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EDITORIÁL

Milí čitatelia,
pri príležitosti sedemdesiateho výročia vzniku Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach dostávate do rúk prvé číslo univerzitného vedeckého časopisu Folia Pharmaceutica
Cassoviensia, prostredníctvom ktorého by sme radi preniesli odborné vedomosti z oblasti farmácie
a biomedicíny širokej verejnosti.
Hlavným podnetom pre vznik nového časopisu bolo dať možnosť nielen vedeckým pracovníkom
uverejňovať vedecké práce, prehľadové články, kazuistiky z lekárenskej a klinickej praxe, ale publikovať
aj pôvodné práce a významné vedecké príspevky študentov magisterského a doktorandského štúdia
z oblasti farmácie a biomedicíny. V časopise budú uverejňované odborné príspevky z oblasti všetkých
farmaceutických a biomedicínskych disciplín, prostredníctvom ktorých autori aktívne prispejú
k rozvoju odboru farmácie.
Poslaním Folia Pharmaceutica Cassoviensia je prenášať do vedomia nielen farmaceutických vrstiev
najnovšie vedecké poznatky a odborné skúsenosti vydávaním kvalitných vedeckých príspevkov.
Pevne verím, že tento univerzitný vedecký časopis sa stane prirodzenou súčasťou tvorivého
prostredia pracovníkov v oblasti farmácie a biomedicíny nielen na Univerzite veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach, ale aj na iných univerzitách, fakultách a vedeckých inštitúciách v Slovenskej
republike a v zahraničí.
V súčasnosti sú príspevky v novom časopise uverejňované v slovenskom, českom a anglickom
jazyku. Ambíciou časopisu je stať sa periodikom, v ktorom budú publikované príspevky len v jazyku
anglickom.
Nezastupiteľnú úlohu na formovaní obsahu, smerovaní a v neposlednom rade aj na kvalite časopisu
majú členovia redakčnej rady, ale aj autori príspevkov, recenzenti a čitatelia.
Na tomto mieste by som sa chcela poďakovať všetkým autorom príspevkov, ktorí svoje príspevky
zaslali a oponentom za ich odborné posúdenie prác. Ďakujem všetkým, ktorí sa výrazne podieľali
na tvorbe prvého čísla, ktoré je výnimočnou udalosťou plnou očakávaní pri vykročení na cestu
formovania jeho vlastnej identity.
Univerzitnému časopisu želám dlhý a zdravý život, neustály odborný a vedecký rast, uverejňovanie
kvalitných a aktuálnych vedeckých článkov a spokojných čitateľov.

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
šéfredaktorka časopisu

EDITORIAL

Dear readers,
on the occassion of the 70th anniversary of the establishment of The University of Veterinary
Medicine and Pharmacy in Košice you have opened the 1st issue of Folia Pharmaceutica Cassoviensia,
the university scientific journal, through which we would like to transfer the professional knowledge
from the fields of pharmacy and biomedicine to the general public.
The main impulse to launch a new journal was not only to give the scientists an opportunity to
publish scientific studies, review articles, case studies from the pharmaceutical or clinical practice,
but also publish the original studies and significant scientific articles of students of the master and
doctoral programmes in the fields of pharmacy and biomedicine. The journal will accept articles in
the field of all pharmaceutical and biomedicinal disciplines, through which the authors will actively
contribute to the development of pharmacy.
The mission of Folia Pharmaceutica Cassoviensia is to communicate the latest scientific knowledge
or professional skills not only to the pharmaceutical community, but also other communities, by
publishing scientific articles of a high quality.
I strongly believe that the new university scientific journal will become a part of the employees’
creative environment from the fields of pharmacy and biomedicine not only in the University of
Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, but also in other universities, faculties or scientific
institutions in the Slovak Republic and abroad.
At the present, the journal articles are published in Slovak, Czech or English language. The ambition
of the journal is to become a periodical publishing articles only in English.
Members of editorial board, but also authors of the articles, reviewers and readers have an
irreplacable role in forming the content, progress and also quality of the journal.
Here I would like to sincerely thank all authors who submitted their articles and all reviewers
for their professional reviewing of the submitted studies. I also thank everyone who significantly
contributed to the creation of the first issue, which is an extraordinary occasion full of expectations
while setting off the journey of forming its own identity.
I wish the university journal long and healthy life, the continuous professional and scientific growth,
publishing up to date articles of a high quality and many satisfied readers.

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Editor-in-Chief
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LIEČIVÉ RASTLINY S OBSAHOM BERBERÍNU
A ICH FARMACEUTICKÝ POTENCIÁL
MEDICINAL PLANTS CONTAINING BERBERINE
AND THEIR PHARMACEUTICAL POTENTIAL
Labaš, J., Eftimová, J., Kurhajec, S.
Katedra farmakognózie a botaniky
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, Košice
Slovenská republika

jarmila.eftimova@uvlf.sk

ABSTRAKT
Fytoterapia patrí medzi neoddeliteľné časti
súčasnej medicíny. Napriek silnému rozvoju
syntetických liekov sú liečivé rastliny veľmi často
využívané a vedcami stále podrobnejšie rozoberané
vďaka svojej pestrej skladbe aktívnych zložiek
a sľubným účinkom pri ťažkých ochoreniach,
akým je napríklad rakovina. Toto ochorenie je
charakteristické vytváraním nádorov, ktoré sú
procesom angiogenézy nútené vytvárať si cievy
na svoje zásobenie. Cieľom predloženej štúdie
bolo zhrnutie existujúcich vedeckých poznatkov
a klinických štúdií zaoberajúcich sa účinkami
Berberis vulgaris, ako aj jeho hlavného alkaloidu
berberínu.
Experimentálnymi
meraniami
bola zistená približná koncentrácia berberínu
nachádzajúceho sa v rastlinných drogách, ako
aj v extraktoch z nich pripravených. Nameraný
percentuálny obsah berberínu predstavoval

0,02 %, čo predstavuje množstvo alkaloidu,
ktoré sa bežne vyskytuje aj v iných alkaloidných
rastlinách. Hlavným cieľom našej štúdie bolo
zhodnotenie stupňa iritácie a vplyvu berberínu
na angiogenézu. Pripravený etanolový extrakt
bol testovaný v podmienkach in vivo na
kuracej chorioalantoickej membráne. Na CAM
(chlorioalantoická membrána) boli aplikované
extrakty v dvoch objemoch (20 μl a 200 μl). Pri
použití 20 μl extraktu z kôry Berberis vulagris
neboli pozorované žiadne známky iritácie ani
vplyvu na angiogenézu, avšak pri použití 200 μl
boli antiangiogénne účinky berberínu potvrdené
rozkladom ciev. Tieto výsledky môžu prispieť
k ďalšiemu rozvoju terapeutických postupov pri
liečbe ochorení spojených s angiogenézou.
Kľúčové slová: angiogenéza; berberín;
Berberis vulgaris; chorioalantoická membrána
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ABSTRACT
Phytotherapy is an inseparable part of modern
medicine. Despite the strong development of
synthetic drugs, medicinal plants are very often
used by scientists due to their varied composition
of active ingredients and the promising eﬀect
on severe illnesses like cancer. This disease is
characterized by formation of tumours which
are forced to form new vessels for their supply
by the process of angiogenesis. The aim of this
study was to summarize the existing scientiﬁc
knowledge and clinical studies dealing with the
eﬀects of Berberis vulgaris and its major alkaloid,
berberine. Experimental measurements revealed
the approximate berberine concentration found
in herbal drugs as well as the extracts prepared
from them. The measured berberine content was
0.02 %, which is the amount of alkaloid commonly
found in other alkaloid plants. The main aim of
our study was to evaluate the degree of irritation
and the eﬀect of berberine on angiogenesis.
Ethanolic extract was tested in vivo on the chicken
chorioallantoic membrane (CAM) and was
applied in two volumes of 20 μl and 200 μl. Using
the 20 μl extract, no signs of irritation or eﬀect on
angiogenesis were observed, but using the 200 μl
extract, anti-angiogenic eﬀect of berberine was
conﬁrmed by the extensive vessel death. These
results can contribute to the further development
of therapeutic procedures for the treatment of
angiogenesis-related diseases.
Key words: angiogenesis; berberine; Berberis
vulgaris; chorioallantoic membrane
ÚVOD
Liečivé rastliny boli neoddeliteľnou súčasťou
tradičných medicín už pred dávnymi rokmi a rastliny
s obsahom berberínu neboli žiadnou výnimkou.
Pre svoje výrazné protizápalové a antimikrobiálne
účinky boli zaradené do mnohých receptúr tradičnej
8

čínskej, ale aj ajurvédskej medicíny už pred
niekoľkými tisícročiami. V našich zemepisných
šírkach je najrozšírenejšou a najdostupnejšou
rastlinou s obsahom berberínu dráč obyčajný
(Berberis vulgaris L.) z čeľade Berberidaceae.
V súčasnosti už existuje mnoho klinických štúdií,
ktoré sa zaoberajú účinkom berberínu na ľudský
organizmus. Štúdie potvrdili jeho potenciál pri liečbe
cukrovky, znižovaní cholesterolu, protizápalové
a antimikrobiálne pôsobenie, ale aj účinky
na rakovinové ochorenia s priamym pôsobením
na nádorové tkanivá. Najmä vďaka protirakovinovým
účinkom na seba v posledných rokoch strháva veľkú
pozornosť, nakoľko rakovina je v súčasnosti ochorenie
s veľmi vysokým percentom úmrtnosti. Mnoho
z týchto štúdií je uskutočňovaných iba na izolovaných
bunkových kultúrach alebo na zvieratách, pričom
údaje z klinických skúšok sú nedostatočné a preto je
potrebné naďalej sa venovať výskumom podobného
charakteru s cieľom získať ďalšie klinické údaje.
Hlavným cieľom našej štúdie bolo z rastliny
Berberis vulgaris L., ktorá rastie na Slovensku
a obsahuje berberín, pripraviť extrakt, kvantitatívne
stanoviť koncentráciu berberínu a potvrdiť
antiangiogénny účinok na modeli kuracej
chorioalantoickej membrány (CAM).
MATERIÁL A METÓDY
Rastlinný materiál a príprava extraktov
Do experimentu sme použili 2 vzorky vnútornej
kôry Berberis vulgaris. Jedna vzorka bola zakúpená
vo forme vysušenej kôry a druhá vzorka pochádzala
zo zberu vykonaného v obci Suchá Dolina v novembri
2017. Získaná kôra bola rozdrobená na menšie časti
a sušila sa voľne na vzduchu pri teplote 25 oC po dobu
1 týždňa. Etanolové extrakty Berberis vulgaris cortex
boli pripravené maceráciou kôry v 96 % etanole po
dobu 1 týždňa. Extrakty boli následne aplikované na
sklíčka, resp. do kruhov v CAM.
Kvantitatívne stanovenie berberínu
Sklíčka s naadsorbovaným extraktom

boli

postupne premývané 6 ml acetátového tlmivého
roztoku s pH 3,6. Po kvantitatívnom prenesení
extraktu zo sklíčok do roztoku bol pridaný roztok
brómkrezolovej zelenej o koncentrácii 0,03 %
v objeme 6 ml. K dispozícii bola brómkrezolová
zelená v pevnom práškovom skupenstve, z ktorého
bolo potrebné pripraviť roztok s koncentráciou 0,03
%. Nakoľko je daná látka málo rozpustná vo vode, ako
rozpúšťadlo bol zvolený etanol a pripravený roztok
bol pridaný ku vzorke s pufrom. Takto zmiešané
roztoky boli ponechané v kľude počas 30 minút
za občasného premiešania. Potom bol pripravený
roztok premiestnený do oddeľovacieho lievika, kde
bol vytrepávaný s 10 ml chloroformu po dobu 2
minút. Spodná vrstva bola oddelená po 10 minútach.
Extrakcia pokračovala a bola trikrát zopakovaná,
pričom získané extrakty boli zmiešané v odmernej
banke. Získané extrakty boli analyzované použitím
spektrofotometra pri vlnovej dĺžke 418 nm. Rovnaký
postup bol opakovaný aj v prípade druhej vzorky.
Na pomoc pri stanovení koncentrácie pripravených
roztokov bola zostrojená kalibračná krivka. Pripravilo
sa 5 chloroformových roztokov berberínu s objemom
25 ml o koncentrácii 40 μg.ml–1, 10 μg.ml–1,
8 μg.ml–1, 6 μg.ml–1, 4 μg.ml–1 a 2 μg.ml–1. Na základe
nameraných hodnôt absorbancie týchto roztokov s
rôznymi koncentráciami bola zostrojená kalibračná
krivka. Absorbancie boli merané pri vlnovej dĺžke
418 nm (Li a kol., 2015).
Príprava vajec
Čerstvo znesené oplodnené vajcia z neďalekej
liahne boli očistené 60 % etanolom od všetkých
organických zvyškov. Pomocou ihly bola vytvorená
v škrupine vajec malá dierka, prostredníctvom
ktorej bol z vajíčka odsatý albumín v objeme 2 ml s
cieľom získať priestor na ďalšiu manipuláciu. Takto
upravené vajcia boli vložené do inkubátora, v ktorom
bola teplota nastavená na 37 ± 0,5 oC a relatívna
vlhkosť dosahovala 62,5 ± 7,5 %. V ďalšom kroku sa
do vajec vyrobil otvor o priemere 1,5 – 2 cm. Pomocou
pinzety sa opatrne odstránila Charta papiracea, čím
došlo k odhaleniu CAM. Na obnaženú membránu boli

Tab. 1: Číselné časovo-závislé skóre iritácie podľa
Luepkeho (1985)
Efekt

Skóre
0,5 min.

2 min.

5 min.

Hyperémia

5

3

1

Hemorágia

7

5

3

Koagulácia

9

7

5

Tab. 2: Klasiﬁkácia kumulatívneho skóre v CAM teste
podľa Luepkeho (1985)
Kumulatívne skóre

Iritácia

0 – 0,9

Prakticky žiadna

1 – 1,49

Ľahká

5 – 8,9

Stredná

9 – 21

Silná

vložené vysterilizované kruhy, resp. sklíčka. Otvor
vo vajciach sa uzavrel a vložil do inkubátora. Pre
každú z metód (sklíčková, krúžková) bolo použitých
20 vajec, z čoho 10 bolo kontrolných (Luepke, 1985).
Iritácia
Testované extrakty boli aplikované do pripravených kruhov na CAM v objeme 20 μl. Po aplikácii
testovanej látky sa skúmala CAM a zaznamenávali sa
iritačné efekty (hyperémia, hemorágia, koagulácia)
po 30 sekundách, 2 a 5 minútach (viď tab. 1).
Číselné vyjadrenie časovo závislých výsledkov pre
hyperémiu, hemorágiu a koaguláciu sa spočítalo
a získala sa číselná hodnota vyjadrujúca dráždiaci
potenciál testovanej látky (viď tab. 2) na stupnici
s maximálnou hodnotou 21 (Luepke, 1985).
Angiogenéza
Krúžková metóda: po vyhodnotení iritácie
boli testované vajcia uzavreté páskou a vrátené
do inkubátora pri rovnakej teplote a vlhkosti.
Po 3 dňoch bola CAM preskúmaná s cieľom zistiť
antiangiogénny efekt. Sklíčková metóda: etanolové
9

Tab. 3: Výsledné koncentrácie
Vzorky
Extrakt Berberis vulgaris
(zber)
Extrakt Berberis vulgaris
(kúpený)

Koncentrácia (μg.ml–1)

Podiel berberínu (%)

40,546

0,02

40,411

0,02

extrakty boli po nanesení a úprave vložené na povrch
CAM. Otvory vytvorené v škrupinách boli okamžite
uzavreté páskou a vajcia boli vrátené do inkubátora
s rovnakými nastaveniami teploty a vlhkosti. Po 3
dňoch boli krvné cievy preskúmané a vyfotografované
s cieľom zachytiť antiangiogénny účinok. Fotograﬁe
boli vytvorené použitím 12 MPx fotoaparátu.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Hlavným zástupcom rastlín s obsahom berberínu
je na Slovensku rastlina Berberis vulgaris, ktorá sa
v posledných rokoch dostáva do centra pozornosti
najmä kvôli svojej hlavnej obsahovej látke berberínu.
Do dnešného dňa bolo vykonaných mnoho vedeckých
štúdií zaoberajúcich sa účinkami tejto rastliny
a jej potenciálom. V štúdii z roku 2017 sa iránskym
vedcom podarilo zhrnúť informácie o tejto rastline
spracovaním 350 článkov z vedeckej databázy
(Rahimi-Madiseh a kol., 2017), čo svedčí o záujme
vedcov podrobiť túto rastlinu bližším skúmaniam.
V roku 2016 bolo v klinickom skúšaní zapojených
132 pacientov trpiacich hnačkou, na ktorých bol
potvrdený antidiaroický účinok berberínu, a zároveň
boli vyslovené aj predpoklady jeho možných
mechanizmov účinku pri tomto ochorení. Na základe
ďalších štúdií bol potvrdený aj jeho antidiabetický
(Zhang a kol., 2010), antimikrobiálny (Imenshahidi
a Hosseinzadeh, 2016), hypolipidemický (Pisciotta
a kol., 2012), antikancerogénny účinok (Liu a kol.,
2016). S posledným menovaným účinkom súvisí
aj jeho účinok na angiogenézu. Na základe tohto
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pôsobenia má berberín potenciál na liečbu rakoviny.
V experimentálnej časti sme sa venovali
približnej kvantiﬁkácii berberínu v našich vzorkách.
Pomocou pripravenej kalibračnej krivky boli na
základe odmeraných hodnôt absorbancie vypočítané
koncentrácie berberínu v našich vzorkách podľa
vzorca daného krivkou (viď tab. 3).
Výsledné hodnoty percentuálneho podielu
berberínu vo vzorke naznačili vysokú podobnosť
medzi oboma skúšanými vzorkami. V ďalších
pokusoch na vajciach boli použité dva rôzne
objemy extraktov s cieľom zistiť iritačnú, poprípade
angiogénnu odpoveď. Aplikovaný objem 20 μl
zodpovedal po prepočte 0,2027 μg berberínu a objem
200 μl zodpovedal 2,027 μg berberínu.
Angiogenéza je proces tvorby nových ciev, ktorý
je nevyhnutný pre ďalší rast a rozvoj nádorov, ktoré
si týmto spôsobom zabezpečujú výživu a svoje ďalšie
rozrastanie a metastázovanie. V našich pokusoch
sme chceli potvrdiť antiangiogénny účinok rastliny
Berberis vulgaris. Naše pokusy prebiehali na modeli
kuracej chorioalantoickej membrány (CAM), na
ktorej sme sledovali dráždivosť po aplikácii extraktov.
CAM vzniká splynutím dvoch extraembryonálnych
membrán (chorionu a alantoisu), je bohato prekrvená
a zabezpečuje prostredie pre výmenu plynov
a odpadových látok. Je relatívne tenká a priehľadná,
čo umožňuje dobré pozorovanie cievnej štruktúry
(Ribatti, 2016).
Pri sledovaní iritačného potenciálu extraktov
Berberis vulgaris sme nepozorovali žiaden
pozitívny výsledok a nebola pozorovaná ani iritácia.

Obr. 1: Iritačný efekt po pridaní extraktu kupovaného Berberis vulgaris

1 – snímok pred aplikáciou; 2 – snímok 30 s po aplikácii; 3 – snímok 2 min po aplikácii;
4 – snímok 5 min po aplikácii
Obr. 2: Iritačný efekt po pridaní extraktu kupovaného Berberis vulgaris

A – plocha CAM, ktorá nebola vystavená účinkom extraktu
B – plocha CAM pod sklíčkom, ktorá prišla do kontaktu s extraktom
Čiernou čiarou je vyznačená hranica medzi oboma plochami
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Obr. 3: Rozhranie antiangiogénneho pôsobenia extraktu BV

A – plocha pod sklíčkom s extraktom
B – plocha bez extraktu

Predpokladáme, že s najväčšou pravdepodobnosťou
to bolo spôsobené nízkou koncentráciou aplikovaných
extraktov, ktoré obsahovali berberín v nedostatočnom
množstve na prejavenie iritačného potenciálu (viď
obr. 1).
Pri sledovaní angiogenézy na CAM sme aplikovali
extrakty v objemoch 20 μl a 200 μl. Aplikáciou 20 μl
extraktu nedošlo k badateľnému antiangiogénnemu
pôsobeniu ani po 3 dňoch od aplikácie. Po aplikácii
extraktu v objeme 200 μl došlo po 3 dňoch k výraznému
antiangiogénnemu pôsobeniu, čo sa prejavilo nielen
inhibíciou, ale z dôvodu nedostatočného zásobenia
krvou až zánikom ciev v mieste aplikácie (viď obr. 2
a 3).
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ZÁVER
Cieľom našej štúdie bolo botanicky a farmakologicky
popísať
rastlinu
Berberis
vulgaris.
Rôznorodá
skladba
jej
obsahových
látok
prispieva k jej antidiaroickému, antiﬂogistickému,
hypolipidemickému,
antidiabetickému,
antimikrobiálnemu a v neposlednom rade antikancerogénnemu pôsobeniu. Jednotlivé účinky boli
potvrdené niekoľkými in vitro a in vivo štúdiami.
Z dôvodu nízkeho počtu výsledkov z klinického
skúšania je potrebné naďalej pokračovať v nastolenom
trende s cieľom získať ďalšie klinické údaje a využiť
tak potenciál berberínu v terapii súčasných ochorení.
V experimentálnej časti sme stanovili približný
percentuálny obsah berberínu vo vzorkách.

V pripravených extraktoch z Berberis vulgaris sme
stanovili 0.02 % koncentráciu. Tieto extrakty boli
ďalej použité na stanovenie iritačného a angiogénneho
pôsobenia berberínu na chorioalantoickej membráne
kuracích embryí. Pri aplikovaní nami zvoleného
objemu extraktu 20 μl použitím krúžkovej metódy
nebol pozorovaný žiaden iritačný ani angiogénny
účinok. Na hodnotenie angiogénnych účinkov
berberínu sklíčkovou metódou bol preto zvolený
objem 200 ml, ktorý potvrdil antiangiogénne účinky
berberínu. Prezentované výsledky potvrdzujú
antiangiogénny účinok Berberis vulgaris a možnosť
jeho potenciálneho využitia v terapeutickej praxi.
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ABSTRAKT
The presented study investigated the eﬀect on
immunological and haematological indices of egg
laying chickens fed the diets supplemented with
graded doses of rosemary essential oil (Rosmarinus
oﬃcinalis L.). The essential oil obtained from the
leaves of Rosmarinus oﬃcinalis L. of the Spanish
type (REO) (CALENDULA a. s., Nová Ľubovňa,
SR) contained 38 − 55 % of 1,8-cineole, 5 – 15 %
camphor, 18 – 26 % α-pinene, 2 – 16 % β-pinene,
1 – 4 % limonene, 2 − 4.5 % borneole and 1.5 –
5 % ß-myrcene. REO was dissolved in sunﬂower
oil and added to the diet at the following doses:
0.1 %, 0.05 %, 0.025 %. The experimental birds
were divided to groups at random and fed the
diets for 11 weeks. A signiﬁcant increase in the
total blood counts of leukocytes, lymphocytes and
heterophils was observed in chickens fed the diet
containing 0.05 %. Phenotyping of subpopulations
of lymphocytes by ﬂow cytometry in chickens of
the same group also showed a signiﬁcant increase
14

in CD4 and CD45 in comparison with the control.
We detected a signiﬁcant increase in CD8 and
CD4/CD8 in chickens fed the diet supplemented
with 0.1 % REO. The total erythrocyte counts and
IgM levels were not aﬀected by the diet. The results
of our study indicated that the rosemary essential
oil can aﬀect the haematological parameters and
possesses dose-dependent immunomodulatory
eﬀects.
Key words: blood; immunity; lymphocyte
phenotyping; rosemary (Rosmarinus oﬃcinalis L.)
INTRODUCTION
The immune system together with the nervous and
endocrine systems control all functions of the body.
These control systems are frequently interconnected,
for example the nervous and endocrine system at
reproduction, or the nervous system and immune
control at the development of bronchial asthma.
The role of the immune system is to defend the

organism against internal impairment and external
invaders that may interfere with the integrity of the
individual.
The need to maintain a balance between stimulatory
and suppressive activities of the immune system
resulted in identiﬁcation and characterisation of
compounds of natural origin with immunomodulatory
activity.
The modern therapy of the immune response is
based on immunomodulators used for the treatment of
diseases that are caused by hypersensitive reactions or
immunodeﬁciencies and on alleviation of undesirable
immune responses to transplantations. These
compounds may stimulate or reduce the immune
response following their local or total administration
and are divided to two main groups according to
their eﬀect on the immune system: compounds
with immunomodulatory eﬀects that increase the
inherent and acquired immunity and compounds with
immunosuppressive eﬀects that reduce activity of the
immune system (Philippi et al., 2010).
The majority of compounds with immunomodulatory eﬀects were discovered empirically,
but better understanding of the pathophysiological
processes of the immune system speeded up the
development of new immunomodu lators and
helped to explain the mechanisms of their action.
Identiﬁcation and the study of compounds capable of
aﬀecting the mechanisms of the immune system with
the aim to preserve good health was the objective of
a number of scientiﬁc studies. Results of experiments
investigating essential oil from Citrus latifolia,
limonene, furanodiene and estragole indicated that
these compounds inhibited chemotaxis of neutrophils
induced by N-formylmetiomyl-leucyl-fenylalanine
(fMLP) and had also anti-inﬂammatory properties
(Silva-Comar et al., 2014). Later it was observed that
sesquiterpenes, e.g. caryophyllene, α-cumulene and
chamazulene aﬀect the inﬂammatory response, for
example reduce oedema, migration of neutrophils,
translocation of nuclear factor kappa (NF-K B) and
the level of tumour necrotising factor (TNF) (Silveira
et al., 2015). The experiments conducted with

patchouli (Pogostemon cablin) essential oil (PEO),
containing 38 % of patchoulol, 20 % α-bulnesene, 12
% α-guaiene, 8 % seychelene and 5 % α-patchoulene
showed that PEO inhibited chemotaxis of neutrophils
induced by N-formylmethiomyl-leucyl-fenylalanine
and reduced mobilisation of leukocytes in zymosaninduced peritonitis and the interactions between
leukocytes and the endothelium – rolling and adhesion
in in vitro experiments (Silva-Filho et al., 2016).
The aim of this study was to investigate the
inﬂuence of the essential oil Rosmarini aetheroleum
from rosemary (Rosmarinus oﬃcinalis L.) on
haematological and immunological parameters in egg
laying chickens.
MATERIALS AND METHODS
Animals and diets
The experiment was carried out on 40 ISA
BROWN chickens (Párovské háje, SR). One day
old chickens were randomly divided to 5 groups
with 8 chickens in each. They were kept on wood
shavings and were exposed to light regimen 23 hours
of light, 1 hour of darkness for 4 weeks. The initial
room temperature was 32 – 33 °C and was gradually
decreased to the ﬁnal temperature of 28 °C. During
the ﬁrst 6 weeks of the experiment, the chickens were
fed the basal diet HYD-04/a and during the following
5 weeks they were fed diet HYD-04/b (BIOFER,
Prešov, SR).
The ﬁrst group of chickens was fed the basal diet,
the second group received the basal diet supplemented
with sunﬂower oil (1 % in the mixed feed). The groups
3, 4 and 5 were fed the basal diet supplemented with
0.1 % (group 3), 0.05 % (group 4) and 0.025 % (group
5) of rosemary essential oil dissolved in sunﬂower
oil. Examination of the essential oil Rosmarini
aetheroleum from rosemary (Rosmarinus oﬃcinalis
L.) of the Spanish type (CALENDULA a. s., Nová
Ľubovňa, SR) by chromatographic analysis showed
that it contained 38 − 55 % of 1,8-cineole, 5 – 15 %
camphor, 18 – 26 % α-pinene, 2 – 16 % β-pinene,
1 – 4 % limonene, 2 − 4.5 % borneole and 1.5 – 5 %
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ß-myrcene.
The birds were fed the above diets for 11 weeks.
After 11 weeks, blood samples were withdrawn
by intracardial punction into heparinised tubes.
The samples were obtained from birds under total
anaesthesia that was induced by i. p. administration of
xylazine (Rometar, Spofa, Czech Republic) at a dose
of 0.6 ml.kg-1 live weight and ketamine (Narkamon,
Spofa, CR) at a dose of 0.7 ml.kg-1 live weight.
Throughout the experiment the birds had free access
to water and feed.
Examination of blood
The total count of blood erythrocytes, leukocytes
and diﬀerential blood picture were determined using
routine laboratory methods (Slanina et al., 1985).
Flow cytometry
Standard methods were used to separate the
mononuclear cells from the heparinised blood, wash
them and stain by the direct immunoﬂuorescence
method. The ﬂow cytometry was performed
using ﬂuorescent-labeled primary mouse antichicken monoclonal antibodies CD4, CD8, CD45
and IgM (SouthernBiotech, USA). A secondary
antibody, polyclonal anti-mouse FITC-conjugated
immunoglobulin F (ab´) fragment (Dako, Denmark)
was used as a negative control. The cells were analysed
employing a ﬂow cytometer equipped with 15 mV
argon laser (498 nm, Becton-Dickinson, Germany).
The ﬂuorescence data were obtained from at least
10,000 lymphocytes and were subsequently analysed
using a Becton-Dickinson Cell Quest software. A
relative percentage of ﬂuorescence positive cells in
the ﬂow chamber was recorded for each marker by
means of dot-plot analysis.
The lymphocyte count for each population was
calculated according to the formula: Absolute (total)
number of lymphocytes x relative percentage of the
subpopulation (%)/100.
Statistical methods and ethical considerations
Statistical signiﬁcance of diﬀerences in the
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obtained results was evaluated by one-way ANOVA
and Tukey post-test, using GraphPad Software version
5 (USA). Results are presented as means ± standard
error of mean (SEM). The level of signiﬁcance was
set to P < 0.05.
All experimental procedures were in compliance
with the Act No. 39/2007 of the Code on Veterinary
care as amended by the Act. No. 299/2009 of the
Code and with the Government Regulation SR No.
23/2009 of the Code about requirements on protection
of animals used for experimental or other scientiﬁc
purposes.
RESULTS
Table 1 summarises the levels of haematological
parameters and immune system indices measured
in the blood of control chickens and chickens fed
the diets supplemented with graded concentrations
of rosemary essential oil. The highest eﬀect was
observed in the group fed the diet supplemented
with 0.05 % essential oil (group 4), which showed a
signiﬁcant increase in the total count of leukocytes,
lymphocytes and neutrophils in comparison with the
control group (group 1). The eﬀect of supplementation
of essential oil at the concentration of 0.05 % was
observed also at phenotyping of lymphocytes, as we
detected a signiﬁcant increase in CD4 and CD 45 in
comparison with the control. The levels of CD8 and
CD4/CD8 were signiﬁcantly increased in the group
fed diet supplemented with 0.1 % rosemary essential
oil (group 3).
None of the investigated concentrations of REO
caused changes in erythrocyte counts or IgM levels.
DISCUSSION
Results of our experiments showed that feeding
the diets supplemented with rosemary essential oil at
a dose of 0.05 % increased signiﬁcantly the counts of
leukocytes, lymphocytes and heterophils in the blood
of egg laying chickens.
Most of the studies dealing with the immu-

Table 1. The effect of rosemary essential oil Rosmarini aetheroleum on haematological parameters
and some immune system indices of egg laying chickens
Parameter

Units

Group 1

Group 2

Group 3
0.1 % REO

Group 4
0.05 % REO

Group 5
0.025 % REO

Erythrocytes

T.l−1

2.12 ± 0.10

1.96 ± 0,08

2.24 ± 0.16

2.17 ± 0.03

2.14 ± 0.05

Leukocytes

G.l−1

19.35 ± 0.44a

23.92 ± 2.28

27.85 ± 1.52

38.02 ± 5.90a

27.52 ± 2.36

Lymphocytes

G.l−1

15.57 ± 0.36a

18.17 ± 1.83

22.53 ± 1.13

28.33 ± 3.75a

23.57 ± 1.76

Heterophils

G.l−1

3.61 ± 0.04a

4.94 ± 0.79

5.13 ± 0.85

8.80 ± 2.01a

4.86 ± 0.85

Monocytes

G.l−1

0.16 ± 0.06

0.30 ± 0.09

0.83 ± 0.17

0.45 ± 0.18

0.50 ± 0.21

CD4

G.l−1

4.54 ± 0.4a

0.30 ± 0.09

5.25 ± 0.79

7.37 ± 0.92a

5.18 ± 0.41

DC8

G.l−1

5.93 ± 0.23a

6.13 ± 0.33

3.41 ± 0.5a

5.82 ± 0.94

4.25 ± 0.72

0.78 ± 0.09a

1.16 ± 0.09

1.61 ± 0.16a

1.34 ± 0.12

1.37 ± 0.17

2.33 ± 0.16

3.66 ± 0.54

2.67 ± 0.51

26.22 ± 3.7a

22.12 ± 1.76

CD4/CD8
IgM

G.l−1

3.00 ± 0.33

2.36 ± 0.28

CD45

G.l−1

15.23 ± 0.36a

18.03 ± 1.48

19.50 ± 2.0

Results are expressed as means ± SEM; n = 8; superscripts in the same line indicate significant differences in results
P < 0.05; REO – rosemary essential oil

nomodulatory eﬀects of essential oils and their
components investigated their anti-inﬂammatory
eﬀects. The inﬂammation and phagocytosis are part
of a non-speciﬁc (inherent, natural) immune response
owing to which the body is capable of rapid and
stereotypic responding to extraneous materials and
microorganisms invading the body.
In bone marrow, the neutrophils (heterophils
in birds) are found in two compartments: mitotic
(proliferative) and maturative (reserve); in blood they
are also present in two compartments: circulating
and marginal; in tissues they are found in the tissular
compartment. The knowledge about the movement of
neutrophils/heterophils among the compartments may
help to explain changes in their counts under various
physiological and pathological conditions (Latimer et
al., 2003).
One of the mechanisms resulting in the increased
counts of neutrophils (neutrophilia) or heterophils
(heterophilia) in blood is the reduced adherence
of neutrophils/heterophils to the endothelium
of postcapillary venules and their subsequent

redistribution from the marginal compartment to the
circulating one, caused by rosemary essential oil.
This statement is supported by the results of authors
who investigated the anti-inﬂammatory eﬀect on
rats of various concentrations of rosemary essential
oil Rosmarinus oﬃcinalis L. (REO) (camphor 27.6
%, 1,8-cineole 15.74 %, α-pinene 16.58 % and
ß-myrcene 10.02 %). The authors observed that REO
reduced the counts of leukocytes that rolled, adhered
and transmigrated into the scrotum following the
karagen injection (Nogueira De Melo et al., 2011a).
Other studies investigated the anti-inﬂammatory
eﬀect of ginger (Zingiber oﬃcinale Roscoe) essential
oil (GEO), containing 59 % α-curcumene, 14 %
ß-myrcene, 8 % 1,8-cineole, 7.5 % citral, and 7.5
% gingiberene. Results of these studies showed that
GEO reduced rolling and adherence of leukocytes
into the scrotum following the karagen injection, and
decreased casein-induced chemotaxis of leukocytes
(Nogueira De Melo et al., 2011b).
In addition to the non-speciﬁc immune response,
the organism possesses also speciﬁc immune
17

mechanisms, i.e. selective speciﬁc reactions
targeted at a respective agent. B lymphocytes and T
lymphocytes play an important role in this speciﬁc
immune response. B lymphocytes are synthesized
in bone marrow and after antigenic stimulation are
transformed to plasma cells that produce speciﬁc
antibodies – immunoglobulins (IgG, IgM, IgA, IgD
and IgE classes). These antibodies circulate in the
blood and plasma and thus this aspect of speciﬁc
immune response is called humoral immunity
(Kittnar et al., 2011). T lymphocytes are eﬀectors
of cell-mediated immunity. They play an important
role particularly in the defence against viruses, fungi
and tumour cells and participate also in rejection
of implants. After antigenic stimulation, they are
divided to highly specialised eﬀector cells: helper
T cells (TH); cytotoxic cells (TC); suppressor cells
(TS).
Three immunoglobulin classes (IgM, IgG and
IgY) have been shown to exist in poultry, the IgM and
IgG found in the highest concentrations in the blood
(Danner et al., 2011). IgM antibodies constitute the
major component of the primary immune response
while IgG is the dominant immunoglobulin in the
secondary immune response (Mesquita Júnior et al.,
2010).
Only several studies were involved in investigation
of the eﬀect of essential oils and their constituents on
the components of the speciﬁc (adaptive, acquired)
immunity.
The concentration of IgM in our experiments
was not signiﬁcantly aﬀected by rosemary essential
oil. Similar results were obtained in experiments on
broiler chickens that were fed diets supplemented
with enzymatic additive or oregano essential oil
(Basmacioğlu Malayoğlu et al., 2010). Recent
experiments that focused on the immune response of
broiler chickens investigated the eﬀects of eucalyptus
(Eukalyptus globulus L.) leaf powder (ELP) and
eucalyptus essential oil (EEO). Results of these
experiments indicated that secondary metabolites of
eucalyptus may aﬀect production of IgM within the
primary immune response (Farhadi et al., 2017).
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Membrane antigens that may form clusters in
cell membranes are referred to as CD (clusters
of diﬀerentiation). Membrane antigens are very
important for cells, they play a role of receptors
or ligands (receptor activating molecules) that
activate signalling pathways and change the cellular
behaviour. Some CD proteins play a role in cellular
adhesion. Currently we know about the existence of
more than 400 CD molecules that serve as cellular
markers and allow one to identify and isolate the
leukocyte populations. Flow cytometry is used to
identify CD molecules (Engel et al., 2015).
The phenotyping of lymphocytes by ﬂow
cytometry allowed us to determine that rosemary
essential oil caused increase in CD4 and CD45 at
0.05 % concentration and in the ratio CD4/CD8 at 0.1
% concentration.
CONCLUSION
Results obtained in our study indicated that the
rosemary essential oil stimulated both non-speciﬁc
and speciﬁc immunity. Heterophils may function as
antigen presenting cells reacting with B lymphocytes
that collaborate with T lymphocytes and stimulate
proliferation of T and B lymphocytes speciﬁc to the
same antigen. Signiﬁcant increase in subpopulations
of lymphocytes is important, for example from
the point of view of better transfer of signals to
lymphocytes. Further investigations are needed to
explain the mechanism of the anti-inﬂammatory and
immunomodulatory eﬀects of rosemary essential oil.
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ABSTRAKT
Hlavným cieľom tejto štúdie je ponúknuť
súhrn súčasných poznatkov o primárnych
senzitívnych
neurónoch
jednoduchým
a
zrozumiteľným spôsobom. Detailné znalosti
o primárnych senzitívnych neurónoch, ktoré
sú uložené v spinálnych gangliách miechových
nervov a senzitívnych gangliách príslušných
hlavových nervov sú nevyhnutné pre pochopenie
fyziologických procesov spojených s registráciou,
transformáciou a transmisiou senzitívnych
podnetov z periférnych receptorov na sekundárne
projekčné neuróny a interneuróny v centrálnom
nervovom systéme. Okrem toho, porozumenie
fyziologickým mechanizmov tvorí základ pre
úspešný výskum a analýzu mechanizmov, ktoré
tvoria podklad rôznych patologických procesov
spojených s primárnymi senzitívnymi neurónmi,
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najmä tých, ktoré neboli doposiaľ dostatočne
vysvetlené.
Kľúčové slová: primárne senzitívne neuróny;
satelitové gliové bunky; spinálne gangliá
ABSTRACT
The main aim of this article is to provide summary of the current information about primary
sensory neurons in a simple and understandable
manner. Detailed knowledge about primary sensory
neurons residing in the dorsal root ganglia of the
individual spinal nerves and the sensory ganglia
of the corresponding cranial nerves is essential
for understanding of physiological processes
concerned with registration, transduction and
transmission of sensory impulses from peripheral
receptors to the secondary projection neurons

and interneurons in the central nervous system.
Furthermore, understanding of physiological
mechanisms may lead to successful research
and analysis of mechanisms underlying diﬀerent
pathological processes related to primary sensory
neurons, especially those which have not been
suﬃciently elucidated yet.
Key words: primary sensory neurons; satellite
glial cells; dorsal root ganglia
ÚVOD
Spinálne gangliá sú špecializované štruktúry
vsunuté medzi periférny nerv a zadný miechový
koreň. Nachádzajú sa v blízkosti medzistavcových
otvorov a pre svoj blízky vzťah k medzistavcovým
kĺbom a medzistavcovým platničkám sú vystavené
nebezpečenstvu poškodenia. Artritídy, ktoré postihujú
medzistavcové kĺby a herniácie medzistavcových
platničiek, sú najčastejšou príčinou vzniku rôznych
typov radikulopatií. V klinickej praxi môžu byť
spinálne gangliá poškodené aj iatrogénne v priebehu
selektívnej spinálnej blokády, počas ktorej sa ihla
zavádza do medzistavcového otvoru. V tomto
prípade hrozí nabodnutie ganglia s následnou
aplikáciou anestetika, alebo steroidného liečiva do
intercelulárneho priestoru (Pﬁrrmann a kol., 2001).
Pozoruhodnou vlastnosťou spinálnych ganglií
je neprítomnosť krvnej bariéry, ktorá by bránila
prieniku rôznych signálnych látok zo systémovej
cirkulácie do intercelulárneho priestoru. V
niektorých periventrikulárnych oblastiach mozgu
sú
neuróny
cirkumventrikulárnych
orgánov
uspôsobené na percepciu signálov z cirkulujúcej
krvi, napr. neuróny v area postrema reagujú na
substancie, ktoré vyvolávajú vracanie. Prečo sú
neuróny spinálnych ganglií vystavené podobnému
účinku rôznych molekúl, nie je známe (Devor,
1999). Myalgie a artralgie, ktoré sprevádzajú
niektoré systémové infekcie, môžu byť príznakom
pôsobenia cirkulujúcich zápalových mediátorov na
neuróny spinálnych ganglií. Ďalším negatívnym

dôsledkom neprítomnosti „gangliovokrvnej bariéry“
je intravenózna aplikácia terapeutických látok, napr.
anti-neoplastických a anti-retrovírusových, ktoré
spôsobujú vznik periférnych neuropatií postihujúcich
selektívne neuróny senzitívnych ganglií.
Na rozdiel od periférnych nervov, kde perineurium bráni voľnému prieniku látok k jednotlivým
nervovým zväzkom, spinálne gangliá nemajú
ochrannú nepriepustnú membránu, ktorá by zabezpečila ochranu ich vnútorného prostredia (Abram a
kol., 2006). Vysoká priepustnosť väzivového puzdra
spôsobuje, že gangliové bunky môžu byť ovplyvnené
aj látkami, ktoré sa aplikujú do epidurálneho
priestoru alebo do blízkosti medzistavcového otvoru.
Táto skutočnosť môže byť základom pre vysvetlenie
účinnosti injekčnej aplikácie steroidov do okolia
spinálnych ganglií pri periférnych neuropatiách, pri
ktorých je bolesť zrejme zapríčinená aj uvoľňovaním
zápalových mediátorov z aktivovaných gliových
a imunokompetentných buniek. Rovnako možno
vysvetliť segmentálny charakter anestézie pri
epidurálnom podaní anestetika, ktoré ľahko preniká
do vnútra príslušných spinálnych ganglií. Na druhej
strane permeabilný charakter vonkajšej membrány
bráni toxickému pôsobeniu vysokej koncentrácie
lokálneho anestetika pri intragangliovej aplikácii,
pretože nie je zadržiavané vo vnútri ganglia
(Pﬁrrmann a kol., 2001). Zároveň veľmi vysoká
hustota krvných kapilár v intercelulárnom priestore
vysvetľuje relatívne veľkú odolnosť spinálnych
ganglií voči poškodeniu v porovnaní s perifernými
nervami a oblasťami centrálneho nervového systému
(CNS) (Jimenez-Andrade a kol., 2008).
Spinálne gangliá na úrovni intumescentia cervicalis et lumbalis obsahujú približne 15 000 neurónov.
Keďže periférne výbežky neurónov sú pomerne dlhé
a veľkosť perikaryí pomerne malá (20 – 50 μm),
odhaduje sa, že v tele neurónu sa nachádza približne
0,2 % cytoplazmy, zatiaľ čo v axóne je to 99,8 %. Časť
novosyntetizovaných proteínov a mitochondrií z tela
neurónu sa aktívne transportuje axoplazmatickým
transportom aj do terminálnych presynaptických
zakončení, preto sú metabolické požiadavky kladené
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Tab. 1: Senzitívne gangliá príslušných hlavových nervov
Senzitívne gangliá

Hlavové nervy

ganglion trigeminale

nervus trigeminus

ganglion geniculi

nervus facialis

ganglion vestibulare et cochleare

nervus vestibulocochlearis

ganglion superior et inferior

nervus glossopharyngeus

ganglion superior et inferior

nervus vagus

na tieto procesy mimoriadne veľké. Z tohto dôvodu
sú pri metabolických poruchách, najmä pri diabetes
mellitus, ako prvé postihnuté práve periférne výbežky
neurónov spinálnych ganglií.
Neuróny spinálnych ganglií možno charakterizovať na základe:
• senzitívnych modalít, ktoré percipujú ‒
mechanoreceptory, termoreceptory, nociceptory
• intenzity pôsobiaceho podnetu ‒ nízkoprahové
(aktivujú sa pri nízkej intenzite podnetu)
versus vysokoprahové (pre vznik akčného
potenciálu potrebujú vysokú, väčšinou už
bolestivú intenzitu
• hrúbky myelínovej pošvy axónov a rýchlosti
vedenia akčného potenciálu (AP) ‒ hrubé
myelinizované axóny s vysokou rýchlosťou
vedenia AP versus jemne myelinizované a
bezmyelínové axóny s nízkou rýchlosťou
vedenia AP
• povahy uvoľňovaných neurotransmiterov ‒
nonpeptidergické (využívajú iba aminokyseliny) versus peptidergické (syntetizujú aj neuropeptidy)
Napriek tomu, že neexistuje účinná bariéra, ktorá
by chránila gangliové bunky od substancií vnútorného
prostredia organizmu, sú v spinálnych gangliách
prítomné podporné satelitové gliové bunky, ktoré
obklopujú jednotlivé neuróny. Plášť, ktorý vytvára
niekoľko satelitových buniek okolo každého neurónu
nie je hermeticky uzatvorený, ale umožňuje aktívnu
výmenu látok medzi extracelulárnym prostredím
a telom neurónu. Okrem toho čiastočne izoluje
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jednotlivé neuróny a bráni šíreniu elektrických
potenciálov medzi bunkami za fyziologických
podmienok. Na druhej strane, gliové bunky nie
sú statické, ale aktívne komunikujú s príslušným
neurónom pomocou rôznych mediátorov a tvoria
s ním morfologickú a funkčnú jednotku (Hanani,
2005). Pri poškodení alebo zápale periférneho nervu
dochádza k proliferácii gliových buniek, ktoré
vytvárajú okolo postihnutých neurónov niekoľko
zhrubnutých vrstiev, a k zmenám ich syntetickej
aktivity (Hanani a kol., 2002). Následná produkcia
rozličných signálnych látok (napr. cytokínov) týmito
bunkami prispieva k rozvoju chronickej bolesti,
ktorá je typickým príznakom poškodenia periférnych
nervov.
Morfologická charakteristika primárnych senzitívnych neurónov
Primárne senzitívne (aferentné) neuróny sú
bunky špecializované na registrovanie, kódovanie
a prenos informácií rôznych senzitívnych modalít
z periférnych tkanív a orgánov do CNS. Dĺžka
medzi periférnym senzitívnym receptorom a CNS
je v niektorých prípadoch až 1,5 m. Táto skutočnosť
je dôležitá ako pre regionálnu anestéziu, pretože
poskytuje dostatok možností na ovplyvnenie prenosu
AP a vnímanie bolesti, tak aj pre patofyziológiu v
dôsledku expozície rozličným typom poškodení na
rôznych úrovniach periférneho nervu. Histologicky
patria primárne senzitívne neuróny do skupiny tzv.
pseudounipolárnych neurónov (T neuróny). Tieto
bunky majú síce iba jeden axón, ale ten sa po krátkom

priebehu rozdeľuje na periférny a centrálny výbežok.
Toto usporiadanie umožňuje rýchly prenos AP bez
spomalenia v oblasti tela neurónu. Periférny výbežok
je vo všeobecnosti hrubší ako zodpovedajúci centrálny
výbežok a prebieha ako súčasť periférneho nervu do
cieľových tkanív, v ktorých zabezpečuje inerváciu
príslušných senzitívnych receptorov. Centrálny
výbežok prebieha ako súčasť zadných miechových
koreňov do miechy, alebo ako súčasť senzitívneho
koreňa nervus trigeminus do mozgového kmeňa.
Priemer centrálnych výbežkov v zadných koreňoch je
na rôznych úrovniach miechy rozdielny s najtenšími
výbežkami v oblasti cauda equina (Hogan, 1996).
Primárne senzitívne neuróny vytvárajú bunkové
zoskupenia v spinálnych gangliách miechových
nervov a senzitívnych gangliách príslušných
hlavových nervov (viď tab. 1).
Primárne senzitívne neuróny sa delia do rôznych
skupín na základe rôznych kritérií, ktoré zohľadňujú
morfológiu, obsah neuroaktívnych látok, hrúbku
myelínovej pošvy a rýchlosť vedenia AP v axónoch
(Li a kol., 2015).
Na základe mikroskopického obrazu sa
neuróny senzitívnych ganglií delia na dve základné
morfologické typy:
• veľké svetlé A bunky, ktoré obsahujú veľa
neuroﬁlamentov
• malé tmavé B bunky, ktoré obsahujú málo
neuroﬁlamentov (Lawson a kol., 1974, Snider
a McMahon, 1998)
Niektorí autori uprednostňujú delenie gangliových
buniek do troch skupín na základe veľkosti plochy
priečneho prierezu (cross sectional area) v μm2 alebo
bunkového priemeru v μm (Lee a kol., 1986):
• malé bunky (< 1000 μm2, ≤ 20 μm)
• stredne veľké bunky (1000 ‒ 2000 μm2;
20 ‒ 50 μm)
• veľké bunky (> 2000 μm2, ≥ 50 μm)
Imunohistochemické a biochemické metódy
odhalili množstvo rozličných neuroaktívnych
substancií a špeciﬁckých receptorov v telách, ale
aj periférnych a centrálnych výbežkoch buniek

senzitívnych ganglií (Barabas a kol., 2014). Zastúpenie
jednotlivých látok, prípadne ich kolokalizácia, je v
rôznych subpopuláciách primárnych senzitívnych
neurónov rozdielna a pravdepodobne odráža ich
funkčnú špecializáciu, ale aj typ periférneho tkaniva,
ktoré daný neurón inervuje. Bolo dokázané, že
najväčší podiel signálnych látok tvoria rozličné
druhy neuropeptidov a rôzne typy enzýmov, a to
predovšetkým v subpopulácii malých alebo stredne
veľkých senzitívnych neurónov. Najväčšie percento
prevažne malých, ale aj stredne veľkých a veľkých
gangliových buniek predstavujú calcitonine generelated peptide imunoreaktívne (CGRP-IR) neuróny.
Malé tmavé bunky, ktoré sú zdrojom bezmyelínových C vlákien, obsahujú tiež substanciu P (SP),
somatostatin (SOM), tyrozín hydroxylázu (TH)
a ﬂuorid rezistentnú kyslú fosfatázu (FRAP) (Price,
1985; Brumovsky a kol., 2006). Zatiaľ čo TH-IR
bunky tvoria najmenšie neuróny, SOM-IR pericarya
patria medzi najväčšie bunky v subpopulácii malých
tmavých buniek. SP-IR a FRAP-IR neuróny sú
svojou veľkosťou približne uprostred medzi oboma
predchádzajúcimi skupinami. Ani jedna z týchto
substancií nie je prítomná v subpopulácii veľkých
svetlých buniek. Naproti tomu veľké bunky vykazujú
imunoreaktivitu na protilátku anti-RT97, ktorá
znázorňuje najťažšie podjednotky neuroﬁlamentov
(200 kDa) a anti-68 kDa, ktorá sa viaže na ľahké
podjednotky. Je zaujímavé, že v subpopulácii
veľkých buniek tieto protilátky nevykazujú takmer
žiadnu kolokalizáciu, a zároveň 68 kDa možno nájsť
aj v niektorých malých bunkách. Okrem toho veľké
gangliové bunky obsahujú rôzne druhy kalcium
viažucich proteínov, predovšetkým parvalbumínu
(PV), ktorý sa považuje za vhodný marker
proprioceptívnych neurónov (Ichikawa a kol., 1994).
Ďalším dôležitým kritériom pre delenie
primárnych senzitívnych neurónov je hrúbka, stupeň
myelinizácie a rýchlosť vedenia AP v ich periférnych
axónoch (viď tab. 2).
Aα (Typ 1) sú najhrubšie (12 – 20 μm) a najviac
myelinizované axóny s najvyššou rýchlosťou vedenia
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Tab. 1: Všeobecná charakteristika nervových vlákien primárnych senzitívnych neurónov
Všeobecné
Delenie
Priemer Rýchlosť Myelinizácia
delenie senzitívnych (μm)
vedenia
nervov
vzruchu
(m/s-1)

Senzitívna
modalita

Aα

Ia

12 – 20

60 – 120

áno
(najhrubšia)

svalové vretienka

propriocepcia

Aα

Ib

12 – 20

60 – 120

áno

Golgiho šľachové telieska

propriocepcia

Aβ

II

6 – 12

35 – 75

áno

Aδ

III

1–5

5 – 30

C

IV

0,2 – 1,5

0,5 – 2

svalové vretienka, nízkoprahové ľahký dotyk, tlak,
mechanoreceptory
vibrácie

áno
nociceptory, chladové receptory, dotyk, chlad, rýchla
(najtenšia)
niektoré dotykové receptory
bolesť
nie

nervového vzruchu (60 – 120 m.s-1). Funkčne
patria tieto vlákna medzi proprioreceptory, ktoré
zabezpečujú aferentáciu zo svalových vretienok
(podkategória Ia) a Golgiho šľachových teliesok
(podkategória Ib). Zdrojom týchto hrubých
myelinizovaných axónov sú výlučne veľké svetlé
bunky uložené v spinálnych gangliách a v nucleus
mesencephalicus nervi trigemini. V oblasti sulcus
posterolateralis medullae spinalis formujú Aα
vlákna časť mohutného mediálneho zväzku a sú
uložené hlavne v dorzomediálnej časti zadného
miechového koreňa. Po vstupe do miechy prerážajú
zadný povrazec tak, že lemujú dorzomediálny okraj
zadného miechového rohu.
Aβ (Typ II) vlákna sú stredne hrubé (6 – 12 μm),
dobre myelinizované axóny s rýchlosťou vedenia
vzruchu 35 – 75 m.s-1. Zdrojom týchto axónov
sú podobne ako u Aα vlákien najmä veľké bunky
spinálnych ganglií, avšak časť vlákien vystupuje aj
zo stredne veľkých gangliových buniek. Funkčne
patria Aβ vlákna hlavne do skupiny kožných
nízkoprahových mechanoreceptorov, ktoré sú citlivé
na rôzne typy mechanickej stimulácie (ľahký dotyk a
tlak, vibrácie, rozlišovanie dvoch dotykových bodov
atď.). Okrem toho zabezpečujú tieto vlákna aferentáciu
24

Receptory

nociceptory, receptory pre teplo

teplo, svrbenie,
pomalá bolesť

zo sekundárnych senzitívnych zakončení svalového
vretienka. Do miechy vstupujú v mediálnom zväzku
zadných miechových koreňov spolu s vláknami Aα.
Aδ (Typ III) sú hrubšie (1 – 5 μm), pomerne rýchlo
vedúce AP (5 – 30 m.s-1) a slabo myelinizované
nervové vlákna. Ich zdrojom sú predovšetkým
stredne veľké neuróny senzitívnych ganglií. Vlákna
zásobujú receptory, ktoré reagujú najmä na zmeny
teploty a rozličné bolestivé podnety, ale aj na „hrubý“
dotyk a tlak. Na základe rýchlosti vedenia vzruchu sa
Aδ vlákna radia do skupiny nociceptívnych vlákien,
ktoré zabezpečujú percepciu presne lokalizovanej,
krátko trvajúcej, „ostrej a rýchlej“ bolesti, zatiaľ čo
tenké bezmyelínové C vlákna sprostredkujú vnímanie difúznej, nepresne lokalizovanej, dlhotrvajúcej,
„tupej a pomalej“ bolesti (Basbaum a kol, 2009).
Pri vstupe do miechy vytvárajú Aδ a C vlákna
ventrolaterálne uložený laterálny zväzok zadných
miechových koreňov.
C (Typ IV) vlákna sú najtenšie (0,2 – 1,5 μm),
najpomalšie (0,5 – 2 m.s-1) a bezmyelínové. Zdrojom
týchto vlákien sú malé gangliové bunky, ktoré tvoria
najpočetnejšiu populáciu neurónov senzitívnych
ganglií. Funkčne patria C vlákna k vysokoprahovým
mechanoreceptorom, termoreceptorom a polymo-

dálnym nociceptorom.
Na základe obsahu chemických látok sa C vlákna
ďalej delia na dve základné skupiny:
• peptidergické
• nonpeptidergické (Alvarez a kol., 1991).
Peptidergické vlákna vystupujú hlavne z malých a
stredne veľkých gangliových buniek, ktoré obsahujú
SP, CGRP a exprimujú receptory TrkA (tropomyosin
receptor kinase), na ktoré sa viaže nervový rastový
faktor NGF (Fang a kol., 2005).
Nonpeptidergické vlákna vychádzajú z buniek,
ktoré viažu histologický marker izolektin B4 (IB4)
z Griﬀonia simplicifolia a exprimujú receptory pre
neurotroﬁcký faktor GDNF (glial cell line-derived
neurotrophic factor) (Averill a kol., 1995; Zwick
a kol., 2002). Ako sme už uviedli skôr, syntéza SP,
ale predovšetkým CGRP však nie je obmedzená
výlučne na subpopuláciu malých gangliových buniek.
Imunohistochemicky možno CGRP pozorovať aj v
niektorých veľkých gangliových bunkách, ktoré sú
zároveň RT97-IR (McCarthy a Lawson, 1989, 1990).
Funkčná charakteristika primárnych senzitívnych
neurónov
Hlavnou úlohou primárnych senzitívnych
neurónov je vedenie AP z periférnych recepčných
oblastí na projekčné neuróny alebo interneuróny
cez terminálne zakončenia v CNS (ortodrómny
typ vedenia AP). Avšak za určitých patologických
okolností, napr. pri poškodení tkaniva alebo pri
pôsobení cudzorodých mikroorganizmov existuje aj
opačný proces, tzv. axónový reﬂex. V tomto prípade
sa AP prenáša antidrómne na periférne zakončenia, z
ktorých sa následne uvoľňujú rozličné neuropeptidy,
hlavne SP a CGRP, ale aj neurokinín A a B, endotelín 3,
vazoaktívny intestinálny poplypeptid, neuropeptid Y a
gastrin uvoľňujúci peptid. Okrem toho sa uvoľňujú aj
iné molekulárne mediátory, predovšetkým glutamát,
oxid dusnatý a cytokíny, napr. eotaxin (Fryer a kol.,
2006).
Tieto látky majú niekoľko prozápalových účinkov:
• chemotaxia a aktivácia neutroﬁlov, makrofágov

a lymfocytov na miesto poškodenia a degranulácia mastocytov s následným uvoľnením
histamínu
• vazodilatácia, zvýšené prekrvenie a priepustnosť ciev so vznikom edému a regrutácia
leukocytov
• aktivácia dendritických buniek, ktoré následne
riadia diferenciáciu T pomocných lymfocytov
Uvoľnený histamín zároveň spätne potencuje
uvoľňovanie ďalších neuropeptidov z periférnych
nervových zakončení. Okrem toho, kokteil rôznych
neuroaktívnych substancií a imunokompetentných
buniek uvoľnených z cirkulácie a z periférnych
nervových zakončení dráždi aj senzitívne vlákna
v okolí, čím sa rozširuje postihnutá oblasť (Rosa a
Fantozzi, 2013). Tento proces, ktorý sa označuje
ako neurogénny zápal, zohráva dôležitú úlohu v
prirodzenej obrane organizmu a uľahčuje hojenie,
ale zároveň sa môže uplatňovať v patogenéze takých
vážnych ochorení ako sú alergie a autoimunitné
ochorenia.
U ľudí posudzujeme funkciu primárnych
senzitívnych neurónov na základe povahy a intenzity
vnemu, ktorý u daného subjektu vyvoláva podnet
rôznej modality. Napríklad bolesť deﬁnujeme ako
nepríjemný senzitívny a emocionálny zážitok, ktorý
vieme detailne kvalitatívne charakterizovať (vieme
opísať, či sa jedná o bolesť pichavú, pálivú alebo
tupú, akútnu alebo chronickú, a rovnako ju vieme
buď dobre alebo zle lokalizovať). Avšak pri využití
zvieracích modelov nemáme možnosť opýtať sa
napr. potkana, či mu daný podnet spôsobuje bolesť
a o aký typ bolesti sa jedná. Štandardne sa pri štúdiu
bolesti u zvierat stanovuje prahová intenzita podnetu,
ktorá vyvolá odťahujúcu reakciu za fyziologických
podmienok a následne sa porovná so zníženým prahom
pri hypersenzitivite alebo bolesti. Avšak aj pri tomto
spôsobe hodnotenia existuje množstvo nejasností,
preto je jeho využitie v praxi značne limitujúce. Zdá
sa, že pri výskume bolesti je najefektívnejšie využívať
zvieracie modely ako prostriedok pre stanovovanie
hypotéz skôr ako na testovanie bolesti ako takej.
Základný výskum odhalil množstvo predpokla25

daných patofyziologických mechanizmov, ktoré
sú zodpovedné za nesprávnu funkciu primárnych
senzitívnych neurónov, predovšetkým vo vzťahu k
bolesti (Xie a kol.; Sapunar a kol.; Krames, 2014;
Cheng a kol., 2015; Berta a kol., 2017). Napriek tomu
ani jeden z nich neposkytol praktický návod ako
účinne ovplyvniť a liečiť bolestivé stavy. Najväčšou
prekážkou pri farmakologickom ovplyvnení
zníženej, alebo naopak zvýšenej aktivity primárnych
senzitívnych neurónov je, že pri systémovej alebo
intratekálnej aplikácii liečiv dochádza nielen k
ovplyvneniu receptorových molekúl a iónových
kanálov poškodených neurónov, ale rovnako
tých, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie
nepoškodených neurónov. Keďže spinálne gangliá
majú permeabilné puzdro, sú pomerne odolné voči
injekčnej aplikácii a zároveň väčšina ochorení má
skôr lokálny ako systémový charakter (trauma,
nádory, radikulopatie, herpes zoster), mala by sa
liečba anatomicky obmedziť iba na určité spinálne
gangliá. Zatiaľ však neexistuje spoľahlivá technika,
ktorá by umožnila kontinuálnu lokálnu infúziu liečiva
do poškodených primárnych senzitívnych neurónov v
príslušnom senzitívnom gangliu.
Vznik a šírenie akčného potenciálu v primárnych
senzitívnych neurónoch
Podkladom pre vedenie a kódovanie senzitívnych
podnetov rôznej intenzity a modality je tvorba série
akčných potenciálov rôznej frekvencie v dôsledku
depolarizácie bunkovej membrány. Z toho vyplýva,
že citlivosť membrány danej bunky musí byť
kontinuálne regulovaná tak, aby nebola príliš malá,
pričom nedôjde k percepcii vnemu pri pôsobení
adekvátneho podnetu, alebo naopak príliš vysoká,
kedy dochádza k vyvolaniu vnemu aj pri pôsobení
neadekvátneho podnetu. Narušiť tento rovnovážny
proces je zrejme jednoduché, ako naznačuje
množstvo rôznych ochorení, ktoré postihujú primárne
senzitívne neuróny. Pre pochopenie funkcie týchto
neurónov je preto dôležité nájsť spôsob a možnosti
ako predchádzať alebo regulovať takto vzniknutú
nerovnováhu v citlivosti bunkovej membrány.
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Aby došlo k vzniku AP, musí byť bunková
membrána dráždivá a musí obsahovať iónové
kanály, ktoré umožňujú vtok (inﬂux) a výtok
(eﬂux) vybraných iónov v postupnosti regulovanej
hodnotou transmembránového potenciálu a času.
Akčný potenciál vzniká ako následok depolarizácie
bunkovej membrány, ktorú spôsobuje náhle
otvorenie sodíkových kanálov a rýchly vtok Na+
do intracelulárneho priestoru. Tento proces trvá
veľmi krátko a automaticky sa vypína. Zároveň
dochádza k otvoreniu vápnikových kanálov pre
inﬂux Ca2+ a draslíkových kanálov pre eﬂux K+,
ktorý následne spôsobuje repolarizáciu a následne
dočasnú hyperpolarizáciu bunkovej membrány.
Napäťovo riadené vápnikové kanály sú mimoriadne
dôležité, pretože Ca2+ ióny sú nielen nositeľom
depolarizačného náboja, ale zároveň pôsobia ako
druhý posol. Zvýšenie intracelulárnej koncentrácie
Ca2+ reguluje všetky kritické bunkové funkcie, ktoré
sa uplatňujú počas vývinu, pri vzniku dráždivosti,
uvoľňovaní neurotransmiterov, génovej expresii
a apoptóze neurónu.
Úloha kalciových iónov v primárnych senzitívnych
neurónoch
Poškodenie periférneho výbežku senzitívneho
neurónu spôsobuje zastavenie vtoku Ca2+ cez
vápnikové kanály (Hogan a kol., 2000; McCallum
a kol., 2006). V spinálnych gangliách dochádza
pri strate vtoku Ca2+ do intracelulárneho priestoru
k obmedzeniu výtoku K+, pretože podstatná časť
draslíkových kanálov je závislá od aktivácie
sprostredkovanej Ca2+. Vápnikovo závislý eﬂux
K+ vedie k repolarizácii a následnej dočasnej
hyperpolarizácii bunkovej membrány v dôsledku
AP a zabraňuje jeho opakovanému vzniku
(absolútna refraktérna fáza). Týmto spôsobom
vedie strata Ca2+ inﬂuxu k rozvoju hyperexcitability
v primárnych senzitívnych neurónoch (Lirk a
kol., 2008). Samozrejme existujú aj iné procesy,
ktoré po poškodení periférnych výbežkov vedú k
porušeniu neuronálnych funkcií a následnej iniciácii
ektopickej aktivity alebo hypersenzitivity. Napriek

tomu sa považuje Ca2+ závislá regulácia dráždivosti
neuronálnej membrány za najdôležitejší faktor
ovplyvňujúci vzrušivosť poškodených neurónov.
Prechod Ca2+ cez neuronálnu membránu je len
začiatok signálnych ciest sprostredkovaných týmito
iónmi. Po vstupe do intracelulárneho priestoru vzniká
obdobie, kedy dochádza k dočasnému zvýšeniu
cytoplazmatickej koncentrácie Ca2+. Na rozdiel od
AP, ktorý trvá len niekoľko milisekúnd, pretrváva
ním indukovaná zvýšená intracelulárna koncentrácia Ca2+ niekoľko sekúnd až minút.
Podobne ako iné typy buniek uskladňujú aj
primárne senzitívne neuróny časť Ca2+ v bunkových
organelách, predovšetkým v endoplazmatickom
retikule (ER). Pri vysokej cytoplazmatickej
koncentrácii umožňuje tento mechanizmus ukladanie
Ca2+ do ER a tým zníženie jeho cytoplazmatickej
dostupnosti. Na druhej strane, takto uložený
vápnik sa môže po vstupe Ca2+ do bunky uvoľniť
z ER a tým uľahčiť prechodné zvýšenie jeho
cytoplazmatickej koncentrácie. Iónové kanály, cez
ktoré vystupujú vápnikové ióny z ER, sú citlivé
na množstvo cytoplazmatického Ca2+. Preto inﬂux
Ca2+ z extracelulárneho priestoru, ktorý nasleduje
po AP zároveň otvára kanály, cez ktoré sa uvoľňujú
intracelulárne zásoby Ca2+. Tento fenomén sa
označuje ako Ca2+ indukované uvoľňovanie
Ca2+ (CICR – calcium-induced calcium release).
Poškodenie periférneho výbežku má za následok
vyčerpanie intracelulárnych zásob Ca2+ zmenšením
veľkosti ER, a zároveň znížením jeho koncentrácie
vnútri ER (Gemes a kol., 2009; Rigaud a kol.,
2009). Dôsledkom tohto javu je znížená dostupnosť
Ca2+ po neuronálnej aktivácii, a keďže otvorenie
kanálov pre K+ je závislé predovšetkým od fenoménu
CICR, následne dochádza k exacerbácii neuronálnej
hyperexcitability.
Vyčerpanie
intracelulárnych
2+
zásob Ca
narúša aj celkovú proteosyntézu,
2+
pretože Ca v ER je dôležité pre správne skladanie
novosyntetizovaných proteínov.
Počas niektorých patologických stavov môže
dôjsť k nadmernému úniku Ca2+ z intracelulárnych
zásob. Napríklad pri mutácii génu, ktorý kóduje tvorbu

kanálov zodpovedných za fenomén CICR v priečne
pruhovanom svale, vzniká malígna hypertermia.
Niektoré lokálne anestetiká zvyšujú cytoplazmatickú
koncentráciu Ca2+ väzbou na receptory pre CICR
(Gold a kol., 1998). Je pravdepodobné, že faktor,
ktorý spôsobuje poškodenie neurónov v cauda
equina pri spinálnej anestézii lidokaínom, je zvýšené
uvoľňovanie intracelulárnych zásob Ca2+ spôsobené
vysokou koncentráciou anestetika v cerebrospinálnom moku.
Gliové bunky primárnych senzitívnych neurónov
Okrem neurónov a ich výbežkov obsahujú
senzitívne gangliá aj špeciﬁcký typ podporných
gliových buniek, ktoré sa označujú ako satelitové
gliové bunky (SGC – satellite glial cells).
Každý neurón senzitívnych ganglií je obklopený
niekoľkými SGC, ktoré vytvárajú okolo tela bunky
akýsi semipermeabilný obal. Primárny senzitívny
neurón a jeho gliový plášť teda vytvárajú zreteľnú
morfologickú a pravdepodobne aj funkčnú jednotku.
Napriek tomu, že jednotlivé zhluky neurónov a ich
gliových buniek sú v tesnej blízkosti vedľa seba,
sú oddelené vrstvou spojivového väziva. Na druhej
strane, vzdialenosť medzi povrchom neurónu a jeho
gliovým obalom dosahuje približne 20 nm, takže
extracelulárny priestor okolo jednotlivých neurónov
je veľmi malý (Pannese, 1981). Neuróny vytvárajú
množstvo prstovitých výbežkov, z ktorých niektoré sú
vložené do zodpovedajúcich invaginácii na povrchu
SGC (Pannese, 2002). Presná úloha týchto štruktúr
zatiaľ nie je známa, ale ich existencia zvyšuje rozsah
kontaktnej plochy medzi neurónom a jeho gliovými
bunkami približne o 30 ‒ 40 %, čo je dôležité pre
intenzívnu výmenu signálnych látok medzi týmito
bunkami (Zhang a kol., 2007; Kung a kol., 2013).
Výskum ultraštruktúry SGC potvrdil, že tieto
štruktúry predstavujú osobitý typ gliových buniek,
ktorých vlastnosti nie sú úplne zhodné s astrocytmi
a oligodendrocytmi (Pannese, 1981). Na druhej
strane nedávne štúdie ukázali, že kultúry SGC, ktoré
boli odobraté z embryí alebo od novonarodených
potkanov sú schopné transformovať sa na astrocyty,
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Schwannove bunky a oligodendrocyty (Fex
Svenningsen a kol., 2004; George a kol., 2018).
Mnoho štúdií sa zaoberalo otázkou, či plášť
gliových buniek okolo primárnych senzitívnych
neurónov vytvára kompletnú bariéru, ktorá chráni
bunky pred cirkulujúcimi látkami. Výsledky
naznačujú, že SGC v senzitívnych gangliách netvoria
absolútnu bariéru. Preto nielen ióny a nízkomolekulové
neurotransmitery, ale aj makromolekuly môžu
prechádzať cez SGC, dokonca makrofágy sú schopné
penetrovať tento obal v priebehu niekoľkých týždňov
(Hu a McLachlan, 2002).
Mnohé štúdie potvrdili, že vo viacerých oblastiach
nervového systému sú gliové bunky navzájom spojené
pomocou gap junctions, ktoré umožňujú prechod
iónov a malých molekúl (Rozental a kol., 2000;
Rouach a kol., 2002). Pannese (1981) identiﬁkoval
gap junctions v SGC pomocou elektrónovej
mikroskopie, ale tvrdil, že tieto spájajú iba jednotlivé
výbežky danej gliovej bunky ako tzv. reﬂexive gap
junctions. Štúdie využívajúce aplikáciu farbiva
však odhalili, že SGC okolo daného neurónu sú
funkčne spojené približne v 21 % prípadov (Hanani,
2005; Pannese a kol., 2003). V malom počte (2,9
%) sú gap junctions prítomné aj medzi SGC, ktoré
vytvárajú obaly okolo susedných neurónov. Stupeň
vzájomného spojenia SGC pomocou gap junctions je
značne závislý od hodnoty pH. Pri pH 8,0 stúpa počet
spojení na približne 81 %, naopak pri pH 6,8 klesá na
približne 12 %.
Zdá sa, že existencia gap junctions, ktoré uľahčujú
vzájomnú komunikáciu medzi gliovými bunkami,
zohráva dôležitú úlohu najmä v patologických
procesoch, napr. pri poškodeniach periférneho nervu.
U myší došlo v dôsledku axotómie k viac ako sedem
násobnému nárastu výskytu gap junctions medzi
SGC v príslušných spinálnych gangliách (Hannani a
kol., 2002). Okrem toho, pozorovania elektrónovým
mikroskopom odhalili, že axotómia indukuje
tvorbu gap junctions aj medzi SGC, ktoré tvoria
samostatné obaly okolo susedných neurónov. Keďže
za normálnych okolností sú jednotlivé gliové bunky
spojené len malým počtom gap junctions, ich nárast
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po axotómii zrejme umožňuje vzájomnú komunikáciu
a následné ovplyvnenie jednotlivých buniek na väčšie
vzdialenosti.
ZÁVER
Primárne senzitívne neuróny spinálnych ganglií
a ich satelitové gliové bunky tvoria morfologickú a
funkčnú jednotku aferentnej časti reﬂexného oblúka.
Neuróny senzitívnych ganglií možno charakterizovať
na základe rôznych kritérií, ktoré zohľadňujú
veľkosť gangliových buniek, hrúbku ich axónov a
myelínovej pošvy, obsah rozličných neuroaktívnych
látok a prítomnosť rôznych typov receptorov na
povrchovej membráne. Ukazuje sa, že dôležitú úlohu
vo fyziologických, ale aj patologických procesoch
zohrávajú kalciové ióny, ktorých intracelulárna
koncentrácia sa mení v priebehu šírenia akčného
potenciálu a je prísne regulovaná. Uvedené poznatky
sú predpokladom pre objasnenie a pochopenie
patofyziologických mechanizmov, ktoré zapríčiňujú
vznik bolestivých stavov, predovšetkým chronických
bolestí po poškodení periférnych nervov. Jedným
z najtypickejších príznakov neuropatickej bolesti
je rozširovanie oblasti vnímania bolesti z miesta
poškodenia príslušných nervov do oblastí, v ktorých
sú nervy zjavne intaktné. Príčinou by mohol byť
zvýšený počet gap junctions medzi satelitovými
gliovými bunkami spinálnych ganglií po axotómii
miechového nervu, ktorý zrejme umožňuje prechod
iónov a nízkomolekulových látok na väčšie
vzdialenosti, a tým šírenie elektrických prúdov a/
alebo rôznych metabolitov (napr. druhých poslov)
vnútri celého objemu senzitívneho ganglia a teda aj na
neuróny, ktoré primárne nie sú poškodené. Je zjavné,
že výskum v tejto oblasti prináša dôležité poznatky,
ktoré nám pomáhajú aplikovať poznatky získané na
zvieracích modeloch do humánnej medicíny, a to
predovšetkým pri vývoji nových liečiv pre pacientov
trpiacich perzistujúcou neuropatickou bolesťou
v dôsledku poškodenia primárnych senzitívnych
neurónov na rôznych úrovniach.
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ABSTRAKT
T-2 toxín je všeobecne známy svojimi
imunotoxickými účinkami. Hlavným cieľom
štúdie bolo sledovať vplyv kontinuálneho
dvojtýždňového skrmovania nízkej dávky T-2
toxínu na histologické zmeny sliznice jejuna a
slizničnú imunitu v súčinnosti s imunomodulačnými
účinkami v imunitných orgánoch (týmus, slezina,
burza) a krvi u kurčaťa ako modelového zvieraťa.
Jednodňové kurčatá nosivého plemena Lhomann
Brown, rozdelené do dvoch skupín (n = 10), boli
kŕmené kŕmnou zmesou bez prídavku antimykotík
po dobu 28 dní. Pokusnej skupine (T) bol od 14.
do 28. dňa pokusu ku kŕmnej zmesi primiešaný
T-2 toxín (145 μg.kg-1) a skupina K slúžila ako
negatívna kontrola. Vzorky odobrané 28. deň
pokusu boli vyšetrované histologicky, prietokovou
cytometriou, hematologicky a metódou RT-PCR
(Real-time polymerázová reťazová reakcia).
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Histologické vyšetrenie jejuna v T skupine
preukázalo edém, zápalovú inﬁltráciu a ložiskovú
hyperpláziu enterocytov a morfometricky väčšiu
celkovú plochu črevných klkov (P < 0,05) v
porovnaní s K skupinou. Imunofenotypizáciou
IEL (intraepitelových lymfocytov) v jejune bol
zistený pokles CD3+ (P < 0,05), kým pri LPL
(lamina propria lymfocytoch) zníženie CD8+
subpopulácie (P < 0,01). Hodnotenie B-lymfocytov
poukázalo na klesajúcu tendenciu IgA+ IEL a
stúpajúcu tendenciu IgM+ LPL jejuna pokusných
kurčiat. V periférnej krvi došlo k poklesu
(P < 0,05) leukocytov, monocytov a heteroﬁlov bez
výrazného ovplyvnenia ich fagocytárnej aktivity.
Imunofenotypizácia T-lymfocytov v krvi T skupiny
preukázala tendenčný pokles CD3+, CD4+
a CD8+ subpopulácií, kým v slezine a týmuse
ich hodnoty neboli výrazne zmenené. Zastúpenie
IgA+ subpopulácie v periférnej krvi a slezine T
skupiny bolo nižšie v porovnaní s kontrolou, kým

vo Fabriciovej burze bol pozorovaný nárast izotypu
IgM+ (P < 0,01) s takmer nezmeneným počtom
IgA+ a IgG+ lymfocytov. Hodnotenie cytokínov
v krvi ukázalo pokles (P < 0,01) expresie IL-18
a IL-22 a nárast (P < 0,05) IL-15, zatiaľ čo
v slezine došlo k poklesu (P < 0,05) IL-17 a zvýšeniu
(P < 0,05) IL-18. Výsledky poukazujú na skutočnosť, že aplikácia T-2 toxínu kurčatám aj
v netoxickom množstve môže viesť k zápalu
sliznice jejuna a cez ovplyvnenie štruktúry epitelu
a metabolizmu enterocytov potenciálne znižovať
vstrebávanie živín, zároveň môže ovplyvniť aj
fungovanie imunitného systému moduláciou
subpopulácií
imunokompetentných
buniek
a modiﬁkovať ich aktivitu.
Kľúčové slová: imunotoxicita; kurča; slizničná
imunita; T-2 toxín
ABSTRACT
T-2 toxin is commonly known by its
immunotoxic eﬀects. The main aim of the study
was to observe the inﬂuence of continuous twoweek feeding of low dose of T-2 toxin on histological
changes in jejunal mucosa and on mucosal
immunity in association with immunomodulating
impact on immune organs (thymus, spleen, bursa)
and peripheral blood in chicken that were used
as an animal model. One-day-old chickens of the
Lhomann Brown laying breed were divided to
two groups (n = 10) and fed a mixed feed without
antimycotics for 28 days. T-2 toxin (145 μg.kg-1)
was added to the diet of the experimental group
(T) and the chickens were fed this mixture from
14 up to 28 days of age, while group C served as
a negative control. Histology, ﬂow cytometry,
haematology and RT-PCR (Real-time polymerase
chain reaction) were used to examine the
samples collected on day 28th of the experiment.
Histology of jejunum in T group showed oedema,
inﬂammatory inﬁltration and focal hyperplasia of
enterocytes and the morphometry conﬁrmed an

increase in total area of intestinal villi (P < 0.05)
in comparison with C group. Immunophenotyping
of jejunal intraepithelial T-lymphocytes (IEL)
showed a decline in CD3+ cells (P < 0.05), and
CD8+ subpopulation (P < 0.01) in lamina propria
lymphocytes (LPL). Evaluation of jejunal
B-lymphocytes indicated a downtrend of IgA+ IEL
and an increase of IgM+ LPL in the experimental
group. The peripheral blood presented a decrease
(P < 0.05) in leukocytes, monocytes and heterophils
without a signiﬁcant inﬂuence on phagocytic
activity. Immunophenotyping of the blood
T-lymphocytes in T group showed a downtrend in
CD3+, CD4+ and CD8+ subpopulations, whereas
splenic and thymic subpopulations of these cells
were not markedly altered. Abundance of IgA+
subpopulation in blood and spleen of T group was
lower in comparison with the control, while in Bursa
of Fabricius an increase (P < 0.01) in IgM+ isotype
was determined with almost unchanged values
of IgA+ and IgG+ isotypes. Evaluation of blood
cytokines indicated a decrease in IL-18 and IL-22
expression (P < 0.01) and an increase in IL-15 (P <
0.05). In the spleen, there was observed a decline in
IL-17 (P < 0.05) and an increase in IL-18 (P < 0.05).
The results showed that even administration of a
non-toxic dose of T-2 toxin to chickens may cause
inﬂammation of jejunal mucosa, and through the
inﬂuence on epithelial structure and metabolism of
enterocytes potentially impair nutrient resorption.
At the same time, it can aﬀect the function of the
immune system by modulation of subpopulations
of immunocompetent cells and modiﬁcation of
their activity.
Key words: chicken; immunotoxicity; mucosal
immunity; T-2 toxin
ÚVOD
T-2 toxín, najtoxickejší typ trichotecénových
mykotoxínov typu A, je sekundárny metabolit
plesne rodu Fusarium s častým výskytom v obilí
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a krmivách. T-2 toxín je toxický pre väčšinu
eukaryotických buniek, pričom jeho toxické účinky
boli zaznamenané u hospodárskych aj laboratórnych
zvierat. V minulosti bol príčinou niekoľkých ohnísk
ľudských mykotoxikóz. Toxické účinky u hydiny
zahŕňajú inhibíciu syntézy proteínov s následným
sekundárnym narušením syntézy DNA a RNA,
cytotoxicitu, imunomoduláciu, bunkové lézie
v zažívacom trakte, na orgánoch a koži, nervové
poruchy a nízku produktivitu, napríklad zníženie
hmotnostných prírastkov, pokles produkcie vajec
a liahnutia (Sokolović, 2008).
Leukocyty, makrofágy a imunitný systém sú
všeobecne primárnym cieľom T-2 toxínu, ktorý
spôsobuje poškodenie aktívne sa deliacich buniek
v kostnej dreni, lymfatických uzlinách, slezine, týmuse
a črevnej sliznici (Bondy a Pestka, 2000). Prietokovou
cytometriou bola u trichotecénov, vrátane T-2 toxínu,
v závislosti od koncentrácie preukázaná inhibícia
a zvýšená apoptóza v T a B-lymfocytoch aj IgA+
bunkách izolovaných zo sleziny, Peyerových plakov
a týmusu. T-2 toxín je mykotoxín s imunomodulačnou
aktivitou, t. j. môže stimulovať (imunostimulácia)
alebo inhibovať (imunosupresia) aktivitu imunitného
systému, pričom mechanizmus jeho účinku je časovo
a dávkovo závislý (Pestka a kol., 1994). Expozícia
k nízkym hladinám T-2 toxínu podporuje expresiu
rozmanitého spektra cytokínov in vitro a in vivo.
Tieto cytokíny majú potenciál ako znižovať, tak aj
zvyšovať reguláciu širokej škály imunitných funkcií
(Zhou a kol., 1999). T-2 toxín môže ovplyvniť
ako bunkami sprostredkované, tak aj humorálne
imunitné zložky. Imunostimulácia vyvolaná nízkymi
dávkami T-2 toxínu viedla k zvýšeniu hladín IgA
a IgE protilátok v krvnom sére v dôsledku rýchlej
a prechodnej aktivácie génov zodpovedných za
funkciu imunitného systému, rovnako ako génov
dôležitých pre vyvolanie zápalovej odpovede (Pestka
a kol., 1994).
Cieľom tejto štúdie bolo hodnotenie imunotoxicity
u kurčiat po 2-týždňovej aplikácii kŕmnej zmesi
obsahujúcej nízku dávku T-2 toxínu (145 μg.kg–1)
monitorovaním zmien v jejune histologickým
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a morfometrickým vyšetrením v kombinácii
s vyšetrením slizničnej imunity stanovením relatívnych
percent imunokompetentných buniek v epiteli (IEL –
intraepitelové lymfocyty) a sliznici (LPL – lamina
propria lymfocyty). Zároveň bol sledovaný aj vplyv
toxínu na počty a funkčnosť imunokompetentných
buniek v krvi aj v imunitných orgánoch (týmus,
slezina, burza) stanovením leukocytov, fagocytárnej
aktivity polymorfonukleárov, T – (CD3, CD4, CD8)
a B – (IgA, IgM, IgG) pozitívnych lymfocytov
a génovej expresie cytokínov (LITAF, IL-10, -15,
-17, -18, -22, IFN-γ) v krvi a slezine.
MATERIÁL A METÓDY
Pokusné zvieratá a materiál
Do pokusu s celkovou dĺžkou 28 dní boli zaradené
jednodňové kurčatá nosivého plemena Lhomann
Brown (Párovské Háje, n = 20). Kurčatá, rozdelené do
dvoch skupín (K – kontrola, T – T-2 toxín, n = 10), boli
kŕmené počas 28 dní kŕmnou zmesou bez prídavku
antimykotík (zložením identickou s HYD 02/a, ÚPA
UVLF, Košice). Skupina K slúžila ako negatívna
kontrola a pokusnej skupine T bol od 14. do 28. dňa
pokusu ku kŕmnej zmesi primiešaný T-2 toxín (145
μg.kg–1). T-2 toxín OEKANAL® v práškovej forme
(Mw = 466,52 g.mol–1, Sigma-Aldrich, Nemecko) bol
rozpustený v 50 ml etanolu (96 %). Dva ml T-2 toxínu
boli pridané do 1 kg krmiva a dobre premiešané
ručným mixérom. Koncentrácia 145 μg.kg−1 T-2
toxínu v krmive bola stanovená metódou HPLC
(High Pressure Liquid Chromatography) v Štátnom
veterinárnom a potravinárskom ústave v Bratislave,
Slovenská republika (SNAS Reg. č. 050/S-127) spolu
s ďalšími mykotoxínmi (viď tab. 1).
Odber vzoriek krvi a orgánov bol vykonaný na
28. deň pokusu po 2-týždňovom podávaní toxínu.
Krv odoberaná z vena jugularis bola podrobená
hematologickému vyšetreniu, prietokovej cytometrii
a RT-PCR. Odbery sleziny, týmusu, burzy Fabricii
a jejuna pre jednotlivé vyšetrenia (histologické,
prietokovú cytometria, RT-PCR) boli vykonané počas
pitvy.

Tab. 1: Hodnoty mykotoxínov v krmive stanovené HPLC metódou (Štátny veterinárny a potravinový ústav,
Bratislava, SK – SNAS Reg. No. 050/S-127)
Parameter

Hodnoty (μg.ml–1)

Limit (μg.kg–1)

Aﬂatoxín B1

< 0,05

max. 20,00

Deoxynivalenol

63,a62

max. 1000,00

Ochratoxín A

< 0,05

max. 50,00

Zearalenón (F2 toxín)

3,61

max. 500,00

T-2 toxín

145,84

max. 500,00

Histologické a morfometrické vyšetrenie jejuna
Histologické rezy získané zo vzoriek odobraných
zo strednej časti jejuna, ﬁxované v 10 % formalíne
a spracované rutinnou laboratórnou metódou, boli
zafarbené prehľadným farbením hematoxylín-eozín.
Morfometrické vyšetrenie bolo vykonané analýzou
fotograﬁí zhotovených pomocou mikroskopu Nicon
(Japonsko) a Nikon LABOPHOT-2 kamerou (DS
Camera Control Unit DS-U2) pri 100-násobnom
zväčšení. Celková plocha klkov bola meraná
a hodnotená analytickým programom pre hodnotenie
tkanív NIS-Element (Nemecko). Klky boli graﬁcky
vyhodnotené v ich pozdĺžnej a priečnej osi od bázy
klku po apex. Meraných bolo 10 náhodne vybraných
nepoškodených klkov (kontrola n = 5; T-2 toxín n =
5) a celková plocha bola uvedená v mikrometroch
štvorcových (μm2).
Imunofenotypizácia lymfocytov v jejune
Prietoková cytometria bola použitá na
imunofenotypizáciu intraepitelových (IEL) a lamina
propria (LPL) lymfocytov v jejune. Bunky boli
izolované a puriﬁkované modiﬁkovanou metódou
podľa Solano-Aguilar a počítaním v Bürkerovej
komôrke, upravené na koncentráciu 106/50 μl.
Imunoznačenie bolo vykonané metódou priamej
imunoﬂuorescencie a dvojznačením monoklonovými
myšacími antikuracími protilátkami CD3FITC/
CD45PE, CD4PE/CD8FITC, IgAPE/IgMFITC
a IgGFITC/CD45PE (SouthernBiotech, USA). Bunky
boli inkubované pri izbovej teplote v tme počas 15

min. Po inkubácii bol k suspenzii pridaný 1 ml PBS
a bola vykonaná centrifugácia (1400 rpm, 5 min).
Supernatant bol odsatý a suspenzia nariedená v 200 μl
PBS s 1 % paraformaldehydom. Bunky boli merané
a analyzované prietokovým cytometrom FACScan
v programe Cell Quest (BD, Nemecko). Do živého
gejtu bolo zbieraných 10 000 buniek, v ktorých sa
hodnotilo zastúpenie jednotlivých subpopulácií v
relatívnych percentách, ktoré boli v krvi prepočítané
na absolútne hodnoty (G.l–1).
Stanovenie celkového počtu leukocytov a diferenciálny krvný obraz
Krv bola odoberaná do heparínu (10 – 20 IU.ml-1
v PBS, Zentiva, ČR). Celkový počet leukocytov
bol stanovený nariedením celej krvi vo FriedLukáčovej roztoku (475 μl roztoku + 25 μl krvi)
a rutinným počítaním v Bűrkerovej komôrke. Počet
leukocytov bol vyjadrený v G.l-1. Diferenciálny krvný
obraz bol hodnotený v krvných náteroch farbených
Hemacolorom (Merck, Nemecko) diferenciáciou
200 buniek na jednom sklíčku. Získané relatívne
percentuálne hodnoty boli prepočítané na absolútne
(G.l-1) podľa nasledujúceho vzorca: celkový počet
leukocytov x relatívne percento subpopulácií bielych
krviniek/100.
Testovanie fagocytózy polymorfonukleárnych
buniek
Funkcia polymorfonukleárnych buniek periférnej
krvi bola vyšetrovaná prietokovou cytometriou –
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Tab. 2: Prehľad použitých primerov pre cytokínovú mRNA kvantiﬁkáciu
Primer

Sekvencia 5′–3′

GAPDH For

CCTGCATCTGCCCATTT

GAPDH Rev

GGCACGCCATCACTATC

UB For

GGGATGCAGATCTTCGTGAAA

UB Rev

CTTGCCAGCAAAGATCAACCTT

IL-15

GCCGCACATCAAACACATATCT

IL-15

TGAGACTGGCTCCTTTTCCTT

IL-17 For

TATCAGCAAACGCTCACTGG

IL-17 Rev

AGTTCACGCACCTGGAATG

LITAF For

AATTTGCAGGCTGTTTCTGC

LITAF Rev

TATGAAGGTGGTGCAGATGG

IL-17 For

TATCAGCAAACGCTCACTGG

IL-17 Rev

AGTTCACGCACCTGGAATG

IL-18 For

ACGTGGCAGCTTTTGAAGAT

IL-18 Rev

GCGGTGGTTTTGTAACAGTG

IL-22 For

CAGACTCATCGGTCAGCAAA

IL-22 Rev

GGTACCTCTCCTTGGCCTCT

IFNg For

GCCGCACATCAAACACATATCT

IFNgf Rev

TGAGACTGGCTCCTTTTCCTT

metódou plnej heparinizovanej krvi. Na meranie
fagocytózy bol použitý komerčný kit PHAGOTEST
(OrphegenPharma, Nemecko).
Izolácia lymfocytov z periférnej krvi a lymfoidných
orgánov
Venózna krv odobratá do heparínu bola nariedená
s PBS v pomere 1:1 a navrstvená na Histopaque
1.077 (Sigma, Nemecko) v pomere 1:2. Fabriciova
burza, slezina a týmus boli odobrané do 2 ml
PBS. Následne boli homogenizované piestom zo
striekačky v nylonovom sitku (70 μm, BD, Nemecko)
umiestnenom na 50 ml plastovej kónickej skúmavke
(Falcon, BD, Nemecko) so 4 ml PBS, cez ktoré boli
bunky pretlačené a izolované pomocou hustotného
gradientu Histopaque 1.077. V oboch prípadoch
nasledovala centrifugácia pri 400 g počas 40 min.
Lymfocyty zbierané z interfázy boli 3-krát premyté
v PBS centrifugovaním pri 110 g počas 5 min.
36

Imunofenotypizácia lymfocytov bola rovnaká ako v
prípade jejunálnych lymfocytov.
Kvantitatívna RT-PCR
Primery použité pre kvantitatívnu RT-PCR sú
uvedené v tab. 2. Expresia dvoch housekeepingových
génov,
glyceraldehyd-3-fosfát
dehydrogenázy
(GAPDH) a ubiquitínu (UB) bola použitá pre
normalizáciu hodnôt. Ampliﬁkácia a detekcia
špeciﬁckých produktov bola vykonaná v CFX 96
RT termocykléri (Bio-Rad, USA) s nasledovnými
tepelno-časovými proﬁlmi: iniciačná denaturácia
15 min/95 °C a 45 cyklov, denaturácia 95 °C/20 s,
anelácia 60 °C/30 s, elongácia 72 °C/30 s. Ct hodnoty
(prahový cyklus − cycle threshold) získaných
génov boli normalizované na priemerné Ct hodnoty
housekeepingových génov (ΔCt) a bola vypočítaná
relatívna expresia každého z nich ako 2-ΔCt.

Obr. 1: Črevné klky jejuna v kontrolnej a pokusnej skupine kurčiat (HE, 100x)

Graf 1: Celková plocha klkov jejuna (μm2)
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Štatistické hodnotenie
Studentov párový t-test v programe Microsoft
Excel bol použitý na stanovenie priemerných hodnôt,
štandardných odchýliek a štatisticky významných
hladín (P < 0,05).



VÝSLEDKY

T-2 toxínu boli klky edematózne, niektoré zápalovo
inﬁltrované, s prejavmi ložiskovej hyperplázie
enterocytov. Morfometrickým vyšetrením celkovej
plochy klkov v jejune boli tieto rozdiely potvrdené.
Celková plocha klkov jejuna v pokusnej skupine bola
väčšia (P < 0,05) v porovnaní s kontrolou (viď graf
1).

Histologické a morfometrické vyšetrenie jejuna
Histologické vyšetrenie preukázalo rozdiely
v hrúbke a dĺžke črevných klkov jejuna medzi
kontrolnou a pokusnou skupinou (viď obr. 1).
V skupine kurčiat kŕmených diétou s prídavkom

Relatívne počty subpopulácií intraepitelových
a lamina propria lymfocytov v jejune
Imunofenotypizáciou CD3+, CD4+ a CD8+
T subpopulácií intraepitelových lymfocytov izolovaných z jejuna kurčiat po podaní T-2 toxínu
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Tab. 3: Relatívne percento (priemer ± SD) intraepitelových (IEL) a lamina propria lymfocytov (LPL)
v jejune po 14-dňovom skrmovaní diéty s T-2 toxínom
LPL

IEL
Subpopulácie

Kontrola

T-2 toxín

Kontrola

T-2 toxín

CD3

54,60 ± 3,58*

32,32 ± 1,59*

37,89 ± 3,23

36,03 ± 5,91

CD4

3,92 ± 1,01

2,69 ± 1,22

5,62 ± 1,72

5,58 ± 3,86

CD8

32,27 ± 3,16

23,71 ± 4,54

25,43 ± 3,35*

14,33 ± 3,10*

IgA

5,90 ± 4,60

0,59 ± 0,22

1,82 ± 0,05

1,79 ± 0,18

IgM

N

N

1,19 ± 0,05

6,91 ± 4,11

n = 6; *P < 0,05; N – nestanovené
Tab. 4: Absolútne hodnoty (priemer ± SD) bieleho krvného obrazu a fagocytárnej aktivity (FA)
Parameter

Kontrola

T-2 toxín

Leukocyty

28,74 ± 7,89*

18,49 ± 7,03*

Lymfocyty

11,95 ± 4,53

9,27 ± 4,41

Heteroﬁly

16,22 ± 5,20*

9,08 ± 3,08*

Monocyty

0,52 ± 0,25*

0,14 ± 0,12*

FA (%)

88,33 ± 6,90

90,28 ± 3,43

Index FA

4911 ± 276

4777 ± 547

n = 6; *P < 0,05

sme zaznamenali pokles CD3+ buniek (P < 0,05)
v porovnaní s kontrolnou skupinou. Klesajúcu
tendenciu v pokusnej skupine sme pozorovali aj pri
CD4+, CD8+ T a IgA+ B-lymfocytoch. Hodnotenie
lamina propria lymfocytov v skupine s T-2 toxínom
preukázalo signiﬁkantné zníženie CD8+ (P < 0,01) a
nesigniﬁkantné pre CD3+ a CD4+ T-subpopulácie,
ako aj IgA+ B-lymfocyty. Naopak, izotyp IgM
vzrástol v porovnaní s kontrolnou skupinou (viď tab.
3).
Hodnoty bieleho krvného obrazu a fagocytárnej
aktivity
Absolútny počet leukocytov v periférnej krvi
kurčiat preukázal pokles v pokusnej skupine (P
< 0,05) v porovnaní s kontrolou. V skupine s T-2
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toxínom došlo k zníženiu hodnôt heteroﬁlov (P <
0,05) a monocytov (P < 0,05), pri lymfocytoch bola
zaznamenaná len tendencia k poklesu. Hodnotenie
fagocytózy polymorfonukleárnych buniek preukázalo
v pokusnej skupine mierne zvýšenie percenta
fagocytárnej aktivity (FA) a naopak, zníženie indexu
fagocytárnej aktivity (IFA) oproti kontrolám (viď tab.
4).
Absolútne počty subpopulácií lymfocytov v periférnej krvi
Stanovenie absolútnych počtov CD3+, CD4+
a CD8+ subpopulácií T-lymfocytov, ako aj IgA+
subpopulácie B-lymfocytov v periférnej krvi viedlo
k zisteniu ich tendenčného poklesu v pokusnej
skupine oproti kontrolám (viď tab. 5).

Tab. 5: Absolútne hodnoty subpopulácií lymfocytov v periférnej krvi (g.l-1)
Subpopulácie

Kontrola

T-2 toxín

CD3

3,13 ± 2,17

2,21 ± 1,78

CD4

1,98 ± 1,08

1,56 ± 1,13

CD8

0,62 ± 0,43

0,34 ± 0,26

IgA

0,26 ± 0,15

0,08 ± 0,03

Tab. 6: Relatívne percento T a B pozitívnych lymfocytov v slezine, týmuse a burze
Týmus

Slezina

Burza

Kontrola

T-2 toxín

Kontrola

T-2 toxín

67,40 ± 5,71

26,34 ± 8,45

24,17 ± 6,46

–

–

24,46 ± 4,92

25,76 ± 3,18

6,08 ± 1,67

6,04 ± 0,44

–

–

DC8

42,78 ± 2,22

37,03 ± 4,89

78,68 ± 4,94

80,33 ± 7,96

–

–

IgA

5,73 ± 0,74

4,14 ± 1,32

–

–

4,37 ± 0,75

2,90 ± 0,90

IgM

–

–

–

–

55,56 ± 4,6**

80,76 ± 5,44**

IgG

–

–

–

–

3,77 ± 1,62

3,72 ± 1,62

Subpopulácie

Kontrola

CD3

68,16 ± 6,55

CD4

T-2 toxín

**P < 0,01

Relatívne počty subpopulácií lymfocytov v slezine,
týmuse a burze
Hodnotenie relatívnych percent subpopulácií
T-lymfocytov v slezine a týmuse nepreukázalo
signiﬁkantné zmeny u kurčiat po podaní T-2 toxínu
v porovnaní s kontrolami. Zastúpenie B-lymfocytov
vo Fabriciovej burze bolo sledované vyšetrením IgM+,
IgG+ a IgA+ subpopulácií lymfocytov. V skupine
kurčiat s T-2 toxínom došlo k nárastu expresie IgM+
izotypu (P < 0,01). Naopak, IgG+ izotyp preukázal
iba mierny a IgA+ subpopulácia výraznejší pokles,
podobne ako v krvi a slezine (viď tab. 6).
Relatívna expresia cytokínov v krvi a slezine
Kvantitatívna génová expresia cytokínov
LITAF, IL-10, IL-15, IL-17, IL-18 v periférnej

krvi (viď graf 2), a v slezine aj IFN-γ (viď graf 3)
preukázala prevažne tendenciu k poklesu. Nárast
v krvi pri pokusnej skupine bol pozorovaný pri IL15 (P < 0,05) a v slezine pri IL-18 (P < 0,05), ktorý
bol paradoxne spolu s IL-22 v krvi signiﬁkantne
znížený (P < 0,01). IL-17 v krvi klesol iba mierne, no
v slezine signiﬁkantne (P < 0,05). Kontroverzným bol
tendenčný pokles IL-10 v krvi a naopak jeho nárast v
slezine.
DISKUSIA
Príjem mykotoxínmi kontaminovanej potravy
môže viesť k zvýšenej citlivosti na infekčné ochorenia,
reaktivácii chronických infekcií a poklesu účinkov
vakcinácie. Okrem toho mykotoxíny podporujú
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Graf 2: Génová expresia cytokínov v krvi
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perzistenciu črevných patogénov a potencujú zápal
čreva. Avšak informácie týkajúce sa ich dopadu na
črevné funkcie sú limitované, napriek tomu, že črevné
bunky sú prvé, ktoré sú exponované mykotoxínom
často vo vyšších koncentráciách než iné tkanivá.
Krishnamoorthy a kol. (2007) pozorovali pri príjme
0,5 ppm T-2-toxínu v krmive kurčiat katarálne zmeny,
fúziu klkov, hyperpláziu krýpt a inﬁltráciu lamina
propria mononukleárnymi bunkami. Pri dávke
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4 ppm T-2 toxínu kurčatám popísala Shereen (2012)
poškodenie sliznice čriev prejavujúce sa skrátením
a fúziou klkov, degeneráciou a deskvamáciou
enterocytov a hyperpláziou pohárikovitých buniek.
V našom pokuse pri dávke 145 μg.kg-1 sme
zaznamenali zväčšenie celkovej plochy črevných
klkov následkom edému, inﬁltrácie lamina propria
mononukleármi a ložiskovej hyperplázie enterocytov.
To naznačuje, že nízke dávky toxínu môžu vyvolať

zápal sliznice tenkého čreva a majú vplyv na štruktúru
epitelu, ako aj na metabolizmus enterocytov, čo by
následne mohlo znížiť vstrebávanie živín enterocytmi
(Pinton a Oswald, 2014). Zmeny štruktúry klkov
jejuna pravdepodobne odrážajú zmeny v rovnováhe
medzi proliferáciou epiteliálnych buniek a apoptózou.
Histologické zmeny v T-2 toxínovej skupine
sprevádzali aj zmeny imunokompetentných buniek
podieľajúcich sa na slizničnej imunite. Zaznamenali
sme pokles sledovaných T-bunkových subpopulácií a
IgA+ buniek tak v prípade intraepitelových, ako aj
lamina propria lymfocytov. Kým CD4+ populácia
buniek preukázala iba mierny pokles, CD3+ IEL
boli znížené signiﬁkantne, čo môže viesť k poruche
prenosu signálu do bunky po rozpoznaní antigénu.
Nemenej významným bol signiﬁkantný pokles CD8+
LPL, čím by mohlo byť ovplyvnené antigén-špeciﬁcké
usmrcovanie vírusom inﬁkovaných a nádorových
buniek. Poukazuje na to štúdia u ošípaných pri
reovírusovej infekcii po skrmovaní DON a T-2 toxínu,
kedy vo včasnej fáze klesá vylučovanie reovírusu
vo féces, čo je spojené s inhibíciou expresie IFN-γ
a supresiou Th1 odpovede.
Determinácia B-lymfocytov meraním IgA+
a IgM+ imunofenotypov ukázala po aplikácii T-2
toxínu v diéte klesajúcu tendenciu IgA+ IEL a LPL
a nárast IgM+ LPL. Pokles počtu IgA+ produkujúcich
buniek pri T-2 toxíne a naopak, ich nárast pri
deoxynivalenole uvádzajú Bouhet a Oswald (2005).
Nárast IgM pravdepodobne súvisí s kompenzáciou
deplécie IgA+ buniek. Trichotecénové mykotoxíny
vplývajú na črevný imunitný systém v rôznej miere
a zmeny v zastúpení subpopulácií T a B-lymfocytov
v jejune sú závislé od druhu zvieraťa a podávaného
mykotoxínu, spôsobe aplikácie a dobe trvania
expozície. Tieto zmeny môžu prispieť k rozvoju
subklinického zápalu a alergie. Rovnako je potrebné
zohľadniť, že veľmi nízke dávky fuzáriových
mykotoxínov spolu s ďalšími exogénnymi faktormi,
ako sú napríklad bakteriálne antigény, hrajú dôležitú
úlohu v regulácii homeostázy črevného lokálneho
imunitného systému (Przybylska-Gornowicz, 2015).
Imunitné reakcie vznikajúce stimuláciou slizníc

nevedú len k lokálnej odpovedi, ale aj k imunitnej
odpovedi na vzdialených slizniciach (tzv. spoločný
slizničný systém) a v cirkulácii. Bunky osídľujúce
všetky sliznice pochádzajú z organizovaného
lymfatického tkaniva slizníc, a to predovšetkým
čreva. V ňom sa dostávajú do kontaktu s antigénmi,
ktorými sú aktivované, a po migrácii lymfatickou
a krvnou cestou sa vracajú a osídľujú slizničné
povrchy a exokrinné žľazy (homing), kde zaisťujú
potrebné efektorové funkcie (Městecký a McGhee,
1987).
Z uvedeného dôvodu sme doplnili štúdium
slizničnej imunity o monitorovanie bieleho krvného
obrazu, determináciu T- a B-lymfocytov v periférnej
krvi a imunitných orgánoch, aj o meranie expresie
niektorých cytokínov v krvi a slezine.
Viacero starších štúdií demonštrovalo účinok
T-2 toxínu na zníženie celkového počtu leukocytov
v periférnej krvi pokusných zvierat. Orálne podanie
T-2 toxínu myšiam a morčatám v pokusoch
Denicola a kol. (1978) viedlo k zníženiu celkového
počtu cirkulujúcich bielych krviniek. Pokles počtu
lymfocytov, eozinoﬁlov a neutroﬁlov u myší po
aplikácii T-2 toxínu zaznamenali aj Hayes a kol.
(1980), ktorí okrem toho preukázali, že pokles týchto
cirkulujúcich buniek koreluje s hypocelulárnym
lymfoidným tkanivom. Tieto výsledky korešpondujú
s výsledkami získanými v našom pokuse, kde sme
zaznamenali signiﬁkantné zníženie absolútneho počtu
leukocytov v periférnej krvi kurčiat kŕmených diétou
s obsahom nízkej dávky T-2 toxínu v porovnaní s
kontrolnou skupinou. Vyšetrením diferenciálneho
krvného obrazu sme potvrdili, že na poklese
leukocytov sa signiﬁkantne podieľali subpopulácie
heteroﬁlov a monocytov, a nesigniﬁkantne aj
subpopulácia lymfocytov. Lymfocyty sú na T-2
toxín citlivejšie ako iné typy buniek, napríklad
bunky obličiek, čo korešponduje aj s údajmi in vivo
experimentov, ktoré ukazujú, že trichotecény pôsobia
ako imunosupresívne agensy (Holladay a kol.,
1993). In vitro proliferácia kuracích lymfocytov za
prítomnosti konkanavalínu A a fytohemaglutinínu-M
bola signiﬁkantne znížená pri dávke 1 ng.ml-1
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a úplne zastavená pri 10 ng.ml-1 (Jaradat a kol., 2006).
Aj podľa Müllera a kol. (1999) vysoké dávky T-2
toxínu (0,5 – 15 mg/kg) viedli k slabšej proliferácii
lymfocytov a nižšej fagocytóze. V našom pokuse
síce testovanie fagocytózy polymorfonukleárov
(heteroﬁlov a eozinoﬁlov) značenými E. coli u kurčiat
viedlo k miernemu zvýšeniu percenta fagocytózy,
a naopak k zníženiu indexu fagocytárnej aktivity, no
nepreukázalo signiﬁkantné zmeny. Z toho možno
usudzovať, že nízke dávky toxínu ešte výrazne
neovplyvňujú percento fagocytujúcich granulocytov
ani pohlcovanie baktérií jednotlivými fagocytmi,
avšak signiﬁkantná deplécia heteroﬁlov a monocytov
môže zohrávať úlohu pri ochrane pred infekciami.
Vyšetrenie T-lymfocytov v krvi preukázalo
klesajúcu
nesigniﬁkantnú
tendenciu
CD3+,
CD4+ a CD8+ subpopulácií oproti kontrole, čo
zodpovedá tvrdeniam Corriereho a Ziprina (1978)
o schopnosti toxínu potláčať počty T-lymfocytov,
ako aj zodpovedajúcu bunkovú imunitu. Pokles T- a
B-lymfocytov v periférnej krvi koreloval v našom
pokuse so znížením ich počtov aj v sliznici jejuna.
Podľa Nagata a kol. (2001) sa subpopulácie
lymfocytov líšia v ich citlivosti na T-2 toxín, nakoľko
v týmuse myší zistili autori vyššiu citlivosť CD4+
T-lymfocytov na jeho pôsobenie v porovnaní s CD8+
T-lymfocytmi. Išlo o jednorazovú aplikáciu vysokej
dávky spôsobujúcej výrazný pokles CD4+ T-buniek,
bez významného ovplyvnenia CD8+ a miernym
poklesom CD3+ populácií. Naopak, nami kontinuálne
aplikovaná nízka dávka T-2 toxínu v týmuse kurčiat
viedla k miernemu poklesu CD4+ a CD3+ buniek
a k nárastu CD8+ populácie. Nie je možné vylúčiť, že
tento nárast mohol byť kompenzáciou poklesu v krvi
a jejune, podobne ako zvýšenie IgM+ izotypu v burze
ako následok deplécie IgA v krvi, slezine a jejune
v snahe zabezpečiť dostatočnú obranyschopnosť
organizmu.
V súvislosti s poklesom T-lymfocytov boli
zistené prevažne znížené hladiny expresie cytokínov
determinovaných v krvi a slezine. Zvýšenú a zároveň
signiﬁkantnú expresiu v periférnej krvi dosiahol jedine
IL-15 a v slezine IL-18, kým IL-17 v tomto orgáne
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preukázal signiﬁkantný pokles. O IL-15 je známe,
že indukuje proliferáciu žírnych buniek, pomocných
aj cytotoxických T buniek vrátane tých, ktoré majú
antigénový receptor γ/δ, a zvyšuje cytotoxickosť
CTL a NK buniek. Je účinným chemotaxínom
T-lymfocytov, znižuje ich apoptózu a indukuje
expresiu ligandov pre leukoadhezínové ß-2 integríny.
Jeho nadmerná produkcia je pravdepodobne odozvou
na zápalový proces v jejune a pokles γ/δ T-lymfocytov.
So zápalom by mohol korelovať aj nárast IL18 v slezine, ktorý je prozápalovým cytokínom
produkovaným aktivovanými makrofágmi. Jeho
nadprodukcia vedie k zvýšenej tvorbe oxidu
dusnatého, bezprostredne sa zúčastňujúceho
mnohých patologických reakcií. Takisto zodpovedá
aj za stimuláciu Th1 bunkovej aktivity a indukciu
IFN-γ. Expresia IFN-γ je v našom prípade nízka,
pravdepodobne vďaka protizápalovému účinku IL10. Tento interleukín spolupôsobí s IL-22 a pokles
expresie oboch cytokínov v krvi vedie k úvahe o účastí
T-2 toxínu v procese perzistencie zápalovej reakcie.
Poukazuje na to aj pokles IL-17, ktorý je produkovaný
aktivovanými pomocnými T-lymfocymi a u kurčiat je
považovaný za kľúčový regulátor zápalu.
Pri mykotoxínoch platia vzájomné dávkovoexpozičné vzťahy. Pri vyšších dávkach s predĺžením
času dochádza k tlmeniu expresie črevných cytokínov,
kým nízke dávky podporujú rýchlu slizničnú
zápalovú odpoveď a poškodzujú Th1 a Th2 regulačnú
odpoveď. Pri T-2 toxíne bolo zdokumentované, že
akútne dávky môžu poškodiť vrodený a adaptívny
imunitný systém supresiou Th1 a Th2 odpovede
(Tiefenbach, 2004). Je známy aj škodlivý účinok
tohto toxínu na B-lymfocyty ako hlavné efektorové
bunky humorálnej imunitnej odpovede (Ahmadi
a kol., 2015).
ZÁVER
Záverom možno konštatovať, že dávka T-2
toxínu (145 μg.kg-1) použitá v našom pokuse
nepredstavovala pre kurčatá toxickú hladinu (LD50
= 4,97 mg.kg-1), avšak výsledky naznačujú, že T-2

toxín podávaný v krmive aj v netoxickom množstve
môže ovplyvniť správne fungovanie imunitného
systému, krvné bunky, subpopulácie lymfocytov
v krvi, imunitných orgánoch či črevnej sliznici
a produkciu cytokínov. Ďalej môže modulovať
aktivitu črevného epitelu, ovplyvniť proliferáciu
enterocytov a navodiť morfologické zmeny klkov
jejuna.
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ABSTRAKT
Fluorochinolóny sú významnou skupinou
širokospektrálnych
antibakteriálnych
látok
používaných v humánnej a veterinárnej
medicíne v ostatnom období. Najnovšie poznatky
výskumu však naznačujú určité zdravotné
a environmentálne riziká spojené s použitím týchto
látok v klinickej praxi. Prítomnosť chinolónov
a ﬂuorochinolónov bola detegovaná v splaškových
vodách, odpadových vodách predovšetkým
z nemocničných zariadení, čističkách odpadových
vôd, ale aj v povrchových a podzemných vodách.
Uvedené skutočnosti vzbudili záujem vedeckej
obce a vytvorili priestor pre ďalšie smerovanie
a hodnotenie rizík vo vodnom prostredí.
Cieľom štúdie bolo stanoviť prítomnosť rezíduí
ﬂuorochinolónových antibakteriálnych látok
vo vzorkách vôd odobratých z rôznych vodných

zdrojov mikrobiologickými metódami skríningu
rezíduí antibiotík, Premi®Testom a metódou STAR.
Testovacie kmene oboch metód vykazovali citlivosť
na sledované látky a umožnili stanoviť prítomnosť
ﬂuorochinolónových antibakteriálnych látok
vo vode s najvyššou citlivosťou na platniach
s testovacím kmeňom Escherichia coli ATCC
11303. Aj napriek tomu, že uvedené metódy
sú určené na stanovenie rezíduí antibiotík
v potravinových matriciach, krmivách a telesných
tekutinách (moč), vzhľadom na povinnosť
monitorovať aj bezpečnosť napájacej vody pre
potravinové zvieratá môže byť akýkoľvek vodný
zdroj vhodnou matricou testovanou na prítomnosť
rezíduí všetkých skupín antibakteriálnych látok.
Kľúčové slová: ﬂuorochinolóny; skríning;
voda; zdravotné riziko
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ABSTRACT
Fluoroquinolones are a signiﬁcant class of the
broad spectrum of antibacterial agents used in
human and veterinary medicine recently. However,
recent research ﬁndings indicated that there are
certain health and environmental risks associated
with the use of these substances in clinical practice.
The presence of quinolones and ﬂuoroquinolones
was detected in sewage, waste waters mainly from
hospital facilities, sewage treatment plants, but
also in surface and underground waters. These
facts raised the interest of the scientiﬁc community
and created space for further routing and risk
assessment in the aquatic environment. The aim of
the study was to determine the presence of residues
of ﬂuoroquinolone antibacterials in the samples
of water taken from diﬀerent water sources by
microbiological methods used for the screening of
antibiotic residues, Premi®Test and STAR. The test
strains of both methods conﬁrmed their sensitivity
to the monitored substances and determined
the presence of ﬂuoroquinolone antibacterials
in the water with the highest sensitivity on the
plates with the test strain Escherichia coli ATCC
11303. Although these methods are intended for
the determination of antibiotic residues in food
matrices, feeds and body ﬂuids (urine), considering
the obligation to monitor the safety of drinking
water for food animals, any water source may be a
suitable matrix tested for the presence of residues
of all antibacterial substances.
Key words: ﬂuoroquinolones; health risk;
screening; water
ÚVOD
Chinolónové chemoterapeutiká sú skupinou
vysoko účinných syntetických širokospektrálnych
antibiotík. Ich objav sa pokladá viac-menej za
náhodný. Cesty objavu chinolónov viedli cez pokusy
o chemickú syntézu alkaloidu chinínu, pri ktorých
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sa získali rôzne deriváty chinolínu, východiskovej
látky tejto syntézy. O objavenie chinolónov sa
zaslúžili pracovníci farmaceutických ústavov, a to
Warner a Lambert (USA) a Sterling-Winthrop (USA)
v spolupráci s ﬁrmou Burrowghs Wellcome
(Anglicko) (Krčméry, 1992).
Fluorochinolóny vstúpili na farmaceutický
trh koncom osemdesiatych rokov a v súčasnosti
predstavujú jednu zo skupín antibakteriálnych látok
široko používaných v humánnej a veterinárnej
medicíne. Počas posledných dekád bol detegovaný
veľký počet farmaceutických liečiv v povrchových,
podzemných a pitných vodách. Táto kontaminácia
pochádza predovšetkým zo splaškových odpadových
vôd, chovu hospodárskych zvierat, nemocníc
a chemického priemyslu. Typickým príkladom týchto
znečisťujúcich látok sú aj ﬂuorochinolóny. Z dôvodu
ich vysokej celosvetovej spotreby môže výskyt
ﬂuorochinolónov v životnom a vodnom prostredí
predstavovať vážnu hrozbu pre ekosystém a ľudské
zdravie (Frade a kol., 2014).
V záujme ochrany zdravia ľudí boli zavedené
pravidlá na monitorovanie rezíduí farmakologicky
účinných látok vrátane antibakteriálnych látok,
sulfónamidov, chinolónov a znečisťujúcich látok
zo životného prostredia, v živých zvieratách, ich
výkaloch a telesných tekutinách, v živočíšnych
produktoch, v krmivách a v pitnej vode zvierat
smernicou Rady 96/23/ES a rozhodnutím Komisie
2002/657/ES [Smernica Rady (ES) č. 96/23,
1996; Rozhodnutie Komisie 2002/657/ES, 2002].
V zmysle požiadaviek príslušných právnych predpisov
systém kontroly rezíduí pozostáva zo skríningu
a konﬁrmácie. Skríningová metóda sa používa
na detekciu prítomnosti látky alebo skupiny látok
na príslušnej úrovni (v zhode s právnymi predpismi).
Tieto metódy majú schopnosť vysokej priepustnosti
vzoriek a používajú sa na roztriedenie veľkého počtu
vzoriek podľa potenciálne nezhodných výsledkov.
Konﬁrmačná metóda zahŕňa metódy, ktoré poskytujú
úplné alebo doplňujúce informácie umožňujúce
látku jednoznačne identiﬁkovať a podľa potreby ju
kvantiﬁkovať na príslušnej úrovni.

Vzhľadom k pravidlám monitorovania rezíduí
farmakologicky účinných látok vo vyššie uvedených
matriciach podliehajúcich úradnej kontrole rezíduí
a výstupom prác potvrdzujúcich výskyt rezíduí
chinolónových a predovšetkým ﬂuorochinolónových
antibakteriálnych látok vo vode (Frade a kol.,
2014), bolo predmetom našej štúdie stanoviť
možnú prítomnosť rezíduí ﬂuorochinolónových
antibakteriálnych látok vo vzorkách vôd odobratých
z rôznych vodných zdrojov. Na skríningové
stanovenie rezíduí bol použitý Premi®Test a
Screeningový test na stanovenie rezíduí antibiotík
s použitím piatich bakteriálnych kmeňov (metóda
STAR), ako metódy schválené na úradnú kontrolu
rezíduí antibiotík v produktoch živočíšneho pôvodu
v Slovenskej Republike. Uvedené metódy sa vo
veľkej miere využívajú aj na stanovenie prítomnosti
rezíduí antibiotík v krmivách a telesných tekutinách
(moč) a boli predmetom voľby aj pri stanovení
rezíduí ﬂuorochinolónových antibakteriálnych látok
vo vzorkách vôd. Obe metódy deklarujú citlivosť
príslušných testovacích kmeňov na chinolóny.
MATERIÁL A METÓDY
Analytické štandardy chinolónov a ﬂuorochinolónov
V našej štúdii boli použité nasledujúce analytické
štandardy: Ciproﬂoxacín (CPF, Ciproﬂoxacin
17850, Fluka Chemie GmbH, Buchs, Švajčiarsko),
enroﬂoxacín (ENF, Enroﬂoxacin 33699, SigmaAldrich Co., St Louis, USA), ﬂumechín (FLU,
Flumequine 45735, Sigma-Aldrich Co., St Louis,
USA).
Zásobné a pracovné roztoky štandardov chinolónov a ﬂuorochinolónov
Zásobné roztoky CPF, ENF a FLU boli pripravené
rozpustením 10 mg príslušného štandardu v 2 ml 0,1
M NaOH (Lach-Ner, Česká Republika) a doplnené
sterilnou demineralizovanou vodou na koncentráciu
1000 mg.l-1. Pracovné roztoky CFC, EFC a FLU boli
pripravené zriedením zásobných roztokov sterilnou

demineralizovanou vodou na výsledné koncentrácie
30 – 500 μg.l-1 v súlade s maximálnymi limitmi
rezíduí (MRL) stanoveným pre tieto látky nariadením
Komisie (EÚ) č. 37/2010 [Nariadenie Komisie
(EÚ) č. 37/2010]. Zásobné a pracovné roztoky boli
uchovávané v chladničke pri teplote + 4 °C.
Vzorky vôd
Na stanovenie prítomnosti rezíduí ﬂuorochinolónových antibakteriálnych látok bolo
analyzovaných 30 vzoriek vôd odobratých z rôznych
vodných zdrojov. Označenie vzoriek a miesta odberu
vzoriek je prezentované v tabuľke 1. Vzorky vôd boli
do analýzy uchovávané v mrazničke pri teplote – 18
°C.
Premi®Test
Premi®Test (R-26) je komerčný širokospektrálny
mikrobiologický skríningový test určený na
stanovenie rezíduí antibiotík v čerstvom mäse,
rybách, vajciach, krmivách a v moči zvierat liečených
antibiotikami. Výrobcom testu je R-Biopharm AG
(Nemecko). Test obsahuje 25 alebo 100 liekoviek
vyplnených pevným agarovým živným médiom s
testovacím kmeňom Bacillus stearothermophillus
var. calidolactis. Použitím Premi®Testu je možné
určiť prítomnosť, resp. neprítomnosť rezíduí
najdôležitejších skupín antibiotík (β-laktámy,
cefalosporíny, makrolidy, tetracyklíny, sulfónamidy,
aminoglykozidy, chinolóny, amfenikoly, polypeptidy)
na alebo pod úrovňou ich MRL.
Podstata skúšania a vyhodnotenie výsledkov
Skúšaná vzorka (voda, štandard) sa dávkuje
do liekoviek vyplnených pevným agarovým živným
médiom obsahujúcim testovací kmeň Bacillus
stearothermophillus var. calidolactis. Inkubácia, pri
ktorej dochádza k normálnemu rastu testovacieho
kmeňa spôsobuje, že farba pH indikátora sa mení
z modroﬁalovej na žltú. Ak sa v skúmanej vzorke
nachádzajú látky inhibujúce rast testovacieho kmeňa,
farba indikátora zostáva modroﬁalová. Detekčná
schopnosť (CCβ) Premi®Testu bola stanovená
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Tab. 1: Označenie vzoriek vôd odobratých za účelom skríningového stanovenia rezíduí ﬂuorochinolónov
Číslo vzorky

Miesto odberu

Klasiﬁkácia

1

domácnosť

splašková odpadová voda

2

domácnosť

splašková odpadová voda

3

domácnosť

telesná tekutina (moč)

4

zdravotnícke zariadenie

pitná voda

5

verejnoprávna inštitúcia

pitná voda

6

verejné kúpalisko

voda na kúpanie (detský bazén)

7

verejné kúpalisko

voda na kúpanie (plavecký bazén)

8

vodná nádrž Pod Bukovcom

úžitková voda

9

jazero Vojka nad Dunajom

voda na kúpanie

10

Košice 1

podzemná voda (vrt)

11

Košice 2

podzemná voda (vrt)

12

Levoča 1

podzemná voda (vrt)

13

Levoča 2

podzemná voda (vrt)

14

Košice 3

podzemná voda (studňa)

15

Košice - okolie

podzemná voda (studňa)

16

Levice - okolie

podzemná voda (studňa)

17

Prešov - okolie

podzemná voda (studňa)

18

Bardejov - okolie

podzemná voda (studňa)

19

Trebišov - okolie

podzemná voda (studňa)

20

domácnosť (Chorvátsko)

pitná voda

21

more (Chorvátsko)

povrchová voda

22

prístav (Chorvátsko)

povrchová voda

23

domácnosť

telesná tekutina (moč)

24

domácnosť

splašková odpadová voda

25

domácnosť

telesná tekutina (moč)

26

domácnosť

splašková odpadová voda

27

domácnosť

splašková odpadová voda

28

štrkovisko Čaňa

prírodné kúpalisko

29

vodná nádrž Ružín

úžitková voda

30

Hornád

povrchová voda (rieka)

ako najnižšia koncentrácia príslušného štandardu
ﬂuorochinolónu, ktorá inhibovala rast testovacieho
kmeňa.
Metóda STAR
Metóda STAR (R-25) je určená na stanovenie
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rezíduí inhibičných látok v potravinách a surovinách
živočíšneho pôvodu s použitím bakteriálnych kmeňov
citlivých na Bacillus subtilis BGA/aminoglykozidy,
Kocuria rhizophila ATCC 9341/makrolidy a
β-laktámy, Bacillus cereus ATCC 11778/tetracyklíny,
Escherichia coli ATCC 11303/chinolóny, Bacillus

Tab. 2: Výsledky stanovenia rezíduí ﬂuorochinolónových antibakteriálnych látok vo vzorkách vôd Premi®Testom
s testovacím kmeňom Bacillus stearothermophillus var. calidolactis

Vzorka

1
–

2
+

3
+

4
–

5
–

6
–

7
–

8
–

9
–

10
–

11
–

12
–

13
–

14
–

15
–

16
±

17
–

18
±

19
–

20
+

21
+

22
–

23
+

24
–

25
+

26
±

27
–

28
±

29
–

30
+

+ pozitívna vzorka
± dubiózna vzorka
– negatívna vzorka

stearothermophilus
var.
calidolactis
ATCC
10149/β-laktámy a sulfónamidy na úrovni ich MRL.
Podstata skúšania a vyhodnotenie výsledkov
Na povrch agarového média s príslušnými
testovacími kmeňmi sa položia papierové disky
(priemer 9 mm, Albet LabScience, A 2668 090, AlbetHahnemühle, Dassel, Nemecko) napustené 30 μl
skúšanej vzorky a príslušnej koncentrácie testovaných
štandardov. Inkubácia, pri ktorej dochádza
k normálnemu rastu testovacieho kmeňa, spôsobuje
zakalenie agarového média. Ak sú v skúšanej vzorke
prítomné látky inhibujúce rast testovacieho kmeňa,
vznikajú okolo vzorky číre zóny. Vzorky vôd sa
považovali za pozitívne, ak dávali zónu inhibície
(IZ) väčšiu ako 2 mm na najmenej jednej z piatich
testovacích platní. CCβ testovacích kmeňov metódy

STAR na CPF, ENF a FLU bola stanovená ako
najnižší obsah látky, ktorý inhiboval rast príslušného
testovacieho kmeňa tvorbou IZ. Veľkosť IZ bola
meraná posuvným digitálnym meradlom (Mitutoyo,
Kawasaki, Japonsko) s presnosťou 0,01 mm.
Pre výpočet priemerov veľkostí IZ a odchýlok hodnôt
od týchto priemerov (± smerodajná odchýlka /SD)
bol použitý program Microsoft Oﬃce Excel 2016.
VÝSLEDKY
Výsledky skríningového stanovenia rezíduí
ﬂuorochinolónových antibakteriálnych látok vo
vzorkách vôd Premi®Testom a metódou STAR
a výsledky citlivosti testovacieho kmeňa Bacillus
stearothermophillus var. calidolactis Premi®Testu
a testovacieho kmeňa Escherichia coli ATCC

Obr. 1: Výsledky skríningového stanovenia vzoriek vôd Premi®Testom (vzorka 1 – 10)
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Obr. 2: Výsledky skríningového stanovenia vzoriek vôd Premi®Testom (vzorka 11 – 20)

Obr. 3: Výsledky skríningového stanovenia vzoriek vôd Premi®Testom (vzorka 21 – 30)

Obr. 4: Výsledky skríningového stanovenia vzoriek vôd metódou STAR s testovacím kmeňom Escherichia coli
ATCC 11303 (vzorka 25 – 27)
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Tab. 3: Výsledky stanovenia rezíduí ﬂuorochinolónových antibakteriálnych látok vo vzorkách vôd
metódou STAR
Testovací kmeň metódy STAR
Vzorka

B. subtilis
BGA

B. cereus
ATCC 11778

K. rhizophila
ATCC 9341

E. coli
ATCC 11303

B. stearo
ATCC 10149

1

5,05 ± 0,57

–

–

8,67 ± 0,76

–

2

8,75 ± 0,40

6,22 ± 0,31

–

11,83 ± 1,88

3,50 ± 0,69

3

10,13 ± 0,64

8,77 ± 0,46

–

12,32 ± 1,65

5,37 ± 0,31

4

–

–

–

2,94 ± 0,20

–

5

–

–

–

–

–

6

–

–

–

–

–

7

–

–

–

–

–

8

–

–

–

–

–

9

–

–

–

–

–

10

–

–

–

–

–

11

–

–

–

–

–

12

–

–

–

–

–

13

–

–

–

–

–

14

–

–

–

–

–

15

–

–

–

–

–

16

–

–

–

–

–

17

–

–

–

–

–

18

–

–

–

–

–

19

–

–

–

–

–

20

–

1,05 ± 0,17

–

–

–

21

–

1,54 ± 0,19

–

–

–

22

–

–

–

–

–

23

10,28 ± 0,78

7,99 ± 0,54

–

13,21 ± 0,54

6,32 ± 0,57

24

7,09 ± 0,30

5,85 ± 0,74

–

10,51 ± 0,76

5,14 ± 0,46

25

8,16 ± 0,69

7,04 ± 0,17

–

12,82 ± 0,25

5,83 ± 0,49

26

5,52 ± 0,49

2,19 ± 0,57

–

9,53 ± 0,60

3,36 ± 0,86

27

4,00 ± 0,20

3,71 ± 0,46

–

6,29 ± 0,29

–

28

–

0,96 ± 0,23

–

1,05 ± 0,16

–

29

–

–

–

–

–

30

–

–

–

–

–
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Tab. 4: CCβ testovacieho kmeňa Bacillus stearothermophillus var. calidolactis Premi®Testu na ciproﬂoxacín,
enroﬂoxacín a ﬂumechín
Štandard
CFC
ENF
FLU

Koncentrácia (μg.l-1)

MRL
100 - 300 μg.kg-1
50 – 1 500 μg.kg

+ pozitívna vzorka

-1

± dubiózna vzorka

30

50

100

200

500

–

–

+

+

+

–

–

±

+

+

–

–

–

–

±

– negatívna vzorka

Obr. 5: CCβ Premi®Testu na ciproﬂoxacín, enroﬂoxacín a ﬂumechín

Obr. 6: CCβ testovacieho kmeňa Escherichia coli ATCC 11303 metódy STAR na ciproﬂoxacín
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Tab. 5: Priemerné veľkosti inhibičných zón (mm ± SD) pracovných roztokov štandardov ciproﬂoxacínu,
enroﬂoxacínu a ﬂumechínu na testovacích platniach metódy STAR
Štandard
μg.l-1
MRL

Testovací kmeň
B. subtilis
BGA

B. cereus
ATCC 11778

K. rhizophila
ATCC 9341

E. coli
ATCC 11303

B. stearo
ATCC 10149

30

4,59 ± 0,39

3,83 ± 0,33

–

8,39 ± 0,44

–

50

5,02 ± 0,24

4,02 ± 0,55

–

9,62 ± 0,49

–

100

5,88 ± 0,36

5,12 ± 0,28

–

10,72 ± 0,52

0,84 ± 0,29

200

6,46 ± 0,32

5,92 ± 0,44

–

11,37 ± 0,76

3,31 ± 0,76

500

7,35 ± 0,41

6,86 ± 0,28

2,28 ± 0,17

12,31 ± 0,68

7,49 ± 0,68

30

4,01 ± 0,25

3,01 ± 0,33

–

6,39 ± 0,56

–

50

4,38 ± 0,42

3,33 ± 0,46

–

7,35 ± 0,39

–

100

5,12 ± 0,35

3,87 ± 0,25

–

8,81 ± 0,51

–

200

5,62 ± 0,14

4,75 ± 0,35

–

10,38 ± 0,80

2,91 ± 0,32

500

6,66 ± 0,41

6,12 ± 0,19

1,96 ± 0,13

11,45 ± 0,48

6,45 ± 0,48

30

2,97 ± 0,28

2,12 ± 0,28

–

2,53 ± 0,27

–

50
FLU
100
50 –
1 500 μg.kg-1
200

3,53 ± 0,26

2,56 ± 0,43

–

2,99 ± 0,37

–

4,82 ± 0,36

3,71 ± 0,17

–

3,74 ± 0,23

–

5,96 ± 0,46

4,55 ± 0,26

–

4,30 ± 0,31

–

500

7,28 ± 0,33

5,78 ± 0,55

–

6,07 ± 0,21

–

CPF
100 - 300
μg.kg-1

ENF
100 - 300
μg.kg-1

Obr. 7: CCβ testovacieho kmeňa Escherichia coli ATCC 11303 metódy STAR na enroﬂoxacín
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Obr. 8: CCβ testovacieho kmeňa Escherichia coli ATCC 11303 metódy STAR na ﬂumechín

11303 metódy STAR na vybrané chinolóny
a ﬂuorochinolóny sú prezentované v tabuľkách 2 – 5
a vizuálne demonštrované na obrázkoch 1 – 8.
Ako je uvedené v tabuľke 2, z celkového počtu 30
vzoriek vôd odobratých z rôznych vodných zdrojov
bolo Premi®Testom stanovených šesť pozitívnych
vzoriek a dve dubiózne vzorky. Pozitívne vzorky
predstavovali vzorky odobraté z telesnej tekutiny
(moču) a splaškových odpadových vôd po podávaní
lieku obsahujúceho liečivo ciproﬂoxacín (vzorka 2, 3,
23 a 25), čím sa potvrdila citlivosť testovacieho kmeňa
Premi®Testu na ciproﬂoxacín. Zaujímavá pre nás bola
skutočnosť, že sme stanovili pozitívne výsledky aj
pri vzorkách vôd odobratých z pitnej vody (vzorka
20) a povrchovej vody (morskej vody/vzorka 21)v
Chorvátsku. Vzhľadom na to, že Premi®Test stanovuje
kvalitatívny pozitívny (prítomnosť antibiotík) alebo
negatívny výsledok (neprítomnosť antibiotík),
nevieme bližšie určiť, ktorá látka spôsobila inhibíciu
rastu testovacieho kmeňa. Vzorky vyhodnotené ako
dubiózne (svetlejšie odtiene sivej farby) boli vzorky
vôd odobratých zo studní (vzorka 16 a 18).
Po vyšetrení vzoriek metódou STAR sme stanovili
12 pozitívnych vzoriek (viď tab. 3). Metódou STAR
bol potvrdený pozitívny výsledok na antibiotiká
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stanovený Premi®Testom pri vzorkách 2, 3, 20, 21,
23 a 25, a navyše pri všetkých vzorkách splaškových
vôd (vzorka 1, 24, 26, 27). Vzorky vyhodnotené
ako dubiózne nevykazovali inhibíciu žiadneho
testovacieho kmeňa metódy STAR, z čoho môžeme
predpokladať, že dubiózny výsledok Premi®Testu
mohol byť spôsobený kontaminantom inej podstaty.
Metódou STAR sme stanovili pozitívny výsledok aj
vo vzorkách 4 a 28. Vzorka 4 bola odobratá ako pitná
voda zo zdravotníckeho zariadenia a vzorka 28 zo
štrkoviska Čaňa.
Metóda STAR na základe inhibície rastu
príslušného testovacieho kmeňa umožňuje predbežne
identiﬁkovať konkrétnu skupinu antibiotík vo
vyšetrovaných vzorkách. Pri vzorkách 1, 2, 3, 23, 24,
25 26 a 27 boli najväčšie inhibičné zóny stanovené
na platniach s testovacím kmeňom Escherichia coli
ATCC 11303, ktorý stanovuje prítomnosť chinolónov.
Vzorka 4 inhibovala iba rast testovacieho kmeňa
Escherichia coli ATCC 11303, čo dáva predpoklad
prítomnosti chinolónov vo vzorke. Vzorky 20 a 21
inhibovali iba rast testovacieho kmeňa Bacillus
cereus ATCC 11778, ktorý stanovuje prítomnosť
tetracyklínov. Ostatná pozitívna vzorka (vzorka 28)
inhibovala rast dvoch testovacích kmeňov, Escherichia

coli ATCC 11303 a Bacillus cereus ATCC 11778.
Vzhľadom na to, že veľkosti inhibičných zón okolo
vyšetrovanej vzorky boli porovnateľné, môžeme
u vzorky 28 predpokladať prítomnosť chinolónov, ale
aj tetracyklínov.
Dosiahnuté výsledky potvrdili citlivosť testovacích
kmeňov Premi®Testu a metódy STAR na vybrané
ﬂuorochinolónové antibakteriálne látky vrátane
chinolónu prvej generácie a ﬂumechínu testovaním
pracovných roztokov štandardov ciproﬂoxacínu,
enroﬂoxacínu a ﬂumechínu. Escherichia coli
ATCC 11303 vykazovala najvyššiu citlivosť na oba
ﬂuorochinolóny, ciproﬂoxacín a enroﬂoxacín. CCβ
testovacieho kmeňa Bacillus stearothermophillus
var. calidolactis Premi®Testu (viď tab. 4) bola
pre ciproﬂoxacín 100 μg.l-1 (na úrovni MRL), pre
enroﬂoxacín 200 μg.l-1 s dubióznym výsledkom
pri koncentrácii 100 μg.l-1 (v rozmedzí MRL) a pre
ﬂumechín s dubióznym výsledkom pri koncentrácii
500 μg.l-1 (v rozmedzí MRL).
Pri metóde STAR (viď tab. 5) došlo v závislosti
od koncentrácie príslušného štandardu k inhibícii
rastu všetkých testovacích kmeňov. Evidentne
najcitlivejším testovacím kmeňom metódy STAR
vyhodnoteným na základe najväčších veľkostí
inhibičných zón vytvorených okolo papierových
diskov napustených reziduálnymi koncentráciami
príslušných štandardov na úrovni ich MRL bol
testovací kmeň Escherichia coli ATCC 11303
s najvyššou citlivosťou deklarovanou v poradí
ciproﬂoxacín, enroﬂoxacín a ﬂumechín. Dostatočnú
citlivosť (na úrovni MRL) na sledované látky
vykazovali aj testovacie kmene Bacillus subtilis
BGA a Bacillus cereus ATCC 11778. Zaujímavá je
skutočnosť, že CCβ testovacieho kmeňa Bacillus
subtilis BGA bola pre ﬂumechín o niečo nižšia ako
CCβ testovacieho kmeňa Escherichia coli ATCC
11303. Bacillus stearothermophillus var. calidolactis
ATCC 10149 metódy STAR potvrdil CCβ testovacieho
kmeňa Bacillus stearothermophillus var. calidolactis
Premi®Testu na ﬂuorochinolóny.

DISKUSIA
Liečivá sú v súčasnosti považované za jeden
z hlavných kontaminantov vodného prostredia. Ich
prítomnosť vo vode sa pohybuje v koncentráciách
mg.l-1 až μg.l-1. Vedecká obec sa v súčasnosti
sústreďuje predovšetkým na tie skupiny antibiotík,
ktoré kontaminujú vodné prostredie a potraviny, a tým
navodzujú možnosť vývoja baktérií rezistentných na
antibiotiká a s tým súvisiace zdravotné riziká (Bottoni
a kol., 2010).
Mnohé doteraz publikované práce a štúdie
potvrdili, že jednou z najrozšírenejších skupín
látok, ktoré sa vyskytujú v životnom prostredí,
a najmä v povrchových vodách, sú vysoko účinné
ﬂuorochinolóny. Podávané ﬂuorochinolóny sa vo
veľkej miere vylučujú ako nezmenené zlúčeniny
v moči a následne prechádzajú do nemocničných
odpadových vôd alebo komunálnych odpadových
vôd. Je preto potrebných viac monitorovacích
a kontrolných štúdií na miestnej úrovni, aby sa
presne určili cesty prieniku týchto látok do verejných
vodných zdrojov a ich osud v životnom prostredí s
možným dopadom na ľudské zdravie (Pena a kol.,
2007; Sturini a kol., 2009; Carvalho a Santos a kol.,
2016).
Ellerbroek (1991) už ako jeden z prvých
porovnával citlivosť testovacieho kmeňa Bacillus
subtilis BGA a Escherichia coli Bayer 14 na
enroﬂoxacín, ciproﬂoxacín a ﬂumechín. Autor
navrhol rozšírenie nemeckej metódy s testovacím
kmeňom Bacillus subtilis BGA o testovací kmeň
Escherichia coli, o ktorej sa zistilo, že je 3 až 30-krát
citlivejšia na chinolóny v závislosti od príslušného
chinolónu. Podobne Choi a kol. (1999) porovnávali
niekoľko ďalších kmeňov Escherichia coli s kmeňom
Bacillus subtilis ATCC 3491, ktorý bol v danom
období oﬁciálnym testovacím kmeňom na skríning
rezíduí antibiotík v Kanade. Okrem enroﬂoxacínu,
ciproﬂoxacínu a ﬂumechínu štúdia zahŕňala aj
saraﬂoxacín a diﬂoxacín. Pre všetky rezíduá
sledovaných látok bol testovací kmeň Escherichia
coli ATCC 128 vysoko citlivý a bol odporučený
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na začlenenie do existujúcich mikrobiálnych
skríningových testov.
Ďalšia porovnávacia štúdia hodnotila citlivosť
Bacillus subtilis BGA a Escherichia coli Bayer
14 na desať rôznych chinolónov (Okerman a kol.,
2007). Autori zistili, že len diﬂoxacín bol detegovaný
v nižších koncentráciách na platniach s testovacím
kmeňom Bacillus subtilis BGA. Vytvorené inhibičné
zóny tiež poukázali na rozdiely medzi živným
agarovým médiom pri pH 6,0 a pH 8,0. Zistilo sa,
že detekcia rezíduí kyseliny naldixovej, ﬂumechínu,
kyseliny oxolinovej a diﬂoxacínu je optimálna
pri pH 6,0, zatiaľ čo ostatné testované látky boli
lepšie detegovateľné na platniach s pH 8,0. Autori
dospeli k záveru, že začlenenie platne s kmeňom
Escherichia coli s hodnotou agarového média pH 8,0
do existujúcich skríningových metód je najlepšou
voľbou na stanovenie rezíduí chinolónov. V závislosti
od vyšetrovanej matrice je však potrebné zvážiť
prítomnosť ﬂumechínu, ktorý je lepšie detegovateľný
na platniach s hodnotou pH agarového média 6,0.
Z ďalších kmeňov Escherichia coli bol na citlivosť
na chinolóny testovaný kmeň Escherichia coli ATCC
11303 pri hodnotách pH agarového média 6,0 a 8,0.
Kmeň Escherichia coli ATCC 11303 bol Gaudinom
a kol. v roku 2010 validovaný a oﬁciálne stanovený
ako referenčný kmeň metódy STAR na predbežnú
identiﬁkáciu rezíduí chinolónov v potravinových
matriciach (Gaudin a kol., 2010).
ZÁVER
Chinolóny a ﬂuorochinolóny sú dôležitou
skupinou tzv. novovyskytujúcich sa kontaminantov,
ktoré v súčasnosti priťahujú pozornosť širokej
medzinárodnej vedeckej obce vzhľadom na ich
výskyt vo vodnom prostredí vrátane pitnej vody a ich
možný vplyv na akýkoľvek živý organizmus. Výstupy
publikovaných prác vrátane nami dosiahnutých
výsledkov potvrdzujú výskyt rezíduí chinolónových
a ﬂuorochinolónových antibakteriálnych látok
a ich detegovateľnosť vo vode. Rastúca požiadavka
na ochranu vody je v Európskej Únii v ostatnom
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období evidentná. Preto môžeme konštatovať, že
myšlienka začlenenia antibiotík, vrátane chinolónov
a ﬂuorochinolónov do noriem kvality vody ako
ukazovateľov bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí,
zvierat, ale aj celého ekosystému, sa zdá byť
opodstatnená.
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ABSTRAKT
V štúdii sme porovnávali imunologické
ukazovatele v čreve kurčiat po preventívnej
aplikácii probiotického kmeňa Enterococcus
faecium AL41 a infekciách spôsobených
baktériami Salmonella Enteritidis PT4 a
Campylobacter jejuni CCM6191. Pozitívny
vplyv probiotického kmeňa E. faecium AL41 sa
prejavil zvýšením hladiny génovej expresie IgA
v čreve kurčiat na 4. a 7. deň po infekcii (dpi)
S. Enteritidis. U kurčiat inﬁkovaných C. jejuni sme
zaznamenali zvýšenú hladinu génovej expresie
IgA na 7. dpi. Stimulačný účinok probiotického
kmeňa sa prejavil zvýšením koncentrácie sIgA
(sekrečný IgA) v črevnom výplachu až 7. deň
po
salmonelovej
infekcii
v
porovnaní
s koncentráciou sIgA u kurčiat inﬁkovaných
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C. jejuni, s nárastom tak na 4., ako aj na 7. dpi.
Zatiaľ čo probiotický kmeň E. faecium 41 pozitívne
ovplyvnil počet cekálnych IgA+ intraepitelových
lymfocytov (IEL) v čreve kurčiat po salmonelovej
infekcii na 7. deň, u kurčiat inﬁkovaných C.
jejuni CCM619 sa zvyšovali počty IgA+ IEL už
4. dpi. Kým cekálne IgA+ a IgM+ lamina propria
lymfocyty (LPL) neboli ovplyvnené aplikáciou
E. faecium AL41 a infekciou S. Enteritidis PT4,
probiotický kmeň pri aplikácii C. jejuni zvýšil
relatívne percento IgA+ LPL na 7. dpi. Výsledky
poukázali na to, že imunitná odpoveď u kurčiat
inﬁkovaných S. Enteritidis PT4 bola silnejšia ako
u kurčiat inﬁkovaných C. jejuni CCM619.
Kľúčové slová: imunita; Campylobacter; kurča; probiotiká; Salmonella

ABSTRACT
In the study we compared the immunological
indicators in intestine of chickens after preventive
administration of Enterococcus faecium AL41
probiotic strain and after Salmonella Enteritidis
PT4 as well as Campylobacter jejuni CCM6191
infection. The beneﬁcial eﬀect of E. faecium AL41
probiotic strain was presented by the increased
genome expression of IgA in the intestine of
chicken at the 4th and 7th day of post-Salmonella
infection (dpi). We noticed the increase of IgA
genome expression in chickens infected with C.
jejuni at the 7th dpi. The immunostimulatory
eﬀect of the probiotic strain was proved by a
higher level of sIgA concentration in the intestinal
ﬂush at the 7th dpi after Salmonella infection in
comparison to the level of sIgA concentration of
chickens infected with C. jejuni at the 4th and 7th
dpi. The E. faecium 41 bacterial probiotic strain
positively inﬂuenced the number of cecal IEL
(intraepithelial lymphocytes) in chickens at the
7th day of post-Salmonella infection. In case of
C. jejuni CCM619 infection, the number of IgA+
IEL increased at the 4th dpi. While cecal IgA+
and IgM+ lamina propria lymphocytes were not
aﬀected by the administration of E. faecium AL41
or S. Enteritidis PT4 infection, the probiotic strain
showed an immunostimulatory eﬀect in C. jejuni
infection by the increase of the relative percentage
of IgA+ intraepithelial lymphocytes at the 7th dpi.
The results showed that the immune response
in chickens infected with S. Enteritidis PT4 was
stronger than in chickens infected with C. jejuni
CCM619.
Key words: Campylobacter; chicken; immunity;
probiotics; Salmonella
ÚVOD

jedlom prenášané ochorenia u ľudí. Svojim
celosvetovým rozšírením predstavujú významný
zdravotný problém ako v ľudskej, tak aj vo zvieracej
populácii. Vznik infekcie u ľudí je často spájaný
s konzumáciou kontaminovaných hydinových
produktov, najmä konzumáciou surových, resp.
tepelne nedostatočne spracovaných inﬁkovaných
vajec a mäsa. Aplikácia kontrolných mechanizmov
týkajúcich sa salmonelovej a kampylobakteriálnej
nákazy v integrovanom hydinovom reťazci je náročná
kvôli existencii početných potenciálnych prameňov
a faktorov prenosu infekcie na hydinu, ako aj
viacerých zdrojov kontaminácie hydinových
produktov v procese výroby.
Modulácia črevnej mikroﬂóry aplikáciou
probiotických baktérií je jednou z možností, ktoré
pomáhajú zvyšovať odolnosť hostiteľa voči črevným
patogénom ako je Salmonella spp. a Campylobacter
spp. Probiotiká sú živé mikrobiálne doplnky, ktoré
priaznivo ovplyvňujú hostiteľa zlepšením jeho
črevnej mikroﬂóry. Baktérie rodu Enterococcus sú
grampozitívne, fakultatívne anaeróbne, kataláza
negatívne baktérie mliečneho kvasenia (LAB –
lactic acid bacteria), reprezentujúce veľký podiel
autochtónnej mikroﬂóry u zvierat.
Enterococcus faecium AL41 je bakteriocín
(enterocín M) produkujúci kmeň s probiotickými
vlastnosťami, ktorý preukázal inhibičný účinok
proti indikátorovým baktériám z rôznych zdrojov
(Lauková a kol., 2015). Pôsobenie probiotík
spočíva najmä v produkcii antimikrobiálnych látok,
ale aj kompetitívnom vylučovaní patogénnych
mikroorganizmov, ich schopnosťou adhézie na črevnú
sliznicu a ovplyvňovaním imunitného systému.
Hlavným cieľom tejto štúdie bolo porovnať
vybrané imunologické ukazovatele v čreve kurčiat
po preventívnej aplikácii probiotického kmeňa
Enterococcus faecium AL41 s následným inﬁkovaním
bakteriálnou infekciou Salmonella Enteritidis PT4
a Campylobacter jejuni CCM6191.

Salmonella enterica a Campylobacter jejuni patria
medzi hlavné bakteriálne patogény spôsobujúce
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MATERIÁL A METÓDY
V oboch pokusoch bolo zhodne použitých
po 220 kusov jednodňových kurčiat plemena Cobb
500. Kurčatá boli náhodne rozdelené do 4 skupín
(n = 55 ks). V prvom pokuse, pri infekcii so S.
Enteritidis PT4, boli skupiny označené nasledovne:
K – kontrola, EFAL41 – E. faecium AL41, SE – S.
Enteritidis PT4, EFAL41 + SE – E. faecium AL41
+ S. Enteritidis PT4. V druhom pokuse, pri infekcii
s C. jejuni CCM6191, boli skupiny kurčiat označené
podobne: K – kontrola, EFAL41 – E. faecium AL41,
CJ – C. jejuni CCM6191, EFAL41 + CJ – E. faecium
AL41 + C. jejuni CCM6191.
Probiotický kmeň
E. faecium AL41, bakteriocín (enterocín M) –
produkujúci kmeň s probiotickými vlastnosťami – bol
v oboch pokusoch aplikovaný kurčatám individuálne
per os od 1. do 7. dňa experimentu v dávke 1x109
KTZ/0,2 ml PBS. Perorálna aplikácia bola vykonaná
u kurčiat samotnej probiotickej skupiny (EFAL41)
a kombinovaných skupín, či už EFAL41 + SE, alebo
EFAL41 + CJ. (Probiotický kmeň bol poskytnutý
MVDr. A. Laukovou, PhD., ÚFHZ SAV, Košice,
Slovenská Republika).
Infekcia
V oboch prípadoch boli použité zbierkové kmene
(MVDr. František Šišák, VÚVEL, Brno, Česká
Republika) a jednorazová infekcia bola vykonaná
per os na 4. deň pokusu. Salmonella Enteritidis PT4
v dávke 1x108 KTZ/0.2 ml PBS bola podaná kurčatám
v skupinách SE a EFAL41 + SE v prvom pokuse.
Infekcia Campylobacter jejuni CCM6191 (v rovnakej
dávke ako salmonela) bola vykonaná u kurčiat CJ
a EFAL41 + CJ skupín v druhom pokuse.
Odber vzoriek
Vzorky čreva boli odobraté od náhodne
vybraných kurčiat z každej skupiny (n = 5) 4. deň
(skorá fáza infekcie) a 7. deň (neskorá fáza infekcie)
po salmonelovej a kampylobakteriálnej infekcii
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po dekapitácii zvierat v priebehu pitvy.
Experimenty boli schválené Etickou komisiou
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach a následne Výborom pre ochranu
zvierat Ministerstva poľnohospodárstva Slovenskej
republiky (č. povolenia 2730/13-221).
Homogenizácia vzoriek a tkanív a izolácia RNA
Vzorky jejuna, ilea a céka boli narezané (20
mg kúsky), prenesené do RNA Latera (Qiagen,
USA) a uskladnené pri –70 °C až do izolácie RNA.
Po rozmrazení boli tkanivové fragmenty prenesené
do skúmaviek s obsahom 1 ml Trizolu (Molecular
Research Center, USA) a homogenizované
použitím zirkónových častíc (BioSpec Products,
USA) v MagNA Lyser (Roche, VB). Na separáciu
jednotlivých fáz bolo pridaných 50 μl 4-bromanizolu
(Molecular Research Center, USA) a následne bol
celý objem centrifugovaný pri 12 000 rpm 15 min
pri 4 °C. Vzniknutá vrchná vodná fáza bola odobratá
zo skúmaviek a použitá na izoláciu RNA pomocou
komerčného RNAease mini kitu (Qiagen, USA)
podľa inštrukcií výrobcu. Čistota a koncentrácia RNA
bola kontrolovaná spektrofotometricky na Nanodrope
200c (Thermo Scientiﬁc, USA). Jeden μg celkovej
RNA bol prepísaný použitím iScript cDNA Synthesis
Kitu (Bio-Rad, USA). Výsledná cDNA bola 10x
zriedená pomocou ultra čistej vody (DNAse/RNAse
free water, Invitrogen, USA) a použitá ako templát v
real-time PCR alebo uskladnená pri teplote –20 °C
až do použitia.
Kvantitatívna RT-PCR (qRT-PCR)
Kvantitatívnou RT-PCR bola stanovená relatívna
génová expresia imunoglobulínu A (IgA) použitím
komerčného kitu Maxima SYBR green qPCR Master
Mix (Thermo Fisher, UK) podľa pokynov výrobcu.
Stupeň expresie cieľového génu bol stanovený
voči 2 referenčným génom: glyceraldehyd-3fosfát dehydrogenáza (GAPDH) a ubikvitín (UB).
Sekvencie primerov sú uvedené v tab. 1.
Ampliﬁkácia a detekcia špeciﬁckých produktov
RT-PCR prebiehala na C1000 Thermal Cycler

Tab. 1: Zoznam primerov použitých v RT-PCR pre stanovenie mRNA u kurčiat
Primer

Sekvencia 5′–3′

IgA For

GTCACCGTCACCTGGACTACA

IgA Rev

ACCGATGGTCTCCTTCACATC

GAPDH For

CCTGCATCTGCCCATTT

GAPDH Rev

GGCACGCCATCACTATC

CSX Real time system (Bio-Rad, USA) podľa
preddeﬁnovaného programu: počiatočná denaturácia
15 min pri 95 °C, denaturácia pri 95 °C počas 20 s,
anelácia pri 60 °C 30 s, extenzia pri 72 °C 30 s. Vzorky
boli napipetované v duplikátoch do 96-jamkových
mikrotitračných platničiek. Na následnú analýzu bola
použitá priemerná hodnota získaných Cq (cycle of
quantiﬁcation). Cq hodnoty sledovaných génov boli
vyjadrené ako priemer Cq hodnôt referenčných génov
(ΔCq) a relatívna génová expresia IgA bola vyjadrená
ako 2-ΔCq.
Výplach čreva
Na 4. a 7. deň po infekcii bolo z každej skupiny
utratených 5 kurčiat. Separované jednotlivé oddiely
čreva (duodenum, jejunum, ileum, cékum) boli
prepláchnuté 5 ml teplého premývacieho roztoku
(1 M tris/glycínový pufer + 0,25 % Tween 20,
pH 7, Sigma Aldrich, USA), ktorý bol do lúmenu
vstrekovaný 10-cc injekčnou striekačkou a 18ga ihlou. Preplachy z čriev boli po prenesení do
skúmaviek centrifugované 5 minút pri 12 000 rpm
(Hettich Rotina 420R Centrifuge, DJB Labcare, UK).
Získaný supernatant bol po centrifugácii zmrazený na
– 20 °C do spracovania ELISA metódou.
ELISA metóda
Detekcia sekrečného IgA v črevnom výplachu
bola vykonaná ELISA metódou použitím
komerčného Chicken IgA ELISA kitu (Kamiya
Biomedical Company, USA). Nariedené vzorky
v pomere 1:5 riediacim roztokom (zložka ELISA
kitu) boli duplicitne napipetované v objeme
100 μl do 96-jamkovej mikrotitračnej platničky

Referencie
Lammers a kol., 2010
De Boever a kol., 2008

s naviazanými antikuracími IgA protilátkami.
Po inkubácii mikrotitračnej platničky (22 °C, 20 min)
bol supernatant odsatý a 3-krát premytý premývacím
roztokom. Do jamiek mikrotitračnej platničky
bolo aplikovaných 100 μl konjugátu (protilátka
značená chrenovou peroxidázou). Po inkubácii pri
22 °C 20 min a opätovnom premytí mikrotitračnej
platničky bolo do každej jamky pridaných 100 μl
TMB (tetrametyl-benzidín) substrátu. Reakcia bola
zastavená pridaním 100 μl blokujúceho roztoku.
Absorbancia bola meraná spektrofotometricky pri 450
nm ELISA readrom (Revelation Quicklink, Opsys
MR, Dynex Technologies, USA). Na interpretáciu
výsledkov bola zostrojená kalibračná krivka podľa
inštrukcií výrobcu.
Prietoková cytometria
Prietokovou cytometriou boli modiﬁkovaním
postupu Solano-Aguilar a kol. (2000) izolované CD4+,
IgA+ a IgM+ cekálne intraepitelové a lamina propria
lymfocyty (IEL, LPL). Na imunofenotypizáciu
lymfocytov imunoﬂourescenčnou metódou boli
použité značené primárne myšacie antikuracie
monoklonové protilátky (Southern Biotech, USA)
– CD4 (CD4-FITC, Clone CT-4, Cat. No. 821002), IgA (IgA-FITC, Clone A-1, Cat. No. 833002) a IgM (IgM-FITC, Clone M-1, Cat. No. 831002). Značené lymfocyty (106 buniek/50 μL a 2 μL
protilátok) po premytí PBS boli merané prietokovým
cytometrom FACScan vybaveným 15 mV argónovým
excitačným laserom s vlnovou dĺžkou 488 nm a
následne analyzované programom CellQuest (Becton
Dickinson, Nemecko).
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Graf 1: Relatívna mRNA expresia IgA v jejune kurčiat
po aplikácii E. faecium EFAL41 a inﬁkovaní S. Enteritidis PT4

Graf 2: Relatívna mRNA expresia IgA v ileu kurčiat po aplikácii
E. faecium EFAL41 a inﬁkovaní S. Enteritidis PT4



Štatistická analýza údajov
Na štatistickú analýzu získaných údajov boli
použité ANOVA a Tukey test v programe Minitab
16 (SC and C Partner, Brno, Česká republika).
Rozdiely medzi priemernými hodnotami rôznych
experimentálnych
skupín
boli
považované
za štatisticky významné pri P < 0,05, P < 0,01, P <
0,001. Zo získaných hodnôt bol vypočítaný priemer
a smerodajná odchýlka (± SD).
VÝSLEDKY
Infekcia Salmonella Enteritidis PT4
Zvýšená hladina génovej expresie IgA (viď
graf 1) meraná qRT-PCR metódou bola v jejune
zaznamenaná 4. deň po infekcii (dpi) kmeňom
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Salmonella Enteritidis PT4 v probiotickej EFAL41
skupine (P < 0,001) v porovnaní s kontrolnou, ako aj
v SE a EFAL41 + SE skupine (P < 0,01).
Rovnako aj v ileu (viď graf 2) došlo na 4. dpi
k signiﬁkantnému zvýšeniu hladiny expresie IgA
v EFAL41 skupine v porovnaní so SE a EFAL41 +
SE (P < 0,05) skupinami, aj K skupinou (P < 0,01).
V céku (viď graf 3) bola na 4. dpi pozorovaná zvýšená
hladina expresie IgA v EFAL41 skupine v porovnaní
s kontrolnou skupinou (P < 0,05). Na 7. dpi najvyššie
hodnoty v jejune, ileu aj céku preukázala kombinovaná
EFAL41 + SE skupina so signiﬁkantnosťou P < 0,001
oproti pokusnej a čistým experimentálnym skupinám
EFAL41 aj CJ (viď grafy 1, 2 a 3).
Najvyššia koncentrácia sIgA (ng.ml–1) v črevnom
výplachu céka (viď graf 4) meraná ELISA metódou

Graf 3: Relatívna mRNA expresia IgA v céku kurčiat
po aplikácii E. faecium EFAL41 a inﬁkovaní S. Enteritidis PT4

Graf 4: SIgA expresia (ng.ml–1) v črevnom výplachu céka kurčiat
ošetrených E. faecium AL41 a inﬁkovaných S. Enteritidis PT4

Graf 5: Relatívne percento CD4+, IgA+, and IgM+ intraepitelových
lymfocytov v céku kurčiat ošetrených E. faecium AL41
a inﬁkovaných S. Enteritidis PT4 na 7. dpi
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Graf 6: Relatívne percento CD4+, IgA+, a IgM+ lamina propria
lymfocytov v céku kurčiat ošetrených E. faecium AL41
a inﬁkovaných S. Enteritidis PT4 na 7. dpi
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Graf 7: Relatívna mRNA expresia IgA v jejune kurčiat po aplikácii
E. faecium EFAL41 a inﬁkovaní C. jejuni CCM6191

Graf 8: Relatívna mRNA expresia IgA v ileu kurčiat po aplikácii
E. faecium EFAL41 a inﬁkovaní C. jejuni CCM6191
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bola zistená na 4. dpi v probiotickej skupine EFAL41
v porovnaní s kontrolou (P < 0,05) a kombinovanou
EFAL41 + SE skupinou (P < 0,01). Na 7. dpi bol
najväčší nárast sIgA zaznamenaný v kombinovanej
EFAL41 + SE skupine so signiﬁkanciou P < 0.001
oproti kontrole aj pokusným skupinám (EFAL41a
SE). Štatisticky významné hodnoty koncentrácie sIgA
boli pozorované aj v probiotickej EFAL41 skupine v
porovnaní s K a SE skupinami (P < 0,05).
Meraním IgA+ IEL v céku metódou prietokovej
cytometrie (viď graf 5) bol na 7. dpi v probiotickej
EFAL41 skupine zaznamenaný nesigniﬁkantný nárast
oproti kontrole, ale tiež štatisticky významný vzostup
(P < 0,05) v porovnaní so SE a kombinovanou AL41
+ SE skupinou. IgM+ lymfocyty preukázali zvýšenie
v SE skupine (P < 0,05) v porovnaní s kontrolnou
skupinou. Zmeny v počte CD4+ IEL 7. deň po infekcii
preukázali štatisticky nesigniﬁkantné zvýšenie
v skupinách s probiotickým kmeňom EFAL41
a EFAL41 + SE oproti kontrole a SE skupine.
Stanovenie cekálnych lamina propria pozitívnych
lymfocytov na 7. dpi meraných prietokovou
cytometriou (viď graf 6) poukázalo na nesigniﬁkantný
nárast CD4+ subpopulácie v kombinovanej EFAL41
+ SE skupine. Počet IgA+ a IgM+ buniek nepreukázal
štatisticky významné výsledky medzi testovanými
skupinami, napriek tomu boli hodnoty v probiotických
EFAL41 skupinách najvyššie.
Infekcia Campylobacter jejuni CCM6191
Na 4. deň po perorálnej infekcii kmeňom
Campylobacter jejuni CCM6191 bola v jejune
(viď graf 7) zaznamenaná zvýšená hladina expresie
IgA v infekčnej skupine CJ (P < 0,01) v porovnaní
s kontrolou a zároveň so skupinou, ktorej bol
experimentálne aplikovaný probiotický Enterococcus
faecium EFAL41. Na 7. deň po infekcii bolo naopak
zistené výrazné zvýšenie hladiny expresie IgA v čistej
probiotickej skupine EFAL41 so signiﬁkanciou (P <
0,05) oproti kontrole a CJ skupine a kombinovanej
skupine E. faecium AL41+ C. jejuni (P < 0,001).
Ileum (viď graf 8) na 4. dpi preukázalo zvýšenú
hladinu expresie IgA v skupine CJ (P < 0,001) oproti

kontrole, ako aj EFAL41 a EFAL41 + CJ skupinám.
V neskorej fáze infekcie zistené a porovnávané hladiny
expresie IgA nepreukázali štatisticky signiﬁkantné
výsledky medzi testovanými skupinami.
Hladiny expresie IgA v céku (viď graf 9)
nepreukázali signiﬁkanciu medzi testovanými
skupinami, aj keď hodnoty IgA boli v kombinovanej
skupine EFAL41 + CJ najvyššie tak v skorej (4. dpi),
ako aj v neskorej (7. dpi) fáze infekcie C. jejuni
CCM6191.
Meranie koncentrácie sIgA (ng.ml–1) v črevnom
výplachu jejuna (viď graf 10) na 4. dpi viedlo
k zisteniu najvyšších hodnôt v kombinovanej EFAL41
+ CJ skupine (P < 0,01) v porovnaní s kontrolou,
EFAL41 aj CJ skupinou. Na 7. dpi pretrvávala
najvyššia koncentrácia IgA v kombinovanej EFAL41
+ CJ skupine v porovnaní s kontrolnou (P < 0,001)
a CJ skupinou (P < 0,01) a zvýšená bola aj v EFAL41
skupine so štatistickou významnosťou oproti kontrole
(P < 0,01) a CJ skupine (P < 0,05).
Najvyššia koncentrácia sIgA (ng.ml–1) v črevnom výplachu ilea (viď graf 11) na 4. dpi bola
zaznamenaná v probiotickej EFAL41 skupine
v porovnaní s kontrolou (P < 0,01) a CJ skupinou (P <
0,001). Štatisticky významné zvýšenia koncentrácie
sIgA (P < 0,01) boli namerané aj v kontrolnej
a zároveň EFAL41 + CJ skupine oproti CJ.
Na 7. dpi pretrvávala najvyššia koncentrácia sIgA
v skupine EFAL41 so signiﬁkanciou oproti kontrole
(P < 0,001) a kombinovanej EFAL41 + CJ skupine
(P < 0,01). Koncentrácia sIgA v CJ skupine bola tiež
vysoká a signiﬁkantná oproti kontrole (P < 0,001), no
nepresiahla hodnoty probiotickej skupiny. Štatisticky
významne bola zvýšená v porovnaní s kontrolou (P <
0,05) aj koncentrácia sIgA v kombinovanej EFAL41
+ CJ skupine.
V céku (viď graf 12) na 4. dpi bola zvýšená
koncentrácia sIgA (ng.ml-1) v črevnom výplachu
preukázaná, podobne ako v jejune, v kombinovanej
EFAL41 + CJ skupine (P < 0,001) oproti zvyšným
skupinám. Na 7. dpi bola okrem kontrolnej skupiny
koncentrácia sIgA zvýšená v EFAL41, EFAL41 + CJ
a CJ skupine (P < 0,001).
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Graf 9: Relatívna mRNA expresia IgA v céku kurčiat po aplikácii
E. faecium EFAL41 a inﬁkovaní C. jejuni CCM6191

Graf 10: SIgA expresia (ng.ml-1) v črevnom výplachu jejuna kurčiat
ošetrených E. faecium AL41 a inﬁkovaných C. jejuni CCM6191

Graf 11: SIgA expresia (ng.ml-1) v črevnom výplachu ilea kurčiat
ošetrených E. faecium AL41 a inﬁkovaných C. jejuni CCM6191
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Najvyššie relatívne percento IgA+ intraepitelových
buniek v céku (viď graf 13) na 4. dpi bolo zaznamenané
v probiotickej skupine EFAL41 v porovnaní s K aj
EFAL41 + CJ (P < 0,01) a CJ skupinou (P < 0,05).
Počty IgA+ IEL buniek 7. deň po infekcii nepreukázali
štatisticky signiﬁkantné výsledky a najvyššie
hodnoty boli namerané v inﬁkovaných skupinách (CJ
a EFAL41 + CJ).
Relatívne percento cekálnych IgA+ lamina propria
lymfocytov (viď graf 14) 4. dpi bolo nesigniﬁkantne
najvyššie v kombinovanej EFAL41 + CJ skupine.
7. dpi najvyššie hodnoty v kombinovanej skupine
EFAL41 + CJ pretrvávali a dosiahli signiﬁkanciu
v porovnaní s kontrolou (P < 0,05) a EFAL41 skupinou
(P < 0,01). Štatisticky významný bol aj zvýšený
počet IgA+ LPL v CJ skupine oproti EFAL41 skupine
(P < 0,05).
DISKUSIA
Najcitlivejšie na kolonizáciu Salmonella enterica
subsp. sú jednodňové kurčatá, kedy ešte črevná
mikroﬂóra nie je stabilizovaná (Chen a kol., 2012).
Stabilná mikroﬂóra čreva poskytuje potrebnú ochranu proti nežiaducim patogénom. Probiotiká, všeobecne charakterizované ako produkty obsahujúce
živé mikroorganizmy, stimulujú imunitný systém
a zvyšujú defenzívnu aktivitu proti patogénnym
baktériám.
Naše výsledky zaznamenali u kurčiat ovplyvnených
E. faecium AL41 zvýšenie regulácie relatívnej expresie
mRNA IgA v jejune a ileu v skorej fáze infekcie. Toto
tvrdenie je v súlade s koncentráciou sIgA v črevnom
výplachu na 4. deň infekcie S. Enteritidis (fagotyp
167/3 4b). Neskorá fáza infekcie preukázala, že E.
faecium AL41 podporil zvýšenie regulácie relatívnej
expresie mRNA IgA v jejune a ileu u kurčiat
inﬁkovaných S. Enteritidis. Výsledky korelovali
so zvýšenou koncentráciou sIgA v črevnom výplachu.
Priaznivý vplyv probiotického kmeňa E. faecium
AL41 na zvýšenie regulácie relatívnej expresie
mRNA IgA sme zaznamenali v céku kurčiat v skorej
fáze infekcie. V neskorej fáze infekcie bol pozorovaný

vplyv probiotického kmeňa E. faecium AL41
na zvýšenie regulácie relatívnej expresie mRNA IgA
v céku kurčiat inﬁkovaných S. Enteritidis. Toto zistenie
sa zhodovalo s analýzou IgA+ buniek prietokovou
cytometriou, ktorá preukázala, že probiotický kmeň
E. faecium AL41 mal vplyv na zvýšenie prílivu
týchto buniek do hlienovej vrstvy slepého čreva.
Predchádzajúce štúdie preukázali, že probiotický
kmeň E. faecium EF55 má vplyv na expresiu IgA+
buniek v sliznici čreva hydiny (Revajová a kol.,
2013).
Výsledky v našom experimente takisto preukázali
priaznivý vplyv E. faecium AL41 aj na IgM+
intraepitelové bunky. IgM+ lymfocyty v lamina
propria boli vo väčšom pomere ku IgA+ lymfocytom,
avšak súčasne neboli medzi skupinami pozorované
rozdiely. Naše výsledky naznačujú, že probiotický
kmeň E. faecium AL41 má vplyv na izotypový
prešmyk z IgM na IgA závislý od interakcie
T a B-lymfocytov v céku kurčiat inﬁkovaných S.
Enteritidis PT4 v neskorej fáze infekcie. V zhode
s výsledkami nášho experimentu Levkut a kol. (2013)
publikovali, že preventívna aplikácia E. faecium EF55
pred salmonelovou infekciou podporila proliferáciu
T-lymfocytov. Navyše, probiotický kmeň mal
priaznivý účinok na izotypový prešmyk z IgM na IgA
v B-lymfocytoch, čo vytvára priaznivé podmienky
pre inaktiváciu patogénov Salmonella spp.
Analýza prietokovou cytometriou preukázala
vyššie percento CD4+ LPL v céku 7. deň po infekcii.
Bobíková a kol. (2015) vo svojej práci dokumentovali
zvýšený počet CD4+ lymfocytov v céku kurčiat
ovplyvnených E. faecium AL41 a inﬁkovaných S.
Enteritidis PT4 v neskoršej fáze infekcie. Zdá sa, že
prítomnosť IL-2, IL-2R a prílev CD4+ buniek závisia
od infekcie črevných buniek (Bobíková, 2015).
Niektoré štúdie preukázali, že Campylobacter
je schopný napadnúť črevnú sliznicu kurčiat
a spôsobiť systémovú infekciu (Awad, 2015). Získaná
imunitná odpoveď je v tejto oblasti zabezpečovaná
aktiváciou lymfocytov a lokálnou sekréciou sIgA.
Imunomodulačné vlastnosti probiotického kmeňa E.
faecium AL41 v interakcii s Campylobacter jejuni
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Graf 12: SIgA expresia (ng.ml-1) v črevnom výplachu céka kurčiat
ošetrených E. faecium AL41 a inﬁkovaných C. jejuni CCM6191

Graf 13: Relatívne percento IgA+ intraepitelových lymfocytov
v céku kurčiat ošetrených E. faecium AL41 a inﬁkovaných
C. jejuni CCM6191

Graf 14: Relatívne percento IgA+ lamina propria lymfocytov
v céku kurčiat ošetrených E. faecium AL41 a inﬁkovaných C. jejuni
CCM6191
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CCM6191 boli skôr hodnotené in vitro (Stašová
a kol., 2015).
V našom experimente sme zaznamenali zvýšenú
expresiu mRNA IgA v jeune a ileu kurčiat inﬁkovaných
C. jejuni na 4. deň infekcie. Toto zistenie by mohlo
byť spojené s tvrdením, že folikulárne indukčné
miesta v čreve sú schopné podporovať tvorbu IgA
vylučovaním transformujúceho rastového faktora
(TGF-β) a interleukínu 17 (IL-17) (Cerutti, 2008).
Karaﬀová a kol. (2015) uvádzajú, že najvyššie
hladiny cytokínov TGF-β a IL-17 boli exprimované
v jejune a ileu kurčiat inﬁkovaných S. Enteritidis
v skorej fáze infekcie. V oboch úsekoch čreva
bol pozorovaný pozitívny vplyv E. faecium AL41
na koncentráciu sekrečného IgA v skorej fáze
infekcie. V zhode s našimi výsledkami aj Qiu a kol.
(2012) zaznamenali najvyššiu koncentráciu sIgA
v jejune u jednodňových kurčiat po aplikovaní krmiva
obsahujúceho Lactobacillus casei, Bifidobacterium
bifidum a Enterococcus faecium v porovnaní
s kontrolnou skupinou.
V céku sme 4. deň po infekcii zaznamenali zvýšenú
koncentráciu sekrečného IgA u kurčiat ovplyvnených
E. faecium AL41 a inﬁkovaných C. jejuni. Shang
a kol. (2008) uvádzajú, že aktivácia TLR v epitelových
bunkách čreva vedie k zvýšenej sekrécii IgA
do lúmenu čreva. Karaﬀová a kol. (2017) potvrdili
vplyv E. faecium na aktiváciu TLR, čo viedlo
k zvýšenej produkcii sekrečného IgA v céku kurčiat
v skorej fáze infekcie C. jejuni.
V našom experimente sme zaznamenali pozitívny
vplyv E. faecium na IgA+ bunkovú populáciu
intraepitelových lymfocytov céka v skorej fáze
infekcie. Predchádzajúce štúdie poukázali na to, že
existuje vplyv E. faecium na expresiu IgA+ buniek
v črevnej sliznici vtákov. Okrem toho, prospešný
účinok E. faecium EF55 bol zaznamenaný u kurčiat
inﬁkovaných S. Enteritidis 147 vo zvyšovaní IgA+
bunkovej populácie intraepitelových lymfocytov
céka (Revajová a kol., 2013).
Na 7. deň po infekcii sme v jejune zaznamenali
pozitívny vplyv E. faecium AL41 na zvýšenie regulácie
relatívnej expresie mRNA IgA. Toto tvrdenie je

v súlade s koncentráciou sIgA v črevnom výplachu na
7. deň infekcie C. jejuni CCM619. V súlade s našimi
výsledkami Cao a kol. (2012) uvádzajú, že E. faecium
má vplyv na zvýšenie koncentrácie sekrečného IgA
v sliznici jejuna.
V ileu bol priaznivý vplyv probiotického kmeňa
E. faecium pozorovaný na koncentráciu sIgA
v kombinovanej skupine kurčiat. Zároveň bola
zvýšená koncentrácia sIgA nameraná v skupine
kurčiat inﬁkovaných Campylobacter jejuni, čo môže
súvisieť so schopnosťou C. jejuni kolonizovať okrem
céka aj ileum (Chaloner, 2014).
Mikroﬂóra má zásadný vplyv pri podpore rozvoja
IgA-produkujúcich plazmatických buniek a existujú
dôkazy, že tento účinok je stimulovaný najmä
bakteriálnymi druhmi (Levkut, 2014).
Na 7. deň infekcie nebol vplyv probiotického
kmeňa na koncentráciu sekrečného IgA v céku
pozorovaný, čo môže súvisieť so zníženým počtom
E. faecium v céku (Macpherson, 2004). V priebehu
nášho experimentu sme pozorovali stimulačný účinok
probiotického kmeňa E. faecium AL41 na úrovni
IgA+ bunkovej populácie lamina propria lymfocytov
céka v neskorej fáze infekcie. Predchádzajúce štúdie
poukázali na to, že probiotický kmeň E. faecium
AL41 mal vplyv na zvýšenie počtu IgA+ buniek
v céku kurčiat v neskorej fáze infekcie (Bobíková,
2015).
C. jejuni je považovaný za komenzálnu baktériu
intestinálnej mikroﬂóry u kurčiat prejavujúcu sa
prevažne asymptomatickou kolonizáciou čreva,
najmä v jeho cekálnej oblasti (Hermans, 2012).
Vrodená imunita reguluje prítomnosť patogénu
perzistujúceho v čreve a tým tlmí vznik zápalovej
reakcie (Humphrey, 2014). Naopak, odpoveď
kurčiat na salmonelovú infekciu je charakteristická
zápalovou reakciou (Varmuzova, 2014).
Toto tvrdenie je v súlade s našimi výsledkami,
ktoré poukazujú na to, že imunitná odpoveď kurčiat
inﬁkovaných S. Enteritidis PT4 bola silnejšia ako
u kurčiat inﬁkovaných C. jejuni CCM619.
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ZÁVER
Výsledky zaznamenané v tomto experimente
poukazujú na vyšší stimulačný účinok E. faecium
AL41 na IgA mRNA expresiu a koncentráciu
sekrečného IgA v čreve u kurčiat inﬁkovaných S.
Enteritidis PT4 v skorej aj neskorej fáze infekcie
v porovnaní s kurčatami inﬁkovanými C. jejuni
CCM619.
Aplikácia E. faecium AL41 alebo infekcia S.
Enteritidis PT4 nemala vplyv na IgA+ a IgM+ lamina
propria lymfocyty. V neskorej fáze infekcie C.
jejuni CCM6191 bol pozorovaný priaznivý účinok
probiotického kmeňa E. faecium AL41 na prítomnosť
IgA+ lamina propria lymfocytov.
Zatiaľ čo probiotický bakteriálny kmeň E. faecium
41 pozitívne ovplyvnil počet IEL v čreve kurčiat
počas neskorších dní infekcie S. Enteritidis 147,
u kurčiat inﬁkovaných C. jejuni CCM619 pozitívne
ovplyvnil počet IEL v priebehu prvých dní infekcie.
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ABSTRAKT
Epidemiologické štúdie potvrdzujú, že
zvýšenou konzumáciou ovocia a zeleniny
dochádza k poklesu voľnoradikálových ochorení.
Polyfenoly ako rastlinné metabolity majú pre
svoje antioxidačné vlastnosti veľa pozitívnych
účinkov na ľudské zdravie. Hlavným cieľom
našej štúdie bolo experimentálne analyzovať
a porovnať šťavu získanú z mrazených a čerstvých
plodov ostružiny malinovej, ríbezle čiernej
a brusnice čučoriedkovej ako potenciálnych
zdrojov polyfenolov a antioxidačnej aktivity.
Antioxidačnú aktivitu v mrazených a čerstvých
plodoch ostružiny malinovej, ríbezli čiernej
a brusnici čučoriedkovej sme merali metódou
využívajúcou radikál DPPH [1, 1-difenyl-2-(2,
4, 6-trinitrofenyl) hydrazyl] a FRAP (Ferric
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Reducting Antioxidant Potential). Najvyššia
antioxidačná aktivita stanovená pomocou metódy
redukcie DPPH radikálu bola zistená vo vzorke
šťavy z čerstvých čiernych ríbezlí (72,4 % ± 1,79
%). V porovnaní so šťavou z čerstvých čiernych
ríbezlí sme v šťave zo zmrazených čiernych ríbezlí
namerali nižšie hodnoty antioxidačnej aktivity
(58,841 % ± 1,15 %). Najnižšie percento redukcie
DPPH vykazovala vzorka zo šťavy z mrazených
ostružín malinových (30,86 % ± 3,46 %). Meraním
antioxidačnej aktivity metódou FRAP sme zistili,
že najväčšiu schopnosť redukcie železitého TPTZ
(tripyridiltriazínového) komplexu na železnatý
a najsilnejšie redukčné vlastnosti vykazovala
vzorka šťavy z mrazených ríbezlí čiernych
s hodnotou absorbancie (6,962 ± 0,275). Druhú
najväčšiu schopnosť redukcie vykazovala vzorka
šťavy z čerstvých brusníc čučoriedkových (6,790

± 0,610). U vzorky šťavy z čerstvých a mrazených
ostružín malinových sme zaznamenali iba
nepatrné rozdiely. Najväčšie množstvá celkových
polyfenolov vykazovali vzorky štiav z mrazených
plodov čiernych ríbezlí (0,351 ± 0,017) a šťava
z čerstvých brusníc čučoriedkových (0,327 ±
0,054). Naopak, najnižšie hodnoty vykazovali
vzorky šťavy z mrazených ostružín malinových
(0,193 ± 0,024). Hlavný cieľ a tiež aj čiastkové ciele
štúdie boli splnené. Z našich výsledkov vyplynulo,
že všetky tri druhy vybraného bobuľovitého
ovocia vykazujú antioxidačnú aktivitu a môžu sa
odporúčať na prevenciu ochorení spôsobených
oxidačným stresom. Z dôvodu vzrastajúceho
záujmu obyvateľstva o upevnenie svojho zdravia
pomocou prírodných zdrojov odporúčame
venovať sa tejto téme aj naďalej.
Kľúčové slová: antioxidačná aktivita; brusnica
čučoriedková; ostružina malinová; polyfenoly;
ríbezľa čierna.
ABSTRACT
Epidemiological studies proved that increased
consumption of fruit and vegetables can cause
the decrease of free radical-induced diseases.
Polyphenols as herbal metabolites have many
positive eﬀects on human health due to their
antioxidant properties. The main aim of the study
was to experimentally analyse and compare juice
acquired from frozen or fresh fruits of Rubus
idaeus (raspberry), Ribes nigrum (blackcurrant)
and Vaccinium myrtillus (blueberry) as potential
sources of polyphenols and antioxidant activity.
The antioxidant activity of frozen or fresh
fruits of Rubus idaeus (raspberry), Ribes
nigrum (blackcurrant) and Vaccinium myrtillus
(blueberry) was measured by DPPH method
– the method using the DPPH radical – 1,
1-Diphenyl-2-(2, 4, 6-trinitrophenyl) hydrazyl,
and FRAP method (Ferric Reducting Antioxidant
Potential). The highest degree of antioxidant

activity measured by the DPPH radical reduction
was determined in a sample of juice from the fresh
fruits of Ribes nigrum (blackcurrant): (71. 7 % ±
1.79 %). In comparison with juice from the frozen
Ribes nigrum (blackcurrant) we measured lower
degree of antioxidant activity (60.1 %) ± 1.15 %).
The lowest percentage of DPPH reduction was
shown in a sample of juice from the frozen Rubus
idaeus (raspberry): (30. 86 % ± 3.46 %). Using
the FRAP method for measuring antioxidant
activity, we found that the highest reducing
ability of the ferric TPZP complex to ferrous and
the strongest reducing properties were shown in
a sample of juice from the frozen Ribes nigrum
(blackcurrant) with an absorbance value of (6.962
± 0.275). The second highest reducing ability
was shown in a sample of juice from the fresh
Vaccinium myrtillus (blueberry): (6.790 ± 0.610). A
sample of juice from the fresh or the frozen Rubus
idaeus (raspberry) showed only slight diﬀerences.
The highest amount of polyphenols was shown
in a sample of the frozen fruits of Ribes nigrum
(blackcurrant): (0.362 ± 0.017) and juice from
the fresh Vaccinium myrtillus (blueberry): (0.327
± 0.054). On the contrary, the lowest amount was
shown in a sample of juice from the frozen Rubus
idaeus (raspberry): (0.193 ± 0.024). The main
aim as well as the partial aims of the study were
reached. Our research showed that all three types
of berry fruits have antioxidant activity and they
can be recommended for prevention of diseases
caused by oxidative stress. Due to the growing
interest of people in strengthening their health we
recommend to pay further attention to this topic.
Key words: antioxidant activity; polyphenols;
Ribes nigrum (blackcurrant); Rubus idaeus
(raspberry); Vaccinium myrtillus (blueberry).
ÚVOD
Dnes je už samozrejmé, že z hľadiska ochorenia
človeka má významné postavenie oxidačný stres,
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ktorý produkuje voľné radikály a spúšťa mnohé
ochorenia (Ďuračková a kol., 1998).
V ostatnej dobe sa veľká pozornosť venuje ovociu
a zelenine ako prírodnému zdroju bioaktívnych látok,
ktoré majú zdravotné beneﬁty. Mnohé klinické štúdie
poukázali na to, že ovocie a zelenina sú z hľadiska
účinkov na ľudský organizmus prospešnejšie ako
výživové doplnky. V rastlinách sa ako produkty
rastlinného metabolizmu najčastejšie vyskytujú
polyfenoly
(ﬂavóny,
izoﬂavóny,
antokyány,
proantokyanidíny, galo- a elagotaníny, stilbény,
fenolové kyseliny a lignány), ktoré vykazujú
antioxidačné účinky a môžu sa využívať v prevencii
a podpornej terapii mnohých ochorení (Košťálová
a kol., 2012).
Práve strava s vysokým podielom zeleniny
a ovocia sa podieľa na znížení výskytu porúch
spojených so starnutím, ako je Alzheimerova choroba.
Na tomto účinku majú pravdepodobne veľký podiel
polyfenolové látky v tmavo sfarbených plodoch
s antioxidačnou a protizápalovou aktivitou, ako sú
čučoriedky. Výskum potvrdil, že konzumácia šťavy
z tmavého hrozna počas 12 týždňov významne
zlepšuje verbálnu pamäť starších osôb (Krikorian
a kol., 2008; Joseph, J. A. a kol., 2009).
Mnohé z rastlinných fenolových zlúčenín vykazujú
antiaterogénne a antineoplastické schopnosti, majú
priaznivý účinok na zdravie a predlžujú dĺžku života
(Chong-Han a kol., 2010).
Flavonoidy nachádzajúce sa v zelenine a ovocí
majú antikarcinogénne účinky (Hertog, a kol., 1992).
Bobuľové ovocie patrí medzi významné zdroje
polyfenolov ako sú antokyány, fenolové kyseliny,
ﬂavonoly, ﬂavanoly, triesloviny, vitamín C a karotenoidy.
Objektom nášho skúmania bolo bobuľové ovocie,
pretože patrí medzi potenciálne zdroje polyfenolov
a antioxidačnej aktivity (Habánová a Habán, 2011).
V našom experimente sme porovnávali obsahové
látky ako sú celkové polyfenoly a antioxidačnú
aktivitu šťavy z plodov ostružiny malinovej,
brusnice čučoriedkovej a ríbezle čiernej v mrazenom
a čerstvom stave.
74

MATERIÁL A METÓDY
Plody čerstvých ostružín malinových, čiernych
ríbezlí a brusníc čučoriedkových boli zbierané
u miestnych pestovateľov na Východnom Slovensku
v okolí Michaloviec.
Zber plodov sme uskutočnili v priebehu leta
2016. Z dôvodu transportu bol prírodný materiál
uskladnený v chladničke pri teplote 5 °C po dobu
jedného dňa. Pred analýzou sme plody podrvili
v mažiari a rozmixovali na tekutú zmes. Následne sme
ich preﬁltrovali cez ﬁltračný papier. Pre dokonalejšie
oddelenie pevných častíc nachádzajúcich sa v preﬁltrovanej zmesi vzoriek sme jednotlivé vzorky
vložili do centrifúgy. Druhé meranie sme uskutočnili
zo vzorky zamrazených plodov.
Použité pomôcky a prístroje :
Váhy KERN and Sohn GmbH, Germany.
Mikropipety: Smart Accumax 0,5 − 10 μl,
Smart Accumax 10 − 100 μl,
Smart Accumax 250 − 1000 μl.
Spektrofotometer Agilent Technologies, Cary 60 UVVIS 3000, UK.
Stanovenie antioxidačnej aktivity
Antioxidačná aktivita (schopnosť „zhášať“
voľné radikály) predstavuje schopnosť inhibície
procesu oxidácie. Existuje mnoho metód založených
na rôznych princípoch stanovenia antioxidačnej
aktivity. Antioxidačnú aktivitu sme stanovili pomocou
dvoch metód (DPPH, FRAP). Princíp metódy DPPH
spočíva v reakcii testovanej látky so stabilným
radikálom DPPH (1, 1-difenyl-2-(2, 4, 6-trinitrofenyl)
hydrazyl). Pri reakcii dochádza k redukcii radikálu
za vzniku DPPH-H (difenylpikrylhydrazin). Metóda
FRAP je založená na meraní rýchlosti redukcie
železitého komplexu na železnatý pôsobením
vzorky. Pri nízkom pH v prítomnosti antioxidantu
− ﬂavonoidu je železitý tripyridiltriazínový (TPTZ)
komplex redukovaný na železnatú formu.
Ako vyplýva z grafu 1, pri porovnaní jednotlivých
vzoriek môžeme konštatovať, že vzorka šťavy

Tab. 1: Použité chemikálie
Názov chemikálie

Vzorec

Dodávateľ

Kyselina octová

CH3COOH

Mikrochem, SR

Octan sodný

CH3COONa

Mikrochem, SR

Kyselina chlorovodíková

HCl

Mikrochem, SR

Hexahydrát chloridu železnatého

FeCl3.6H2O

Mikrochem, SR

Destilovaná voda

H2O

Mikrochem, SR

TPTZ
2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazín

Mikrochem, SR
Mikrochem, SR

Na2CO3

Uhličitan sodný

Sigma-Aldrich, USA

Folin-Ciocalteuovo činidlo
Destilovaná voda

H2O

Mikrochem, SR

Etanol

CH3CH2OH

Mikrochem, SR

Graf 1: Antioxidačná aktivita meraná DPPH metódou

йƌĞĚƵŬĐŝĞWW,

WW, DdM
ϳϮ͕ϰϬ

ϴϬ
ϲϬ
ϰϬ

ϱϵ͕ϲϰϴ

ϱϯ͕ϳϱϬ
Ϯϳ͕ϱϰϴ

ϱϴ͕ϴϰϭ
ϯϰ͕ϰϬϰ

ϮϬ
Ϭ



z čerstvej ríbezle čiernej vykazovala vyššiu
antioxidačnú aktivitu ako vzorka z jej mrazených
plodov, ktorá vykazovala najnižšiu hodnotu spomedzi
všetkých meraných plodov. Najvyššie zaznamenaná
schopnosť vychytávať voľné radikály bola nameraná
DPPH metódou vo vzorke z čerstvých ríbezlí
čiernych.

Ak porovnáme čerstvú šťavu zo všetkých
meraných bobuľovitých rastlín, pozorujeme mierny
nárast antioxidačnej aktivity v bobuliach brusnice
čučoriedkovej a ostružiny malinovej v porovnaní
s ich mrazenou formou. Vzorky štiav z mrazených
plodov u všetkých troch druhov vykazovali približne
rovnaké hodnoty (viď graf 1).
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Graf 2: Ekvivalent kyseliny askorbovej podľa metódy FRAP
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Graf 3: Vyjadrenie závislosti absorbancie od koncentrácie kvercetínu
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Porovnaním obsahu polyfenolov v grafe 4 vyššie
hodnoty paradoxne vykazujú čerstvé i mrazené
plody ostružín malinových. Neočakávaný bol značný
pokles množstva polyfenolov u mrazenej formy
ríbezlí čiernych (0,193 % ± 0,024 %) v porovnaní s
čerstvou vzorkou plodov ríbezlí čiernych, kedy obsah
polyfenolov vykazoval hodnotu 0,271 ± 0,007 %.
Najvyšší obsah polyfenolov vykazovali vzorky zo
šťavy mrazených brusníc čučoriedkových.
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Polyfenoly majú rôznorodé chemické štruktúry,
a preto aj široké spektrum biologickej aktivity
(Košťálová a kol., 2012).
Podľa autorov Chong-Hana (2010) a Cherniacka
(2010) polyfenoly nachádzajúce sa v rastlinách
sa svojimi antioxidačnými účinkami spájajú
s pozitívnym účinkom na zdravie. Antioxidanty
zabraňujú poškodeniu molekúl a organizmu človeka
tým, že pôsobia na voľné radikály a zabraňujú vzniku

Graf 4: Množstvo polyfenolov v bobuľovitých plodoch
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reťazovej reakcie (Evans, 2007).
Plody ako čučoriedky, jahody a černice majú vplyv
na kognitívne a motorické schopnosti a oneskorujú
nástup ochorenia a zlyhávania starých zvierat (Joseph
a kol., 2009)
Wu a kol. (2004) uvádzajú, že podľa USDA
(United States Department of Agriculture) totálna
antioxidačná kapacita na porciu 1 šálky (145g)
brusnice čučoriedkovej lesnej prepočítanej v mikromóloch Troloxového ekvivaletu je 13 427 μmol TAC.
Naopak, u brusnice čučoriedkovej záhradnej bol pri
145 g nameraný 9 019 μmol TAC. Antioxidačná
kapacita na porciu 1 šálky (144 g) černice bola 7 701
μmol TAC a u maliny 123 g.
Výskum autorov Josepha a kol. (2009) dospel
k záverom, že konzumácia bobuľovitých plodov
má priaznivé účinky pri neurodegeneratívnych
stareckých ochoreniach.
Na základe dosiahnutých experimentálnych
výsledkov a poznatkov z literárnych zdrojov môžeme
odporúčať čerstvé bobuľové ovocie, ako aj ovocie
v mrazenej forme ako zdroj polyfenolov a
antioxidantov, ktoré môžu prispieť k udržaniu
dobrého zdravia.

ZÁVER
Štúdia sa zaoberala súhrnom poznatkov o biologicky aktívnych látkach, ktorými sú aj polyfenoly
obsiahnuté v mrazených ako aj v čerstvých plodoch
ostružiny malinovej, brusnice čučoriedkovej a ríbezle
čiernej. Vzorky plodov do nášho experimentu sme
zbierali v letnom a jesennom období v roku 2016.
V plodoch ostružiny malinovej, brusnice
čučoriedkovej a ríbezle čiernej sme odmerali celkový
obsah polyfenolov a antioxidačnú aktivitu pomocou
metódy DPPH a FRAP.
Na základe vykonaných analýz môžeme
konštatovať, že čerstvé i mrazené plody vykazujú
v značnej miere veľké množstvo polyfenolov
a majú vysokú schopnosť znášať voľné radikály.
V neposlednom rade sme uskutočnili prieskum v
2 lekárňach v Michalovciach, kde sme zisťovali
dostupnosť čajovín a výživových doplnkov s obsahom
týchto troch bobuľovitých rastlín.
Hlavným cieľom našej štúdie bolo vyzdvihnúť
význam bobuľovitých rastlín a potvrdiť už po stáročia známu pravdu o ich sile, čo sa nám podarilo
naplniť v experimentálnej časti tejto predloženej
štúdie.
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ABSTRAKT

ABSTRACT

Významnou príčinou spánkovej deprivácie
je insomnia. Retrospektívna analýza lekárskych
predpisov ukázala, že ochorenie je častejšie
diagnostikované u žien (63,8 %) ako u mužov (36,2
%) a jeho prevalencia s vekom stúpa. V preskripcii
v rámci farmakoterapie bolo dominantným
predovšetkým non-benzodiazepínové hypnotikum
zolpidem (68,9 %). V menšej miere bolo
predpisované sedatívne anxiolytikum alprazolam
(5,8 %) a benzodiazepínové hypnotikum
cinolazepam (4,0 %). Somatické ochorenia ako
bolesť (62,3 %) a dyspepsia (40,2 %) predstavovali
najfrekventovanejšie potenciálne komorbidity
spojené s insomniou. Zo psychických ochorení
bola najčastejšie zaznamenanou komorbiditou
neurasténia (26,3 %).

Insomnia is a major cause of sleep deprivation.
A retrospective analysis of prescriptions showed
that the disorder is more often diagnosed in
women (63.8 %) than in men (36.2 %) and its
prevalence increases by age. In the prescription,
the non-benzodiazepine hypnotic drug zolpidem
(68.9%) was dominant in pharmacotherapy. The
sedative anxiolytic agent alprazolam (5.8 %) and
the benzodiazepine hypnotic agent cinolazepam
(4.0 %) were prescribed to a lesser extent. Somatic
diseases such as pain (62.3 %) or dyspepsia (40.2
%) were the most frequent potential comorbidities
associated with insomnia. Out of the psychiatric
disorders, neurasthenia was the most frequently
reported comorbidity (26.3%).

Kľúčové slová: farmakoterapia; insomnia;
komorbidity

Key
words:
pharmacotherapy

comorbidities;

insomnia;
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ÚVOD
Integrálnou súčasťou života je spánok, ktorý je
pozorovaný aj u zvierat s jednoduchou nervovou
sústavou. Je to aktívny a vysoko regulovaný
stav nevyhnutný pre život, tak ako jedlo, pitie
a rozmnožovanie (Holst a Landolt, 2015).
Insomnia (nespavosť) je deﬁnovaná ako
nedostatočné množstvo a kvalita spánku s ťažkosťami iniciovať a udržať spánok (Ogundele
a kol., 2017). Prejavuje sa aj častým prebúdzaním
sa v noci s neschopnosťou opätovne zaspať, včasným
prebúdzaním nad ránom (skôr ako 30 minút pred
plánovaným prebudením), pričom spánková
efektivita je menšia ako 85 %. Insomnia sa považuje
za diagnózu, ak sa frekvencia problémov so spánkom
objavuje minimálne 3 x za týždeň po dobu aspoň
jedného mesiaca (Winkelman, 2015). Medzinárodná
klasiﬁkácia chorôb (MKCH-10) do kategórie insomnia zaraďuje organickú poruchu zaspávania a trvania
spánku (G47.0) spôsobenú somatickým stavom,
užívaním liekov alebo substancií na neorganickú
nespavosť (F51.0), ktorá má emočné príčiny.
Insomnia môže vznikať z rôznych príčin.
Často sa považuje za sekundárnu vzhľadom na iné
ochorenia (poruchy dýchania, bolesť, noktúria,
tráviace problémy, obmedzenie mobility) (Speed
a Finan, 2016). Mnohokrát je sprievodným znakom
psychického ochorenia, ako napr. poruchy nálady,
depresia, úzkosť (Winkelman, 2015; Speed a Finan,
2016). Môže byť príznakom primárnych porúch
spánku (periodické pohyby končatín v spánku,
syndróm nepokojných nôh), porúch cirkadiálneho
rytmu alebo spánkového apnoe (Samavat a kol.,
2017; Fulmeková a kol., 2015).
Medzi hlavné príčiny akútnej nespavosti patrí
stres (problémy v zamestnaní, v medziľudských
vzťahoch, ﬁnančné ťažkosti, skúška, zmena
zamestnania a mnohé iné stresové udalosti) (Jurgová,
2009). Keďže nespavosť je viazaná na špeciﬁcký
stresor (psychologický, fyziologický, externý), trvá
krátko (dni, týždne) a končí vymiznutím stresoru
(Nevšímalová a Šonka, 2007). Dôvodom chronickej
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nespavosti môžu byť organické príčiny (somatické
ochorenia pacienta, užívanie liekov, nadmerné
užívanie návykových látok) alebo neorganické
príčiny (psychické poruchy, nepravidelný spánkový
rytmus, nepriaznivý vplyv prostredia, nepravidelná
práca na smeny) (Jurgová, 2009).
Insomnia sa častejšie vyskytuje u žien ako
u mužov, a tiež u jedincov s postihnutím. Frekvencia
výskytu insomnie nesúvisí s vekom, aj keď starší
ľudia sa na ňu častejšie sťažujú (Winkelman, 2015).
V terapii insomnie sa uplatnili predovšetkým
hypnotiká-sedatíva a benzodiazepínové anxiolytiká.
V klinickej praxi sú v súčasnosti preferované
najmä non-benzodiazepínové hypnotiká (zolpidem
a zopiklon), ktoré v porovnaní s benzodiazepínmi
(midazolam, cinolazepam) minimálne ovplyvňujú
architektúru spánku, predlžujú čas spánku, majú
nižší výskyt rebound insomnie a anteretrográdnej
amnézie. Sedatívne antidepresíva, antihistaminiká,
antikonvulzíva a netypické antipsychotiká sú
predpisované sporadicky alebo v prípadoch,
kedy sú predchádzajúce liečivá neúčinné alebo
kointraindikované. Efektívnymi sa v liečbe insomnie
javia aj liečivá ako sú ramelteon (selektívny
agonista melatonínových receptorov MT1 a MT2),
doxepín (tricyklické antidepresívum) a suvorexant
(antagonista orexinového receptora), používané
v zahraničí, avšak na Slovensku nie sú zatiaľ
registrované (Račanská, 2014; Asnis a kol., 2016;
Snyder a kol., 2016). Z voľnopredajných prípravkov
(OTC) sa vo farmakoterapii nespavosti najčastejšie
používajú prípravky obsahujúce rastlinné drogy ako
valeriána, medovka lekárska, mäta pieporná, chmeľ
obyčajný, hloh obyčajný, ľubovník bodkovaný,
mučenka pleťová, baza čierna, melatonín a levanduľa.
Dostupné sú aj prípravky na báze guajfenezínu
a homeopatiká (Fulmeková a kol., 2015).
Cieľom tejto štúdie bolo na základe analýzy
lekárskych predpisov vyhodnotiť farmakoterapiu
a výskyt komorbidít u pacientov s diagnostikovanou
insomniou.

Tab. 1: Zastúpenie diagnóz zo skupiny G47 a F51 u pacientov
Diagnóza

Počet pacientov n/%

G47.0 – insomnia

124/60,8

G47.2 – poruchy
spánkového cyklu
G47.8 – iná
porucha spánku
G47.9 – porucha spánku
bližšie neurčená
Spolu

124/60,8
19/9,3
60/29,4
204/100

MATERIÁL A METÓDY
Podklady pre vykonanie analýzy farmakoterapie
boli získané spracovaním lekárskych predpisov
z verejnej lekárne v Lučenci. Retrospektívne boli za
obdobie od 01. 08. 2013 do 31. 03. 2017 pomocou
počítačového programu WinLSS vyﬁltrované
receptúrne blankety, na ktorých boli uvedené
kódy s diagnózami porúch spánku (skupina G47
a F51). Celkovo bolo analyzovaných 2030 receptov,
z ktorých boli zisťované údaje o liekoch predpísaných
a expedovaných lekárňou, ako aj o veku a pohlaví
pacientov. Pre získanie informácií o komorbiditách
boli vyﬁltrované aj recepty predpísané týmto
pacientom s cieľom zistiť ďalšie diagnózy, ktorými
trpia. Pri spracovaní výsledkov sa postupovalo
v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Analýza 2030 lekárskych predpisov ukázala, že
insomnia a poruchy spánku boli diagnostikované
u 254 pacientov (viď tab. 1) hlavne v skupine diagnóz
G47 – organické poruchy spánku (204 pacientov).
Neorganické poruchy spánku boli zaznamenané u 50
pacientov, ktoré boli zaradené prevažne do kategórie

Diagnóza
F51.0 – neorganická
porucha spánku
F51.2 – neorganická
porucha spánkového rytmu
F51.8 – iná neorganická
porucha spánku
F51.9 - neorganická porucha
spánku, bližšie neurčená
204/100

Počet pacientov n/%
15/30,0
0/0
6/12,0
29/58,0
50/100

F51.9 – neorganická porucha spánku, bližšie neurčená
(58 %). Insomnia (G47.0) bola uvádzaná častejšie
v kategórii organických porúch spánku (60,8 %)
ako neorganických porúch spánku F51.0 (30,0 %).
Podľa niektorých štúdií je považovaná za najčastejšiu
poruchu spánku a zvyčajne postihuje 10 – 15 %
populácie (Winkelman, 2015). Analýza preskripcie
však poukázala na oveľa vyššiu frekvenciu jej
výskytu.
Poruchy spánku boli častejšie zaznamenané
u žien (63,8 %) ako u mužov (36,2 %). Ich výskyt
bol evidovaný vo veku nad 30 rokov, pričom
s pribúdajúcim vekom ich prevalencia postupne
narastala (viď tab. 2). Napriek tomu, že insomnia
je bežným zdravotným problémom starších ľudí
a postihuje 25 až 30 % staršej populácie, nemusí byť
spojená s vyšším vekom pacientov (Ogundele a kol.,
2017; Winkelman, 2015). Subjektívna nespavosť
je popisovaná najčastejšie u žien vo veku 60 až
79 rokov (Nowicki a kol., 2016). Výsledky našej
analýzy potvrdzujú uvedený fakt, nakoľko výrazný
nárast porúch spánku bol zaznamenaný u pacientov
vo vyššom veku, najmä u žien nad 60 rokov.
To môže byť spôsobené nárastom komorbidít
u starších pacientov, ktoré sú často príčinou porúch
spánku.
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Tab. 2: Vek a pohlavie pacientov s diagnózami G47 a F51 u pacientov
Počet žien (Σ = 162)
n/%

Počet mužov (Σ = 92)
n/%

G47

F51

G47

F51

G47

F51

<15 rokov

0

0

0

0

0

0

16 – 30 rokov

0

0

0

0

0

0

31 – 45 rokov

7/5,4

0

6/8,1

0

13/6,4

0

46 – 60 rokov

14/10,76

2/6,3

16/21,6

2/11,1

30/14,7

4/8,0

61 – 75 rokov

40/30,8

12/36,4

24/32,4

12/66,7

64/31,4

24/48,0

>75 rokov

69/53,1

18/54,5

28/37,8

4/22,2

97/47,5

22/44,0

130/63,7

32/64,0

74/36,3

18/35,3

204/100

50/100

Veková
kategória

Spolu

162/63,8

Počet expedovaných liekov zatriedených
na základe účinných látok do jednotlivých
farmakoterapeutických skupín dokumentuje tab.
3. Z analýzy preskripcie vyplýva, že najčastejšie
predpisovaným liečivom na insomniu bol zolpidem
(68,9 %). Je to nebenzodiazepínové hypnotikum, ktoré
pôsobí selektívne na omega 1 receptory zodpovedné
za sedáciu. Výsledkom selektivity je zníženie výskytu
nežiaducich účinkov zolpidemu vrátane zníženia
rebound nespavosti, tolerancie na účinok, závislosti a
zneužívania (Račanská, 2014; Asnis a kol., 2016). Má
rýchly nástup, krátke trvanie hypnotického účinku
a pri obvyklých dávkach skracuje čas zaspávania a
zvyšuje trvanie spánku s malým zjavným účinkom
na štádiá spánku (Li a kol., 2016). Vzhľadom na
preukázanú účinnosť patrí zolpidem k najčastejšie
predpisovaným hypnotickým látkam na liečbu
nespavosti (Beam a kol., 2017). Vo všeobecnosti sú
non-benzodiazepínové hypnotiká dobre tolerované,
menej tlmia dychové centrum a minimálne posilňujú
tlmivý účinok alkoholu (Račanská, 2014; Beam a kol.,
2017). Použitie benzodiazepínov je navyše spojené aj
so zvýšeným rizikom Alzheimerovej choroby (Billioti
De Gage a kol., 2014).
Z
benzodiazepínových
anxiolytík
bol
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92/36,2

Spolu
n/%

254/100

najčastejšie predpisovaný alprazolam (5,8 %)
a z benzodiazepínových hypnotík cinolazepam
(4,0 %). Benzodiazepínové anxiolytiká (alprazolam,
oxazepam,
bromazepam,
medazepam,
chlórdiazepoxid, klobazam, diazepam a klonazepam)
sú ordinované v prípade úzkosti, strachu,
intrapsychickej tenzie a psychomotorického nepokoja
rôznej etiológie (Moťovský, 2009). Cinolazepam,
benzodiazepínové hypnotikum 2. generácie, sa
vyznačuje horším bezpečnostným proﬁlom (denná
sedácia, útlm dýchania), čo zodpovedá aj jeho menej
frekventovanej preskripcii (Asnis a kol., 2016).
V preskripcii sa sporadicky objavili antidepresíva,
antihistaminiká a netypické antipsychotiká (1,3
až 0,04 %). Pre vysoké riziko vedľajších účinkov
je použitie sedatívnych antidepresív, trazodonu
a mirtazapínu, indikované iba na liečbu insomnie
s komorbidnou depresiou (Winkelman, 2015). Kvôli
nízkemu riziku vzniku závislosti je v niektorých
prípadoch na liečbu insomnie predpisovaný
difenhydramín, antihistaminikum s tlmivým účinkom
na CNS (Moťovský, 2009). Kvetiapín, atypické
antipsychotikum, sa na liečbu insomnie neodporúča
kvôli možným poruchám regulácie glukózy, vývoju
tardívnej dyskinézie a riziku mŕtvice. Je však možné

Tab. 3: Spotreba liekov s účinnými látkami predpísanými pri diagnóze G47.0 a F51.0
Diagnóza
Skupina/Liečivo

G47.0 n/%

F51.0 n/%

Spolu n/%

Zolpidem

1758/86,6

348/88,3

2106/68,9

Zopiclon

32/1,6

0/0

32/1,3

Cinolazepam

97/4,8

1/0,3

98/4,0

Midazolam

1/0,05

0/0

1/0,04

Alprazolam

109/5,4

31/35,1

140/5,8

Diazepam

25/1,2

0/0

25/1,0

Bromazepam

0/0

4/1,0

4/0,2

Mirtazapín

1/0,05

10/2,5

11/0,5

Trazodon

1/0,05

0/0

1/0,04

1/0,05

0/0

1/0,04

Kvetiapín

5/0,3

0/0

5/0,2

Spolu

2030/100

394/100

2424/100

Non-benzodiazepínové hypnotiká

Benzodiazepínové hypnotiká

Sedatívne anxiolytiká

Sedatívne antidepresíva

Sedatívne antihistaminiká
Difenhydramín
Netypické antipsychotiká

ho použiť na liečbu parasomnií (Asnis a kol., 2016).
Frekvenciu komorbidít somatického charakteru
u pacientov trpiacich insomniou znázorňuje graf 1.
U pacientov bol evidovaný najmä výskyt
rôznych foriem bolesti (62,3 %). Bolesť patrí
k
najvýznamnejším
negatívnym
faktorom
ovplyvňujúcim spánok (Backer a kol., 2017). Výrazné
zastúpenie komorbidít predstavuje aj dyspepsia (40,2
%). Poruchy spánku spôsobené príznakmi reﬂuxu sú
bežné u pacientov s funkčnou dyspepsiou a objavujú sa
častejšie so zvyšujúcou sa závažnosťou a frekvenciou

symptómov reﬂuxu (Vakil a kol., 2015). Z ďalších
diagnóz boli u pacientov zaznamenané dermatitídy
rôzneho pôvodu (24,7 %), choroby pľúc (20,5 %),
diabetes mellitus (13,9 %) a ochorenia štítnej žľazy
(12,0 %). Znížená kvalita spánku môže byť spojená
aj s astmou, chrápaním a môže sa vyskytovať u osôb
s chronickou rhinosinusitídou (Garden a kol., 2016,
Bengtson a kol., 2016).
Z duševných porúch (viď graf 2) prevládala
u pacientov neurasténia – chronický únavový
syndróm (26,3 %), ktorý úzko súvisí s poruchami
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Graf 1: Frekvencia somatických ochorení u pacientov s poruchami spánku
Frekvencia somatických ochorení u pacientov s poruchami spánku
$O]KHLPHURYDFKRURED
.DUFLQyP
+HUSHV]RVWHU
(SLOHSVLD
0LJUpQD
3HþHĖRYp]O\KDQLH
ÒUD]\
3RO\QHXURSDWLH
+\SHUWURILDSURVWDW\QHVWDELOQêPRþRYê«
3DUNLQVRQRYDFKRUREDSDUNLQVRQL]PXV
2FKRUHQLDãWtWQHMåĐD]\
'LDEHWHVPHOOLWXV
&KRURE\SĐ~F DOHUJLFNiULQLWtGDDVWPD
'HUPDWLWtGDU{]QHKRS{YRGX DOHUJLHLQIHNFLH
'\VSHSVLD
%ROHVĢU{]QHKRS{YRGX



















Graf 2: Frekvencia výskytu duševných ochorení u pacientov s insomniou
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spánku (Gotts a kol., 2016). V menšej miere boli
zastúpené ostatné poruchy, ako napr. psychická
porucha zapríčinená poškodením a dysfunkciou
mozgu a somatickou chorobou (15,8 %), organická
halucinóza (15,4 %), depresia (9,3 %) demencia (7,7
%), prípadne úzkosť (6,6 %). Ďalšie duševné choroby
sa vyskytovali v rozpätí 3,5 – 0,4 %.
ZÁVER
Insomnia patrí medzi najčastejšie poruchy spánku,
ktoré výrazne ovplyvňujú kvalitu života človeka. Jej
akútnu formu, vznikajúcu najčastejšie v dôsledku
pôsobenia stresora, je možné zvládnuť jeho odstránením a nefarmakologickou terapiou, ktorá zahŕňa
použitie relaxačných techník, zmenu spánkových
návykov a dodržiavanie spánkovej hygieny. Pri
chronickej forme ochorenia je nevyhnutná indikácia
vhodnej farmakoterapie, v ktorej sú v súčasnosti
preferované
non-benzodiazepínové
hypnotiká,
vyznačujúce sa v porovnaní s benzodiazepínmi
vyššou bezpečnosťou a lepším farmakologickým
proﬁlom. Významným faktorom úspešnosti liečby
je zohľadnenie komorbidít, ktoré môžu zhoršovať
priebeh insomnie.
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ABSTRAKT
Parkinsonova choroba (PCH) je chronickoprogresívne
neurodegeneratívne
ochorenie,
ktoré vzniká v dôsledku zániku dopamínergných
neurónov najmä v substantia nigra a pars
compacta, čo vedie k poklesu množstva dopamínu
(DA) v striate. Ochorenie sa prejavuje množstvom
motorických (tremor, rigidita, akinéza a posturálna
instabilita) a non-motorických symptómov.
Zlatý štandard vo farmakologickej liečbe PCH
predstavuje levodopa, no jej perorálne podávanie
je spojené s rozvojom motorických a nonmotorických komplikácií. Hlavným cieľom tejto
štúdie bola analýza beneﬁtu použitia levodopy/

karbidopy vo forme intestinálneho gélu (LCIG)
ako kontinuálnej formy terapie pri pokročilom
štádiu PCH v súbore starších pacientov. Terapia
LCIG mala v sledovanom súbore pacientov
významný vplyv na redukciu výskytu niektorých
motorických symptómov asociovaných so
štandardnou terapiou levodopy, ako boli motorické
ﬂuktuácie, „wearing oﬀ“ fenomén, levodopou
indukované dyskinézy, resp. „peak of dose“
dyskinézy, ako aj tzv. „freezing“. Variabilný efekt
LCIG terapie bol zaznamenaný v rámci výskytu
niektorých neuropsychiatrických komplikácií
PCH. Hoci základné motorické symptómy PCH,
ako aj pôvodne prítomné vegetatívne symptómy
s výnimkou výskytu močovej inkontinencie neboli
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po LCIG úplne redukované, motorické symptómy
PCH boli dostatočne terapeuticky kompenzované.
Vo väčšine prípadov bola chirurgická intervencia
spojená so zavedením jejunálnej sondy asociovaná
len s prechodnými lokálnymi zdravotnými
komplikáciami, ktoré časom odzneli. Výsledky
tejto štúdie založenej na súbore kazuistík pacientov
s pokročilým štádiom PCH preukázali, že aj po
vyčerpaní možností štandardnej farmakoterapie v
podobe perorálnej aplikácie levodopy/karbidopy
je aj naďalej možné významne zlepšiť kvalitu
života pacientov vďaka novej forme terapie
v podobe LCIG.
Kľúčové slová: kazuistiky; Levodopa/
karbidopa intestinálny gél; Parkinsonova choroba

Parkinson’s disease. The motor symptoms of
Parkinson’s disease, as well as the initially
present vegetative symptoms (except urinary
incontinence) were not completely reduced after
the LCIG therapy, but the motor symptoms of
PCH were suﬃciently compensated. In most cases,
the surgical intervention associated with the LCIG
was related only to transient local complications.
The results of this study showed that the LCIG
therapy can signiﬁcantly improve quality of life
already in the advanced stage of Parkinson’s
disease.
Key words: case reports; Levodopa/carbidopa
intestinal gel, Parkinson’s disease
ÚVOD

ABSTRACT
Parkinson’s disease is a chronic progressive
neurodegenerative disorder resulting from the
disappearance of dopaminergic neurons, especially
in substantia nigra or pars compacta. The depletion
of dopaminergic neurons leads to a decrease in
the amount of dopamine in striatum. The disease
is manifested by a variety of motor symptoms
(tremor, rigidity, akinesia and postural instability)
as well as non-motor symptoms. Levodopa is a
gold standard in the pharmacological treatment
of Parkinson’s disease, but its oral administration
is associated with the development of motor and
non-motor complications. The main objective of
this study was to analyze the beneﬁt of continuous
levodopa/carbidopa intestinal gel treatment
(LCIG) at the advanced stage of Parkinson’s
disease in elderly patients. The LCIG therapy
was associated with a signiﬁcant reduction in
the occurrence of severeal levodopa-induced
motor symptoms (motor ﬂuctuations, wearing
oﬀ phenomenon, levodopa-induced dyskinesia,
peak of dose dyskinesia) as well as freezing. The
variable eﬀect of the LCIG therapy was associated
with some neuropsychiatric complications of
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Kľúčom v rozvoji neurodegenerácie pri PCH je
porucha konformácie α-synukleínu (SNCA), ktorá
iniciuje jeho ﬁbrilizáciu tvorbou neurotoxických
cytoplazmatických agregátov, Lewyho teliesok
a Lewyho neuritov (Illarioškin, 2015). Prvé klinické
príznaky bývajú často nešpeciﬁcké a nenápadné.
Môžu pripomínať iné ochorenia alebo sa uvádzať
do súvislosti so starnutím. Jedná sa o rôzne myalgie,
artralgie, únavový syndróm, stratu výkonnosti,
depresiu, poruchy spánku, obstipáciu a iné (Valkovič,
2006). O PCH možno hovoriť pri prítomnosti aspoň
dvoch kardinálnych symptómov, a to tremoru
(pokojového), rigidity, akinézy/bradykinézy, resp.
posturálnej instability, okrem nich sa však pri PCH
vyskytujú aj príznaky non-motorické (Levine
a kol., 2003). Patria k nim najmä hyposmia, spánkové
poruchy (insomnia, živé sny, syndróm nepokojných
nôh, nadmerná denná spavosť), gastrointestinálne
dysfunkcie (obstipácia, sialorrhoea, nauzea, porucha
vyprázdňovania žalúdka), urogenitálne dysfunkcie
(močová inkontinencia), sexuálne poruchy (erektilná
dysfunkcia, zníženie libida), poruchy termoregulácie,
zrakových funkcií, kardiovaskulárne poruchy
(ortostatická hypotenzia), psychiatrické komplikácie
(depresia, anxieta, panické ataky, generalizovaná

úzkostná porucha) a iné (Valkovič, 2006; Kurčová,
2016; Chaudhuri a Schapira, 2009). Pokročilé štádium
PCH je charakterizované postupným zlyhávaním
dopamínergnej terapie a nástupom ďalších
nepravidelných komplikácií ochorenia. Vznikajú
ﬂuktuácie hybnosti [„wearing oﬀ“ fenomén (WOF)
ranná/nočná akinéza, nepredvídateľné „on-oﬀ“
ﬂuktuácie, oneskorený „on“, žiadny „on“], dyskinézy
[„peak of dose“ (POD), difázické dyskinézy, „oﬀ“
dystónie], poruchy postoja a chôdze („freezing“,
pády), dysartria. Z non-motorických komplikácií
sú najčastejšie neuropsychiatrické symptómy ako
anxieta, kognitívna deteriorácia, poruchy nálad,
správania, vizuálne, sluchové a zrakové halucinácie,
psychózy, apatia, demencia, porucha kontroly
impulzov (ICD), punding, dopamínový dysregulačný
syndróm (DDS), poruchy spánku, autonómne
dysfunkcie (ortostatická hypotenzia, porucha motility
gastrointestinálneho traktu, urogenitálna dysfunkcia
a hyperhidróza (Levine a kol., 2003; Kurčová, 2016).
Hlavným
cieľom
antiparkinsonickej
farmakoterapie je kontrola príznakov ochorenia
s minimálnymi vedľajšími účinkami pokiaľ možno
čo najdlhšie. Súčasná terapia je zameraná na
kompenzovanie zníženej striatálnej hladiny dopamínu
(Levine a kol., 2003). Levodopa má priaznivé účinky
na kardinálne symptómy PCH, hlavne bradykinézu,
hypokinézu a rigiditu. V súčasnej dobe sa používa
výhradne vo ﬁxnej kombinácii s extracerebrálne
pôsobiacim inhibítorom dopadekarboxylázy –
benserazidom alebo karbidopou (Suchopár a kol.,
2009). Pacienti začínajúci liečbu prvýkrát môžu
pociťovať výrazné subjektívne aj objektívne zlepšenie
stavu (Roth a kol., 2009). Dlhodobá terapia levodopou
však prináša viaceré komplikácie charakteristické pre
pokročilé štádium PCH (Benetik a Valkovič, 2009).
Spôsobuje ich pulzatilná stimulácia D-receptorov,
ktorá je spôsobená degeneráciou neurónov a biologickým polčasom eliminácie levodopy (Benetin
a Valkovič, 2009). U približne 70 % pacientov sa
rozvinú motorické komplikácie po približne šiestich
rokoch užívania levodopy (Schapira a kol., 2009).
Liečba levodopa/karbidopa intestinálnym gélom

(LCIG) bola zavedená pre pacientov s pokročilým
štádiom PCH s ťažkými motorickými ﬂuktuáciami
a hyperkinézami alebo dyskinézami, ktorí už
nereagujú na bežnú terapiu (Gmitterová a kol.,
2015). Aplikuje sa pomocou nazojejunálnej sondy
(v titračnej fáze) alebo jejunálnej sondy (v liečebnej
fáze) priamo do duodena alebo hornej časti jejuna
permanentnou sondou, ktorá je zavedená perkutánnou
endoskopickou gastrostómiou (PEG/J) s vonkajšou
transabdominálnou a vnútornou intestinálnou trubicou (www.sukl.sk., 2017). Okrem levodopy sa
v liečbe PCH používajú iné dopamínergiká, ako
sú agonisty dopamínových receptorov – najmä
ropinirol, pramipexol, apomorfín a transdermálny
rotigotín, ireverzibilné inhibítory monoaminooxidázy
typu B (selegilín a rasagilín), inhibítory katecholo-metyltransferázy (tolkapón a entakapón), ktoré
v žalúdku zabraňujú rozkladu levodopy na inaktívny
metabolit 3-O-metyldopu, čím zvyšujú plazmatický
polčas levodopy, dostupnosť pre mozog, a tým
predlžujú dobu účinku. Okrem dopamínerík sa
používajú aj anticholinergiká, aj keď v obmedzenej
miere kvôli častému výskytu nežiaducich účinkov
atropínového charakteru. Osobitnú skupinu tvorí
derivát adamantanu – amantadín (Levine a kol., 2003;
Suchopár a kol., 2009; Benetin a Valkovič, 2009).
Cieľom tejto štúdie bola analýza beneﬁtu použitia
levodopy/karbidopy vo forme intestinálneho gélu
(LCIG) ako kontinuálnej formy terapie v pokročilom
štádiu PCH v súbore starších pacientov.
Kazuistika č. 1: 69-ročná žena trpiaca PCH 9 rokov
V anamnéze pacientky sa okrem PCH vyskytovala
aj vaskulárna encefalopatia (liečená klopidogrelom),
arteriálna hypertenzia (v súčasnosti je normotenzná
a neliečená), chronická autoimúnna tyreoiditída
(v súčasnosti neliečená) a postmenopauzálna
osteoporóza (liečená uhličitanom vápenatým
v kombinácii s cholekalciferolom a vitamínom D3).
Dopaminergná terapia (levodopa/karbidopa/
entakapon a pramipexol) trvala u pacientky osem
rokov, počas ktorých sa u nej začali objavovať
motorické ﬂuktuácie („wearing oﬀ“ fenomén
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Obr. 1: Efekt LCIG terapie u pacienta č. 1

D – dyskinézy, LID – levodopa indukované dyskinézy, MF – motorické ﬂuktuácie,
NSAID – nesteroidné antiﬂogistiká, PEG – perkutánna endoskopická gastrostómia,
POD – „peak of dose“

prejavujúci sa celkovou bradykinézou a stuhnutosťou),
levodopou indukované dyskinézy (väčšinu času „on“
dyskinézy, bez rannej dystónie) a ranné stavy akinézy.
Aj napriek postupnému zvyšovaniu dopamínergnej
terapie sa u pacientky nedostavoval požadovaný
efekt. Pre kontraindikácie hĺbkovej mozgovej
stimulácie (trombózu venóznych splavov, chronická
antikoagulačná terapia) bola pacientke navrhnutá
terapia LCIG. V rámci stupnice MDS-UPDRS II.
(Movement Disorder Society Uniﬁed Parkinsonʹs
Disease Rating Scale) dosiahla pacientka skóre 6
bodov, v MDS-UPDRS III. 18 bodov (prítomné
levodopa indukované dyskinézy tri štvrtiny času
v „on“ stave, „oﬀ“ periódy s bradykinézou a rigiditou,
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poruchy chôdze s poruchou iniciácie chôdze
a problémy s otáčaním prítomné 53 % denného času),
pri hodnotení Beckovej škály depresie (BDI) dosiahla
5/30 bodov (bez prejavov depresívnej symptomatiky
a kognitívneho deﬁcitu), v UDysRS (Uniﬁed
Dyskinesia Rating Scale) 16/28 bodov, v teste NMSQ
(Non-Motor Symptoms Questionnaire) 6/30 bodov
a v MoCA teste (Montrealský kognitívny test) dosiahla
27/30, ortostatický test bol hodnotený pozitívne.
Počas iniciálnej liečby LCIG (úvodná dávka
(MD) 8,0 ml, kontinuálna dávka (CD) 3,0 ml/h.,
extra dávka (ED) 1,5 ml) došlo najmä k promptnému
zlepšeniu dyskinéz a redukcii „oﬀ“ stavov („on“
perióda počas dňa 76,5 %, „oﬀ“ perióda 33,5 %,

„on“ dyskinézy prítomné už len 15,4 % „on“ času).
Po odpojení dočasnej pumpy pacientka pociťovala
zhoršenie hybného stavu a celkovej kvality života.
V septembri 2015 (viď obr. 1) bola pacientke
zavedená trvalá jejunálna sonda metódou perkutánnej
endoskopickej gatrostómie (PEG/J) a iniciovaná
LCIG s prednastavenými dávkami (MD 8 + 3 ml, CD
3,6 ml/h, ED 1,5 ml).
Dĺžka infúzií bola celkom 16,5 hodín denne (od
6.00 h do 22.30 h). Prakticky ihneď po napojení bolo
u nej denníkom hybnosti objektivizované zlepšenie
hybnosti so zmiernením dyskinéz, redukciou „oﬀ“
periód a zvýšením času v „on“ stave počas dňa.
Vzhľadom k akcentácii stavov „oﬀ“ po večernom
vypínaní pumpy bola ponechaná večerná tableta
levodopy/benserazidu s riadeným uvoľňovaním,
čo sa prejavovalo dobrým vplyvom na nočné
„oﬀ“ periódy. Ďalšia perorálna antiparkinsonská
terapia bola pacientke úplne vysadená. Druhý deň
po zavedení PEG/J došlo u pacientky k miernemu
úniku žalúdočného obsahu s peritoneálnou reakciou
a pacientke bola zahájená analgetická a antibiotická
terapia (parenterálne). Od zahájenia terapie LCIG
bola pacientka bez motorických ﬂuktuácií a po
úprave dávky sa zmiernili aj dyskinézy. U pacientky
prechodne došlo k zhoršeniu psychického stavu
(epizóda ľahkej depresie, anxiózno-depresívna
porucha, stavy úzkosti, hnevu, chuť rozbíjať predmety
a vytiahnuť si sondu), ktorý sa podarilo skorigovať
terapiou alprazolamom, resp. paroxetínom. Technická
komplikácia s pumpou sa vyskytla v decembri 2015
(odpojený konektor), objavilo sa poliekové krvácanie
do žalúdka (meloxikam) a okolo vývodu PEG/J sa
nachádzalo granulačné tkanivo s miernou sekréciou.
V máji 2016 bola pacientka hospitalizovaná pre
akútne zhoršenie chronických bolestí v oblasti
pravej SI synchondrózy (ľahšia axonálna senzorická
polyneuropatia, podľa diferenciálnej diagnostiky sa
jednalo o nežiaduci účinok liečby LCIG). V októbri
2016 bola pacientka preliečená ciproﬂoxacínom
(prítomnosť Staphylococcus aureus pri kultivačnom
vyšetrení z vývodu PEG/J) a v marci 2017 jej bola
vymenená netesniaca vonkajšia platnička, pričom

vnútorná sonda bola skrátená o cca 7 cm. Viac ako
dva roky od zahájenia terapie LCIG je pacientka
veľmi dobre kompenzovaná, samostatná v aktivitách
denného života, venuje sa svojim záľubám (počúvanie
hudby, počítač). Aktívne sa zaujíma o svoje ochorenie
a liečbu a hoci žije sama, je schopná samostatne
obsluhovať intraduodenálnu pumpu. S terapiou
je spokojná aj napriek občasným komplikáciám.
Nutnosť extra dávok využíva len sporadicky.
Kazuistika č. 2: 58-ročný muž trpiaci PCH 13 rokov
Pacient mal v anamnéze uvedený stav po
cholecystektómii, hepatosplenomegáliu, dystopiu
a malrotáciu ľavej obličky, susp. nefrolitiázu
a chronický lumboischiadický syndróm.
Pacient trpel najmä levodopa responzívnou
bradykinézou, rigiditou a poruchou reči (dysartria,
tachyfémia, palilália, hypomímia). Od roku 2015
bol u pacienta prítomný takmer konštantný tremor
a časom sa jeho stav výrazne zhoršil napriek použitej
terapii (levodopa/benserazid, pramipexol, ropinirol,
rasagilín). Pridali sa nočné stavy akinézy, ráno sa
vyskytli problémy so vstávaním z postele, ťažké „oﬀ“
stavy s freezingom a poruchou iniciácie chôdze, „on“
dyskinézy (choreatické) a „peak of dose“ dyskinézy
pretrvávajúce počas celého dňa, vedúce k častým
pádom a veľmi nízkej kvalite života. Pacient trpel
ťažkými motorickými ﬂuktuáciami a každé ráno
výrazným „oﬀ“ stavom, počas ktorého bol takmer
imobilný, vyžadujúci asistenciu aj pri základných
úkonoch. Pre kognitívny deﬁcit [pri hodnotení testom
MoCA dosiahol skóre 12/30 bodov, vo FAB teste
(Frontal Assessment Battery) 10/18 bodov] bolo
použitie DBS kontraindikované. Počas vstupného
testovania dosiahol pacient v rámci MDS-UPDRS
II. skóre 32/52 bodov, v MDS-UPDRS III. 40 bodov,
v teste NMSQ (Non-Motor Symptoms Questionnaire)
7/40 bodov (pravidelné zobúdzanie kvôli močeniu,
nevysvetliteľné bolesti, ortostatizmus, pády, problémy
so zaspávaním a udržaním spánku, opuchy nôh,
nadmerné potenie), v BDI 15/60 bodov (bez príznakov
signiﬁkantnej poruchy nálady, prítomná iba dysfória
v súvislosti s „oﬀ“ periódami, najmä nadránom),
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Obr. 2: Gastroskopický pohľad na ukotvenie intestinálnej sondy
na vnútornej strane žalúdka pomocou vnútorného disku

Obr. 3: Efekt LCIG terapie u pacienta č. 2

D – dyskinézy, LID – levodopa indukované dyskinézy, LIS – lumboischiadický syndróm, MF – motorické
ﬂuktuácie, NSAID – nesteroidné antiﬂogistiká, PEG – perkutánna endoskopická gastrostómia, POD – „peak of
dose“, WOF – „wearing oﬀ“ fenomén
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ortostatický test bol hodnotený negatívne. Kvôli
predstave reálneho stavu motorických komplikácií
bolo vykonané aj hodnotenie UDysRS škálou (50 %
„on“ periódy, „on“ dyskinézy 66,6 %, „oﬀ“ dystónia
neprítomná).
Pacientovi bola zavedená testovacia nazojejunálna
sonda, ktorou bola počas 7 dní podávaná LCIG
(MD 8,0 ml; CD 3,1 ml/h; ED 1,0 ml). Po zvýšení
dávky (MD 8,0 ml; CD 4,6 ml/h; ED 1,5 ml) došlo k
subjektívnemu i objektívnemu zlepšeniu motorického
stavu, k redukcii celkového denného „oﬀ“ času z 50
% na 16,7 %, zvýšeniu času v „on“ perióde až na
83,3 % a redukcii „on“ dyskinéz zo 66 % na 26 %.
V rámci škály zneschopnenia došlo k poklesu z 10 na
3 body, v škále intenzity z 21 na 7 bodov. Pacient bol
s účinkom veľmi spokojný a súhlasil s implantáciou
PEG/J (viď obr. 2), ktorá prebehla bez komplikácií.
Po úprave iniciálnej dávky LCIG z dôvodu vzniku
ťažkých choreatických dyskinéz sa dĺžka infúzií
pohybovala celkovo okolo 16 hodín denne (od 6.00
hod. do 22.00 hod.) a večer po vypnutí pumpy pacient
užíval ešte levodopa/benserazid. Použitou terapiou
došlo k redukcii dyskinéz, uspokojivej hybnosti
a subjektívnemu i objektívnemu zlepšeniu
zdravotného stavu (viď obr. 3).
Po prepustení do ambulantnej starostlivosti bol
pacient opätovne titrovaný v rámci LCIG terapie, no
pri pomerne nízkej kontinuálnej dávke bol pacient
dyskinetický a postupne bolo pozorované zhoršovanie
motorického stavu s výraznou bradykinézou, rigiditou
a poruchou chôdze s nedostatočným efektom rannej
dávky. Stabilná terapia pokračovala až rannou
dávkou 8,0 ml s následnou udržiavacou dávkou 4,4
ml/h a mimoriadnou dávkou 1,5 ml ED (len v prípade
vzniku bradykinézy, rigidity a poruchy chôdze). Na
noc pacient užíval levodopa/benserazid.
Kazuistika č. 3: 81-ročná žena trpiaca PCH 20 rokov
Okrem PCH mala pacientka v anamnéze varixy
dolných končatín a varikoﬂebitídu ľavej dolnej
končatiny, osteoporózu ťažkého stupňa v sledovaní
u reumatológa, makrocytovú anémiu, arteriálnu
hypertenziu (2. stupeň – stredne ťažká hypertenzia),

ischemickú chorobu srdca, depresívnu epizódu
psychotickej hĺbky v minulosti, inkontinenciu
moču, malnutríciu s úbytkom hmotnosti a cystickú
mastopatiu. Diagnóza PCH jej bola stanovená v roku
1999 a potvrdená v roku 2011 pomocou DaTscan
vyšetrenia (idiopatická PCH).
Pacientka bola od začiatku liečená levodopa
preparátmi, ktoré sa neskôr kombinovali pridaním
dopamínových agonistov, po ktorých sa jej zhoršila
depresívna symptomatika a objavili sa halucinácie.
Do roku 2007 bol jej zdravotný stav stabilizovaný,
odvtedy došlo k pridruženiu mimovoľných pohybov
charakteru dyskinéz, ktoré sa objavovali na vrchole
dávky („peak of dose“ dyskinézy), vzniku kŕčov
v ľavej dolnej končatine (najmä nadránom) a k večerným výskytom dystónie. Po nasadení rotigotínu
sa pacientke znížil výskyt dyskinéz a celkovo došlo
k zlepšeniu motorického stavu vrátane ústupu
ranných kŕčov, znížila sa potivosť vo večerných
hodinách. Avšak u pacientky začala dominovať
ranná svalová rigidita s bolestivou „oﬀ“ dystóniou
ľavej dolnej končatiny a tremor (hrubý „pill rolling”
všetkých končatín, najmä pravej dolnej a ľavej hornej
končatiny).
Kvôli neadekvátnemu účinku perorálnej liečby
sa pacientka nachádzala v štádiu neskorých hybných
komplikácií (štádium 2,5 podľa Hoehnovej a Yahra)
s prevahou na ľavostranných končatinách. U pacientky
bol prítomný hypertonicko-hypokinetický syndróm
s akcentáciou tremoru (tremor dominantný typ)
na ľavostranných končatinách, kde dosahoval závažný
stupeň a pacientku výrazne limitoval v denných
aktivitách. Hoci pacientka najskôr preferovala STNDBS, bol jej z hľadiska sporného „risk-beneﬁtu“
odporučený LCIG a zavedená nazojejunálna sonda.
Pri testovacej liečbe bolo pozorované objektívne
i subjektívne zlepšenie zdravotného stavu, najmä
v zmysle redukcie tremorových „oﬀ“ stavov
(z pôvodných viac ako 50 % dňa na 20 % podľa MDSUPDRS IV). Vzhľadom k tomu, že počas testovacej
fázy neboli pozorované vedľajšie účinky a liečba bola
tolerovaná veľmi dobre, pacientke sa bez komplikácií
zaviedla trvalá PEG/J sonda a bola zahájená terapia
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Obr. 4: Efekt LCIG terapie u pacienta č. 3

D – dyskinézy; LID – levodopa indukované dyskinézy; m – mesiac, MF – motorické ﬂuktuácie; PEG – perkutánna
endoskopická gastrostómia; POD – „peak of dose“ dyskinézy; WOF – „wearing oﬀ“ fenomén

LCIG (MD 16,9 ml; CD 4,5 ml/h; ED 2,0 ml) (viď
obr. 4). Okrem LCIG užívala pacientka aj kombináciu
levodopa/benserazid s riadeným uvoľňovaním spolu
s pramipexolom na noc po vypnutí pumpy. V súčasnosti
sa pacientka nachádza v dispenzári neurologickej
kliniky a na kontroly chodí len v prípade technických
komplikácii s pumpou (dislokácia, resp. dočasné
zablokovanie jejunálnej sondy).
Kazuistika č. 4: 77-ročný muž trpiaci PCH 12 rokov
V anamnéze pacienta sa okrem idiopatickej PCH
vyskytovala aj arteriálna hypertenzia a močová
inkontinencia liečená mirabegronom.
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Na začiatku PCH bol pacient liečený amantadínom
a ropinirolom, neskôr bola pridaná levodopa/
karbidopa/entakapon a rasagilín, resp. levodopa/
benserazid. Pacient sa sťažoval na rýchle zmeny
hybnosti (lieky zaberali do 30 minút, no objavili
sa motorické ﬂuktuácie (WOF, „on-oﬀ“ fenomén)
a na výrazné ťažkosti s chôdzou niekoľkokrát denne
(hlavne freezing a s ním súvisiace pády). Trpel
taktiež výraznými mimovoľnými pohybmi typu
choreatických dyskinéz, (bolestivým dystonickým
držaním najmä horných končatín), „peak of dose“
dyskinézami, „oﬀ“ dystóniami (najmä nadránom
po prebudení). Subjektívne trpel poruchami spánku,

Obr. 5: Efekt LCIG terapie u pacienta č. 4

D – dyskinézy; LID – levodopa indukované dyskinézy; m – mesiac; MF – motorické ﬂuktuácie; PEG – perkutánna
endoskopická gastrostómia; POD – „peak of dose“ dyskinézy; WOF – „wearing oﬀ“ fenomén

resp. zaspávania, občas mával živé sny, obstipáciu,
občasnú sialorheu, bez depresie, apatie či halucinácií.
Kvôli ﬂuktujúcim stavom hybnosti bol pacientovi
do liečby prechodne pridaný rotigotín (transdermálne).
Podľa klasiﬁkácie Hoehnovej a Yahra sa pacient
nachádzal v štádiu 3 (PIGD subtyp s motorickými
ﬂuktuáciami a dyskinézami – WOF, „on-oﬀ“ fenomén,
freezing, „peak of dose“ dyskinézy, dystónia horných
končatín). V hodnotiacej škále MDS-UPDRS III.
dosiahol 40 bodov a v MMSE teste 28 bodov.
Pre postupujúce zhoršovanie hybnosti bola
pacientovi v roku 2014 navrhnutá možnosť terapie
pomocou LCIG, s ktorou po dlhšom váhaní súhlasil.
Kvôli nesúhlasu zdravotnej poisťovne s terapiou
LCIG po jej iniciálnej titračnej fáze opäť prešiel na
pôvodnú p. o. terapiu. Po nej sa u pacienta výrazne
zhoršil motorický stav, najmä po stránke „oﬀ“
freezingu (pomerne frekventovane, viacnásobne

prítomné počas dňa), pacient mal problém ako pri
iniciácii chôdze, tak aj pri chôdzi v priamom smere,
ranné kŕče sa nevyskytovali. U pacienta sa objavil
aj punding (po nociach popisoval zvýšenie aktivity
a niekoľko hodín denne sa venoval rôznym činnostiam,
napr. rúbaniu dreva, rozoberaniu železných predmetov a večer popisoval impulzívne jedenie).
Po vyčerpaní farmakoterapeutických možností bola
pacientovi opäť doporučená možnosť liečby LCIG
a v rámci jej titračnej fázy došlo ihneď k subjektívnemu
i objektívnemu zlepšeniu jeho hybnosti (redukovali
sa dyskinézy a „oﬀ“ periódy) (viď obr. 5).
V septembri 2016 bola pacientovi implantovaná
trvalá duodenálna pumpa a bola zahájená terapia
LCIG (MD 7,0 ml; CD 5,5 ml/h; ED 1,5 ml). Celková
dĺžka trvania infúzií bola 16 hodín denne (od 7.00 hod.
do 23.00 hod.). Pacientovi bol v liečbe ponechaný
rotigotín a levodopa/benserazid na noc. Napriek
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nastaveným dávkam LCIG bol pacient suboptimálne
kompenzovaný. Udával ranné „oﬀ“ stavy a dystonické kŕče ľavej dolnej končatiny (niekedy aj počas
dňa). Ráno bol väčšinou nechodiaci, motorika sa
začínala zlepšovať až okolo 11.00 hod. Prevládala
u neho ťažká hypokinéza, bradykinéza, chôdza bola
možná iba s oporou, bola pomalá a šúchavá. Pacienta
sa podarilo optimálne kompenzovať približne na
rok, kým nenastali viaceré komplikácie. Dvakrát
po sebe si povytiahol jejunálnu sondu, čo spôsobilo
neprimeranú dodávku LCIG. Pacientovi sa tým
zvýraznili problémy s chôdzou a zvýšil sa výskyt
pádov. Následne zostal imobilný kvôli vzniknutej
fraktúre krčka pravej stehennej kosti. Navyše sa jeho
celkový stav skomplikoval protrahovaným priebehom
lokálnej infekcie v okolí vývodu PEG/J. Nasledovala
hospitalizácia. Pacient si úmyselne odstrihol sondu aj
s konektormi, preto musel byť prechodne nastavený
na perorálnu formu levodopy a rotigotín. Pacientovi
sa zaviedla nová sonda. Momentálne je v motoricky
zlepšenom stave v ambulantnej starostlivosti.
DISKUSIA
Hlavným dôvodom použitia LCIG bol v našom
súbore pacientov s pokročilým štádiom PCH
nedostatočný účinok p. o. liečby a nerealizovateľnosť
hĺbkovej mozgovej stimulácie (DBS). DBS sa
v súčasnosti považuje za štandard u pacientov
so strednými stupňami PCH a motorickými
komplikáciami spojenými s liečbou levodopy,
a hoci redukuje motorické príznaky (tras, tuhosť),
neovplyvňuje už axiálne funkcie (chôdza, rovnováha,
reč) (Krishnan a Pisharady, 2017). Hoci významnejšie
skrátenie a zmiernenie dyskinéz bolo pozorované len
v rámci DBS skupiny, LCIG bola rovnako efektívna
pri redukcii motorických komplikácií (zlepšenie v
hodnotiacej škále MDS-UPDRS II, MDS-UPDRS III
a MDS-UPDRS IV) a času stráveného v stave „oﬀ“
(Merolla a kol., 2011). Pri porovnaní s hĺbkovou
stimuláciou ncl. subthalamicus (STN-DBS),
resp. aplikáciou apomorfínu (s. c.) sa potvrdilo,
že LCIG bola najefektívnejšia v rámci redukcie
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„oﬀ“ stavov pri predĺžení času strávenom v tzv.
„on“ stave (Elia a kol., 2012), pričom pri redukcii
motorických ﬂuktuácií bola rovnako efektívna ako
STN-DBS (Merolla a kol., 2011). V našom súbore
boli dvaja pacienti kontraindikovaní pre DBS
z dôvodu pokročilého veku a tretí pacient z dôvodu
kognitívneho deﬁcitu. DBS viac prispieva ku kvalite
života u mladších pacientov s kratšou frekvenciou
trvania motorických komplikácií, u ktorých je aj
nižšie riziko vzniku nežiaducich účinkov (Volkmann
a kol., 2013). Naopak, u starších pacientov (nad
70 rokov) s dlhodobým trvaním motorických
komplikácií je z hľadiska lepšej znášanlivosti
najefektívnejší LCIG, po ktorom sa vyskytuje len
riziko akútneho stavu zmätenosti, čo by však nemalo
mať vplyv na prirodzený vývoj demencie (Volkmann
a kol., 2013). Pri použití STN-DBS sa síce preukázal
aj priaznivý vplyv na miernu až stredne závažnú
depresiu a úzkosť, avšak existujú dôkazy naznačujúce
možné riziko vzniku apatie, psychózy a rozvoja
samovražedných myšlienok, pričom po LCIG došlo
k zlepšeniu symptómov (depresie, úzkosti, bludy,
halucinácie) práve u pacientov s miernym až stredným
kognitívnym poškodením (Volkmann a kol., 2013).
Uvedené pozorovania podporujú aj naše výsledky pri
dvoch pacientkach, u ktorých síce epizódy miernej
depresie po nasadení LCIG úplne nevymizli, no ich
intenzita sa výrazne zmiernila, a to pravdepodobne
pre lepší farmakokineticko-farmakodynamický proﬁl
s dopadom na dopamínergnú neurotransmisiu.
Je známe, že monoterapia LCIG významne vplýva na redukciu niektorých motorických komplikácií,
napr. „wearing oﬀ“ fenoménu a dyskinéz, a zvyšuje
priemerný čas strávený bez nepríjemných dyskinéz
po šiestich mesiacoch terapie o 47 % (Timpka a kol.,
2016). V našej štúdii sme zaznamenali významný
účinok v rámci ústupu „freezingu“ u dvoch pacientov.
„Freezing“ je hlavnou príčinou pádov a fraktúr pri
PCH a epizodický a nepredvídateľný výskyt tejto
poruchy chôdze je spojený s variabilnou odpoveďou
na levodopu (Suppa a kol., 2017), pričom až u 80 %
pacientov liečených LCIG sa podarilo zredukovať
frekvencie pádov (Chang a kol., 2015). Variabilný

účinok LCIG bol prítomný pri výskyte niektorých
neuropsychiatrických komplikácií PCH ako bola
anxieta a tzv. „punding“. Podľa talianskej štúdie je
prevalencia miernej až stredne závažnej depresie u
PCH na úrovni 17 – 22 %, anxiety na úrovni 31 %,
apatie na úrovni 39,5 %, ICD na úrovni 6 – 18 %,
DDS na úrovni 3 – 4 % a psychotických symptómov
na úrovni 16 – 75 % (Balestrino a Martinez-Martin,
2017). Vo vzťahu k uvedenému je potrebné uviesť,
že už niekoľko otvorených štúdií naznačilo, že
pomocou terapie LCIG je možné zlepšiť nonmotorické symptómy PCH a signiﬁkantné zlepšenie
bolo pozorované tiež v súvislosti s poruchami
spánku, nálady a apatiou, ale aj s gastrointestinálnymi
a urologickými poruchami (Mundt-Petersen a Odin,
2017). V rámci výsledkov našej práce sme zaznamenali
psychické zmeny pri dvoch pacientoch. V prvej
kazuistike došlo u pacientky k psychickým zmenám
približne mesiac po zavedení trvalej jejunálnej sondy.
Striedali sa u nej fázy dobrého psychického zdravia
s epizódami miernej depresie a stavmi úzkosti či hnevu,
prejavovala sa u nej anxieta, plačlivosť, dysfória
a nechutenstvo. Po nasadení antidepresív zo skupiny
inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI)
sa jej psychický stav zlepšil. U danej pacientky sa
pravdepodobne jednalo o jeden z nežiaducich účinkov
liečby LCIG. Zulli a kol. (2016) napríklad udávajú,
že depresia a stavy zmätenosti sa vyskytujú až u 18
% sledovaných pacientov liečených LCIG. Je však
zaujímavé, že u druhej popisovanej pacientky sa jej
psychický stav po zavedení LCIG naopak signiﬁkantne
zlepšil a zmiernili sa epizódy depresie aj plačlivosť.
Punding sa vyskytol iba v jednom našom prípade, kde
pacient popisoval zvýšenie aktivity počas nočných
hodín a venovanie sa rôznym činnostiam niekoľko
hodín denne, napr. rúbaniu dreva, rozoberaniu
železných predmetov a večer popisoval impulzívne
jedenie. Aj keď základné motorické symptómy PCH
a pôvodne prítomné vegetatívne symptómy (až na
výskyt močovej inkontinencie) neboli v rámci terapie
LCIG úplne redukované, motorické komplikácie
spojené s dopamínergnou terapiou PCH boli po LCIG
dostatočne terapeuticky kompenzované. Rozvoj

motorických komplikácií spojených s levodopou
môže súvisieť s pulzujúcou dopamínergnou
stimuláciou charakteristickou pre bežné p. o. formy
levodopy. Levodopa sa rýchlo metabolizuje, čo si
vyžaduje časté a opakované dávkovanie. Keďže
levodopa je absorbovaná hlavne v proximálnej časti
tenkého čreva, aj nesprávne vyprázdňovanie žalúdka
pravdepodobne prispieva k výkyvom plazmatickej
hladiny levodopy a nepredvídateľným motorickým
reakciám (Nyholm a kol., 2013). Aplikácia LCIG
v jejune obchádza vyprázdňovanie žalúdka a pomáha
tak vyhnúť sa kolísaniu plazmatických hladín
levodopy (Fernandez, 2015 a Nyholm a kol., 2013),
čo výrazne zlepšuje motorické príznaky a kvalitu
života pacientov v pokročilom štádiu PCH v porovnaní
so štandardnou perorálnou liečbou (Nyholm a kol.,
2013). Priemerná ranná dávka LCIG sa u našich
pacientov pohybovala v rozmedzí 7,0 – 16,9 ml
(v priemere 10 ml vrátane 3 ml objemu na naplnenie
sondy), čo predstavuje 140/35 – 338/84,5 mg levodopy/
karbidopy; a priemerná celková kontinuálna dávka
LCIG predstavovala počas sledovaného obdobia
od 2,3 do 5,7 ml/h (priemerne 3,34 ml/h; 46/11,5 až
114/28,5 mg levodopy/karbidopy za hodinu). Počas
dňa bola pacientom nastavená aj extra bolusová
dávka priemerne na 2,21 ml, čo predstavuje 44,2 mg
levodopy, ale v záznamoch nie je presne uvedené,
do akej miery bola možnosť extra dávky u pacientov
využitá. Priemerný čas trvania infúzie LCIG bol 16
hodín denne. Na kompenzáciu 8 hodín bez infúzie
LCIG sa na noc všetkým pacientom podávala
levodopa/karbidopa (100 mg/25 mg) per os. Takýmto
kontinuálnym podávaním levodopy s karbidopou sa
podarilo dostatočne dobre kompenzovať ﬂuktuácie
hybnosti („wearing oﬀ“, náhodné „on-oﬀ“ ﬂuktuácie,
„freezing“) a nepríjemné dyskinézy (dystónie,
„peak of dose“ dyskinézy, levodopa indukované
dyskinézy), ktoré naším pacientom značne limitovali
kvalitu života. Vo väčšine prípadov bola chirurgická
intervencia spojená so zavedením jejunálnej sondy
gélu asociovaná len s prechodnými lokálnymi
komplikáciami, ktoré časom odzneli. Merolla a kol.
(2011) takto zaznamenali výskyt rôznych druhov
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komplikácií až u 80 % zo sledovaných 20 pacientov.
My sme zaznamenali komplikácie u všetkých
popisovaných pacientov. Jednalo sa o miernu
sekréciu z vývodu PEG, dislokáciu a zablokovanie
duodenálnej sondy, peritoneálnu reakciu pri vývode
PEG, mierny únik žalúdočného obsahu, odpojený
konektor pumpy a bakteriálnu infekciu vo vývode
PEG. Jeden zo sledovaných pacientov si približne po
roku od zavedenia trvalej jejunálnej sondy sám sondu
dvakrát po sebe povytiahol a neskôr ju úmyselne
odstrihol aj s konektormi.
Výsledky tejto štúdie založenej na súbore kazuistík
pacientov s pokročilým štádiom PCH preukázali, že
aj po vyčerpaní možností štandardnej farmakoterapie
v podobe perorálnej aplikácie levodopy/karbidopy
je naďalej možné u pacientov významne zlepšiť ich
kvalitu života vďaka novej forme terapie v podobe
LCIG.
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ABSTRAKT
Dyslipoproteinémie patria medzi metabolické
poruchy, ktoré predstavujú jednu z najčastejších
príčin kardiovaskulárnych ochorení. V súčasnosti
sa prevencii a liečbe dyslipoproteinémií venuje
veľká pozornosť. Svoje opodstatnenie má
farmakologická liečba, pri ktorej prichádzajú do
úvahy liečivá z viacerých farmakoterapeutických
skupín. Súčasné možnosti terapie nám ponúkajú
široké spektrum účinných látok s rôznym
mechanizmom účinku. Sú to lieky pôsobiace
predovšetkým na cholesterol (statíny, selektívne
inhibítory intestinálnej absorbcie cholesterolu)
a lieky pôsobiace predovšetkým na triacylglyceroly
(ﬁbráty), prípadne ich kombinácie.
Cieľom predloženej štúdie bolo zhodnotiť
vplyv hypolipidemík na vybrané parametre
lipidového spektra pacientov, ktorí boli rozdelení
na základe pohlavia, veku, užívania daného
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druhu lieku a jeho sily, pričom sme zohľadnili aj
pridružené ochorenia (hypertenzia, ischemická
choroba srdca, diabetes). Účinnosť podávaných
liečiv sme sledovali po dobu šiestich mesiacov
u vzorky 85 pacientov, ktorých lipidové spektrum
bolo kontrolované.
Z našich výsledkov vyplýva, že počas 6 mesiacov
užívania hypolipidemík došlo k štatisticky
významným zmenám v lipidovom spektre
pacientov. Najvýraznejší pokles sledovaných
hodnôt LDL (lipoproteíny s nízkou hustotou)
bol zistený pri podávaní atorvastatínov, ktoré
v priemere znižovali LDL o 45,5 %. Účinné sa
javili aj simvastatíny, ktoré spôsobili jeho pokles
v priemere o 36,6 % a ezetimib o 26,6 %, čo svedčí
o opodstatnenosti liečby hypolipidemikami.
Kľúčové slová: dyslipoproteinémia; hypolipidemiká; cholesterol; liečba; lipidémia

ABSTRACT
Dyslipoproteinemia is one of the most common
causes of cardiovascular disorders. At present,
great attention is paid to the prevention and
treatment of dyslipoproteinemia. Pharmacological
treatment, which involves several groups of
medicines, also has a great deal to do with it.
Current therapeutic possibilities include a
wide range of active substances with diﬀerent
mechanisms of action. These medicines are
primarily acting on cholesterol (statins, selective
intestinal cholesterol absorption inhibitors) and
primarily acting on triacylglycerols (ﬁbrates), or a
combination thereof.
The objective of the work was to evaluate the
eﬀect of lipid-lowering substances on selected
parameters of lipid spectrum of patients. Patients
were divided in groups on the basis of gender,
age, use of medication mentioned and its strength,
taking into account the associated diseases
(hypertension, ischemic heart disease, diabetes).
The eﬃcacy of drugs was monitored for a period
of six months in a sample of 85 patients whose lipid
spectrum was controlled.
Our results indicated that the statistically
signiﬁcant changes in lipid spectrum appeared
over 6 months of the hypolipidemic treatment. The
most signiﬁcant decrease in the observed values
was found when administering atorvastatin, which
caused the decrease of LDL cholesterol values by
45.5 %. Simvastatin also appeared to be eﬀective,
reducing LDL by 36.6 % on average. Ezetimibe
reduced LDL by 26.6 %, indicating the relevance
of treatment with lipid-lowering agents.

sprevádzajú zmeny v látkovej premene plazmatických
lipoproteínov (Fábryová, 2006). Predstavujú
jednu z najčastejších príčin kardiovaskulárnych
ochorení a vedú k vzniku lipidových usadenín
na stenách artérie, čím sa ďalej zhoršuje proces
aterosklerózy a pridružených ochorení (Garg
a kol., 2015). Na základe etiológie ich môžeme deliť
na primárne (geneticky podmienené) a sekundárne (sú
sprievodným znakom iného akútneho či chronického
ochorenia, alebo sú výsledkom vplyvu vonkajších
faktorov). Za najjednoduchšiu klasiﬁkáciu sa
považuje zjednodušená fenotypová terapeutická
klasiﬁkácia vychádzajúca zo stanovenia koncentrácie
celkového cholesterolu a triacylglycerolov. Podľa nej
poznáme: izolovanú hypercholesterolémiu, izolovanú
hypertriacylglycerolémiu a kombinovanú (zmiešanú)
hyperlipoproteinémiu. Klasiﬁkácia však neberie
do úvahy koncentráciu HDL (Fábryová, 2006).
Liečba dyslipoproteinémie zahŕňa nefarmakologické
(úprava životného štýlu, zníženie BMI či fytoterapia)
a farmakologické postupy. Farmakologická liečba
vychádza z princípov medicíny založenej na dôkazoch. Štandardne sa začína ako monoterapia
s použitím najnižšej dávky liečiva znižujúceho hladinu
cholesterolu a triacylglycerolov. Hypolipidemiká
sa rozdeľujú do dvoch základných skupín, a to
podľa toho, či ovplyvňujú predovšetkým hladinu
cholesterolu (statíny – simvastatín, atorvastatín,
ﬂuvastatín; selektívne inhibítory interstinálnej
absorbcie cholesterolu – ezetimib; sekvestranty
žlčových kyselín – cholestyramín, kolestipol), alebo
pôsobia predovšetkým na triacylglyceroly (ﬁbráty
– fenoﬁbrát, simﬁbrát; kyselina nikotínová a jej
deriváty) (Oleárová, 2015).
MATERIÁL A METÓDY

Key words: dyslipoproteinemia; cholesterol;
lipi-demia; lipid-lowering agents; treatment
ÚVOD
Dyslipoproteinémie (DLP) sú charakterizované
ako skupina metabolických ochorení, ktoré

Údaje potrebné na vyhodnotenie účinnosti
hypolipidemík sme získali z Ústrednej vojenskej
nemocnice v Ružomberku z Kliniky vnútorného
lekárstva, Interné oddelenie.
Zo súboru sledovaných pacientov sme pred
zaradením do príslušných kategórií vylúčili tých,
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u ktorých bolo z doterajších laboratórnych výsledkov
zrejmé, že liečbu neužívajú. Vzhľadom k malému
počtu pacientov sú niektoré podskupiny zaťažené
chybou malých čísel. Nerovnomerný počet pacientov
v jednotlivých skupinách preto približne kopíruje
preskripciu hypolipidemík v ambulantnej praxi
v kardiologickej a diabetologickej ambulancii, odkiaľ
sme čerpali údaje.
Skupinu 85 pacientov sme rozdelili na základe
toho, či disponujú pridruženým ochorením. V skupine sa nachádzalo 7 pacientov, ktorí nemali žiadne
pridružené ochorenie, 21 pacientov, ktorí trpeli
diabetom 2. typu, 4 pacienti, ktorí trpeli hypertenziou
a najväčší podiel dosahovali pacienti, ktorí trpeli
kombináciou vyššie spomenutých ochorení. V skupine sledovaných pacientov mal najmladší pacient
28 rokov a najstarší 85. Najväčšiu časť (40 %) tvorili
pacienti vo veku 61 – 70 rokov, potom pacienti vo
veku 51 – 60 rokov (24,7 %) a 71 – 80 rokov (17,6
%).
Pacientom boli predpísané nasledovné liečivá:
atorvastatín 10 mg (19 pacientov), atorvastatín 20
mg (11 pacientov), atorvastatín 40 mg (5 pacientov),
atorvastatín 80 mg (4 pacienti), ﬂuvastatín 80
mg (2 pacienti), simvastatín 10 mg (3 pacienti),
simvastatín 20 mg (6 pacientov), simvastatín 40 mg
(1 pacient), fenoﬁbrát 145 mg (4 pacienti), fenoﬁbrát
160 mg (1 pacient), fenoﬁbrát 200 mg (4 pacienti),
fenoﬁbrát 215 mg (7 pacientov), fenoﬁbrát 267 mg (3
pacienti), ezetimib 10 mg (7 pacienti) a kombináciu 2
hypolipidemík (8 pacientov).
Vo vzorke 85 pacientov sme sa zamerali
na nasledujúce údaje: hodnoty cholesterolu,
triacylglycerolov, lipoproteíny s vysokou hustotou
(HDL), lipoproteíny s nízkou hustotou (LDL),
ich pridružené ochorenia, a to pred začatím liečby
a po šiestich mesiacoch liečby. Získané hodnoty
lipidového spektra boli štatisticky vyhodnotené.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Tabuľka 1 a 2 znázorňuje priemerné zníženie
hodnôt
sledovaných
parametrov
lipidového
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metabolizmu u pacientov, ktorým bolo predpísané
príslušné hypolipidemikum. Na základe údajov
získaných pred začatím terapie (t0) a po 6 mesiacoch
jej trvania (t1) je evidentné, že s rastúcim množstvom
účinnej látky atorvastatínu sa zvyšuje jeho schopnosť
znižovať LDL cholesterol. Až v skupine ﬁbrátov sa
pacientom podstupujúcim hypolipidemickú liečbu
výraznejšie zmenila hladina HDL. Ezetimib v dávke
10 mg síce znižoval LDL v priemere o 28,6 %, no
jeho efektívnosť sa prejavila pri kombinovanej terapii
so statínmi, kde miera zníženia LDL bola približne
dvojnásobná oproti monoterapii.
Porovnaním účinnosti atorvastatínu 10 mg
a simvastatínu 10 mg možno konštatovať, že
efektívnejším bol atorvastatín (pokles o 31,3
% oproti 14,7 %). K rovnakému výsledku sa
dopracovali aj Shuhaili a kol. (2017), ktorí uvádzajú
výraznejšie zníženie TAG pri atorvastatíne v porovnaní so simvastatínom. Ďalej vyhodnocujú
atorvastatín (zníženie LDL v rozmedzí 35 – 61
%) ako najefektívnejšie liečivo zo statínov, čo
sme potvrdili aj v našej práci. Miera znižovania
hladiny LDL atorvastatínom 10 mg korešpondovala
s našou výslednou hodnotou aj v metaanalýze
randomizovanej dvojito zaslepenej štúdii o účinku
statínov (Kong a kol., 2017), v ktorej sa pacientom
liečeným spomínanou dávkou znížila jeho hladina
o 36,8 %.
Hodnoty LDL cholesterolu po užívaní statínov
v priebehu šiestich mesiacov sme sledovali aj
v závislosti od dávky statínu, pričom atorvastatín 80
mg znižoval LDL v priemere o 58,3 %, atorvastatín 40
mg o 45,4 %, atorvastatín 20 mg o 46,8 % a atorvastatín
10 mg o 31,3 %. Zvýšenie dávky atorvastatínu
na dvojnásobnú hodnotu však neznamenalo
dvojnásobný pokles jednotlivých parametrov. Štúdia
vykonaná v roku 2016 priniesla výsledky zníženia
LDL pri rôznych statínoch nasledovne: atorvastatín
10 mg znížil LDL o 39 %, simvastatín 20 mg o 37
%, atorvastatín 40 mg o 47 % a o 51 % pri liečbe
atorvastatínom 80 mg (Welty a kol., 2016).
V porovnaní s našimi hodnotami (atorvastatín
10 mg znížil LDL o 31 %, simvastatín 20 mg o 36,9

Tab. 1: Hodnoty sledovaných parametrov pri terapii hypolipidemikami
Parameter
Liečivo/počet
pacientov
Atorvastatín 10 mg /19

Cholesterol (mmol.l-1)

Triacylglyceroly (mmol.l-1)

ø t0

ø t1

ø t0

ø t1

5,87 ± 0,52

4,52 ± 0,91***

1,93 ± 0,94

1,48 ± 0,63*

Atorvastatín 20 mg /11

6,59 ± 0,89

3,91 ± 0,51***

1,84 ± 0,83

1,12 ± 0,36*

Atorvastatín 40 mg /5

6,46 ± 0,58

4,34 ± 0,70**

1,90 ± 0,52

1,44 ± 0,38

Atorvastatín 80 mg /4

6,06 ± 0,60

3,41 ± 0,35

2,55 ±0,81

1,58 ± 0,57

Fluvastatín 80 mg /2

5,95 ± 0,07

3,02 ± 2,25

2,38 ± 0,15

2,07 ± 0,82

Simvastatín 10 mg /3

5,40 ± 0,10

4,93 ± 1,01

1,51 ± 0,30

1,93 ± 0,36

Simvastatín 20 mg /6

6,36 ± 0,70

4,66 ± 1,05

1,86 ± 0,94

1,68 ± 0,47

Simvastatín 40 mg /1

7,30

4,00

1,66

0,72

Fenoﬁbrát 145 mg /4

5,03 ± 0,64

4,73 ± 0,70*

2,70 ± 1,55

3,30 ± 1,68

Fenoﬁbrát 160 mg /1

7,10

5,60

2,31

2,02

Fenoﬁbrát 200 mg /4

5,13 ± 0,61

3,82 ± 1,98*

2,87 ± 0,39

1,91 ± 0,59

Fenoﬁbrát 215 mg /7

6,66 ± 1,05

5,64 ± 0,86*

2,35 ± 0,42

1,73 ± 0,70

Fenoﬁbrát 267 mg /3

5,67 ± 1,61

5,20 ± 1,11

3,96 ± 2,92

2,60 ± 1,48

Ezetimib 10 mg /7

6,53 ± 1,01

4,76 ± 1,31*

2,83 ± 1,18

1,83 ± 1,19*

Kombinácie liekov /8

6,28 ± 0,65

3,67 ± 1,18**

2,53 ± 1,55

1,64 ± 0,72**

ø t0 – priemerná hodnota stanovená pred začatím terapie
ø t1 – priemerná hodnota stanovená po 6 mesiacoch trvania terapie
*– P ≤ 0,05, ** – P ≤ 0,01, *** – P ≤ 0,001

%, atorvastatín 40 mg o 45,4 % a atorvastatín 80 mg
o 58,3 %) sú výsledné hodnoty LDL po šesťmesačnej
liečbe podobné vyššie uvedeným výsledkom.
V inej štúdii (Hassan a kol., 2017) sa vo vzorke 341
pacientov sledovala podobnosť a rozdiely v účinku
simvastatínu 20 mg a ﬂuvastatínu 80 mg. Dávka
20 mg simvastatínu však dokázala LDL cholesterol
znížiť len o 20 % a 80 mg ﬂuvastatínu o 16,9 %.
V našom prípade pri terapii rovnakými množstvami
liečiv bola úprava LDL hodnôt radikálnejšia, a to
pri liečbe simvastatínom o 36,9 % a ﬂuvastatínom
o 25 %.
V dvojito zaslepenej štúdii Steina a kol. (2008)
sa na 199 pacientoch porovnával účinok ﬂuvastatínu
80 mg s účinkom ezetimibu 10 mg a ich vzájomnej
kombinácii na úpravu hladín LDL. Dospeli k zá-

veru, že ﬂuvastatín redukuje hodnotu LDL o 32,8
% v porovnaní s ezetimibom 10 mg (15,6 %). Ich
vzájomná kombinácia dosiahla výraznejší výsledok,
a to 46,1 %.
V štúdii Oikawa a kol. (2017) sa uvádza zníženie
hladín LDL pri užívaní fenoﬁbrátu (145 mg, 160 mg,
200 mg, 215 mg a 267 mg) o 15 – 25 %, TAG o 40 –
48 % a zvýšenie HDL o 35 – 36 %. Našim pacientom
však pri používaní rovnakých množstiev fenoﬁbrátu
klesla hladina LDL o 19 %, TAG o 26,7 %, HDL sa
zvýšila o 14,7 %. Pri užívaní 145 a 160 mg fenoﬁbrátu
u našich pacientov došlo ku poklesu hladín HDL.
Výhody kombinovanej terapie atorvastatín +
ezetimib uvádzajú aj Ferreira a kol. (2017), najmä v
súvislosti s rizikovými pacientmi, kde je kritickým
parametrom LDL-cholesterol. V závislosti od dáv103

Tab. 2: Hodnoty sledovaných parametrov pri terapii hypolipidemikami
Parameter
Liečivo/počet
pacientov
Atorvastatín 10 mg/19

HDL-cholesterol (mmol.l-1)

LDL-Triacylglyceroly (mmol.l-1

ø t0

ø t1

ø t0

ø t1

1,32 ± 0,42

1,24 ± 0,39*

3,68 ± 0,44

2,53 ± 0,77***

Atorvastatín 20 mg/11

1,39 ± 0,21

1,15 ± 0,19***

4,23 ± 0,78

2,25 ± 0,49***

Atorvastatín 40 mg/5

1,53 ± 0,22

1,44 ± 0,24

4,10 ± 0,24

2,24 ± 0,64*

Atorvastatín 80 mg/4

1,38 ± 0,13

1,25 ± 0,13

3,55 ± 0,37

1,48 ± 0,34

Fluvastatín 80 mg/2

1,24 ± 0,30

1,24 ± 0,27

3,60 ± 0,28

2,70 ± 0,42

Simvastatín 10 mg/3

1,11 ± 0,26

0,99 ± 0,13

3,60 ± 0,10

3,07 ± 0,83

Simvastatín 20 mg/6

1,39 ± 0,30

1,27 ± 0,32***

4,12 ± 0,65

2,60 ± 0,97

Simvastatín 40 mg/1

1,94

1,47

4,60

2,20

Fenoﬁbrát 145 mg/4

1,04 ± 0,24

0,95 ± 0,24

2,78 ± 0,59

2,20 ± 0,47

Fenoﬁbrát 160 mg/1

1,46

1,12

4,60

3,60

Fenoﬁbrát 200 mg/4

1,07 ± 0,14

1,13 ± 0,10

2,78 ± 0,45

2,75 ± 0,71

Fenoﬁbrát 215 mg/7

1,25 ± 0,20

1,35 ± 0,32

4,31 ± 0,82

3,61 ± 0,91

Fenoﬁbrát 267 mg/3

1,17 ± 0,41

1,22 0,35

3,37 ± 1,29

2,80 ± 0,60

Ezetimib 10 mg/7

1,32 ± 0,15

1,26 ± 0,24

3,77 ± 0,81

2,69 ± 0,93

Kombinácie liekov/8

1,42 ± 0,30

1,30 ± 0,26

3,64 ± 0,32

2,01 ± 0,63

ø t0 – priemerná hodnota stanovená pred začatím terapie
ø t1 – priemerná hodnota stanovená po 6 mesiacoch trvania terapie
*– P ≤ 0,05, ** – P ≤ 0,01, *** – P ≤ 0,001

ky atorvastatínu môže táto kombinácia spôsobiť
redukciu LDL o 50 – 60 %, TAG o 30 – 40 %
a HDL o 5 – 9 %. V štúdii Wanga a kol. (2017) boli
zaznamenané zmeny biochemických parametrov
pri 12-mesačnej liečbe cholesterolového plaku
krčnej tepny u pacientov trpiacich diabetom 2.
typu. Pri užívaní atorvastatínu samotného (20 mg)
a kombinácie atorvastatínu (20 mg) s ezetimibom
(10 mg) došlo k poklesu celkového cholesterolu,
LDL-cholesterolu, ako aj triacylglycerolov, pričom
výraznejšie zníženie (P < 0,05) bolo preukázané pri
kombinovanej liečbe. Ďalšia štúdia (El Tamalawy
a kol. 2017) sa zaoberala rozdielom medzi znížením
LDL cholesterolu pri kombinácii atorvastatínu
s ezetimibom v rôznej koncentrácii a zdvojením
dávky statínu. Autori dospeli k záveru, že pridanie
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ezetimibu k 40 mg atorvastatínu môže byť lepšou
voľbou ako zdvojiť dávku atorvastatínu na 80
mg. Týka sa to najmä diabetických pacientov
s kardiovaskulárnymi ochoreniami, ktorí nedokázali
dosiahnuť svoje terapeutické ciele so štandardnou
dávkou atorvastatínu. V našom prípade kombinácia
dosiahla približne rovnaké percento zníženia LDL
ako dvojnásobná dávka statínu (atorvastatín 40 mg
+ ezetimib 10 mg o 52 % a atorvastatín 80 mg až
o 58,3 %).
Na záver sme sledovali priemerné znižovanie
sledovaných parametrov u zdravých pacientov
a porovnávali sme ich s pacientmi s pridruženými
ochoreniami (diabetes a/alebo hypertenzia). Dospeli
sme k výsledku, že slovenskí diabetici nepatria
medzi najvzornejších pacientov, nakoľko pokles

parametrov nedosiahol predpokladané hodnoty
v porovnaní s pacientmi bez pridružených ochorení
a ani v priemere nemali cieľovú hodnotu LDL. Tým
sa nám potvrdil aj všeobecný trend v ambulantnej
starostlivosti, že i napriek vysokému riziku vzniku
kardiovaskulárnych príhod sa týmto pacientom
nedarí liečbou ani životosprávou dosahovať cieľové
hodnoty sledovaných parametrov.
ZÁVER
Nesprávny životný štýl, stres, genetická
predispozícia a ďalšie iné faktory sú zodpovedné za
nárast ochorenia, ktoré podstatne zvyšuje riziko vzniku
kardiovaskulárnych ochorení – dyslipoproteinémie.
Dyslipoproteinémie patria do skupiny metabolických
ochorení, ktoré sprevádzajú zmeny pri poruchách
odbúravania, respektíve syntézy plazmatických
lipidov. Ochorenie je zväčša „tiché“ a ukáže sa len
pri hodnotení lipidového spektra rizikového pacienta.
V tejto štúdii bolo našim cieľom prakticky
zhodnotiť používanie hypolipidemík v ambulantnej
praxi, pričom sme sa zamerali na ich význam
či opodstatnenosť. Zamerali sme sa na 4 triedy
najčastejšie preskribovaných liečiv a sledovali sme
ich účinok po dobu šiestich mesiacov. Vyhodnotili
sme ich na základe schopnosti znižovať hodnoty
meraných ukazovateľov, ktoré určujú mieru poklesu
rizika kardiovaskulárneho ochorenia.
Zo všetkých skupín hypolipidemík sa najefektívnejšími javí skupina statínov, ktoré priemerne
znižovali LDL o 40 % a oproti ostatným liečivám
najvýraznejšie znížili tento sledovaný parameter.
Vysoký podiel pacientov užívajúcich statíny tiež
naznačuje, že sa jedná o farmakoterapeutickú
skupinu, ktorá má z hľadiska účinnosti najvyšší
význam. Z našich výsledkov vyplýva, že používanie
hypolipidemík má svoje opodstatnenie a výrazne
tak napomáha predchádzať komplikáciám spojeným
s kardiovaskulárnymi ochoreniami.
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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.
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Názvoslovie a terminológia. V texte je potrebné
používať štandardné slovenské názvoslovie v zmysle
platných odporúčaní IUPAC. Detailné inštrukcie pre
anglicky písaný text sa nachádzajú v publikáciách
IUPAC Brief Guide to the Nomenclature of Inorganic
Chemistry IUPAC 2015, Pure App. Chem. 87, 10391049, © IUPAC & De Gruyter 2015 and Nomenclature
of Organic Chemistry, IUPAC Recommendations
and Preferred Names 2013, Royal Society of
Chemistry, Cambridge 2014. Je vhodné sa vyhnúť
novým triviálnym názvom. Nové zlúčeniny musia
byť pomenované systémovým názvoslovím podľa
IUPAC.
Pri uvádzaní látok izolovaných z prírodných
zdrojov sa latinsky uvedie názov zdroja (napr. rodový
a druhový názov rastliny) a príslušná čeľaď. Liečivá
sa uvádzajú INN názvom v slovenskej, českej resp.
v anglickej mutácii a to podľa jazyka, v ktorom je
rukopis napísaný. Ak je známy liekopisný názov, tak
sa uprednostní, resp. prípustné sú obidva.
Príklady: paracetamol (nie acetaminofén),
bisfosfonát (nie bifosfonát), adrenalín/liekopis (nie
epinefrín/INN), hydroxykarbamin (nie hydroxyurea),
kromoglykán (nie chromoglykán), cholestyramín
(nie colestyramín, kolestyramín), lítium (lithium),
manitol (nie mannitol).
Latinské termíny sa píšu kurzívou.
Fotograﬁe, obrázky, grafy. Aby sa vyhlo
prípadným nepresnostiam či chybám, odporúčame
pripojiť fotograﬁe, obrázky a grafy ako osobitný
súbor a v texte uviesť odkaz na príslušnú fotograﬁu,
obrázok a graf. Fotograﬁe majú mať minimálne
rozlíšenie na úrovni 300 dpi a musia byť jasné a ostré.
Vzhľadom na technické komplikácie, ku ktorým
môže dôjsť pri konvertovaní farebných obrázkov
pre potreby čierno-bielej tlače sa odporúča zaslať
obrázky a ilustrácie vo verzii vhodnej pre takúto
tlač. V časopise môžu mať obrázky a ilustrácie šírku
len 8,5 cm a nachádzať sa na strane širokej 17,5 cm,
preto by veľkosť písmen v legende mala zodpovedať
týmto rozmerom. Obrázky, fotograﬁe a grafy majú
byť priebežne očíslované a má byť k nim pripojený
príslušný text týkajúci sa obsahu a prípadne aj zdroja.
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Číslo a text nemá byť súčasťou fotograﬁe/obrázku/
grafu. Číslo a názov obrázku, fotograﬁe a grafu sa
má umiestniť nad a príslušný text týkajúci sa obsahu
a prípadne aj zdroja (legenda) sa má umiestniť pod
nimi. Pri mikrofotograﬁách text obsahuje aj údaje
o mierke a technike farbenia. Hlavné objekty, zmeny
a zistenia sa v mikrofotograﬁách označujú šípkou
alebo iným symbolom, ktorý je vysvetlený v legende.
Ak sa nejedná o vlastný obrázok/fotograﬁu, pre
každý obrázok/fotograﬁu sa v legende uvádza zdroj.
Tabuľky majú byť priebežne číslované
a majú obsahovať podstatné a dôležité údaje,
ktoré sa nenachádzajú v texte. Číslo a príslušný
opis (názov) sa uvádza nad tabuľkou. Tabuľky
obsahujú vodorovné a zvislé čiary, ktoré podporujú
prehľadnosť zverejnených údajov. Pod tabuľkou sa
uvádza vysvetlenie symbolov/skratiek použitých
v tabuľke vrátane štatistiky (legenda).
Etické aspekty. Pri popise experimentov
vykonávaných na zvieratách sa uvádza, či boli
schválené etickou komisiou a či boli dodržané
príslušné aktuálne legislatívne opatrenia, ktoré sa
vzťahujú na túto oblasť ako aj číslo povolenia Štátnej
veterinárnej a potravinovej správy SR. Pri klinických
štúdiách sa uvádza, či boli schválené príslušnou
etickou komisiou.
Štatistika. Pri opise použitých štatistických
metód sa uvádzajú informácie potrebné na to, aby
si informovaný čitateľ mohol na základe pôvodných
výsledkov overiť ich správnosť.
ŠTRUKTÚRA PRÍSPEVKOV
Každý príspevok má byť tematicky kompletný.
Odporúčaný rozsah pre odborný článok (pôvodnú
štúdiu) je 12 strán, pre prehľadový článok 15 strán
a pre kazuistiku 7 strán.
Hlavný text príspevku sa začína názvom príspevku
v slovenskom alebo v českom jazyku a následne názov
v jazyku anglickom, ktorý má byť stručný a výstižný
(veľké tučné písmená, veľkosť písma 14, zarovnanie
na stred). Pod názvom sa uvádzajú mená autorov
(priezvisko, iniciála/y), pod nimi pracovné zaradenie

autorov (inštitúcia) a štát a nakoniec e-mailová adresa
prvého/korešpondujúceho autora (všetko zarovnané
na stred).
Pri empiricky orientovaných štúdiách je potrebné
dodržať usporiadanie rukopisu do nasledovných
častí: ABSTRAKT, ÚVOD, MATERIÁL A METÓDY, VÝSLEDKY, DISKUSIA, ZÁVERY,
(POĎAKOVANIE), ZOZNAM LITERATÚRY.
Každý nadpis sa uvádza na osobitnom riadku
(veľké tučné písmo, veľkosť 12). Nad ním a pod
ním sa vynechá voľný riadok. Každý odsek začína
zarážkou.
ABSTRAKT
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 sa vyhnúť
duplicite prezentovaných výsledkov. V texte sa
zdôrazňujú a sumarizujú len dôležité pozorovania.
Tam, kde je to vhodné/potrebné, tabuľky majú
obsahovať výsledky štatistickej analýzy (hladiny
významnosti).
DISKUSIA
Zdôrazňujú sa nové a dôležité aspekty štúdie,
ktoré vedú ku konečným záverom. Je potrebné
sa vyhnúť podrobnému opakovaniu údajov už
spomenutých v častiach Úvod a Výsledky. Diskusia
má obsahovať zhrnutie prezentovaných zistení,
relevantné obmedzenia a význam týchto zistení
pre ďalší výskum. Výsledky štúdie sú porovnávané
s publikovanými výsledkami iných autorov.
ZÁVERY
Dávajú sa do súvislosti závery s cieľom štúdie. Je
potrebné sa vyhnúť nekvaliﬁkovaným vyhláseniam a
záverom, ktoré nie sú plne podporované získanými
údajmi. Tam, kde je to vhodné, môžu sa uvádzať
odporúčania.
POĎAKOVANIE
(Kurzívou) Ak je to potrebné, uvádza sa
poďakovanie (grant, špeciálne analýzy, technická
podpora...).
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ZOZNAM LITERATÚRY
Všetky zdroje uvedené v zozname musia byť
citované v texte.
Použité zdroje sa v zozname uvádzajú v abecednom
poradí (podľa priezviska prvého autora), a každý z
nich sa začína písať na nový riadok s odsadením.
Zdroje musia obsahovať priezviská a iniciály
všetkých autorov. Neodporúča sa použiť nadmerný
počet citácií na podporu jedného vyhlásenia.
Od autorov sa vyžaduje použitie iba
overiteľných a recenzovaných zdrojov z celosvetovo akceptovaných vedeckých databáz.
V texte sa cituje/ú autor/i priezviskom a rok
publikovania. V slovenskom a českom jazyku sa
používajú spojky „a“ a „a kol.“, ak je rukopis v
anglickom jazyku spojky „and“ a „et al.“. Viacnásobné
citácie sa uvádzajú v chronologickom poradí.
Pri písaní zdrojov štýl a interpunkcia má
zodpovedať príkladom uvedeným nižšie:
Časopis (vedecký/odborný): Priezvisko/á a
iniciála/y autora /ov. Celý názov článku, názov
časopisu (kurzívou), rok publikácie, ročník a príslušné
strany. Číslo časopisu sa uvedie (v zátvorke) len
vtedy, keď sa v časopise neuvádza ročník. Možno
uviesť skrátený názov časopisu, ak sa takýto nachádza
v štandardnom ISO zozname skrátených názvov
časopisov. ISSN číslo sa nevyžaduje:
Bagirova, V. L., Miťkina, L. I.: Determination of
Tartrazine in drugs. Pharm. Chem. J., 2003, 37, 558 –
559.
Kniha (editovaná, needitovaná):
Mená a iniciály autorov citovanej časti knihy,
autori/editori knihy, názov knihy (kurzívou), miesto
vydania, vydavateľ, rok vydania, celkový počet strán
alebo citované strany (ISBN sa nevyžaduje:
Choi, C. K., Dong, M. W.: Chapter 5 – Sample
preparation for HPLC analysis of drug products.
In Ahuja, S., Dong, M. W. (Eds.). Handbook of
Pharmaceutical Analysis by HPLC. United Kingdom:
Elsevier, 2005. 123 – 144.
Podczeck, F., Jones, B. E.: Pharmaceutical
Capsules, 2nd edn., Pharmaceutical Press, 2004. 66 –
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Zborník z konferencie: Mená a iniciály autorov.
Celý názov článku. Názov zborníka/konferencie,
miesto a dátum konania, rok publikácie, celkový
počet strán alebo citované strany:
Canganella, F., Balsamo, R.: Isolation and
selection of probiotic microorganisms with
antagonistic acti-vity against Paenicibacillus larvae
and Paenicibacillus alvei. In Proceedings of the
International Probiotic Conference: Probiotics for
the 3rd Millenium, High Tatras, Slovakia, June 4 – 7,
2008, 28 – 29.
Online časopis:
Simon, J. A., Hudes, E. S.: Relationship of
ascorbic acid to blood lead levels. JAMA 1999, 281,
2289 – 2293. http://url. Accessed July 11, 2009.
Online website:
King, M. W.: The Medical Biochemistry Page.
http://themedicalbiochemistrypage.org. Updated July
14, 2009. Accessed July 14, 2009.
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Publikujú sa aj články, ktoré prezentujú súhrnné
informácie o významných aspektoch vo farmácii a
medicíne s relevantnou historickou perspektívou.
Odporúčaná štruktúra prehľadových článkov je
nasledovná:
NÁZOV/AUTORI – názov (aj v angličtine) má byť
stručný a informatívny.
ABSTRAKT (v angličtine) – uvádza ciele a výsledky
prehľadu s kľúčovými slovami (3-10).
ÚVOD – poskytuje informácie o kontexte, indikuje
motiváciu autora/autorov prehľadu, deﬁnuje príslušné
zameranie a otázky pre výskum a vysvetľuje štruktúru
textu.
MATERIÁL A METÓDY – opisuje/sumarizuje
metódy použité pre lokalizáciu, získavanie, selekciu
a syntetizovanie údajov.
Hlavná časť prehľadového článku – pre prehľadnosť
sa používajú relevantné podnadpisy.

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

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

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

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