liečený na boreliózu
II. štádium. Od roku 2012 sa lieči na arteriálnu
hypertenziu. V roku 2016 mu bol diagnostikovaný
glaukóm. V roku 2017 podstúpil operáciu hernie a
artroskopiu ľavého kolenného kĺbu pre poškodenie
menisku. V roku 2018 mu bol diagnostikovaný
diabetes mellitus II. typu, zároveň v tom istom roku
sa uňho vyskytla kardiálna príhoda s hospitalizáciou
vo VÚSCH Košice. Pacient trpí aj algickým
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vertebrogénnym syndrómom.
V rokoch 1992 – 2003 pacient trpel ľahkou formou BA. Bola mu indikovaná inhalačná terapia
v zložení kromoglykát, následne kromoglykát/
formoterol a salbutamol podľa potreby. V roku
2003 bola terapia rozšírená o IKS budezonid
alebo beklometazón. Okrem toho užíval β2sympatomimetiká LABA – salmeterol, prípadne
SABA – salbutamol podľa potreby. Súčasne boli
pacientovi indikované antihistaminika cetirizín,
levocetirizín, azelastín v systémovej alebo lokálnej
aplikácii.
V rokoch 2004 – 2019 mala BA stredne ťažký
priebeh. V roku 2004 sa u pacienta vyskytla
exacerbácia astmy, z toho dôvodu bola nastavená
terapia BA fixnou kombináciou IKS + LABA,
flutikazón/salmeterol. Vzhľadom na dysfóniu pri
práškovej aplikácii liečiv bola pacientovi v roku 2006
indikovaná kombinácia jednozložkových liekov,
inhalačný kortikoid (ciklezonid) a LABA (salmeterol).
Kvôli nedostatočnej kontrole ochorenia bola v roku
2012 zaznamenaná progresia dušnosti, piskoty
po námahe. Opätovne mu bola indikovaná fixná
kombinácia IKS + LABA (budezonid/formoterol) a
krátkodobo aj antileukotrién, montelukast.
V roku 2015 došlo u pacienta opäť k exacerbácii ochorenia, preto mu bola naordinovaná fixná
kombinácia IKS a ultra-dlhodobo pôsobiaceho
β2-sympatomimetika,
flutikazón/vilanterol.
Po
stabilizácii ochorenia bolo nutné, kvôli dysfónii,
ukončenie liečby a návrat k pôvodnej tolerovanej
kombinácii budezonidu a formoterolu.
V roku 2020 došlo k progresii stavu s pocitom
namáhavého dýchania nadránom, piskotmi v hrudníku pri námahe, zhoršili sa výsledky spirometrického vyšetrenia (viď tab. 1). V auguste 2020
pacient popisoval tieseň na hrudníku pri námahe,
namáhavé dýchanie nadránom, preto mu bola
indikovaná terapia v podobe fixnej kombinácie IKS/
LABA (budezonid/formoterol), antihistaminikum
(levocetirizín) p.o., salbutamol podľa potreby, antihistaminikum azelastín v nosovej aerodisperzii a
antileukotrién (montelukast) p.o. V septembri 2020
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bola pacientovi diagnostikovaná BA perzistujúca,
ťažká, exacerbovaná. Pacientovi bol intramuskulárne
podaný liek Oxantil, ktorý obsahuje metylxantíny
teofylín a etofylín. Do terapie bol pridaný aj p.o.
teofylín v dávke 150 mg. V októbri 2020 pacient
pociťoval potenie po teofylíne, ale tolerancia námahy
po teofylíne sa postupne zvýšila. Bronchiálna astma
bola diagnostikovaná ako ťažká, perzistujúca,
nedostatočne kontrolovaná, exacerbovaná. Do terapie bol pridaný formou pohotovostného balíčka
p.o. kortikoid metylprednizolón v dávke 32 mg,
zároveň bol opäť injekčne podaný Oxantil. V
decembri 2020 pretrvávali intermitentné piskoty
na hrudníku denne, v noci dochádzalo k zvýšenej
potrebe salbutamolu, pretrvával pocit namáhavého
dýchania po námahe aj v pokoji, pacient musel 2 x
užiť metylprednizolón, a naďalej pociťoval dyskomfort po užití teofylínu, preto mu bol v terapii
podaný metylxantín etofylín podľa potreby. Avšak
u pacienta sa prejavovala intolerancia na teofylín
aj etofylín. Vzhľadom na zvýšenú frekvenciu
exacerbácií, ako aj potenciálne nežiaduce účinky
p.o. kortikoidov, zvýšené laboratórne hodnoty
celkového IgE (249,60 IU.ml-1, norma do 240,00
IU.ml-1), a tiež na pridružené diagnózy bola pacientovi nasadená biologická liečba omalizumabom v
dávke 600 mg mesačne, ktorú po predchádzajúcom
súhlase zdravotnej poisťovne užíva od januára
2021. Súčasnú komplexnú farmakoterapiu pacienta
prezentuje tabuľka 2.
DISKUSIA
Bronchiálna astma je chronickou celoživotnou
chorobou. V posledných desaťročiach sa poznatky
o jej patogenéze a terapii podstatne rozšírili a tým
sa BA stala ochorením, ktoré je adekvátne liečené a
umožňuje chorým žiť plnohodnotný život. Napriek
tomu BA predstavuje labilnú chorobu, ktorej priebeh
sa môže kedykoľvek zhoršiť a ohroziť postihnutého
nielen zmenou kvality života, ale potenciálne aj na
živote. Dané zhoršenie priebehu astmy nazývame
exacerbáciou (Hrubiško, 2017). V štúdii bola

Tab. 1: Parametre spirometrického vyšetrenia pacienta
FEV 1

FVC

FEV1/FVC

Spirometrické
parametre

[l]

%

[l]

%

05/2020

4,29

88

2,81

73

09/2020

3,08

64

2,13

03/2021

3,73

77

2,44

PEF

FEF 50

FEF 25-70

%

[l/s]

%

[l/s]

%

[l/s]

%

65,5

84

7,20

79

1,92

39

1,88

47

55

69,2

89

5,07

55

1,63

33

1,58

39

64

65,4

84

6,33

70

1,84

37

1,66
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FVC – forsírovaná vitálna kapacita, FEV 1 – objem úsilného výdychu za1sekundu, FEV1/FVC – Tiffeneauov index
– množstvo objemu vydýchnuté z celkového objemu (FVC) v priebehu prvej sekundy, PEF – množstvo maximálneho
vydýchnutého vzduchu z veľkých dýchacích ciest, FEF 50 – maximálny expiračný prietok meraný po dosiahnutí 50 %
FVC, FEF 25-70 – priemerný prietok počas úsilného výdychu, l – liter, l/s – liter za sekundu

Tab. 2: Súčasná terapia pacienta v roku 2021
Súčasná terapia pacienta
Komorbidity

Bronchiálna astma
Liečivo

Dávka a frekvencia
užívania

Liečivo

Dávka a frekvencia
užívania

omalizumab
sol iru (Xolair)

á 14 dní 300 mg

telmisartan

80 mg tbl, 1-0-0 tbl

budezonid/formoterol

200/6µg/inhalácia plv inh
1-0-1 + podľa potreby

atorvastatín

20 mg  tbl flm, 0-0-1tbl

levocetirizín

5 mg tbl flm 0-0-1

amlodipín

5 mg tbl, 0-1-0 tbl

salbutamol

100 µg/1 dávka sus inh
1 – 2x  podľa potreby

kyselina acetylsalicylová

100 mg tbl, 0-1-0 tbl

azelastín

0,14 mg/1dávka aer nas
1-0-1

gliklazid

60 mg tbl mod,
1/2 -0- 1/2 tbl

montelukast

10 mg tbl flm 0-0-1

kyselina tioktová

600 mg oral tbl flm,
0-1-0 tbl

pohotovostný balíček:
metylprednizolón

16 mg tbl, 2 tbl pri záchvate

pantoprazol

20 mg tbl ent, 1-0-0 tbl

brinzolamid

int opu 0,27 mg/gtt,
1-0-1 gtt

latanoprost

int opo 0,0015 mg/gtt
0-0-1 gtt

dihydrokodeín

90 mg tbl mod
podľa potreby

tramadol, paracetamol

37,5 mg/325 mg tbl flm
podľa potreby

aceklofenak

100 mg tbl flm, 1-0-0 tbl

analyzovaná kazuistika 53-ročného muža, nefajčiara.
Pacient má diagnostikovanú BA perzistujúcu, ťažkú,
nedostatočne kontrolovanú spolu s alergickou
rinitídou, zároveň trpí alergiou na bytové druhy
roztočov a psiu srsť. Štúdie preukázali, že väčšina

pacientov s astmou má súbežnú rinitídu, ktorá je
zvýšeným rizikovým faktorom pre vznik astmy.
Predpokladá sa, že lokálny zápal dýchacích ciest
môže viesť k systémovej zápalovej reakcii (Khan,
2014).
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Viaceré štúdie naznačujú, že výskyt astmy a
alergickej nádchy rastie aj s vekom. Expozícia
alergénom vyvoláva okamžitú reakciu koordinovanú mastocytmi a mediátormi ako histamín, leukotriény a prostaglandíny, ktorá pri alergickej nádche
vedie k upchatiu nosa. Pri astme spôsobuje táto
okamžitá reakcia bronchospazmus. Expozícia
nosovej dutiny alergénom, ako aj sezónna expozícia
alergénom vedie u pacientov s rinitídou k zvýšenej
hyperreaktivite dýchacích ciest (Bergeron a Hamid,
2005).
Pacient trpí aj množstvom pridružených
komorbidít ako arteriálna hypertenzia, diabetes
mellitus II. typ, glaukóm, vertebrogénny algický
syndróm. Pribúdanie uvedených komorbidít súvisí
zrejme aj so zvyšujúcim sa vekom pacienta. Zistilo
sa, že perzistentní astmatici majú vyššie riziko
vzniku kardiovaskulárnych ochorení, nakoľko
astma a kardiovaskulárne choroby majú spoločnú
zápalovú patofyziológiu (Tattersall a kol., 2015).
Zvládnutie komorbidít zvyšuje pravdepodobnosť
zložitej polyfarmácie. Komorbidné stavy môžu
mať tiež vplyv na príznaky   a závažnosť astmy
a taktiež na výber liečby pacienta (Yawn a Han,
2017).
Pacient, u ktorého sme vykonali analýzu farmakoterapie BA, pociťoval prvé príznaky ochorenia už v 23 rokoch a v dispenzári   alergologickej
ambulancie je od roku 1992. V priebehu rokov sa
jeho terapia menila v závislosti od jeho zdravotného
stavu a tiež s uvádzaním nových prípravkov a
molekúl na trh. Pacient absolvoval kúpeľnú liečbu v rokoch 1993, 2019 a 2020 v Novom Smokovci, kedy popisoval zlepšenie stavu. Avšak na
jeseň roku 2020 sa stav pacienta začal rapídne
zhoršovať, čo sa preukázalo aj zhoršením parametrov sprirometrického vyšetrenia a v mesiacoch august, október a december došlo k exacerbácii ochorenia. Liečba BA u tohto pacienta bola nastavená na
fixnú kombináciu IKS/LABA – budezonid/formoterol. IKS sa považujú za najúčinnejšiu protizápalovú liečbu astmy. IKS redukujú príznaky ochorenia, zlepšujú kvalitu života, funkciu pľúc, ovplyv46

ňujú hyperreaktivitu dýchacích ciest, zmierňujú
zápal v dýchacích cestách a znižujú frekvenciu,
závažnosť exacerbácií a mortalitu na astmu
(Hrubiško, 2017). LABA prostredníctvom relaxácie
hladkej svaloviny vyvolávajú bronchodilatačný
účinok, zlepšujú pohyb riasiniek epitelu bronchov,
znižujú vaskulárnu permeabilitu a modulujú
uvoľňovanie mediátorov z mastocytov, bazofilov
a neutrofilov (Hrubiško, 2006). Podľa odporúčaní
GINA (The Global Initiative for Asthma), použitie
LABA v kombinácii s IKS v inhalátore zlepšuje
symptómy ochorenia a funkcie pľúc so zníženým
rizikom exacerbácií (GINA, 2020). Liečba
jedným inhalátorom s obsahom IKS v kombinácii
s formoterolom je vhodná nielen na dlhodobú
udržiavaciu liečbu, ale aj ako uvoľňovač. Existuje
niekoľko dôkazov, že tento liečebný režim zlepšuje
kontrolu astmy a na Slovensku je táto liečba  od roku
2017 odporúčaná dospelým a deťom od 11 rokov
(Hrubiško, 2017).
Ďalej pacient užíval antileukotrién, montelukast.
Podanie antileukotriénu znižuje vznik exacerbácií
a je vhodné ich použiť ako alternatívnu alebo
prídavnú liečbu k IKS (Švihovec a kol., 2018).  
Antileukotriény môžu byť účinné v každom štádiu
choroby. Montelukast sa môže používať už od
šiestich mesiacov života, v tehotenstve aj počas
laktácie (Hrubiško, 2017).  Použitie antileukotriénov
je vhodné u pacientov s alergickou rinitídou (GINA,
2020).
Pacient, vzhľadom na súbežnú alergickú
rinitídu užíval aj antihistaminikum levocetirizín.
Antihistaminiká sú účinné hlavne u astmatikov s
alergickou rinitídou, a sú liekom prvej voľby na
potlačenie alergickej reakcie. Použitie antihistaminík
v týchto prípadoch zlepšuje dlhodobý priebeh
ochorenia (Yamauchi a Ogasawara, 2019). Podľa
potreby bol do liečby zahrnutý aj SABA (salbutamol). Uvoľňovače sú používané na odstránenie
alebo zmiernenie symptómov, avšak kvôli absentujúcemu protizápalovému účinku sa ich pravidelné užívanie neodporúča (Hrubiško, 2006).
Počas exacerbácií pacient užíval aj metylxantí-

ny (teofylín, etofylín). Teofylín je bronchodilatačná látka s miernym protizápalovým účinkom
používaná do kombinácie u pacientov s nekontrolovanou astmou, ktorí užívajú IKS (Hrubiško, 2017). Bronchodilatačný účinok spočíva v
nešpecifickej inhibícii fosfodiesterázy s následným
zvýšením cAMP (Švihovec a kol., 2018). Teofylín
je menej účinný ako LABA alebo antileukotriény
pridané k IKS, na druhej strane nežiaduce účinky
(nauzea, zvracanie, tachykardia, arytmia) znižujú
jeho využiteľnosť (Hrubiško, 2017; Švihovec a kol.,
2018). V porovnaní s teofylínom je bronchodilatačné pôsobenie etofylínu menej výrazné. Etofylín
vyvoláva relaxáciu rôznych druhov hladkých svalov, ako napr. svalstva ciev, žlčníka, semenných
váčkov i maternice. Má priamy vazodilatačný účinok na pulmonálne cievy, čím dochádza k zvýšeniu
prietoku krvi z pľúc a k zvýšeniu funkcie ľavej
komory srdca. Nízke dávky etofylínu zvyšujú
minútový objem srdca zvýšením vývrhového objemu
srdca (SPC, 2021). V prípade potreby pacient užíval
aj systémový kortikosteroid metylprednizolón.
Systémové kortikosteroidy sa používajú pri hroziacej alebo vzniknutej exacerbácii, pôsobia preventívne pri progresii exacerbácie a znižujú potrebu
vyhľadať pohotovosť a hospitalizáciu (Hrubiško,
2017).
Aj napriek komplexnej liečbe sa stav pacienta
naďalej zhoršoval, ako ukazujú namerané hodnoty
spirometrie v máji a septembri 2020, potreba
systémových glukokortikoidov sa zvyšovala. Od
januára 2021 bola pacientovi navrhnutá biologická
liečba omalizumabom v dávke 600 mg mesačne,
pretože pacient spĺňal indikačné kritériá pre túto
liečbu, a to vzhľadom na hodnotu celkového IgE
(249,60 IU.ml-1), ktorá bola v porovnaní s referenčnou
hodnotou (do 240 IU.ml-1) zvýšená. Omalizumab je
monoklonálna protilátka, ktorá blokuje IgE, ktorý
sa tvorí v tele a zohráva kľúčovú úlohu pri alergickej astme. Omalizumab znižuje množstvo voľného
IgE, ktoré je k dispozícii na spustenie alergickej
kaskády. Liečbu omalizumabom je možné indikovať
iba u pacientov s astmou sprostredkovanou IgE.

Na základe hodnoty IgE (IU.ml-1) nameranej
pred začatím liečby a telesnej hmotnosti sa
vypočíta primeraná dávka a frekvencia podávania
omalizumabu. Liečba je prínosná u pacientov s IgE
vyšším ako 76 IU.ml-1 (SPC, 2019).
Aj keď hodnoty spirometrie nevykazujú výrazné
zlepšenie, pacient už po prvých aplikáciách popisuje zlepšenie stavu, vymiznutie piskotov,
uľahčenie dýchania a žiadnu potrebu systémových
kortikosteroidov. Podľa Európskej respiračnej spoločnosti je potrebné nastaviť liečbu bronchiálnej
astmy tak, aby sa minimalizovala alebo vysadila
dávka systémového kortikosteroidu, a pri splnení indikačných kritérií je vhodné uprednostniť
biologickú liečbu pred systémovými kortikosteroidmi. Biologiká sa pridávajú k liečbe s
IKS/ LABA a SKS u pacientov s exacerbáciami
a nízkou kontrolou symptómov (Laššán a Laššánová, 2020). Podľa odporúčaní GINA prídavná liečba anti-imunoglobulínom E (anti-IgE) omalizumabom je vhodná pre pacientov vo veku nad 6
rokov so stredne ťažkou alebo ťažkou alergickou
nekontrolovanou astmou (GINA, 2020).
ZÁVER
Bronchiálna astma je ochorenie, ktoré môže byť
pomocou správnej diagnostiky a vhodne zvolenej
terapie dobre kontrolované, čo prispieva k zlepšeniu
kvality života pacienta. Efektivitu terapie nepochybne
ovplyvňuje aj adherencia pacienta k liečbe.
Z našej štúdie vyplýva, že v prípade užívania
vysokých dávok fixnej kombinácie inhalačných glukokortikoidov a dlhodobo pôsobiacich β2-agonistov v kombinácii so systémovými glukokortikoidmi
je vhodnou alternatívou pri splnení indikačných
kritérií   biologická liečba, ktorá redukuje exacerbácie, zlepšuje kontrolu BA a zvyšuje kvalitu života
pacienta.
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ABSTRAKT
V poslednom desaťročí 15 % z hospitalizovaných pacientov trpí nozokomiálnymi
infekciami, príčinou ktorých sú často oportúnne
mikroorganizmy Candida albicans a Cryptococcus neoformans. Indikovaná liečba antimykotikami prináša nielen nežiaduce účinky, ale spôsobuje aj nárast rezistencie patogénu. Výskum
liečivých rastlín nadobúda na aktuálnosti a
často skúmanou skupinou látok sú rastlinné
silice. Doposiaľ najviac preštudovanou skupinou
sú rastlinné silice získavané z rastlín čeľade
Lamiaceae. Ich biologická aktivita je daná ich
hlavnými obsahovými látkami, ako sú terpény
a terpenoidy. Čeľaď Lamiaceae zahŕňa viacero
medicínsky významných rastlinných druhov,
ktorých silice sa vyznačujú antifungálnou

aktivitou, sú nimi napríklad Salvia officinalis
L., Thymus vulgaris L., Origanum vulgare L.,
Hyssopus officinalis L., Rosmarinus officinalis L.
Kľúčové
slová:
antifungálna
aktivita;
antimykotiká; Candida albicans; čeľaď Lamiaceae
ABSTRACT
In the last decade, 15% of hospitalized patients
have suffered from nosocomial infections, often
caused by opportunistic microorganisms Candida
albicans and Cryptococcus neoformans. Indicated
antifungal treatment not only has side effects, but
causes an increase in resistance of the pathogen.
The research of medicinal plants is becoming
more and more important, and essential oils are
49

a frequently researched group of substances. The
Lamiaceae essential oils are the most studied. Their
biological activity is determined by their main
constituents, such as terpenes and terpenoids.
The Lamiaceae family includes several medically
important species characterized by antifungal
activity, such as Salvia officinlais L., Thymus
vulgaris L., Origanum vulgare L., Hyssopus
officinalis L., Rosmarinus officinalis L.
Key words: antifungal efficacy; antimycotics;
Candida albicans; family Lamiaceae
ÚVOD
Narastajúci výskyt infekcií spôsobených mikromycétami, najmä kvasinkou Candida albicans
(C. albicans), je výsledkom rastúceho počtu rizikových pacientov, zvýšeného počtu hospitalizácií
a zníženej funkcie imunitného stavu pacientov. C.
albicans je pôvodcom širokého spektra rôznych typov mykotických infekcií. Bežnými a menej závažnými sú lokálne kandidózy a v dôsledku
prevažného osídlenia urogenitálneho traktu, najviac
prípadov sa objavuje vo forme genitálnych mykóz.
U detí ide často o plienkovú, prípadne orálnu
kandidózu. Nebezpečnou je hematogénna forma kandidózy, kedy kvasinka môže napadnúť ktorýkoľvek
orgán. K zvýšenej incidencii kandidóz prispieva aj
zavádzanie moderných invazívnych terapeutických
postupov (žilové katétre, umelé kĺby, srdcové chlopne) (Annaisie a kol., 2009; Finkel a Mitchell, 2011).
Úspešnosť liečby závisí ako od včasnej diagnostiky,
tak aj od včasnej a správne zvolenej liečby (WHO,
2002; Annaisie a kol., 2009).
Terapia kandidových infekcií
Farmakoterapia kandidóz zahŕňa výber liečiva,
ktorého účinok je mierený voči špecifickým
štruktúram kvasiniek. Typickou súčasťou bunkových
stien húb je ergosterol. Tvorbu ergosterolu ovplyvňujú 4 skupiny liečiv, prípadne sa na ergosterol priamo
viažu (polyény, azoly, alylamíny a morfolíny). Ďalšou
50

charakteristickou črtou húb je prítomnosť 1,3-β-Dglukánu, ktorý je cieľovou štruktúrou echinokandínov, ktoré inhibujú jeho tvorbu, čím dochádza
k nestabilite bunky. Pre kvasinky je špecifická
prítomnosť cytozíndeaminázy, enzýmu, ktorý je
hlavným cieľom účinku flucytozínu zo skupiny
antimetabolitov. Do skupiny antimetabolitov sa
zaraďujú aj inhibítory mitózy, ktorých jediným
zástupcom je griseofulvín (Švihovec a kol., 2018).
V súčasnosti je najzávažnejším problémom
nárast rezistencie mikromycét voči konvenčným
antimykotikám, a to najmä voči azolovým derivátom. Viacero štúdií potvrdzuje vysokú rezistenciu
C. albicans na flukonazol (Mahmoudabadi a kol.,
2012; Marchaim a kol., 2012; Yenisehirli a kol.,
2015). Rezistencia, ako aj výskyt vedľajších účinkov pri užívaní antimykotík, resp. ich toxicita, predurčujú potrebu hľadať nové molekuly v liečbe
mykotických ochorení. Čoraz častejšie sa predmetom vedeckých štúdií stávajú prírodné látky, najmä rastlinné silice – prchavé, olejovité kvapaliny
získavané z rôznych častí rastlín (stonky, kvety, listy, korene) s charakteristickou vôňou (Omonijo
a kol., 2018). Typickými technologickými postupmi,
akými sa môžu získavať, sú destilácia s vodou a
destilácia s vodnou parou, extrakcia pomocou solventu
alebo lisovanie na získanie silice z citrusových
plodov (Raut a Karuppayil, 2014). Tieto lipofilné
kvapaliny sú zmesou nízkomolekulových substancií,
ktoré sa líšia chemickým zložením a pomerným
zastúpením jednotlivých zložiek (Omonijo a kol.,
2018). V chemickom zložení silíc, ako majoritné
zlúčeniny vystupujú terpény – monoterpény,
seskviterpény (pinén, myrcén, limonén), terpenoidy a
aromatické fenoly (karvakrol, tymol, eugenol) (Raut
a Karuppayil, 2014; Pandey a kol., 2017).
Pri rastlinných siliciach sa do pozornosti dostáva
ich antifungálna aktivita, založená na ich lipofilite.
Rastlinné silice prenikajú cez bunkovú stenu
patogénu a ovplyvňujú jej morfológiu (Cox a kol.,
2000) alebo sa rozpúšťajú v membránach, čím menia
ich permeabilitu (Pandey a kol., 2017). Z medicínsky
významných čeľadí, ako sú Apiaceae (mrkvovité),

zistili, že rastlinná silica z tymiánu, ako aj samotný tymol majú schopnosť eradikácie bio
hádza vzniku stomatitídy spojenej s C. albicans u geriatrických pacientov, pri nosení
C. albicans, a to nielen samostatne, ale aj v kombinácii s konvenčnými antimykoti
ch protéz. Silnú antikandidovú aktivitu zistili aj Pinto a kol. (2007) vo svojej in vitro
(flukonazol, amfotericín B).
.
Obr.
karvakrolu(a)
(a)aatymolu
tymolu(b)
(b)
Obr. 22 Štruktúra
Štruktúra karvakrolu

Obr. 1 Štruktúra tujónu

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa https://pubchem.ncbi.
nlm.nih.gov/compound/Thujone#section=2D-Structure

us vulgaris L. (dúška tymiánová)
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Origanum vulgare L. (pamajorán obyčajný)

Asteraceae (astrovité), Myrtaceae (myrtovité), je dokonca potenciálny antidiabetický účinok. Okrem
Pre svoje liečivé účinky sa oregano používa v tradičnej medicíne hlavne
čeľaď Lamiaceae (hluchavkovité) pomerne bohatým hypoglykemického efektu bol u potkanov popísaný
respiračných (prieduškových) ochoreniach, pri žalúdočných problémoch (pri poruc
zdrojom rastlinných silíc s rôznorodým spektrom pozitívny vplyv tujónu na lipidový profil (Baddar
trávenia, 2014;
ako spazmolytikum).
NaSookto
základeachemickej
analýzy
sa zistilo,
a kol., 2011).
kol. (2013)
vo svojej
štúdiiže v rastlinnej
chemického zloženia (Raut a Karuppayil,
sú najviac zastúpené
oxygenované
monoterpényaktivitu
– 4-terpineol
(viďčím
obr. 3),
uvádzajú
antibiofilmovú
silice,
sa tymol, γ-terpi
Karpiński, 2020).
predchádza vzniku stomatitídy spojenej s C. albicans
Rastlinné druhy z čeľade Lamiaceae s u geriatrických pacientov, pri nosení zubných protéz. Silnú antikandidovú aktivitu zistili aj Pinto a kol.
antifungálnym účinkom
(2007) vo svojej in vitro štúdii.
Salvia officinalis L. (šalvia lekárska)
Pozitívny vplyv šalviovej silice na zdravie Thymus vulgaris L. (dúška tymiánová)
Silica z dúšky tymiánovej je známa obsahom
človeka je podmienený chemickým zložením, ktoré
je charakteristické monoterpénovými uhľovodíkmi, dvoch majoritných monoterpénov, karvakrolu a
ich oxygenovanými formami, seskviterpénmi, kys- tymolu (viď obr. 2) (Alexa a kol., 2018). Ich zvýšený
líkatými seskviterpénmi a ďalšími cykloalifatickými obsah, ako aj zvýšený obsah ďalších monoterpénových
a aromatickými zlúčeninami. Z prítomných obsa- fenolov (p-cymén, gama-terpinén, linalol; 1,8-cineol)
hových látok dominujú monoterpény, konkrétne zabezpečuje antifungálnu aktivitu tymiánu (Bona
borneol, 1,8-cineol a α-tujón, ktorým sa pripisuje a kol., 2016).
Tymián je charakteristický rôznorodou bioantifungálne pôsobenie (Badiee a kol., 2012; SharifiRad a kol., 2018). Pri užívaní silice je však potrebné logickou aktivitou, čo predurčuje jeho využitie pri
venovať pozornosť neurotoxicite tujónu (viď obr. 1) viacerých zdravotných problémoch. Jeho pomerne
časté používanie je podmienené protizápalovým
(Nagy a kol., 2017).
Šalvia lekárska je najčastejšie indikovaná na účinkom, pričom pôsobí aj mierne lokálne aneszmiernenie potenia pri návaloch tepla u žien v teticky a antisepticky. Terapeutickej hodnote primenopauze. Jej antiflogistické účinky sa v praxi dáva antioxidačný potenciál (Cerda a kol., 2013) a
využívajú pri zápaloch hrdla a ústnej dutiny, pri antibakteriálny účinok (Nedorostova a kol., 2011;
stomatitídach či gingivitídach (Abu-Darwish a Ballester-Costa a kol., 2013). V nefarmakologickej
kol., 2013). Preukázaný bol tiež pozitívny vplyv liečbe sa uplatňuje ako expektorans, karminatívum
arómy na kognitívne účinky a rovnako aj na a dokonca ako antihelmintikum (Prasanth Reddy
nálady človeka (Moss a kol., 2010). Popisovaný je a kol., 2014).
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V chemickom zložení dominuje monoterpénový ketón pinokamfón (viď ob

a monoterpén, hydrokarbón ß-pinén. Ďalšími zastúpenými monoterpénmi sú myrt
krol. Silica obsahuje aj monoterpénové hydrokarbóny
p-cymén
a γ-terpinén,
a zo
karvakrol,
cymén,
pinokarvón,
terpinén-4-ol (Kizil a kol., 2010; Zawiślak, 2013).

terpénov β-karyofylén a jeho oxid (Pezzani a kol., 2017).
Obr. 3 Terpinén-4-ol

Obr. 4 Štruktúra trans-pinokamfónu

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa https://pubchem.ncbi.
nlm.nih.gov

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa https://pubchem.ncbi.
nlm.nih.gov

Rosmarinus officinalis L. (rozmarín lekársky)
Výsledky štúdie Brondani a kol. (2018) poukazujú na to, že silica znižuje virulenciu
Medicínsky benefit rozmarínu lekárskeho spočíva v liečbe prechladnutia a k
nky C. albicans, a to redukciou tvorby fosfolipázy. Vale-Silva a kol. (2012) zistili, že
pri žalúdočných problémoch a v boji proti črevným parazitom (Nieto, 2017; Satyal a
ita antifungálnej aktivity narastá so zvyšujúcim sa obsahom karvakrolu. Účinok je
2017). Popisované sú tiež jeho antifungálne (Sepehri a kol., 2016; Elansary a kol., 2
ovaný nielen prítomnosti karvakrolu, ale aj obsahu tymolu, ktorý je predmetom
antibakteriálne (Hussain a kol., 2010) a antioxidačné účinky (Yosr a kol., 2013).
ých štúdií in vitroAntifungálnu
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2003;voči
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verbenón, kamfén a myrcén (Satyal a kol., 2017; Andrade a kol., 2018).
eria monocytogenes
a kol., 2013;
Pezzani
a kol., 2017).
Pre(Teixeira
svoje liečivé
účinky
sa oregano
používa v MCF-7 (karcinóm prsníka) (Al-Kalaldeh a kol.,

tradičnej medicíne hlavne pri respiračných (prie- 2010). Štúdia Marrelli a kol. (2015) uvádza antiochoreniach, pri žalúdočných pro- proliferatívny účinok hydroetanolového extraktu z
pus officinalisduškových)
L. (yzop lekársky)
vulgare na nádorové bunkové línie Hep
spazmo- Origanum
V tradičnej blémoch
medicíne (pri
yzopporuchách
predstavujetrávenia,
pomoc ako
pri žalúdočných
problémoch,
lytikum). Na základe chemickej analýzy sa zisti- G2 (karcinóm pečene). Zistený bol taktiež anoduktívnom kašli či stavoch chrípky a prechladnutia. Yzop môže byť doplnkom výživy
lo, že v rastlinnej silici sú najviac zastúpené oxy- tibakteriálny efekt rastlinnej silice voči Bacillus ceerglykemikov, vďaka preukázanej inhibícii trávenia komplexných sacharidov
genované monoterpény – 4-terpineol (viď obr. 3), reus, Enterococcus faecalis, Salmonella thyphimuzaki a kol., 2003). Navyše sa radí medzi prírodné agensy s antiagregačným účinkom
tymol, γ-terpinén a karvakrol. Silica obsahuje aj rium, Escherichia coli a Listeria monocytogenes
olini a kol.,monoterpénové
2006) a celkový
obsah prítomných
koreluje
(Teixeira
a kol., 2013; Pezzani a kol., 2017).
hydrokarbóny
p-cyménfenolových
a γ-terpi-zlúčenín
nén, a zo seskviterpénov β-karyofylén a jeho oxid
Hyssopus officinalis L. (yzop lekársky)
(Pezzani a kol., 2017).
V tradičnej medicíne yzop predstavuje pomoc
Výsledky štúdie Brondani a kol. (2018) poukazujú na to, že silica znižuje virulenciu kvasinky C. pri žalúdočných problémoch, pri produktívnom
albicans, a to redukciou tvorby fosfolipázy. Vale- kašli či stavoch chrípky a prechladnutia. Yzop
Silva a kol. (2012) zistili, že intenzita antifungálnej môže byť doplnkom výživy u hyperglykemikov,
aktivity narastá so zvyšujúcim sa obsahom karvakro- vďaka preukázanej inhibícii trávenia komplexných
lu. Účinok je pripisovaný nielen prítomnosti karva- sacharidov (Miyazaki a kol., 2003). Navyše sa radí
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2018), antibakteriálne (Hussain a kol., 2010) a
antioxidačné účinky (Yosr a kol., 2013).
Silica z rozmarínu lekárskeho znižuje patogenitu
kvasinky ovplyvnením jej morfogenézy, nakoľko
inhibuje tvorbu zárodočných hýf a rovnako ovplyvňuje
adhéziu kvasinkových buniek (Cavalcanti a kol.,
2011; Gauch a kol., 2014). Potlačenie dimorfizmu C.
albicans sa javí ako nová stratégia v pôsobení nových
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa https://pubchem.ncbi. antifungálnych agensov, čo predstavuje nový trend
nlm.nih.gov
v liečbe diseminovaných kandidóz (Zuzarte a kol.,
2011).
VER
Silica je bohatá hlavne na α-pinén (viď obr. 5) a
1,8-cineol, z ktorých sa α-pinén preukázal ako viac
Výskum rastlinných silíc, ako aj ich hlavných obsahových látok, predstavuje veľký
aktívna zlúčenina (Zuzarte a kol., 2011; Matsuzaki,
os v oblasti medicíny a farmácie, najmä pri znižovaní vývoja rezistencie
mikromycét
2013).
V rastlinnej silici sú v značných koncentráciách
onvenčné antimykotiká a v redukcii ich nežiaducich účinkov. Viaceré štúdie
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Medzi medicínsky
významnéAndrade
rastlinné asilice
fenolových
zlúčenín
koreluje
antioxidačnou
adia silice piatich
rastlinných
druhov ako
Salvia sofficinalis
L., Thymus vulgaris L.,
aktivitou silice (Fathiazad a kol., 2011). Štúdia z
anum vulgare L., Hyssopuss officinalis L. a Rosmarinus officinalis L. Analýza ich
roku 2006 (Özer a kol., 2006) ako aj nedávne štúdie ZÁVER
mického zloženia, ako aj štúdium mechanizmu účinku jednotlivých zložiek je
(Kizil a kol., 2010; Vlase a kol., 2014) potvrdzujú
pokladom ich efektívnejšieho využitia v terapii mykotických ochorení.
jeho inhibičný účinok na rast kvasinky C. albicans.
Výskum rastlinných silíc, ako aj ich hlavných
Antikandidový účinok je založený na synergizme obsahových látok, predstavuje veľký prínos v oblasti
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obsahových látok silice, ktorá dosahovala nižšie medicíny a farmácie, najmä pri znižovaní vývoja
hodnoty minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) rezistencie mikromycét na konvenčné antimykotiká
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Zawiślak, 2013).
mechanizmu účinku jednotlivých zložiek je
Obr. 5: Štruktúra α-pinénu

Rosmarinus officinalis L. (rozmarín lekársky)
Medicínsky benefit rozmarínu lekárskeho spočíva
v liečbe prechladnutia a kašľa, pri žalúdočných
problémoch a v boji proti črevným parazitom (Nieto,
2017; Satyal a kol., 2017). Popisované sú tiež jeho
antifungálne (Sepehri a kol., 2016; Elansary a kol.,

predpokladom ich efektívnejšieho využitia v terapii
mykotických ochorení.
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ABSTRAKT

ABSTRACT

Na liečbu včelstiev napadnutých klieštikom
včelím (Varroa destructor) sú dostupné viaceré
metódy. Kyselina šťaveľová sa čoraz viac dostáva
do popredia v rámci ochrany včiel pred klieštikom
a často nahrádza používanie syntetických
akaricídov na báze „tvrdej“ chémie. Cieľom
tejto štúdie bolo zistiť potenciálne toxické účinky
kyseliny šťaveľovej u včely medonosnej (Apis
mellifera) v laboratórnych podmienkach pomocou metodiky OECD 237 (2013). Na základe
výsledkov akútneho larválneho testu toxicity bola
hodnota LD50 stanovená na 44,76 µg kyseliny
šťaveľovej/larva.

There are several methods to control Varroa
mites (Varroa destructor) in bee colonies. The use of
oxalic acid for the varroa mite treatment has been
increasing in recent years, frequently replacing
the use of synthetic compounds – so called „hard
chemicals“. The aim of this study was to detect
the potential toxic effects of oxalic acid in honey
bees (Apis mellifera) under laboratory conditions
using the OECD 237 (2013) guideline. Based on
the results of the honey bee larval toxicity test,
single exposure, the LD50 value was determined to
be 44.76 µg of oxalic acid/larva.

Kľúčové slová: klieštik včelí (Varroa destructor);
kyselina šťaveľová; OECD 237 (2013); včela
medonosná (Apis mellifera)
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Key words: honey bee (Apis mellifera); OECD
237 (2013); oxalic acid; varroa mites (Varroa
destructor)

ÚVOD
V posledných desaťročiach bol celosvetovo zaznamenaný výrazný pokles počtu včelstiev v dôsledku ich úhynu. V Európe a v Spojených štátoch
amerických sa pohybuje na úrovni približne 30 %
ročne, v niektorých rokoch sú hlásené úhyny až na
úrovni 40 – 50 %, čo je z dlhodobého hľadiska pre
dostatočnú poľnohospodársku produkciu neúnosné
(Grossman, 2013). Príčinami sú meniace sa podmienky v prírode ako globálne otepľovanie, znižovanie
biodiverzity a s tým súvisiace nedostatočné zdroje
potravy, plošná aplikácia prípravkov na ochranu
rastlín, ktoré sú pre včely toxické, ako aj mnohé
vírusové, bakteriálne a parazitárne ochorenia včiel
(Pettis, van Engelsdorp, 2012; Grossman, 2013). Z
hľadiska zdravotného stavu včelstiev sa za najväčšiu
hrozbu považuje ektoparazit klieštik včelí (Varroa
destructor), a to nielen pre svoju patogenitu, ale aj pre
schopnosť prenášať pôvodcov viacerých vírusových
ochorení, ktoré sú pre včely často letálne (Pettis, van
Engelsdorp, 2012).
V súčasnosti sa výskum zameriava na rôzne
inovatívne metódy prevencie a liečby ochorenia
vyvolaného klieštikom včelím. Chemické látky na
báze pyretroidov vykazujú vysokú účinnosť, avšak
nevýhodou ich častej aplikácie je stúpajúca rezistencia klieštika a ich rezíduá vo včelích produktoch, čím
predstavujú potenciálne riziko pre konzumentov, ale
aj pre včely samotné. Snahou moderného včelárstva
je používanie biologických metód tlmenia varroózy
a aplikácia chemických látok, ktoré sú v prírode
prirodzene zastúpené. Jednou skupinou takýchto
substancií sú organické kyseliny. Pri správnom
používaní predstavujú vysoký potenciál úspešnej
liečby s minimálnymi nežiaducimi účinkami na
včelu medonosnú a na konzumentov včelích
produktov (Charriere, Imdorf, 2002).
V rámci ochrany včiel pred klieštikom sa v
poslednom období čoraz viac dostáva do popredia
kyselina šťaveľová, ktorá často nahrádza syntetické
akaricídy. Vzhľadom na jej vysokú účinnosť bolo
cieľom tejto štúdie zistiť bezpečnosť a potenciálne

toxické pôsobenie kyseliny šťaveľovej na larválne
štádium včely medonosnej v laboratórnych podmienkach.
MATERIÁL A METÓDY
Akútny larválny test OECD 237 (2013)
Za účelom stanovenia potenciálnej toxicity
kyseliny šťaveľovej na larválne štádium včely
medonosnej sme vykonali test OECD 237 (2013),
pričom sme postupovali podľa metodiky uvedeného
testu. Larvy sme odchovali v in vitro podmienkach
podľa metodiky opísanej kolektívom Aupinel a kol.
(2007).
V prvý deň testu (D1) sme z troch včelstiev
odobrali larvy prvého instaru a metódou prelarvenia
sme ich preniesli do komerčných misiek (ref. CNE/3
Nicotplast, Francúzsko) umiestnených v 48-jamkovej kultivačnej platni na povrch 20 µl diéty A.
Na 4. deň (D4) sme larvy podrobili jednorazovej
expozícii roztokom testovanej látky postrekom.
Larvy boli počas pokusu umiestnené v inkubátore
v hermeticky uzatvorených desikátoroch (Sicco,
Nemecko) pri teplote 34,5 °C a relatívnej vlhkosti 95
% (viď obr. 1). Po 24 hod. (D5), 48 hod. (D6) a 72
hod. (D7) sme zaznamenávali mortalitu a následne
sme vypočítali LD50 po 72 hod.
Aby bol test považovaný za platný, bolo potrebné
splniť nasledujúce kritériá:
– na kontrolnej platni by mala byť hodnota
kumulatívnej mortality lariev od D4 do D7 ≤
15 %
– hodnota mortality lariev ošetrených referenčnou chemickou látkou by mala mať hodnotu ≥
50 % v D7 (OECD 237, 2013).
Referenčnú chemickú látku (technický dimetoát)
sme v teste nepoužili. Referenčná toxická hodnota
pre dimetoát podaný sprejovou cestou expozície nie
je stanovená, preto by sme nami zistenú mortalitu
nemali možnosť porovnať.
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Obr. 1: Harmonogram priebehu larválneho testu OECD 237 (2013)
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Štatistické spracovanie našich výsledkov sme uskutočnili pomocou programu ToxRat
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Professional® (version 3.2.1) (ToxRat Solutions GmbH). Výsledky sme spracovali vo forme

tabuliek a grafov. Signifikantnú mortalitu sledovaných skupín sme určili pomocou

jednostranného Fisherovho exaktného binomického testu s korekciou podľa Bonferroniho (v
porovnaní s kontrolou; α = 0,05).

Tab. 1: Výsledky kumulovanej a korigovanej mortality lariev včely medonosnej v závislosti od času a dávky KŠ
Kumulovaná korigovaná mortalita (%)

Larválny test

počet lariev na začiatku testu
Deň

16,1
32,3
64,6
129,2

Kyselina šťaveľová
(µg úč. l./larva)

Kontrola

Štatistická významnosť

36 v každej testovanej skupine
4

5

6

7

Kumulovaná mortalita

0

2

3

3

Mortalita %

0

5,6

8,3

8,3

Kumulovaná mortalita

0

0

2

4

Korigovaná mortalita %

0

0

0

3,0

Kumulovaná mortalita

0

3

10

12

Korigovaná mortalita %

0

2,9

21,2

27,3

Kumulovaná mortalita

0

5

27

28

Korigovaná mortalita %

0

8,8

72,7

75,8

Kumulovaná mortalita

0

27

35

35

Korigovaná mortalita %

0

73,5

97,0

97,0

Štatistické spracovanie našich výsledkov sme
uskutočnili pomocou programu ToxRat Professional® (version 3.2.1) (ToxRat Solutions GmbH).
Výsledky sme spracovali vo forme tabuliek a grafov.
Signifikantnú mortalitu sledovaných skupín sme
určili pomocou jednostranného Fisherovho exaktného binomického testu s korekciou podľa Bonferroniho (v porovnaní s kontrolou; α = 0,05).
VÝSLEDKY
Testovali sme účinky jednorazovej sprejovej
aplikácie KŠ v in vitro podmienkach na larvách
včelieho plodu za účelom stanovenia LD50. Mortalitu sme vyjadrili počtom mŕtvych lariev a tiež v %
formou kumulovanej korigovanej mortality podľa
OECD 237 (2013). Na konci testu, v deň D7, bola
kumulovaná mortalita v kontrolnej skupine 8,3
%; čím bola splnená podmienka pre platnosť testu
(mortalita ≤ 15 %). Pozitívna kontrola v teste nebola
realizovaná pre nedostupnú referenčnú hodnotu pre
daný spôsob aplikácie. Pri dávkach 32,3; 64,6 a
129,2 µg úč. l./larva bola zaznamenaná štatisticky
významná mortalita (P < 0,001) v porovnaní s
mortalitou v kontrolnej skupine (viď tab. 1).

P

0,125
< 0,001
< 0,001
< 0,001

Výsledky (viď graf 1) poukazujú na najvyššiu
zistenú korigovanú mortalitu 97 %, ktorá bola
zaznamenaná už na deň D6 pri dávke 129,2 µg úč. l./
larva, a rovnako i na najnižšiu korigovanú mortalitu
3,0 %; ktorú sme zaznamenali na deň D7 pri dávke
16,1 µg úč. l./larva. Po 72 hod od jednorazovej
sprejovej aplikácie KŠ sme stanovili hodnotu LD50,
ktorá pre larvy A. mellifera predstavovala 44,76 µg
úč. l./larva. Interval 95 % spoľahlivosti bol v rozmedzí
od 38,26 do 52,36 µg úč. l./larva (χ2 = 0,03753; df
= 2; p < 0,001). Dávka, pri ktorej sme nepozorovali
negatívny vplyv (NOEL), bola vypočítaná na 16,1 µg
úč. l./larva. Mortalita lariev v jednotlivých skupinách
je zobrazená v grafe 2.
DISKUSIA
Celosvetovo sa vo vedeckých a odborných
štúdiách poukazuje na rezíduá liečiv používaných
proti Varroa destructor a ich kumuláciu vo včelích
produktoch, najmä vo vosku (Bogdanov a kol., 1998;
Wallner, 1999; Floris a kol., 2004; Pohorecka a kol.,
2018; Erban a kol., 2019; Lozano a kol., 2019).
Cieľom novodobého aplikovaného výskumu
je zabezpečiť účinné formy liečenia varroózy s
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(Kanga a kol., 2002; Kónya, 2003; Barry, Flora, 2005; Wilde a kol., 2005; Chomutov a kol.,
2014).
Kyselina šťaveľová (oxálová) predstavuje vhodnú alternatívu liečby varroózy, pretože
doposiaľ nebola zaznamenaná rezistencia na túto látku. V závislosti od spôsobu aplikácie a
doby použitia vykazuje rôznu účinnosť. Bolo publikovaných viacero štúdií s nežiaducimi

závislosti od koncentrácie, doby expozície a spôsobu
aplikácie, napr. znížené hygienické správanie, slabšia
letová aktivita a poškodenie tkanív orgánov vplyvom hyperacidity hemolymfy a tráviacich tekutín.
Skrátené prežívanie včiel však nebolo zaznamenané
(Gregorc a kol., 2004; Rademacher, Harz, 2009;
Carrasco-Letelier a kol., 2012; Schneider, a kol.,
2012).
Najvnímavejšie štádium včely medonosnej na
vplyv xenobiotík je larválne štádium. V hodnotení
celkového rizika liečby je preto vhodné prihliadať
na LD50 po aplikácii na larvy Apis mellifera.
V prirodzených podmienkach sú larvy kŕmené
kŕmnou kašičkou pripravenou dospelými jedincami,
robotnicami („dojičkami, kŕmičkami”). Jej zloženie
sa mení podľa veku lariev (Zheng a kol., 2011).
V in vitro podmienkach nemožno spoľahlivo
hodnotiť účinky po podaní diéty s obsahom KŠ.
Preto sme v larválnych testoch podľa metodiky
OECD 237 (2013) sledovali vplyv jednotlivých
dávok KŠ na larvy po sprejovej aplikácii, kedy
možno predpokladať kombinovaný vplyv na larvy
(kontaktná a perorálna cesta expozície roztokom
KŠ). Matematicky vypočítaná hodnota LD50 po
72 hodinách predstavovala 44,76 µg úč. l./larva.
Bezpečná hodnota NOEL bola vypočítaná na 16,1 µg
úč. l./larva.
Nami stanovená hodnota LD50 nepredstavuje
bezpečné riešenie pre liečbu larválneho štádia
plodu. Tvrdenie podporujú aj výsledky Hatjinu a
Haristosa (2005), ktorí testovali účinok 3 % kyseliny
šťaveľovej (55,37 μg úč. l./larva) po opakovanej
sprejovej aplikácii v in vivo podmienkach u mladých
(< 3 dni) a starých lariev (> 3 dni). Po prvej aplikácii
pozorovali na pláste s mladými larvami odstránenie
12,6 % buniek, po opakovanej aplikácii ďalších
9,6 % buniek, u starších lariev po prvej aplikácii
10,6 % buniek a po druhej aplikácii 5,6 % buniek.
Pri pokuse po opakovanej aplikácii zaznamenali
o 17,5 % menšiu plochu otvoreného plodu ako v
kontrolných skupinách. Tento fenomén pretrvával 2
mesiace po poslednej aplikácii. Po oboch aplikáciách
autori pozorovali celkové zníženie populácie Varroa

destructor o 60 % (± 12 %). V kontrolnej skupine
po použití zootechnických opatrení sa populácia
redukovala o 32 % (± 2 %). Hatjina a Haristos (2005)
vzhľadom na vysokú toxickosť a nízku účinnosť
aplikáciu 3 % KŠ neodporúčajú počas prítomnosti
plodu vo včelstve.
Na základe dostupných údajov možno konštatovať, že za najbezpečnejší spôsob aplikácie považujeme kontaktnú aplikáciu KŠ v bezplodovom období v dávke 250 µg úč. l./včela, pri ktorej možno
očakávať 65 % eradikáciu Varroa destructor (Rademacher a kol., 2017).
Na Slovensku sú na liečbu varroózy schválené
4 veterinárne lieky na báze KŠ: Oxybee, VarroMed
a Dany’s BienenWohl sú lieky určené na kvapkovú
aplikáciu do uličiek medzi plásty a liek OXUVAR
je na základe informácií výrobcu v koncentrácii 3 %
vo vodnom roztoku určený aj na sprejovú aplikáciu
na včely v čase prítomnosti plodu pri dodržaní
výrobcom stanoveného postupu (ŠVPS SR, 2019). Pri
nedodržaní odporučeného postupu, a teda aplikácii
lieku aj na larválne štádium plodu, by odporúčaná
dávka prekračovala nami stanovenú hodnotu NOEL.
Kombinovaný preparát VarroMed obsahujúci účinné
látky KŠ a kyselinu mravčiu možno aplikovať
kvapkaním do uličiek aj v období prítomnosti plodu.
Vplyv na larválne štádium nevieme predpokladať,
nakoľko sa nejedná o sprejovú aplikáciu.
ZÁVER
V našej štúdii sme sa zamerali na preštudovanie
súčasných poznatkov o kyseline šťaveľovej, kládli
sme dôraz na jej využitie v liečbe varroózy včely
medonosnej (Apis mellifera). Výsledky štúdie
stanovujú hodnotu LD50 pre kyselinu šťaveľovú
po sprejovej aplikácii u larválneho štádia na 44,76
µg úč. l./larva. Stanovená hodnota LD50 môže mať
prínos pri hodnotení otráv včelieho plodu pri
nevhodnej, respektíve nadmernej aplikácii kyseliny
šťaveľovej včelármi v praxi.
Naše výsledky môžu prispieť aj k lepšiemu
pochopeniu problematiky liečby varroózy kyselinou
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šťaveľovou a potenciálnych rizík, ktoré sú s liečbou
spojené, ak nie sú dodržané podmienky aplikácie
stanovené výrobcom. Ku komplexnému objasneniu
toxických účinkov kyseliny šťaveľovej je potrebný
ďalší výskum zameraný na mechanizmy účinkov
spôsobujúce už subletálne poškodenie lariev a
dospelých včiel.
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ABSTRAKT
Medzi najnebezpečnejšie civilizačné ochorenia môžeme jednoznačne zaradiť ochorenia
srdca, ku ktorým patrí aj hypertenzia alebo
vysoký krvný tlak. V klinickej praxi sa využíva
kombinačná terapia viacerých liečiv. Najčastejšie sa však využívajú liečivá štyroch hlavných
farmakologických skupín: inhibítory ACE,
β-blokátory, blokátory vápnikového kanála a
diuretiká. Cieľom našej štúdie bolo pomocou
desaťdňového alternatívneho biotestu II. generácie na vodných bezstavovcoch stanoviť
LC50 metoprololu a indapamidu (diuretík), ramiprilu (inhibítora ACE) a verapamilu (blokátora vápnikového kanála). Toxicitu týchto liečiv
sme pozorovali na naupliových štádiách Artemia franciscana. Každá testovacia skupina
pozostávala z 10-tich jedincov, bola chovaná
v Petriho miskách s laboratórne pripravenou
morskou vodou s glukózou a rôznou koncentráciou
testovaného liečiva. Výsledky akútnej toxicity v
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experimentálnych skupinách sme porovnávali
s kontrolnou skupinou, do ktorej nebolo
pridané žiadne liečivo. Štatistickými metódami,
programom Tox Rat, sme zistili, že po 168 h
je LC50 metoprololu 495,2 mg.l-1 s intervalom
spoľahlivosti 427,2 – 674,4 mg.l-1; indapamidu
100,0 mg.l-1 s intervalom spoľahlivosti 21,9 –
33,8 mg.l-1; ramiprilu 40,5 mg.l-1 s intervalom
spoľahlivosti 285,8 – 2671,9 mg.l-1 a verapamilu
28,3 mg.l-1 s intervalom spoľahlivosti 21,9 – 33,8
mg.l-1. Akútna toxicita sledovaných hypertenzív
na vodné bezstavovce Artemia sp. bola v poradí
metoprolol > ramipril > indapamid > verapamil.
Kľúčové slová: Artemia franciscana; hypertenzia; LC50
ABSTRACT
Among the most dangerous civilization
diseases we can clearly include heart diseases,
which include hypertension or high blood

pressure. Combination therapy of several drugs
is used in clinical practice. The drugs of the four
main pharmacological groups are most commonly
used: ACE inhibitors, β-blockers, calcium channel blockers and diuretics. The aim of our study
was to determine the LC50 of metoprolol,
indapamide, ramipril and verapamil using a 10day alternative bioassay II. generation on water
invertebrates. The acute toxicity of these drugs
was observed on the nauplia stages of Artemia
franciscana.
Each test group consisted of 10 individuals
and was reared in Petri dishes, to which we added
drugs in addition to laboratory-prepared seawater with glucose and various concentrations of
the tested substance. The results of acute toxicity
in the experimental groups were compared to
the control group without the substances. The
statistical methods, the Tox Rat software, revealed
that after 168 h the LC50 for metoprolol was 495.2
mg.l-1 with a confidence interval 427.2 – 674.4
mg.l-1, for indapamide 100.0 mg.l-1 with a confidence interval 21.9 – 33.8 mg.l-1, for ramipril
40.5 mg.l-1 with a confidence interval 285.8 –
2671.9 mg.l-1 and for verapamil 28.3 mg.l-1 with a
confidence interval 21.9 – 33.8 mg.l-1. The toxicity
of the hypertensives to aquatic invertebrates
Artemia sp. was in the following order: metoprolol
> ramipril > indapamide > verapamil.

symptómy sú spočiatku nebadateľné a nie sú
sprevádzané bolesťou. Vysoký krvný tlak so sebou
postupne prináša aj rôzne iné ochorenia spojené so
srdcovým zlyhávaním či infarktom myokardu. Často sa k hypertenzii pridružia aj rôzne iné ochorenia,
ako napríklad hyperplázia prostaty, chronická
obštrukčná choroba pľúc a cerebrovaskulárne
ochorenia. Riziko vzniku ochorenia sa zvyšuje
vekom a toto riziko je ovplyvnené tiež pohlavím,
genetickou predispozíciou, obezitou a životným
štýlom (Siyad, 2011). Terapiu hypertenzie vieme
jednoducho rozdeliť na nefarmakologickú, ku ktorej
patrí zdravý životný štýl s dostatočným pohybom bez
fajčenia, alkoholu a nezdravého vysokokalorického
jedla. Predmetom tejto štúdie bolo zamerať sa na
farmakologickú liečbu hypertenzie. Cieľom našej
štúdie bolo stanoviť letálnu koncentráciu štyroch
vybraných liečiv, ktoré sa najčastejšie používajú vo
farmakoterapii.

Key words: Artemia franciscana; hypertension; LC50

Príprava morskej vody
Aby sme mohli tento test vykonať, museli sme si
najprv pripraviť prirodzené prostredie na liahnutie
a následné prežitie jedincov Artemia franciscana.
Pripravili sme si 10 litrov morskej vody, aby sme mali
dostatok na celý priebeh testu. Vodu sme pripravili
podľa tabuľky 1 a pH vody sme následne za pomoci
uhličitanu sodného upravili na hodnotu 8,3 (Sklenář,
Dvořak a Beňová, 2006).

ÚVOD
Vplyvom modernej farmakoterapie sa za posledné tri desaťročia predĺžila priemerná dĺžka života.
Spolu s nezdravým životným štýlom pozorujeme
výrazný nárast civilizačných ochorení. Môžeme tu
zaradiť ochorenia ako diabetes mellitus II. typu, či
rôzne kardiovaskulárne ochorenia ako hypertenzia
(Argalášová a kol., 2012). Hypertenzia sa ľudovo
označuje aj ako tichý vrah, pretože začiatočné

MATERIÁL A METÓDY
Pokusné zvieratá
In vivo experiment bol vykonaný na naupliových štádiách rodu Artemia, konkrétne Artemia
franciscana. Do ich prirodzeného prostredia s potra(vou sme dávkovali liečivá s rôznou koncentráciou.
Ku každému liečivu sme mali aj kontrolné skupiny,
ktorým sme liečivo nepridali.

Inkubácia cýst Artemie franciscana
Cysty zakúpené od firmy Sanders sme dali do
vopred pripravenej morskej vody a nechali sme
67

Tab. 1: Zloženie morskej vody
Chemická zlúčenina

Použitá koncentrácia v g.l-1

NaCl

23,9

MgCl2 . 6 H2O

10,83

CaCl2 . 6 H2O

2,25

KCl

0,68

Na2SO4 . 10 H2O

9,06

NaHCO3

0,2

SrCl2 . 6 H20

0,04

KBr

0,099

H3BO3

0,027

Tab. 2: Koncentrácia liečiv
Liečivo Indapamid

Koncentrácia liečiva v mg.l-1

Liečivo ramipril

Koncentrácia liečiva v mg.l-1

I1

500

R1

4000

I2

250

R2

2000

I3

125

R3

1000

I4

62,5

R4

500

I5

31,25

R5

250

R6

125

Liečivo Verapamil

Koncentrácia liečiva v mg.l

Liečivo metoprolol

Koncentrácia liečiva v mg.l-1

V1

800

M1

4000

V2

400

M2

2000

V3

200

M3

1000

V4

100

M4

500

V5

50

M5

250

V6

25

M6

125

-1

liahnuť pri teplote 25 °C; salinite 1,2 – 3,0 % a
pH 7,8 – 8,5 24 hodín. Pomocou kompresoru sme
zabezpečili pohyb cýst. Pridali sme kyslík a svetlo,
aby sme dosiahli vyliahnutie čo najväčšieho počtu
jedincov (Sklenář, Dvořak a Beňová, 2006).
Priebeh biotestu
Ako prvé sme si pripravili Petriho misky, ktoré
sme dôkladne umyli, vysušili a označili. Kontrolné
roztoky a roztoky s obsahom metoprololu a verapamilu
obsahovali 10 ml morskej vody s roztokom 3 %
glukózy ako zdroj energie pre žiabronôžky. Ku
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všetkým, nielen kontrolným vzorkám indapamidu
a ramiprilu, sme kvôli ťažkej rozpustnosti vo vode
pridali 1 % roztok DMSO. Koncentrácie jednotlivých
liečiv, ktoré boli použité v jednotlivých pokusných
miskách, sú znázornené v tabuľke 2 (Dvořák, Žďarský
a Beňová, 2009).
Do každej misky sme postupne umelohmotnou
pipetou preniesli 10 jedincov, pričom sme dávali
pozor, aby sme ich pri prenose nepoškodili. Takto
pripravené misky sme dali do termostatu a každých
dvadsaťštyri hodín sme odčítali z každej misky počet
uhynutých jedincov. Tento biotest prebiehal desať

Tab. 3: Hodnoty Kn Dean-Dixonovho testu
A

2

3

4

5

6

7

K

0,886

0,591

0,486

0,43

0,395

0,37

Tab. 4: Významné rozdiely preukázateľnosti v skupine s 50 jedincami
Skupina s minimálnym efektom

Skupina s maximálnym efektom

0

12

4

16

10

26

20

38

30

50

40

60

50

70

60

80

70

88

80

94

90

–

dní, pričom úhyn jedincov v kontrolných vzorkách
nesmel prekročiť 10 % po dobu deväťdesiatšesť
hodín a 20 % po dobu dvestošestnásť hodín.
VÝSLEDKY
Štatistická analýza
Jedna testovaná skupina pozostávala z 50 jedincov,
ktorí boli rozdelení po 10 jedincov do 5 Petriho
misiek. Počet testovaných skupín je teda 5, čo sme
označili písmenom n. Pomocou Dean-Dixonovho
testu na hladine významnosti alfa = 0,05 sme vylúčili
matematické odchýlky. Smerodajná odchýlka, pre
rozsah súboru menší ako 8 ako miera variácie počas
jedného merania, je určená vzorcom s = R x kn x R,
vyjadruje variačné rozpätie podľa vzorca R = x max –
x min a kn je koeficient predstavujúci číselnú hodnotu
uvedenú v tabuľke 3 (Dvořák a Šucman, 2006).

Výsledné hodnoty sme spracovali pomocou
grafov a tabuliek. Tie nám ukazujú závislosť letality
na koncentrácii a čase. Štatisticky významné hodnoty
sme označili symbolom * . Tieto hodnoty sme určili
podľa tabuľky 4, ktorá porovnáva percento úhynu
v kontrolných vzorkách (skupina s minimálnym
efektom) s percentom úhynu v skupinách s liečivom
s príslušnou koncentráciou (skupina s maximálnym
efektom). Rozdiel tabuľkových hodnôt a rozdiel
medzi našou kontrolnou skupinou a vzorkou nám
určil štatisticky významné hodnoty.
Výsledky našej štúdie sú zaznamenané v
tabuľkách 5 – 8. Výsledky sú zaznamenané len po
dobu 216 hodín. Výsledky po 240 hodinách sme
v rámci matematickej štatistiky nemohli brať do
úvahy, keďže úhyn jedincov v kontrolných skupinách
presiahol 20 %.
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Tab. 5: Letalita indapamidu
Indapamid

500 mg.l

-1

250 mg.l

-1

125 mg.l

-1

62,5 mg.l

-1

31,25 mg.l

-1

Kontrola

čas
24 h

48 h

72 h

96 h

120 h

144 h

168 h

192 h

216 h

x

0

0

10

14*

34*

72*

96*

100*

100*

n

5

5

5

5

5

5

5

5

5

s

0

0

8,6

8,6

8,6

4,3

4,3

0

0

x

0

0

4

4

4

46*

84*

100*

100*

n

5

5

5

5

5

5

5

5

5

s

0

0

4,3

4,3

4,3

8,6

0

0

0

x

0

0

0

0

4

46*

60*

84*

92*

n

5

5

5

5

5

5

5

5

5

s

0

0

0

0

8,6

4,3

8,6

8,6

8,6

x

0

0

0

0

0

18*

20*

56*

74*

n

5

5

5

5

5

5

5

5

5

s

0

0

0

0

0

4,3

8,6

8,6

12,9

x

0

0

0

0

0

12*

20*

40*

66*

n

5

5

5

5

5

5

5

5

5

s

0

0

0

0

0

8,6

8,6

8,6

4,3

x

0

0

0

0

2

2

4

14

18

n

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

s

0

0

Stanovenie LC50 programom ToxRat Professional
v. 3.3 (OECD202 Daphnia AcuteTest 2004)
Pomocou programu ToxRat sme spracovali naše
výsledky a zistené hodnoty LC50 sme zaznamenali do
tabuliek 9 – 12.
DISKUSIA
Medzi najzávažnejšie riziká kardiovaskulárnych chorôb patrí hypertenzia. Výskyt v populácii sa
podľa štatistických hlásení odhaduje na 35 – 45 %.
Pri osobách nad 65 rokov sa toto percento zvyšuje
až na 90 %. Hypertenzia sa vyskytuje aj u detskej
populácie. Vo veku od 10 do 16 rokov trpí hypertenziou približne 1 – 3 % detí. Do veku 30 rokov sa
percento zvyšuje na 15 % (Vršanská, 2010; Sninčák,
2017).
Na životné prostredie má negatívny vplyv
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nadmerná konzumácia liekov. Ich nevhodnou
likvidáciou dochádza k ovplyvneniu života aj najmenších organizmov, čo sa v konečnom dôsledku
odrazí na kvalite životného prostredia. V našej štúdii
sme sa rozhodli pomocou alternatívneho biotestu
II. generácie otestovať 4 najpoužívanejšie liečivá
zo skupiny antihypertenzív. Snažili sme sa poukázať
na citlivosť organizmov na dané liečivá a porovnanie toxicity liečiv. Biotest sme vykonávali na
naupliových štádiách Artemie franciscana, ktoré
sme zvolili aj na základe ich cenovej dostupnosti,
homogenity a citlivosti na zmenu ich životného
prostredia. Tento test je vhodný, pretože ho môžeme
viackrát opakovať a zároveň sa eliminujú testy
prebiehajúce na vyšších živočíchoch.
Pomocou grafov, tabuliek a programov sme
zistili hodnoty LC50 jednotlivých liečiv a následne
sme porovnali ich toxicitu. Porovnali sme letálne

Tab. 6: Letalita ramiprilu
Ramipril

4000 mg.l

-1

2000 mg.l

-1

1000 mg.l

-1

500 mg.l

-1

250 mg.l

-1

125 mg.l

-1

Kontrola

čas
24 h

48 h

72 h

96 h

120 h

144 h

168 h

192 h

216 h

x

74*

100*

100*

100*

100*

100*

100*

100*

100*

n

5

5

5

5

5

5

5

5

5

s

8,6

0

0

0

0

0

0

0

0

x

4

28*

38*

74*

100*

100*

100*

100*

100*

n

5

5

5

5

5

5

5

5

5

s

4,3

4,3

12,9

8,6

0

0

0

0

0

x

0

0

0

0

10

20*

32*

60*

76*

n

5

5

5

5

5

5

5

5

5

s

0

0

0

0

0

8,6

8,6

12,9

8,6

x

0

0

0

0

0

10

16*

34*

56*

n

5

5

5

5

5

5

5

5

5

s

0

0

0

0

0

0

8,6

8,6

8,6

x

0

0

0

0

0

8

16*

30*

40*

n

5

5

5

5

5

5

5

5

5

s

0

0

0

0

0

4,3

8,6

8,6

8,6

x

0

0

0

0

0

0

4

18

26

n

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

4,3

s

0

0

0

0

8,6

4,3

x

0

0

0

0

2

2

4

14

18

n

5

5

5

5

5

5

5

5

5

s

0

0

0

0

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

koncentrácie po 168 hodinách pokusu. Hodnota
LC50 verapamilu predstavuje 28,331 mg.l-1 (21,967 –
33,805), LC50 indapamidu je 100,035 mg.l-1 (54,094
– 169,908), LC50 metoprololu 495,235 mg.l-1 (427,18
– 674,35) a LC50 ramiprilu predstavuje 840,542 mg.l1
(285,812 – 2671,873). Porovnaním zistených hodnôt sme zistili, že najtoxickejší je verapamil, tesne
za ním je toxicita indapamidu. Nasleduje metoprolol
a ako najbezpečnejšie liečivo z pomedzi nich je
ramipril.
Výsledky sme porovnávali s dostupnými
informáciami o toxicite. Hodnoty LC50 pri verapamile
boli zistené u potkana, kde hodnota LD50 po per
orálnom podaní je 163 mg.l-1 a po intravenóznom
podaní 7,25 mg.l-1. U myší je hodnota LD50 po per

orálnom podaní 130 mg.l-1 a pri intravenóznom
podaní 1,52 mg.l-1, intraperitoneálnom 43 mg.l1
a pri subkutánnej aplikácii je hodnota LD50 30,77
mg.l-1. Toxicitu ramiprilu sme porovnali s dostupnými informáciami pri podaní u potkanov, kde hodnota LD50 pri p.o. podaní je > 10 000 mg.l-1 a intravenóznom podaní 600 mg.l-1. U myší boli zistené
hodnoty LD50 pri p.o. užití 10048 mg.l-1 a pri
intravenóznom podaní 1100 mg.l-1. Toxický účinok
indapamidu sa ukázal pri potkanoch po p.o. aplikácii
ako hodnota LD50 3000 mg.l-1, pri intravenóznom
podaní 394 mg.l-1 a pri subkutánnej aplikácii je
hodnota LD50 > 5000 mg.l-1. U myší je hodnota LD50
po p.o. aplikácii > 3000 mg.l-1, pri subkutánnom
podaní > 10 000 mg.l-1, pri intraperitoneálnom
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Tab. 7: Letalita verapamilu
Verapamil

800 mg.l

-1

400 mg.l

-1

200 mg.l

-1

100 mg.l-1

50 mg.l

-1

25 mg.l

-1

Kontrola

čas
24 h

48 h

72 h

96 h

120 h

144 h

168 h

192 h

216 h

x

16*

100*

100*

100*

100*

100*

100*

100*

100*

n

5

5

5

5

5

5

5

5

5

s

4,3

0

0

0

0

0

0

0

0

x

0

90*

100*

100*

100*

100*

100*

100*

100*

n

5

5

5

5

5

5

5

5

5

s

0

8,6

0

0

0

0

0

0

0

x

0

0

26*

76*
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podaní 410 mg.l-1 a intravenóznom podaní je hodnota LD50 410 mg.l-1. Pri liečive metoprolol boli zistené hodnoty LD50 u potkana pri p.o. podaní 3470
mg.l-1 a intravenóznom podaní 71,90 mg.l-1. U myší
po p.o. užití je hodnota LD50 1050 mg.l-1, po
intravenóznej aplikácii 62 mg.l-1, po intraperitoneálnom podaní > 200 mg.l-1 a po subkutánnej
aplikácii > 600 mg.l-1. Pri porovnaní hodnôt toxicity zistených u iných autorov môžeme konštatovať,
že najtoxickejší s pomedzi skúmaných liečiv je
verapamil a najmenej toxickým liečivom je ramipril, čo je v súlade z výsledkami našej štúdie (Pfizer,
2010; Cayman chemicals, 2017; Pfizer, 2017; Pfizer,
2018; Pubchem, 2020).
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ZÁVER
Cieľom našej štúdie bolo stanoviť hodnoty LC50
vybraných liečiv, porovnanie ich toxicity medzi sebou
a porovnanie s dostupnými zdrojmi. Naše výsledky
ukazujú, že najtoxickejší pre Artemie je predstaviteľ
skupiny blokátorov vápnikových kanálov verapamil.
Za ním je indapamid zo skupiny diuretík. Tretí je
metoprolol zo skupiny β-blokátorov. Najbezpečnejší
je ramipril zo skupiny ACE inhibítorov.
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Tab. 10: LC50 ramiprilu
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Interval spoľahlivosti

čas v h
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čas v h
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ABSTRAKT
Hliva ustricovitá ako saprofytická drevokazná
huba sa vďaka svojím obsahovým látkam
vyznačuje širokým spektrom farmakologických
účinkov. V predloženej štúdii bola sledovaná
spotreba predaja výživových doplnkov s obsahom
hlivy ustricovitej a s obsahom imunoglukánu
počas jedného roka v dvoch verejných lekárňach.
Analýza predaja bola vykonaná v závislosti od
obsahu aktívnych látok, následne bol vytvorený
prehľad o výživových doplnkoch dostupných
na slovenskom trhu. Z výsledkov vyplynulo, že
samotný predaj imunoglukánu prevýšil dopyt
po prípravkoch s obsahom hlivy ustricovitej.
Najpredávanejším produktom v rámci celého
sledovaného obdobia bol v celkovom počte 301
predaných kusov Imunoglukan P4H® 100 mg
kapsuly.
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Kľúčové slová: β-glukány; hliva ustricovitá;
výživové doplnky
ABSTRACT
Oyster mushroom as a saprophytic wooddestroying fungus is characterized by a wide range of pharmacological effects due to its constituents. The present study monitored the consumption of oyster mushroom and imunoglukan nutritional supplements for one year in two
public pharmacies. Subsequently, an overview
of nutritional supplements containing oyster
mushrooms (especially imunoglukan) available
on the Slovak market was created. Imunoglukan sales alone exceeded demand for oyster
mushroom preparations. The best-selling product
in the whole monitored period in the total number
of 301 sold pieces was Imunoglukan P4H® 100 mg
capsule.

Key words: β-glucans; dietary supplements;
oyster mushroom
ÚVOD
Hliva ustricovitá Pleurotus ostreatus (Jacq.
ex FR.) Kummer je drevokazná lupeňovitá huba
so šedým mäsitým klobúkom, ktorý je 5 – 35 cm
široký, vejárovitého tvaru, bokom prirastený alebo pretiahnutý do krátkeho hlúbika. Pokožka je
hladká, farebne veľmi premenlivá, od sivohnedej až
po čiernu farbu. Hlúbik je dlhý 1 – 4 cm a približne
2 cm hrubý, relatívne krátky, biely až jemne sivastý,
hladký alebo od zbiehajúcich lupeňov trocha rebrinatý, na báze pokrytý bielymi chĺpkami. Dužina
je biela, spočiatku mäkká, šťavnatá, neskôr tuhá s
príjemnou vôňou a sladkastou chuťou. Lupene sú
dlhé a stredne husté, zbiehajúce hlboko na hlúbik. V
mladosti biele, neskôr sivasté, s jemným fialovkastým odtieňom. Na lupeňoch sa vytvára veľké
množstvo výtrusov, ktoré možno pozorovať vo forme bieleho až fialovo-bieleho prášku (CarrascoGonzález a kol., 2017).
Pleurotus ostreatus sa prirodzene vyskytuje na
živých a odumretých kmeňoch listnatých stromov
(topoľ, dub, jelša, javor, breza, buk), alebo na
starých pňoch listnáčov. Často ju možno nájsť aj na
ovocných stromoch, ojedinele na ihličnanoch (Lizoň a Bacigalová, 1998). Rastie v širokom rozmedzí
teplôt od 15 do 31 °C. Plodnice vytvárajú bohaté trsy, zoradené stupňovito nad sebou. Za ideálnych podmienok plodí od konca leta, cez jeseň
až do zimy. Nezriedka ju možno zahliadnuť aj v
chladných mesiacoch, ako je január a február (Golian
a kol., 2019).
Z taxonomického hľadiska zaraďujeme hlivu
ustricovitú do oddelenia Basidiomycota (bazídiové
huby), triedy Agaricomycetes (celistvookrajové
huby), radu Agaricales (pečiarkotvaré huby) a čeľade Pleurotaceae (hlivovité huby) (Bačkor, 2006).
Čerstvé plodnice hlivy ustricovitej obsahujú
vysoké množstvo vody (73,7 – 90,8 %). Nízka
energetická hodnota (345 – 367 kcal/100 g suchej

hmoty) a pomerne vysoký obsah vlákniny a bielkovín v sušine z nej robia výbornú dietetickú potravinu. Z hľadiska obsahových látok sa vyznačuje vysokým množstvom proteínov a sacharidov, minerálnych látok, vitamínov, ako aj nízkym obsahom tukov. Zo širokej škály aminokyselín je veľmi dôležitá
najmä esenciálna kyselina glutámová. Ďalej je
prítomných asi 18 mastných kyselín, z nich 55 %
zastúpenie má kyselina linolénová a 40 % kyselina
olejová (Rahi a Malik, 2016).
Hýfy (hubové vlákna) sú zložené z komponentov bunkových stien húb, ako je chitín, iné hemicelulózy a β-glukány, ktoré často hrajú kľúčovú
úlohu vo farmakologickom využití húb. Chitín,
poly-(β-(1→4)-N-acetyl-D-glukózamín), je vo vode nerozpustný štruktúrny polysacharid. Spolu
s chitozanom, jeho deacetylovaným derivátom,
tvoria hlavnú zložku nerozpustnej vlákniny (Deepalakshmi a Sankaran, 2014). Najlepšie preskúmaným β-glukánom hlivy ustricovitej je imunostimulačne pôsobiaci pleuran. Mechanizmus
imunomodulácie β-glukánmi prebieha na základe
aktivácie komplementu, zvýšením fagocytózy a
proliferatívnej aktivity fagocytov: granulocytov,
makrofágov, dendritických buniek. Naviazaním
β-glukánov na receptory dochádza k aktivácii buniek
vrodenej imunity, spusteniu signalizačných procesov
a aktivácii špecifického imunitného systému (de
Graaff a kol., 2018).
Z minerálnych látok je zastúpený draslík, železo, fosfor, zo stopových prvkov selén, zinok, bór,
jód, vitamíny tiamín, riboflavín a niacín. Špecifický
je obsah kyseliny listovej B9, ktorá podporuje
tvorbu buniek v kostnej dreni. Nedostatok vitamínu
B9 spôsobuje anémiu, poruchy rastu kostí a
vlasov, zápalové zmeny na sliznici ústnej dutiny.
Najdôležitejším sterolom vyskytujúcim sa v hlive
ustricovitej je ergosterol. Je biologickým prekurzorom vitamínu D2 a hlavnou zložkou udržujúcou
integritu bunkových membrán. Vyznačuje sa
protizápalovými, protinádorovými, antiangiogénnymi
a antioxidačnými vlastnosťami (Xiong a kol., 2018).
V plodniciach a v mycéliu je prítomný
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lovastatín, patriaci do skupiny statínov. Inhibuje
endogénnu tvorbu cholesterolu a používa sa na
liečbu hypercholesterolémie. Lovastatín sa podieľa na antioxidačných, antikoagulačných a protizápalových vlastnostiach hlivy ustricovitej (Abidin
a kol., 2017). Prítomný je aj purínový alkaloid eritadenín, ktorý prispieva k regulácii správnej hladiny
glukózy a cholesterolu v krvi. Okrem neho sa v hlive ustricovitej vyskytuje aj terpén pleurotín,
vykazujúci antimikrobiálnu a protinádorovú aktivitu (Valíček, 2011).
Cieľom predloženej štúdie bolo vyhodnotiť
spotrebu, predaj výživových doplnkov obsahujúcich
hlivu ustricovitú a imunoglukán.
MATERIÁL A METÓDY
Analýza spotreby výživových doplnkov (VD)
s obsahom húb za rok 2020 bola realizovaná na
základe dát poskytnutých dvomi verejnými lekárňami (L1 a L2) v Košiciach. Informácie o predaji
v priebehu jednotlivých mesiacov boli získané
prostredníctvom lekárenského systému WinLSS a
Apostar 2. Dostupné produkty boli kvôli lepšiemu
prehľadu rozdelené do dvoch skupín. Prvú skupinu
predstavovali VD obsahujúce hlivu ustricovitú alebo
kombináciu β-glukánu a hlivy ustricovitej. Druhú
skupinu tvorili prípravky s obsahom β-glukánu,
prípadne jeho kombinácie s inými aktívnymi zložkami,
okrem hlivy ustricovitej. V oboch skupinách sme sa
zamerali na zastúpenie preferovaných produktov a
zvolenú liekovú formu. Uvádzame zároveň základné
informácie o zložení, dostupných liekových formách, odporúčanom dávkovaní a spôsobe podávania najpredávanejších produktov. Údaje o vybraných
registrovaných VD boli získané z príbalových
informácií a prostredníctvom elektronickej databázy
ADC číselník.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Spotreba VD s obsahom húb je vyjadrená v
množstve predaných balení za jednotlivé kalendárne
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mesiace, v dvoch rôznych lekárňach v rámci
poskytovania lekárenskej starostlivosti. Výsledky
predaja sú uvedené v grafoch. Základné informácie
súvisiace s užívaním uvedených VD sú spracované v
tabuľkách.
Vyhodnotenie predaja v sledovaných lekárňach
Napriek širokej ponuke VD na slovenskom trhu,
L1 mala za dané obdobie v ponuke iba 8 rôznych
produktov s obsahom hlivy ustricovitej alebo
imunoglukánu.
V každom zo sledovaných mesiacov predaj VD
s aktívnou látkou beta-1,3/l,6-D-glukán (Imunoglukan P4H® ACUTE 300 mg cps, Imunoglukan P4H®
100 mg cps, Imunoglukan P4H® sirup) vo výraznej
miere prevyšoval nad predajom VD s obsahom
hlivy ustricovitej (viď graf 1). V mesiacoch august a
október sa nepredal žiadny produkt obsahujúci hlivu
ustricovitú. Iba po jednom balení kapsúl sa predalo
v mesiacoch apríl (TEREZIA Hliva ustricovitá s
rakytníkovým olejom), jún, júl a december (TEREZIA Hliva ustricovitá). Najväčší dopyt bol pozorovaný v mesiaci marec (31 ks), február a september (23
ks) a január (21 ks). Najnižší dopyt bol zaznamenaný
v mesiacoch jún (7 ks), júl, august (9 ks) a máj (10
ks).
Počas roka sa v prvej lekárni predalo celkovo
192 kusov VD. Až 83,3 % (160 ks) tvorili prípravky
s obsahom beta-1,3/l,6-D-glukánu (imunoglukánu).
Produkty s obsahom hlivy ustricovitej predstavovali
iba 16,7 % (32 ks) z celkového množstva
vyexpedovaných kusov.
Z pevných liekových foriem boli v ponuke
kapsuly, ktorých podiel z celkovej spotreby produktov
bol 72,4 % (139 ks). Najpredávanejším výrobkom
bol Imunoglukan P4H® 100 mg kapsuly, z ktorého sa
predalo 86 kusov. V lekárni bol dostupný v 40 a 60
kusovom balení. Tekuté liekové formy boli zastúpené
sirupmi a perorálnymi roztokmi a tvorili zvyšných
27,6 % (53 ks).
L2 disponovala väčším sortimentom, v ponuke
mala zaradených 19 rôznych produktov s obsahom
hlivy ustricovitej alebo imunoglukánu.

ks).
Graf 1 Predaj (%) dostupných VD za jednotlivé mesiace v roku 2020 v L1
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Hliva ustricovitá
Imunoglukan P4H®
(36 ks).

Graf 2 Predaj (%) dostupných VD za jednotlivé mesiace v roku 2020 v L2
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L2 disponovala väčším sortimentom, v ponuke mala zaradených 19 rôznych
produktov s obsahom hlivy ustricovitej alebo imunoglukánu.
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Počas roka 2020 bolo touto lekárňou vyexgraf 2). Najvyššia spotreba bola pozorovaná v
kapsuly. Druhým najpredávanejším VD v počte 209 predaných kusov bol tekutý Imunoglukan
mesiacoch marec (spolu 183 ks), február (131 ks), pedovaných celkovo 975 kusov, z toho 65,13 %

P4H®. V poradí tretím najpredávanejším prípravkom boli kapsuly TEREZIA Hliva ustricovitá

s rakytníkovým olejom od spoločnosti Terezia Company s.r.o. (145 ks). Z hľadiska liekovej 79
formy klienti preferovali pevnú liekovú formu, a to najmä kapsuly (659 ks). Najmenší záujem
prejavili o tablety, ktoré tvorili iba 1,43 % celkového predaja (14 ks).

(635 ks) tvorili produkty z rady Imunoglukan
P4H® a zvyšných 34,87 % (340 ks) predstavovali
prípravky na báze hlivy ustricovitej. Najpredávanejším produktom v rámci celého sledovaného obdobia bol v počte 215 predaných kusov Imunoglukan P4H® 100 mg kapsuly. Druhým najpredávanejším VD v počte 209 predaných kusov bol tekutý
Imunoglukan P4H®. V poradí tretím najpredávanejším prípravkom boli kapsuly TEREZIA Hliva
ustricovitá s rakytníkovým olejom od spoločnosti
Terezia Company s.r.o. (145 ks). Z hľadiska liekovej
formy klienti preferovali pevnú liekovú formu, a to
najmä kapsuly (659 ks). Najmenší záujem prejavili
o tablety, ktoré tvorili iba 1,43 % celkového predaja
(14 ks).
Počet balení predaných VD v jednotlivých
lekárňach bol výrazne rozdielny, na čo mohlo
mať vplyv aj umiestnenie a charakter lekárne.
Kým v L1 súčet predstavoval iba 192 balení, v L2
bolo množstvo predaných balení až 975. L1 sa
nachádzala v blízkosti zdravotníckeho zariadenia
a pacienti mali primárne záujem o kúpu konkrétnych produktov odporúčaných lekármi, ktorí ordinovali v okolitých ambulanciách. Súkromná
lekáreň s menšou rozlohou mala obmedzené možnosti vystavenia VD a všeobecne ponúkala užší
sortiment. Vzhľadom na pomerne vysokú cenu
produktov, nezáujem či nedôveru zákazníkov k
novému sortimentu, by navýšenie ponuky mohlo
predstavovať pre majiteľa lekárne nerentabilný krok.
L2, s výhodnou polohou v centre mesta, mala v
porovnaní s L1 denne vyšší počet zákazníkov. Verejné priestory lekárne boli priestranné a zákazníci mali príležitosť zoznámiť sa s produktmi vizuálne v
rámci samoobslužnej zóny. VD s obsahom hlivy
ustricovitej a imunoglukánu boli dobre viditeľné a
dostupné vo viacerých veľkostiach balení.
Napriek rozdielom v celkovom množstve
predaných produktov je možné konštatovať na
základe analýzy získaných údajov podobné trendy
predaja. V oboch lekárňach, v priebehu celého roka,
predaj VD s obsahom imunoglukánu prevyšoval nad
predajom produktov s obsahom hlivy ustricovitej.
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Najpredávanejšou liekovou formou boli v oboch
lekárňach kapsuly, pričom najväčší záujem bol o
Imunoglukan P4H® 100 mg vo forme kapsúl.
Vyšší dopyt po VD v jesennom a v zimnom
období pravdepodobne súvisel so zvýšeným výskytom sezónnych ochorení. Najvyšší predaj
bol v oboch lekárňach zaznamenaný v mesiaci
marec. Predpokladáme, že mohol byť ovplyvnený
skutočnosťou, že v marci 2020 sa na Slovensku
objavili prvé prípady ochorenia COVID-19. Aj tento
faktor mohol motivovať pacientov ku kúpe produktov
na podporu imunity.
Prehľad vybraných výživových doplnkov
Hoci sa liečivé huby užívajú hlavne ako
doplnok výživy, často bez lekárskej indikácie,
vedecké výskumy ukazujú, že majú veľmi sľubný
farmakologický potenciál (Batovsky a kol., 2015).
Pleurotus ostreatus je zdrojom rôznych bioaktívnych zložiek a jednou z najpestovanejších
jedlých húb na celom svete. Nutričné zloženie
hlivy ustricovitej závisí od použitého druhu P.
ostreatus (Koutrotsios a kol., 2017), pestovateľských
podmienok (Lavelli a kol., 2018), skladovania,
spôsobu sušenia a ďalšieho spracovania (Tolera a
Abera, 2017).
Dostupné VD s obsahom hlivy ustricovitej (viď
tab. 1) sú určené na perorálne podanie. Podľa zloženia a množstva aktívnej látky v konkrétnych
produktoch, sú prípravky vhodné pre dlhodobé alebo
krátkodobé užívanie.
Imunoglukan P4H® s patentovaným výrobným
procesom bol vyvinutý ako doplnok na podporu
imunitného systému a prekonanie prvých známok
vyčerpania a únavy u dospelých a detí (Majtan, 2013).
Jeho účinnosť a pozitívny efekt na infekcie dýchacích ciest bol skúmaný v niekoľkých klinických
štúdiách (Van Steenwijk a kol., 2021). Je dostupný
v tekutej forme, aj vo forme kapsúl (viď tab. 2).
Krátkodobé užívanie sa odporúča počas chrípky,
respiračných ochorení a stavov akútneho oslabenia
organizmu. Dlhodobé užívanie je odporúčané pri
recidivujúcich infekciách, alergických ochoreniach,

Tab. 1: Výživové doplnky obsahujúce hlivu ustricovitú
Názov (aktívne látky)

Odporúčané dávkovanie

Spôsob podania

Imunit® 5PreveMax
(s nukleotidami a betaglukánom)
tablety
(Pleurotus ostreatus,
Chlorella pyrenoidosa,
kyselina L-askorbová,
kyselina listová,
pyridoxín, seleničitan sodný)

Dospelí a deti od 3 rokov:
preventívne užívanie – 1 x denne
1 tableta,
akútne užívanie – 2 tablety denne,
minimálne 7 dní, a to aj v prípade, že
dôjde už skôr k ústupu problémov.

Tableta sa nechá voľne rozpustiť
v ústach, odporúča sa pol hodiny
po užití nejesť a nepiť.
V prípade akútneho problému sa
odporúča prípravok začať užívať
čo najskôr po prepuknutí ťažkostí.

Imunit® HLIVA ustricová
kapsuly
(Pleurotus ostreatus,
seleničitan sodný)

Dospelí a deti od 3 rokov:
2 x denne 1 kapsula.

Kapsuly sa užívajú vcelku 1 ráno
a 1 večer, po jedle. Zapíjajú sa
dostatočným množstvom tekutiny.

Imunit® HLIVA ustricová 800 mg
s rakytníkovým olejom
a echinaceou
kapsuly
(Pleurotus ostreatus,
Chlorella vulgaris,
Hippophae rhamnoides,
oligopeptidy, polynukleotidy,
seleničitan sodný)

Dospelí a deti od 3 rokov:
2 x denne 1 kapsula.

Kapsuly sa užívajú vcelku 1 ráno
a 1 večer, po jedle. Zapíjajú sa
dostatočným množstvom tekutiny.

   Výrobca: Simply You Pharmaceuticals a.s., Česká republika
MedPharma REISHI 250 mg,
Hliva ustricovitá
tablety
(Pleurotus ostreatus,
Ganoderma lucidum,
Grifola Frondosa,
Lentinula edodes)

Dospelí a deti od 3 rokov:
2 x denne 1 tableta.

Tableta sa užíva po jedle, 1 ráno
a 1 večer. Zapíja sa dostatočným
množstvom vody.

   Výrobca: MedPharma, spol. s r.o., Česká republika
TEREZIA HLIVA
USTRICOVITÁ
kapsuly
(Pleurotus ostreatus)

Dospelí a deti od 3 rokov:
2 x denne 1 kapsula
Vhodné aj na dlhodobé užívanie.

Kapsula sa užíva pred jedlom,
prehltne sa celá a zapije vodou
alebo sa rozdelí a obsah sa nasype
do jedla alebo do vody.

TEREZIA HLIVA USTRICOVITÁ
S RAKYTNÍKOVÝM OLEJOM
kapsuly
(Pleurotus ostreatus,
β-glukán, Hippophae rhamnoides)

Dospelí a deti od 3 rokov:
2 x denne 1 kapsula
Vhodné aj na dlhodobé užívanie.

Kapsula sa užíva pred jedlom,
prehltne sa celá a zapije vodou
alebo sa rozdelí a obsah sa nasype
do jedla alebo do vody.

TEREZIA HLIVA USTRICOVITÁ
+ LAKTOBACILY so šípkami
FORTE
kapsuly
(Pleurotus ostreatus,
Cynosbati fructus,
kyselina L-askorbová, inulín,
Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus bifidus,
Lactobacillus lactis)

Dospelí a deti od 3 rokov:
2 x denne 1 kapsula
Vhodné aj na dlhodobé užívanie.

Kapsula sa užíva pred jedlom,
prehltne sa celá a zapije vodou
alebo sa rozdelí a obsah sa nasype
do jedla alebo do vody.

81

TEREZIA BABY IMUN sirup s
hlivou a rakytníkom
(Pleurotus ostreatus,
β -glukán,
Hippophae rhamnoides)

Deti 1 – 3 rokov:
1 x denne 1 čajová lyžička
(5 ml)
Deti od 3 rokov:
2 x denne 1 čajová lyžička
Možné užívať aj dlhodobo.

Sirup sa užíva pred jedlom,
neriedený, alebo sa naleje do vody
alebo do jogurtu.

TEREZIA HLIVIAČIK
S HLIVOU USTRICOVITOU
+ RAKYTNÍK
sirup
(Pleurotus ostreatus,
Hippophae rhamnoides)

Deti od 1 do 3 rokov:
1 x denne 1 čajovú lyžičku
Deti od 3 rokov:
2 x denne 1 čajová lyžička
Vhodné pre/na dlhodobé užívanie,
počas 1 – 3 mesiacov.

Sirup sa užíva pred jedlom, neriedený,
alebo sa naleje do vody alebo do
jogurtu.

   Výrobca: TEREZIA COMPANY s.r.o., Česká republika
WALMARK Hliva ustricová PLUS
tablety
(Pleurotus ostreatus, Echinacea sp.,
Hippophae rhamnoides)

Dospelí a dospievajúci od 12 rokov:
1 x denne 1 tableta.

Tableta sa užíva počas jedla alebo
po jedle, vcelku, zapije sa
dostatočným množstvom tekutiny.

   Výrobca: WALMARK, a.s., Česká republika)

zvýšenom strese a ako doplnok liečby na zmiernenie
nežiaducich účinkov pri chemoterapii alebo
rádioterapii (Jeseňák a kol., 2016).
Na trhu sa nachádza veľké množstvo produktov
prezentovaných ako imunoglukány, preto je dôležité
riadiť sa pri ich výbere známymi skutočnosťami.
β-glukány s väčšou molekulou majú väčšiu
imunomodulačnú aktivitu a účinnosť prípravku
je tým vyššia, čím čistejší β-glukán je v produkte
zastúpený (Bystroň, 2015).
ZÁVER
Jednozložkové produkty s obsahom hlivy
ustricovitej alebo imunoglukánu predstavujú v rámci
celkovej ponuky VD malé percento. Vo väčšej miere sú zastúpené tie, ktoré obsahujú minimálne jednu
ďalšiu aktívnu látku. Najčastejšie sú v kombinácii
s vitamínmi (vitamín C, B6, B9, B12), minerálnymi
látkami (selén, jód), rastlinnými zložkami (echinacea,
rakytník, chlorella), hubami (reishi, maitake, shi82

take), prípadne bakteriálnymi kultúrami a synbiotikami. Vďaka vhodne zvolenej technológii výroby či synergickému účinku aktívnych zložiek
prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného
systému, hlavne v období nachladnutia a chrípky.
Pri voľbe produktu je vždy potrebné prihliadať na
výber vhodnej liekovej formy a riadiť sa odporúčaným dávkovaním. Pre mladšie deti od 1 roka sú
vhodné prípravky vo forme sirupu, ktorý je potrebné
pred každým použitím pretrepať. Po otvorení sa
uchováva v chladničke. Pre deti od 3 rokov, resp.
12 rokov a dospelých sú v ponuke okrem tekutých
prípravkov aj tuhé liekové formy.
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Tab. 2: Prehľad výživových doplnkov s obsahom imunoglukánu
Názov (aktívne látky)

Odporúčané dávkovanie

Spôsob podania

Imunoglukan P4H® kapsuly
(Imunoglukan®
kyselina L-askorbová)

Dospelí a deti od 3 rokov:
1 x denne 1 – 3 kapsuly,
dlhodobo 2 – 3 mesiace.

Kapsuly sa prehĺtajú vcelku
a zapíjajú sa dostatočným
množstvom vody, najlepšie večer
pred spaním alebo ráno nalačno.
V prípade potreby je možné obsah
kapsuly vysypať na lyžičku,
a tak užiť.

Imunoglukan P4H® perorálna
kvapalina
(Imunoglukan®
kyselina L-askorbová)

Dospelí a deti od 3 rokov:
1 x denne 1 ml na 5 kg telesnej
hmotnosti, minimálne 2 – 3 mesiace.
Zvýšená dávka:
1 x denne 2 ml/5 kg
po dobu 3 – 7 dní.

Prípravok sa užíva neriedený
a zapíja sa tekutinou, najlepšie
večer pred spaním
alebo ráno nalačno.

Imunoglukan P4H® ACUTE!
kapsuly
(Imunoglukan®,
kyselina L-askorbová,
diglycinát zinočnatý)

Dospelí a deti od 3 rokov:
1 x denne 1 kapsula počas
5 dní.

Kapsuly sa prehĺtajú vcelku
a zapíjajú sa dostatočným
množstvom vody, najlepšie večer
pred spaním, alebo ráno nalačno.
Obsah kapsuly je možné vysypať
na lyžičku a tak užiť.

Imunoglukan P4H® ACUTE!  KIDS
perorálna kvapalina
(Imunoglukan®,
kyselina L-askorbová,
diglycinát zinočnatý, med,
Drosera rotundifolia,
Pelargonium sidoides,
Ribes nigrum, Sambucus nigra,
Sisymbrium officinale)

Deti od 3 rokov:
do 25 kg – 2 x denne 5 ml alebo
1 x denne 10 ml,
nad 25 kg – 2 x denne 10 ml alebo
1 x denne 20 ml,
minimálne počas 5 dní.

Prípravok sa užíva medzi jedlom,
neriedený, zapíja sa tekutinou
(najlepšie vodou),
U osôb s problémami pri trávení je
možné prípravok užívať s malým
množstvom potravy.

Dospelí a deti od 3 rokov:
1 x denne 1 kapsula.

Kapsula sa užíva nalačno, prehĺta
sa vcelku, v prípade potreby je
možné obsah kapsuly vysypať
na lyžičku a tak užiť.
Zapíja sa dostatočným množstvom
tekutiny.

Imunoglukan P4H® SynBIO
kapsuly
(Imunoglukan®,
kyselina L-askorbová,
Bifidobacterium lactis,
Lactobacillus acidophilus,
Bifidobacterium bifidum,
Streptococcus thermophilus,
Lactobacillus casei)

   Výrobca: PLEURAN, s.r.o., Slovenská republika
Imunoglukan® (beta-1,3/l,6-D-glukán) – vysoko purifikovaná látka, komplex biologicky aktívnych polysacharidov,
získavaný izoláciou z huby hlivy ustricovitej (Pleurotus ostreatus).

			 ADC: Imunit® 5PreveMax (s nukleotidami
a betaglukánom), reg. č. VD/10167/2016. https://
www.adc.sk/databazy/produkty/detail/imunit5prevemax-206298.html. [cit. 30.9.2021].

			 ADC: Imunit® HLIVA ustricová 800 mg
s rakytníkovým olejom a echinaceou, reg. č.
OHVBPKV/5291/2012/Jo.
https://www.adc.sk/
databazy/produkty/detail/imunit-hliva-ustricova83

800-mg-s-rakytnik-a-echin-938149.html. [cit. 30.9.
2021].
			 ADC: Imunit® HLIVA ustricovitá, reg. č.
OHVBPKV/7680/2011/Jo. https://www.adc.sk/databazy/produkty/detail/imunit-hliva-ustricova-697415.
html. [cit. 30.9.2021].
			 ADC: MedPharma REISHI 250 mg, Hliva
ustricovitá, reg. č. VD/7800/2017. https://www.adc.
sk/databazy/produkty/detail/medpharma-reishi-250mg-hliva-ustricovita-316531.html. [cit. 30.9.2021].
			 ADC: TEREZIA BABY IMUN sirup s hlivou
a rakytníkom. reg. č. VD/7636/2017. https://www.
adc.sk/databazy/produkty/detail/terezia-baby-imunsirup-s-hlivou-a-rakytnikom-660054.html. [cit. 30.9.
2021].
			 ADC: TEREZIA HLIVA USTRICOVITÁ
+ LAKTOBACILY so šípkami FORTE, reg. č.
VD/5327/2016. https://www.adc.sk/databazy/produkty/detail/terezia-hliva-ustricovita-laktobacily-589160.html. [cit. 30.9.2021].
			 ADC: TEREZIA HLIVA USTRICOVITÁ
S
RAKYTNÍKOVÝM
OLEJOM,
reg.
č.
OHVBPKV/3061/2014/Ht. https://www.adc.sk/databazy/produkty/detail/terezia-hliva-ustricovita-srakytnikovym-olejom-322031.html. [cit. 30.9.2021].
			 ADC: TEREZIA HLIVA USTRICOVITÁ,
reg. č. BPOVO/1761/2004/Ht. https://www.adc.sk/
databazy/produkty/detail/terezia-hliva-ustricovita-246860.html. [cit. 30.9.2021].
			 ADC: TEREZIA HLIVIAČIK S HLIVOU
USTRICOVITOU + RAKYTNÍK, reg. č. VD/7104/
2016. https://www.adc.sk/databazy/produkty/detail/
terezia-hliviacik-s-hlivou-ustricovitou-rakytnik-934055.html. [cit. 30.9.2021].
			 ADC: WALMARK Hliva ustricová PLUS,
reg. č. ZHHSR/8297/2014. https://www.adc.sk/
databazy/produkty/detail/walmark-hliva-ustricovaplus-192477.html. [cit. 30.9.2021].
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ABSTRAKT
Negatívny vplyv inváznych rastlín na našu
pôvodnú flóru a biodiverzitu vzbudil záujem
ekológov, agronómov, lesných ochranárov
a ďalších odborníkov na biodiverzitu. Za
ostatných približne 20 rokov sa výskum inváznych rastlín zameriava hlavne na hľadanie
spôsobov zamedzenia ich invázie a likvidácie už
invadovaných druhov. Nedostatočná pozornosť
sa venuje možnému využitiu inváznych rastlín
vo farmácii a medicíne. Na Slovensku evidujeme
vyše 282 druhov archeotypov a 634 neofytov.
Z týchto druhov je len malá časť invázna a
36 taxónov cudzokrajných druhov (species)
vzbudzuje obavy EÚ. V zozname inváznych
nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich
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obavy Slovenskej republiky sa nachádza sedem
druhov: Amorpha fruticosa L. – beztvarec
krovitý (Fabaceae), Ambrosia artemisiifolia L.
– ambrózia palinolistá (Asteraceae), Fallopia
sp. (syn. Reynoutria) – pohánkovec – krídlatka
(Polygonaceae), Lycium barbarum L. – kustovnica cudzia (Solanaceae), Negundo aceroides
Moench, (Acer negundo L.) – javorovec jaseňolistý, Solidago canadensis L. – zlatobyľ kanadská a Solidago gigantea L. – zlatobyľ obrovská (Asteraceae). Mnohí odborníci na invazívne
rastliny vyslovujú domnienky ohľadom možného vážneho narušenia biodiverzity, nakoľko
legislatíva v oblasti ochrany biodiverzity je
nedostatočná a často sa ani nedodržiava. Cieľom práce je oboznámiť záujemcov a odborníkov z
oblasti farmácie a prírodných liečiv so základnými

poznatkami, definíciami, pojmami a legislatívou
týkajúcou sa inváznych rastlín a biodiverzity.
Kľúčové slová: biodiverzita; flóra; invázne a
cudzokrajné rastliny; neofyty
ABSTRACT
The negative impact of invasive plants on
our native flora and biodiversity has attracted
the interest of ecologists, agronomists, forest
conservationists and other biodiversity experts.
Over the last 20 years or so, research on invasive
plants has focused mainly on finding ways to
prevent their invasion and eradicate species that
have already invaded. Insufficient attention has
been paid to the potential use of invasive plants
in pharmacy and medicine. In Slovakia, there are
over 282 species of archaeotypes and 634 neophytes. Of these species, only a small proportion are
invasive and 36 taxa of alien species are of concern
to the EU. There are seven species on the Slovak
Republicʼs list of invasive non-native plant species
of concern: Amorpha fruticosa L. (Fabaceae),
Ambrosia artemisiifolia L. (Asteraceae), Fallopia
sp. (syn. Reynoutria) (Polygonaceae), Lycium
barbarum L. (Solanaceae), Negundo aceroides
Moench, (Acer negundo L.), Solidago canadensis
L. and Solidago gigantea L. (Asteraceae). Many
experts on invasive plants are concerned about
the potential for serious biodiversity disturbance, as biodiversity protection legislation is
inadequate and often not even enforced. The
aim of this article is to familiarize interested
and knowledgeable professionals in the field of
pharmacy and natural medicine with the basic
knowledge, definitions of terms and legislation
concerning invasive plants and biodiversity.
Key words: biodiversity; flora; invasive and
alien plants; neophytes

ÚVOD
Súčasná flóra Slovenska, ako aj okolitých krajín,
je tvorená tak z pôvodného rastlinného spoločenstva, ako aj z nepôvodných rastlín, ktoré postupne
prenikali na naše územie už na počiatku prvej
poľnohospodárskej (neolitickej) revolúcie, približne
pred 7000 rokmi najmä z oblasti Stredomoria a
Prednej Ázie. Neskôr po objavení Ameriky a rozvoja
námornej dopravy sa sortiment nepôvodných druhov
prudko začal rozširovať o rastliny z Ameriky, Afriky
a ďalších častí Ázie (Sabo a Turisová, 2021).
Nakoľko len malá časť nepôvodných druhov
sa správa invázne, nebola dlhodobo problematike
inváznych rastlín ako globálnemu problému venovaná pozornosť. Až v roku 1992 dokumenty prijaté
v Rio de Janeiro – Agenda 21 a Dohovor o biologickej diverzite CBD (Convention of Biological
Diversity) odštartovali novú etapu výskumu invázií
a invázneho správania sa druhov, ako aj hľadania
nových účinných postupov ich manažmentu (Eliáš,
2002).
Z časového hľadiska nepôvodné taxóny rastlín,
ktoré prenikli do Strednej Európy od začiatku neolitu
až do objavenia Ameriky nazývame archeofyty, a
tie, ktoré prenikli po roku 1542 ako neofyty (Sabo a
Turisová, 2021).
V odbornej terminológii sa najčastejšie definuje
nepôvodný druh (alebo nižší taxón) ako úmyselne
alebo neúmyselne zavlečený alebo vysadený mimo
svoj prirodzený areál a jeho výskyt je evidovaný
na aspoň jednom prírodnom alebo polo-prírodnom
stanovišti (Blackburn a kol., 2011). O zavlečení
druhov mimo ich pôvodných areálov písali už Charles Darwin a zoológ Charles Elton, ale systematicky sa výskumom invázie a inváznych rastlín začali
vedci venovať až v 90. rokoch 20. storočia (Pyšek,
2018). Problematike niektorých inváznych rastlín
sa nesystematicky venovali mnohí autori, avšak v
publikáciách nepoužívali pojem invázne rastliny.
Najstaršie štúdie o šírení nepôvodných rastlinných
druhov na Slovensku používali termíny „karanténne“
buriny, synantropné alebo adventívne druhy (Sof87

ková, Čistoňová, David, 2019). Prvý zoznam
nepôvodných
cievnatých
rastlín
Slovenska
spracovala Gojdičová, Cvachová, Tarasová (2002).
Novší aktualizovaný zoznam bol vypracovaný v roku
2012 (Medvecká a kol., 2012).
ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA
Biológovia, ktorí študujú rôzne taxóny a ich
prirodzený výskyt v prostredí, vytvorili rôzne
modelové rámce pre popis invázneho procesu, ktorého výsledkom je často až zmätočný rozsah pojmov, termínov a definícií (Blackburn a kol., 2011).
Doteraz najvýraznejší pokus o toto zjednotenie
urobila CBD (Convention on Biological Diversity)
v roku 2002. Vzhľadom k tomu, že jej návrh
terminológie prevzala IUCN (The International
Union for Conservation of Nature – Medzinárodná
únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov), ako
aj Rada Európy (CE 2003) a Európska komisia,
bolo by vhodné, aby táto terminológia bola správne
používaná aj na Slovensku. Na Slovensku sa procesu
zjednotenia terminológie používanej pri štúdiu
nepôvodných druhov fauny a flóry venovali Čejka a
kol. (2014).
Podľa CBD pôvodný druh (native species)
vznikol v danej oblasti bez účasti človeka, alebo sa
do nej dostal nezávisle na ľudskej činnosti z oblasti,
kde je pôvodný. V strednej Európe sa považujú
za pôvodné druhy, ktoré tu existovali od konca
posledného glaciálu (9600 pred Kr.) do začiatku
neolitu (5700 – 4700 pred Kr.). Nepôvodný druh
(alien species, non-indigenous species, nonnative species) je druh, poddruh alebo nižší taxón,
introdukovaný mimo svoj prirodzený, predchádzajúci alebo súčasný areál priamo alebo nepriamo
v súvislosti s ľudskou činnosťou. Invazívny
nepôvodný druh (invasive alien species) je nepôvodný druh, ktorého introdukcia a/alebo šírenie
má negatívny vplyv na pôvodné druhy a ohrozuje
biologickú diverzitu alebo spôsobuje škody rôzneho
charakteru, napr. ekonomické škody. Invázny
nepôvodný druh je nepôvodný druh, ktorý sa šíri
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relatívne veľkou rýchlosťou a na rozsiahlom území,
ale jeho šírenie nemusí ohrozovať biologickú
diverzitu, funkcie ekosystémov, či spoločenstiev
príslušnej bioty. Expanzívny druh (expansive species) je druh v danej oblasti pôvodný, jeho areál sa
však v poslednej dobe zreteľne rozširuje (Keller,
2011).
Prechodne zavlečený druh (angl. casual species)
je druh, ktorý sa vo voľnej prírode pravidelne
nereprodukuje, nevytvára stabilné populácie a jeho
prípadný dlhodobý výskyt je závislý na opakovanom, človekom sprostredkovanom prísune (import),
napr. ľuľok zemiakový, Solanum tuberosum L.
(Solanaceae). Etablovaný (zavlečený) druh (angl.
established species) je nepôvodný druh, ktorý v
danej oblasti bez pomoci produkuje životaschopné
potomstvo, a ktorého ďalšie prežívanie je aj bez prísunu nových jedincov v danej oblasti pravdepodobné. V praxi sa za etablovaný druh považuje
taký druh, ktorý v danej oblasti existuje aspoň tri
generácie (vrátene introdukovanej generácie), alebo
aspoň 25 rokov. V literatúre sa často používa aj výraz
naturalizovaný druh (angl. naturalised species).
Aklimatizovaný druh (angl. acclimatised species)
je druh, ktorý v danej oblasti vo voľnej prírode
produkuje životaschopné potomstvo iba s pomocou
človeka (Čejka a kol., 2014).
Podľa správania sa nepôvodného druhu na novom území rozlišujeme prechodne zavlečené,
zdomácnené a invázne druhy. Prechodne zavlečené
druhy občas na novom území splaňujú, ale
nevytvárajú populácie šíriace sa do okolia a zvyčajne ich rozšírenie je závislé od opakovaných
introdukcií. Zdomácnené nepôvodné druhy sú tie,
ktoré prenikli do voľnej prírody, pravidelne sa
rozmnožujú a vytvárajú stabilné životaschopné
populácie, ktoré len minimálne potláčajú domáce
druhy rastlín (Čejka a kol., 2014).
Podľa Saba a kol. (2011) označujeme ako invázne druhy tie nepôvodné rastliny, ktoré sa šíria na
veľké vzdialenosti a nekontrolovane obsadzujú stále
nové stanovištia.

ZÁKLADNÉ SPÔSOBY INTRODUKCIE
Introdukcia (angl. introduction) je presun druhu
z inej geografickej oblasti mimo jeho pôvodný alebo
súčasný areál priamou alebo nepriamou ľudskou
činnosťou. Úmyselná introdukcia (angl. intentional
introduction) je človekom zámerne spôsobený presun a/alebo vypustenie nepôvodného druhu mimo
jeho prirodzený areál. Neúmyselná introdukcia (angl.
unintentional introduction) sú všetky introdukcie,
ktoré nie sú úmyselné (Keller a kol., 2011).
ZÁKLADNÉ MECHANIZMY INTRODUKCIE
Skôr ako sa stane rastlina inváznou, prechádza jej populácia niekoľkými fázami. Ako prvá
fáza je introdukcia, kedy je druh prenášaný
na nové stanovište tzv. introdukčnou dráhou
(angl. introduction pathway). Introdukčné dráhy
sú človekom sprostredkované procesy, ktoré
napomáhajú pohybu taxónov z jednej oblasti do
druhej. Poznáme tri základné mechanizmy, ktorými môžu nepôvodné taxóny vstúpiť na nové územie: import ako komodita alebo spoločne s komoditou, zavlečenie prenosovým vektorom (dopravné prostriedky) a šírenie bez priameho zásahu človeka (Pyšek, 2018). Tieto mechanizmy dávajú vznik
šiestim hlavným introdukčným dráham: vypustenie (angl. release), únik (angl. escape), kontaminácia (angl. contaminant), náhodný transport
dopravným prostriedkom – čierni pasažieri (angl.
stowaway), transport cez koridor (angl. corridor)
a transport bez pomoci človeka (angl. unaided)
(Hulme a kol., 2008). K uvedenej problematike
invázie vyšších (cievnatých) rastlín sa v ostatnom
období venuje celá rada autorov ako napríklad
Blackburn a kol. (2011), Ružek a Noga (2015).
STRUČNÝ PREHĽAD INVÁZNYCH
NEPÔVODNÝCH RASTLÍN SLOVENSKA
Na Slovensku evidujeme vyše 282 druhov
archeotypov a 634 druhov neofytov (Medvecká

a kol., 2012). Na územie Slovenska sa invazívne
rastliny zvyčajne dostali náhodne alebo zámernou
introdukciou ako okrasné, medonosné alebo liečivé
rastliny. Pri svojej expanzii menili druhové zloženie vegetácie, postupne vytláčajú pôvodne druhy
rastlín a tým znižujú biologickú diverzitu (Saba
a kol., 2011). Podľa Medveckej a kol. (2012) celkový
počet vysoko inváznych rastlín šíriacich sa na
Slovensku je asi 30.
Odborná verejnosť vníma problematiku nepôvodných a inváznych rastlín, zvierat, hmyzu až ako
dôsledok ich negatívneho vplyvu na ekosystém
krajiny, zníženie produkcie poľnohospodárskych
plodín a negatívneho vplyvu na ekonomiku podnikov. Keďže invázne rastliny sa rýchlo expanzívne
šíria, majú tendenciu vytláčať pôvodné druhy a
mnohokrát vytvárajú monokultúrne spoločenstvá,
ktoré na dotknutom území spôsobia úplný zánik
pôvodnej flóry (Ružek a Noga, 2015).
V súčasnosti môžeme označiť ako dotknuté
územie prakticky celé územie Slovenska, a situácia
nie je iná ani v okolitých krajinách. Na Slovensku
sú územia brehov potokov a riek invadované netýkavkou žliazkatou – Impatiens glandulifera DC.
(Balsaminaceae) a pohánkovcom japonským –
Fallopia japonica Houtt. (Polygonaceae). Pôvodné
druhy rastúce na lúkach ako aj ruderálnych
(zanedbaných) plochách sú vytlačované inváznou
zlatobyľou kanadskou – Solidago canadensis L.
alebo zlatobyľou obrovskou – Solidago gigantea
Aiton (Asteraceae). Takmer na celom území Slovenska sa rozšíril turanec kanadský – Conyza
canadensis (L.) Cronq. (Asteraceae). Brehy potokov
a riek sú invadované boľševníkom obrovským –
Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier
(Apiaceae), ktorý sa musí zo zákona likvidovať. V
teplejších oblastiach Slovenska, hlavne v prímestských aglomeráciách sa vyskytuje pajaseň žliazkatý – Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (Simaroubaceae). Dlhodobo vysádzaný a v súčasnosti
tolerovaný agát biely – Robinia pseudoacacia L.
(Fabaceae) patrí k prvým inváznym rastlinám
Slovenska. Rozširuje sa hlavne na neudržiavaných
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poľnohospodárskych plochách, kde sa stáva
dominantným druhom. V kultúrnych plodinách sa
veľmi rozmnožila ambrózia palinolistá – Ambrosia
artemisiifolia L. (Asteraceae) (Mereďa, 2020).
Medvecká a spol. (2012) uvádzajú, že už v roku
2012 sa na Slovensku vyskytovalo takmer tisíc
druhov nepôvodných rastlín, z ktorých asi 3,3 % sa
správa invázne.
LEGISLATÍVA
Narušenie až likvidácia pôvodných biotopov
krajín, ekonomické straty na úrodách, nárast
nákladov na likvidáciu a obmedzovanie invázie
nepôvodných druhov rastlín boli natoľko závažné,
že na úrovni EÚ ako aj na národnej úrovni došlo
k prijímaniu legislatívnych krokov. Nariadenie
EÚ 1143/2014 článok 3. odseku 2 definuje invázny
nepôvodný druh jednoducho ako druh, o ktorom sa
zistilo, že jeho introdukcia alebo šírenie ohrozuje
biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby.
Toto nariadenie definuje invázny nepôvodný druh
vzbudzujúci obavy Únie ako invázny nepôvodný
druh, ktorého nepriaznivý vplyv sa považuje za taký, ktorý si vyžaduje spoločnú činnosť na úrovni
Únie. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ)
2016/1141 z 13. júla 2016 uviedlo zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy
Únie, upresnený vykonávajúcim nariadením Komisie 2019/1262 z 25. júla 2019. Na zozname
inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich
obavy Únie sa v súčasnosti nachádza 30 druhov
živočíchov a 36 druhov rastlín. Z tohto počtu
zatiaľ nebol výskyt v prírode na území Slovenska
zaznamenaný pri 15 druhoch živočíchov a 31
druhoch rastlín. Preto v nadväznosti na vyššie
uvedené predpisy sa definuje invázny nepôvodný
druh vzbudzujúci obavy Slovenskej republiky ako
iný invázny nepôvodný druh vzbudzujúci obavy
Únie, v prípade ktorého sa SR na základe vedeckých
dôkazov domnieva, že jeho uvoľnenie a rozšírenie i
v prípade, ak nie je úplne overené, má na jeho území
alebo jeho časti významný nepriaznivý vplyv, ktorý
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si vyžaduje opatrenia na úrovni Slovenskej republiky
(URL1).
Postupy a opatrenia týkajúce sa prevencie
a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych
nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov rieši Zákon č. 150/2019 Z. z. V tomto
zmysle Príloha č. 1. Nariadenia vlády č. 449/2019
Z. z., platná od 1. januára 2020, uvádza: Zoznam
inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky, v ktorom sa nachádza sedem druhov: Amorpha fruticosa L. –
beztvarec krovitý (Fabaceae), Ambrosia artemisiifolia
L. – ambrózia palinolistá (Asteraceae), Fallopia
sp. (syn. Reynoutria) – pohánkovec (krídlatka)
(Polygonaceae), Lycium barbarum L. – kustovnica
cudzia (Solanaceae), Negundo aceroides Moench
(Acer negundo L.) – javorovec jaseňolistý, Solidago
canadensis L. – zlatobyľ kanadská a Solidago
gigantea Aiton – zlatobyľ obrovská (Asteraceae)
(URL2).
Samozrejme, že na Slovensku sa nachádza
omnoho viac inváznych rastlín, ktoré významne
negatívne pôsobia na pôvodnú biontu, ale nie sú
uvedené v tomto zozname. Mnohé pravdepodobne
nie sú v zozname uvedené, nakoľko zaradenie druhu znamená aj celý rad povinností štátu, úradov,
ako aj rôznych právnických a fyzických osôb,
súvisiacich s ich prevenciou šírenia a odstraňovania, na ktoré nie sú dostatočné prostriedky a ich
zaradenie do tohto zoznamu by bolo formálne. Na
druhej strane najnovší zoznam inváznych rastlín
vzbudzujúcich obavy EÚ neuvádza u nás veľmi
problematickú ambróziu palinolistú, beztvarca
krovinatého, pohánkovce (Fallopia sp.), kustovnicu
cudziu a zlatobyle (S. canadensis a S. gigantea).
Oboznámenie sa s úradnými predpismi, vyhláškami a zákonmi SR a EÚ týkajúcich sa inváznych
rastlín je možné na stránke Ministerstva životného
prostredia SR (URL1).
Podľa Mereďu (2020) slovenská, ale aj európska
legislatíva rieši zatiaľ asi 30 inváznych taxónov
(druhov), ale len v SR je ďalších minimálne 340
zdomácnených taxónov, z ktorých sú mnohé

minimálne lokálne invázne. Autor uvádza, že
zákony, predpisy a vyhlášky o inváznych druhoch
sú asi najignorovanejšie v celej legislatíve SR.
Podrobnejšie informácie a prehľad významnejších
inváznych rastlín, ktoré sa vyznačujú potenciálnym
farmakoterapeutickým, alebo iným využitím budú
sumarizované v druhej časti tejto práce.
ZÁVER
Invázia rastlín je sprostredkovaná hlavne antropogénnou činnosťou a má výrazný vplyv na
biodiverzitu, ekonomiku poľnohospodárskej a lesníckej produkcie, ako aj vplyv na zdravie
obyvateľstva daného regiónu (napr. alergie na
peľ inváznych rastlín). Výskum invázie a výskum
vlastností inváznych rastlinných druhov je zameraný najmä na výskum ich vplyvu na biodiverzitu
daného územia, na cesty invázie, na možnosti a
spôsoby zamedzenia, zníženie rýchlosti invázie,
elimináciu, likvidáciu už vyskytujúcich sa inváznych rastlín. Na druhej strane inváznym rastlinám
sa venuje len minimálna pozornosť z hľadiska ich
potenciálneho využitia v poľnohospodárstve, v
potravinárskom, farmaceutickom či krmovinárskom
priemysle. Táto práca mala za cieľ oboznámiť
záujemcov a odborníkov z oblasti farmácie a
prírodných liečiv so základnými poznatkami,
definíciami, pojmami a legislatívou týkajúcou sa
inváznych rastlín a biodiverzity. Zároveň vytvorí
prehľad možného využitia inváznych rastlín ako
liečivých rastlín alebo ako zdroj biologicky účinných
či inak prospešných látok.
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ABSTRACT
Epilepsy is a worldwide neurological disease with a characteristic feature of the
seizure development activity in one or both
brain hemispheres, which can be suppressed
by antiepileptic drugs. The main intention of
pharmacotherapy is to improve the life quality
of patients by partially or completely reducing
the number of seizures and minimizing side
effects, drug interactions and contraindications.
These demands are met by a newer generation of
antiepileptic drugs including perampanel (PER).
The aim of the study was to analyse a group of 43
outpatients treated with PER. PER has been used
as the first adjuvant antiepileptic drug during
12 months and the gathered data were evaluated
focusing on the efficacy and drug safety. Our
results indicated that the highest effect of PER
was achieved after a maximum of one previous
monotherapy (88.4 % of patients). The results
have also shown a high PER potential as the 1st

add-on antiepileptic drug in complete or partial
seizure reduction during polytherapy with the
correctly indicated antiepileptic drug in optimal
dose, especially for the treatment of drug-resistant
epilepsy already after 6 month therapy. Twenty
patients (47.3 %) showed seizure-free status
after 12 months of PER therapy and a seizure
reduction by more than 50 % was indicated in
fifteen patients (34.1 %). The most commonly
concomitant antiepileptic drug with PER was
levetiracetam (51.2 %). PER has showed a broadspectrum effect on both focal and generalized
seizures with one tablet per day being sufficient.
The concomitant use of dietary supplements with
magnesium during PER therapy is recommended
as an additional treatment of epilepsy (68.8 % of
patients in our study). PER could be indicated
as the drug with a safe profile and minimal side
effects reported in 14 % of our patients.
PER is considered a quality antiepileptic
drug helping patients to live actively despite the
diagnosis of epilepsy.
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INTRODUCTION
Epilepsy is a serious neurological disease
affecting more than 70.000.000 people worldwide
(Devinsky et al., 2018). The disease is a manifestation of spontaneously recurrent seizures with associated cognitive, psychosocial and behavioural
deficits (Simmatis et al., 2020). The pathophysiology
of epileptic seizures is based on abnormal activity
of brain neurons with hyperexcitability attributed
to an imbalance between excitation and inhibition
(Marafiga, Pasquetti, Calcagnotto, 2020).
For the treatment of epileptic seizures, the so-called neuromodulating drugs, better known as antiepileptics (AEs), are indicated (Švihovec et al., 2018).
The treatment strategy is based on monotherapy,
which is associated with lower incidence of drug
interactions. The drug is titrated over weeks until
the seizures are reduced. In case of treatment failure,
an alternative antiepileptic is selected. Polytherapy
is a common treatment strategy for patients with
antiepileptic drug-resistant epilepsy (Donáth, Kuchar,
Sýkora, 2000; Lee et al., 2019). Several types of
mechanisms of AEs are recognized. The action of
the AE takes place on three levels – by reducing the
increased irritability of the presynaptic neuron and
neurotransmitter release, by reducing the excitability of the postsynaptic neuron by affecting glutamate
receptors N-methyl-D-aspartate (NMDA) or
α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic
acid (AMPA) and by influencing the inhibitory
interneuron. Perampanel (PER) is a first-in-class
non-competitive selective antagonist of the ionotropic glutamate receptor AMPA on the postsynaptic
part of the neuron. PER is indicated as an adjuvant
treatment of focal or generalized epilepsy (tonicclonic) (Švihovec et al., 2018). AMPA antagonism
provides a PER anxiolytic diazepam-like effect
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(Bektas, Arslan, Alyu, 2020). Emergencies are mild,
especially drowsiness, dizziness and irritability.
Perampanel belongs to new generation of AEs and
is approved for patients older than 12 years for the
treatment of focal and generalized tonic-clonic
seizures (French et al., 2015). The recommended dose range is 4 to 12 mg each day at bedtime (Swiderska et al., 2017). Perampanel has been registered in
Slovakia as Fycompa® since 2012 (ADC, 2020b).
The aim of the study was to process the data
from 43 patients taking the antiepileptic drug PER
as the first adjunctive antiepileptic drug. The results
summarize the PER effect after 6 and 12-month
therapy with the assessing of side effects (SEs) and
drug safety.
MATERIAL AND METHODS
Analysed file
Our tested group consisted of 43 patients of both
sexes suffering from both types of epilepsy treated by
polytherapy PER as the first adjunctive antiepileptic drug. We selected a sample of patients from
medical records who met the following conditions:
they were pre-treated with 1 – 2 antiepileptic drugs
as monotherapy and they have used PER for more
than 12 months. The results of the research had
been presented until June 2020. The patients are still
supervised at a neurological outpatient clinic.
Analysis of clinical cases
This was followed by a phase of PER evaluation
based on the previous monotherapy type, on determining the use of magnesium (Mg) as an adjunctive treatment for epilepsy, on specifying the
most common concomitant antiepileptic drug
administered with PER, and on determining the SEs
of the medication.
RESULTS AND DISCUSSION
Our study was conducted with totally 43 patients
comprising of 58.1 % men and 41.9 % women.
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Table 1: Types of antiepileptic drugs used in the two previous monotherapies
1st previous monotherapy

2nd previous monotherapy

Patient 1

valproate

levetiracetam

Patient 2

zonisamide

lamotrigine

Patient 3

valproate

levetiracetam

Patient 4

topiramate

levetiracetam

Patient  5

valproate

topiramate
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The average age was 30.65 years. We classified the
analysed group according to the age at which the first
epileptic seizure with the subsequent diagnosis of
epilepsy occurred. The most frequent age of the first
seizure in patients was 9 – 40 years (60.4 %). In 20.9
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% the seizure occurred at age of 0 – 18, in 14 % at
age of 41 – 60 and the first epileptic manifestation
was recorded in 4.7 % patients older than 61 years
(see Graph 1). The proportion of patients treated
with PER for focal epilepsy to patients treated for
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Table 2: Forms of dietary Mg supplements
18
60,0 %
Number of patients (pcs)
Number of patients (%)
10
33,3
%%
18
60,0
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tablets
Effervescent
granules
Effervescent granules
Completely
Completely

10
2
2
30
30

6,733,3
% %
6,7 %
100 %
100 %
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generalized epilepsy was 62.8 % to 37.2 %. In our
study, we recorded a higher proportion of focal
epilepsy treatment in comparison to women (39.5 %
versus 23.3 %). However, generalized seizures were treated with PER equally in both genders (18.6 %
and 18.6 %) (see Graph 2).
According to Jaramillo et al. (2020), an important factor in epilepsy therapy is the early introduction of the adjunctive drug PER to increase the
effectiveness of the therapy. PER has a more favourable profile, especially in the case of its introduction
after one to two previous monotherapies. Based on
their cross-sectional study, a higher percentage of
seizure-free patients appeared especially in patients
with one previous monotherapy. Our results (see
Graph 3) also confirm the results of this study,
because we found higher percentage of patients with
one previously failed monotherapy than two previous monotherapies in the ratio of 88.4 % of patients (one previous monotherapy) to 11.6 % (two
previous monotherapies). It is important to note
that all five patients in the group who had received
two previous monotherapies qualified the reduction
of seizures to less than 50 %. Half of our patients
reported levetiracetam (LEV), 26.3 % lamotrigine
(LTG), 13.2 % lacosamide (LCM), 7.9 % topiramate
(TPM) and 2.6 % zonisamide (ZNS) as their first
monotherapy (see Graph 4). The pharmacotherapy
of five patients treated with two previous monotherapies is presented in Table 1. The main reasons for
changing their pharmacotherapy was the unsuccessful
seizure reduction and the SEs of the used drugs.
PER is effective especially when it is added as
the first adjunctive AE in polytherapy. At the optimal dose (6 mg/day) and disregarding the PER
combined with another AE, it demonstrates a
favourable efficacy profile and safety with high
seizure reduction. Our results are consistent with
the results of a cross-sectional study by Jaramillo et
al. (2020). In this study, PER demonstrated a good
efficacy and safety profile when used at a median
dose of 6 mg/day. In our study, the same doses
were used in 60.4 % of patients (see Graph 5). An
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important factor in successful therapy is the PER dose
determination by slow titration. Over 2 – 3 weeks the
attending physician increases the dose of PER by 2
mg to achieve the desired result. Failure to comply
with these measures may result in the most common
SEs, such as dizziness and drowsiness.
Yuen and Sander (2012) reported that magnesium deficiency (Mg) in the body could increase the
number of seizures and low Mg concentration causes
the generation of spontaneous epileptiform shocks.
Mg is a modulator of epileptic seizure activity because it has the ability to antagonize the glutamate
receptor NMDA excitation. Mg is an essential
nutrient, which must be supplied daily, as the body
cannot produce it. Saghazadeh et al. (2015) and Yuen
and Sander (2012) reported that patients with epilepsy
had lower Mg levels in the blood in comparison
to people without epilepsy. Yary et al. (2016) and
Osborn et al. (2016) documented the justification of
higher Mg intake, which is associated with a lower
incidence of epilepsy, and therefore they recommend
Mg as an additive treatment for epilepsy. In our study, 69.8 % of patients took Mg regularly (see Graph
6), whereas the most common dosage form they
used were tablets (60.0 %) and effervescent tablets
(33.3 %), two patients were taking effervescent
granules (see Tab. 2). Most of these patients reported
a significant reduction of seizures and stress activity.
It could be due to indirect effect of Mg on epilepsy.
Our results are consistent with the results of several
authors (Yuen and Sander, 2012; Saghazadeh et al.,
2015; Yary et al., 2016; Osborn et al., 2016).
The most commonly used antiepileptic drug in
polytherapy with PER as the first add-on was LEV.
Chung et al. (2017) demonstrated better efficacy of
PER in polytherapy with LEV or TPM. In our study,
51.2 % of patients used LEV with PER, 25.6 % of
patients LTG with PER, 11.6 % of patients LCM with
PER, 9.3 % TMP with PER and only one patient (2.3
%) used PER in combination with ZNS (see Graph
7).
In our study, 86 % of patients during therapy did
not observed any SEs. On the other hand, 7 % of
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Graph 8: Side effects during PER treatment

Graph
8: effects
Side effects
PER treatment
Graph
8: Side
duringduring
PER treatment
4,7%

2,3%
4,7%
7,0%
2,3%

7,0%

Without SEs

86,0%

86,0%

Dizziness
Without SEs
Depression
Dizziness
Drowsiness
Depression

Drowsiness

Graph 9: Average efficiency of PER treatment after 12 months (both types of epilepsy)
Graph 9: Average efficiency of PER treatment after 12 months (both types of epilepsy)

18,6%
Reduction of seizures by less than
50 %

47,3%
34,1%

Reduction of seizures by more
than 50 %
Seizure-free condition

99

Graph 10: Comparison of the efficacy of PER treatment after 6 and 12 months –
focal epilepsy
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patients reported drowsiness and 4.7 % of patients
observed dizziness (see Graph 8). These SEs could be
related to rapid PER dose titration or dose omission.
One patient (2.3 %) has suffered from depression for
some time. Brandt et al. (2020) reported that SEs
occurring with PER treatment correspond to a safe
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drug profile. Incidence of SEs of drugs in our patients
was in accordance with the results of studies by
Jaramillo et al. (2020) and Alsaadi, Kassie, Servano
(2019).
An important aspect of PER therapy, as the first
add-on therapy for patients with epilepsy, is its high

effectiveness. We evaluated the seizure reduction of
a seizure-free state after 6 and 12 months depending
on the type of epilepsy. Completely seizure-free were
47.3 % of patients after 12-month therapy with PER.
A reduction in seizures by 50 % was found in 34.1 %
patients and a reduction in seizures by less than 50 %
was observed in 18.6 % patients (see Graph 9).
After 6-month therapy with PER, 33.3 % of
patients with focal epilepsy were free of seizures.
After 12 months, treatment with PER increased the
number of patients seizure-free (44.5 %). Our results
are consistent with the results of the study by Pascarella et al. (2020), who reported similar findings. After
6 months of PER therapy, 35.9 % of patients were
seizure-free, however, after 12 months the number
of patients without seizures did not increase. The
authors refer to high efficacy and control of seizures
in focal epilepsy after PER therapy. Our results after
6-month therapy showed a reduction of more than
50 % of seizures in 40.8 % of patients. An important
finding was reduction (by 7.4 %) of seizures by less
than 50 % after 12 months in comparison to 6-month
PER therapy (see Graph 10).
By analysing the number of generalized seizures,
a similar trend with PER treatment was observed.
We detected the increased number of seizure-free patients during the observation period (37.5 % versus
50.0 %). An important reduction in number of seizures by more than 50 % in 31.3 % of patients after 12
months of PER use was indicated. A decrease in the
number of patients whose seizures were reduced by
less than 50 % amounted to 18.7 % after 12 months
(see Graph 11).
These results are in accordance with results in the
number of seizures in focal epilepsy. Similar results
were reported in the retrospective study of Alsaadi,
Kassie, Servano (2019). A reduction in the number
of seizures after 6 months was observed in 38 % of
patients, which is in line with our results. Guitiérrez,
Román, Albert (2020) also confirmed a decrease in
the frequency in attacks of generalized epilepsy after
PER treatment as the first adjunctive treatment in
period 6 – 12 months.

CONCLUSION
Perampanel is the drug of the newer generation
of antiepileptic drugs. In a suitable polytherapy
with an optimal dose of the AE, PER represents a
possibility for a better and fuller epileptic patient’s
life quality. We found that the highest effect of PER
treatment was achieved with the addition of PER after
a maximum of one previous monotherapy. PER has
a high potential for complete or partial reduction of
seizures in polytherapy, especially in the treatment
of drug-resistant epilepsy already after 6 months of
the treatment. In our study, PER has showed to be an
effective drug with minimal side effects.
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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 alebo zuzana.holeckova@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.
Názvoslovie a terminológia. V texte je potrebné
používať štandardné slovenské názvoslovie v zmysle
platných odporúčaní IUPAC. Detailné inštrukcie pre
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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 vyhnúť sa
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.
V texte treba rozlišovať pojmy „liečivo“ a „účinná
látka“. „Účinná látka“ je látka alebo zmes použitá
ako vstupná surovina pri výrobe lieku, ktorá sa po
skončení výrobného procesu lieku stane liečivom.
„Liečivo“ je chemicky jednotná alebo nejednotná
látka ľudského, rastlinného, živočíšneho alebo
chemického pôvodu, ktorá je nositeľom biologického
účinku využiteľného na ochranu pred chorobami,
na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na
ovplyvňovanie fyziologických funkcií.
Pre lieky sa uvádza firemný názov a držiteľ
registrácie, resp. výrobca a krajina (pri ich prvom
použití), Príklad: Panadol Junior (GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Česká
republika), IMMODIN (IMUNA PHARM, a.s.,
Slovensko), Azibiot (KRKA, d.d., Novo mesto,
Slovinsko).
Fotografie, obrázky, grafy. Aby sa vyhlo
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prípadným nepresnostiam či chybám, odporúčame
zaslať fotografie, obrázky a grafy zvlášť v osobitnej
prílohe (aj v prípade, že ich už autori majú v texte) a
uviesť zdrojový program, v ktorom boli vypracované
(napr. tabuľka – MS Word, graf – MS Excel). V texte
sa uvádza odkaz na príslušnú fotografiu, obrázok a
graf, napr. (viď obr. 1). Odkaz sa uvedie aj vtedy, keď
autor zašle fotografie, obrázky a grafy iba v prílohe,
aby bolo jasne označené miesto, kde sa má príslušná
fotografia, obrázok alebo graf v texte nachádzať.
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 čiernobielej 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 (Times
New Roman 10). Obrázky, fotografie a grafy majú
byť orámované, priebežne očíslované a má k nim byť
pripojený príslušný text týkajúci sa obsahu a prípadne
aj zdroja. 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 je kvôli prípadným technickým
komplikáciám potrebné vyhotoviť v programe MS
Word (nesmú byť do textu vložené ako obrázok).
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 sa uvedie názov v jazyku anglickom, ktorý
má byť stručný a výstižný (veľké tučné písmená,
veľkosť písma 14, zarovnanie na stred). Pod názvom
sa uvádzajú celé mená autorov (priezvisko, krstné
meno/mená), 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
Vyžaduje sa abstrakt v angličtine (tučné písmo,
veľkosť 12). Jeho dĺžka by nemala presiahnuť 250
slov. Abstrakt stručne prezentuje cieľ a relevantnosť
štúdie, základné postupy, hlavné zistenia a vyvodené
závery. Zdôrazňuje nové a dôležité aspekty štúdie a
pozorovaní.
Key words: Kľúčové slová (3−10) sa uvádzajú
v slovenskom resp. českom a v anglickom jazyku
v abecednom poradí pod abstraktom, od ktorého
sú oddelené jedným voľným riadkom. Oddeľujú sa
bodkočiarkou.

ÚVOD
Uvádza sa stručný prehľad problematiky.
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 vyhnúť
sa 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,
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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...).
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 (od
najstaršej po najnovšiu).
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
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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.
Vetulani, J.: Drug addiction, part II. Neurobiology
of addiction. Pol. J. Pharmacol., 2001, 53 (4), 303 –
317.
Pri zdrojoch v slovenskom alebo českom jazyku
je potrebné do hranatej zátvorky uviesť názov článku/
knihy a i.
Zummerová, A., Kolesárová, M.: Adherencia
pacientov k liečbe reumatoidnej artritídy [Adherence
of patients to the therapy of rheumatoid arthritis].
Folia Pharmaceutica Cassoviensia, 2020, 2 (3), 69 –
78.
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–
67.
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 activity
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.
Pri zdroji v slovenskom/českom jazyku sa uvádza
[cit. 2021-01-30].
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.

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

KAZUISTIKY
Publikujú sa aj články, ktoré prezentujú správy
o výnimočnom prípade určitého liečiva, resp.
substancie či zmesi a jej neobvyklého účinku alebo
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