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Súhrn
V súčasnej dobe sa čoraz väčšia pozornosť venuje účinkom toxických látok na vyvíjajúci sa a
juvenilný reprodukčný systém. To si vyžaduje znalosti histológie nielen dospelých, ale aj
vyvíjajúcich sa a neonatálnych tkanív. Aby sme dokázali správne vyhodnotiť histopatologické
zmeny v semenníkoch pohlavne nedospelých potkanov, musíme v prvom rade dôkladne poznať
ich normálny vývoj. Len tak budeme schopní identifikovať časovo senzitívne body vo vývoji
a odlíšiť prípadný oneskorený vývoj semenníkov od zmien spôsobených účinkom rôznych
polutantov.
Kľúčové slová: semenníky potkana, postnatálny vývoj, histologická štruktúra

Summary
The great interest is placed on the effects of different toxicants on the developing and juvenile
reproductive system. It requires a detailed study of the anatomy and histology of intensively
growing and developing tissues. In order to be able to adequately evaluate the histopathological
changes of the testes in sexually immature rats, we need to recognize the normal developmental
features of the testes. Then we can identify time-sensitive points in development and distinguish
possible delay in the testicular development from changes caused by the effect of various
pollutants.
Key words: rat testes, postnatal development, histological structure
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Úvod
Vzhľadom na rýchle štrukturálne zmeny v semenníku počas raného vývojového obdobia je pre
účely správneho hodnotenia a interpretácie potrebné opierať sa o informácie, ktoré sa zaoberajú
histomorfologickým obrazom vyvíjajúcich sa semenníkov potkanov (1, 2).
U samcov potkanov na základe charakteristických mikroskopických zmien možno rozlíšiť 5 –
6 vývojových štádií (3).
Postnatálne obdobie (0. – 7. PND - deň po narodení) je časom prechodu z fetálnych gonocytov
na mitoticky aktívne spermatogónie typu A. Je charakteristické vysokým počtom mitóz a
maturáciou Sertoliho buniek. Dochádza tiež k regresii fetálnych Leydigovych buniek (FLC) a
ich nahradením progenitorovými Leydigovymi bunkami (PLC). Na 3. PND semenníky
pozostávajú z pohlavných povrazcov, ktoré sú lemované početnými mitoticky aktívnymi
Sertoliho bunkami. Majú zreteľné bazofilné oválne jadrá, ktoré ležia v blízkosti súvislej
jednovrstvovej bazálnej membráne. V strede povrazcov je niekoľko (zvyčajne 5 – 6) mitoticky
neaktívnych gonocytov s veľkým, okrúhlym a svetlým jadrom obsahujúcim rozptýlený
chromatín a majú výrazné jadierko. FLC sú mitoticky inaktívne a ich počet klesá. Približne na
5. PND sa gonocyty „prebúdzajú“, podstúpia sériu rýchlych delení a migrujú z centra na
perifériu povrazcov. Tu sa transformujú na menšie spermatogónie typu A (4).
Skoré infantilné obdobie (8. – 14. PND) je charakteristické tým, že sa vo všetkých populáciách
buniek prejavuje vysoká mitotická aktivita. Prevládajúcim znakom je výrazná proliferácia
Sertoliho buniek, spermatogónií a PLC v interstíciu. Táto proliferácia spôsobuje neusporiadaný
pseudovrstvový vzhľad epitelu. Odlíšenie Sertoliho buniek od spermatogónií je založené na
vlastnostiach jadra. Sertoliho bunky sú stredne veľké, majú podlhovasté jadro s rozptýleným
chromatínom a výrazné jadierko. Spermatogónie typu A majú väčšie okrúhle jadro
s rozptýleným chromatínom a výrazným jadierkom, zatiaľ čo spermatogónie typu B majú malé
okrúhle jadro s periférnym lemom kondenzovaného chromatínu. Vývoj zárodočných buniek je
obmedzený na mitotickú aktivitu spermatogónií, ktorá je nezávislá od androgénov (5).
Gonocyty charakterizované veľkým okrúhlym jadrom a centrálnym umiestnením v pohlavných
povrazcoch na 10. PND už nie sú prítomné. Až do 15. PND priemer povrazcov vykazuje len
mierny nárast (6).
Neskoré infantilné obdobie (15. – 20. PND). Na 15. PND sú spermatogónie a PLC naďalej
výrazne mitoticky aktívne a dosahujú maximálny počet. Mitotický index spermatogónií
postupne klesá a spermatogónie podliehajú apoptóze (7). Od 15. – 18. PND sa Sertoliho bunky
prestávajú mitoticky deliť, dozrievajú a podieľajú sa na formovaní hemato-testikulárnej
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bariéry. V tomto období semenník potkana obsahuje 30 až 40 miliónov neobnoviteľných
Sertoliho buniek (8). S nástupom meiózy sa začínajú vyvíjať spermatocyty, čo predstavuje
prechod spermatogenézy z androgén nezávislej na androgén závislú. Preleptotenné
spermatocyty sú uložené bazálne v blízkosti bazálnej membrány, zatiaľ čo leptotenné a
zygotenné spermatocyty sú umiestnené adluminálne. Od 18. PND sa uprostred pohlavných
povrazcov formuje lúmen kanálika vyplnený intratubulárnou tekutinou a objavujú sa
pachytenné spermatocyty. Na 18. – 22. PND spermatogónie a Sertoliho bunky formujú
charakteristické útvary, tzv. rozety, ktoré sa vyznačujú vonkajšou vrstvou spermatogónií (typ
A, Im, typ B) a vnútornou vrstvou Sertoliho buniek.
Juvenilné obdobie (21. – 32. PND) predstavuje výrazný nárast počtu a veľkosti pachyténnych
spermatocytov, formovanie sekundárnych spermatocytov (do 26. PND), tvorbu okrúhlych
spermatíd a stratu „infantilnej“ rozetovej štruktúry s ústupom Sertoliho buniek a spermatogónií
do jednej vrstvy pozdĺž bazálnej membrány. Typický je značný nárast priemeru kanálikov od
20. PND, čo korešponduje s nárastom hmotnosti semenníkov (6). V niektorých kanálikoch sú
prítomné apoptózy pachyténnych spermatocytov. Okrúhle spermatídy sa objavujú od 26. PND.
Ku koncu juvenilného obdobia dochádza k dozrievaniu LC.
Peripubertálne obdobie (33. – 55. PND) je obdobím nástupu ranej puberty. Počas tohto obdobia
je spermatogenéza už aktívna a semenotvorné kanáliky obsahujú spermatogónie, spermatocyty
a okrúhle spermatídy. Ojedinele možno v niektorých kanálikoch vidieť podlhovasté
spermatídy. Sertoliho bunky sa nachádzajú pozdĺž bazálnej membrány a rastom priemeru
kanálikov sú stále viac oddelené spermatogóniami. Vzhľad semenotvorných kanálikov sa v
tomto období ešte môže líšiť od dospelých semenníkov kvôli menšiemu počtu buniek, nižšej
hustote podlhovastých spermatíd a menšiemu priemeru kanálikov. Od 46. PND postupne
dochádza k uvoľňovaniu prvých zrelých spermií do hlavy prísemenníka (2). U všetkých druhov
zvierat je prvá vlna spermatogenézy sprevádzaná vyššou mierou apoptózy zárodočných buniek
a ich odlupovaním do lúmenu semenotvorného kanálika. Je to pravdepodobne preto, že
Sertoliho bunky stále prechádzajú maturáciou a nie sú ešte plne schopné funkčne podporovať
priebeh spermatogenézy (1, 9).
Neskoré pubertálne obdobie (56. – 70. PND) je charakteristické tým, že morfologické znaky sú
takmer zhodné so vzhľadom semenníkov pohlavne dospelých jedincov. Pokračuje rast
semenníkov a priemer semenotvorných kanálikov naďalej narastá, štádiá kanálikov sú ľahko
rozpoznateľné pomocou charakteristických bunkových zoskupení a zvýšeného počtu
podlhovastých spermatíd. Potkany dosahujú pohlavnú dospelosť vo veku 9 – 10 týždňov (3,
10).
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Záver
V semenníkoch potkana dochádza počas raného postnatálneho vývoja k výrazným rýchlym
histomorfologickým zmenám, ktoré rýchlo za sebou nasledujú. Vzhľadom na to je potrebné
opierať sa pri ich hodnotení o základné informácie zaoberajúce sa vývojom semenníkov
potkanov. Tie sú potrebné na odlíšenie charakteristických histologických znakov vyvíjajúcich
sa semenníkov potkanov od nefyziologických zmien spôsobených rôznymi testikulárnymi
škodlivinami.
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IN INTOXICATION OF MOUSE ORGANISM
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Súhrn
Laktátdehydrogenáza je významný cytoplazmatický enzým, ktorý sa môže využívať ako
marker celistvosti bunkovej membrány a prežívania buniek. Túto vlastnosť sme pozorovali
v našom experimente u myší experimentálne intoxikovaných xylénom. Namerali sme výrazné
zvýšenie uvoľňovania LDH najmä v obličkách myší, čo poukazuje na toxicitu xylénu pri 14dňovej orálnej intoxikácii. Získané výsledky prispeli k rozšíreniu poznania toxicity xylénu.
Kľúčové slová: myš, bunková membrána, laktátdehydrogenáza

Summary
Lactate dehydrogenase is an important cytoplasmic enzyme that can be used as a marker of cell
membrane integrity and cell survival. We observed this property in our experiment in mice
experimentally intoxicated with xylene. We measured a significant increase in LDH release,
especially in the kidneys of mice, indicating the toxicity of xylene in 14-day oral intoxication.
The obtained results contributed to the expansion of knowledge of xylene toxicity.
Key words: mouse, cell membrane, lactate dehydrogenase

Úvod
Laktátdehydrogenáza (LDH) je cytoplazmatický enzým, ktorý katalyzuje reverzibilnú premenu
pyruvátu na laktát na konci anaerobnej glykolýzy (12). Vytvára päť izoenzýmov, ktoré podľa
mobility smerom k anóde označujeme ako: LDH 1 (HHHH), LDH 2 (HHHM), LDH 3
(HHMM), LDH 4 (HMMM) a LDH 5 (MMMM). Tie sa líšia molekulovou štruktúrou, v
10

reakciách so substrátmi, v citlivosti na inhibítory a elektroforetickou mobilitou (9). Ropa a jej
vedľajšie produkty sa používajú na výrobu palív, plastov, akrylátov, farieb, čistiacich
prostriedkov, textilných vlákien, insekticídov a iných pomocných látok na priemyselné použitie
(7). Toxicita ropy prispieva k znečisteniu ovzdušia, poškodzovaniu ozónovej vrstvy, kyslým
dažďom a rôznym chorobám u ľudí a zvierat. Xylén alebo dimetylbenzén (C8H10) je organický
aromatický uhľovodík, produkt naftového priemyslu (3), s ktorým sa napríklad vedci a
laboratórni technici v praxi bežne stretávajú. Preto je potrebné zlepšiť kontrolu nad
kontaminantmi životného prostredia, zamerať sa na prevenciu ich škodlivých účinkov
a detailne opísať mechanizmus ich pôsobenia na zvieratá, ale aj ľudí. Naša štúdia bola zameraná
na zisťovanie aktivity LDH, ako markera poškodenia bunkovej membrány, v pečeni, obličkách
a srdcovom svale zdravých a experimentálne intoxikovaných myší xylénom.

Materiál a metódy
V štúdii bolo použitých 40 samíc myší línie CD-1 ICR (Velaz, ČR) vo veku 35 dní, ktoré boli
po dobu 14 dní v experimentálnom zariadení ÚFHZ SAV, Košice. Myši boli rozdelené do 2
skupín: 1. skupina – kontrolná (K; n = 20), ktorej bola podávaná iba štandardná diéta (M3;
BONAGRO a.s. Blažovice, CZ) v dávke 4g/deň; 2. skupina – xylénová (X; n = 20), kde bol
okrem štandardnej diéty aplikovaný xylén (10 μl/deň p.o., kanylou). Voda bola zvieratám
podávaná ad libitum. Myši boli držané v obohatených klietkach v súlade so zásadami welfare
v rámci podmienok laboratórneho prostredia. Počas pokusu boli myši klinicky pozorované. Po
usmrtení zvierat dislokáciou krčných stavcov (číslo schválenia experimentu 598/18-221/3) boli
vzorky (pečeň, obličky, srdcový sval) homogenizované (5) a získané supernatanty podrobené
analýze celkovej laktátdehydrogenázy (TLDH; Alizé, Lisabio, Francúzsko, λ = 540) a jej
izoenzýmov (LDH 1 – LDH 5; elektorforetický prístroj Hydrasys, Sebia, Francúzsko;
agarózové gély, pH 8,4) a celkových bielkovín (Alizé) vo vzorkách extraktov pre výpočet
špecifickej aktivity enzýmu v 1 grame proteínu vzorky (IU/g). Štatistické spracovanie
výsledkov sme vykonali v programe GraphPad Prism 5.0 for Windows (GraphPad Software,
San Diego, California, USA). Na zistenie rozdielov medzi skupinami na konci experimentu
sme použili Unpaired T-test. Sledované diferencie (Mean ± SEM) boli považované za
štatisticky významné pri p < 0,05 a označené indexom *,**, kde * = p < 0,05; ** = p < 0,01.
Percentuálne zastúpenie jednotlivých izoenzýmov bolo vypočítane v programe Excel
(Microsoft, Office 2016).
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Výsledky a diskusia
Vďaka svojej mimoriadne širokej distribúcii v tele je koncentrácia LDH abnormálna napríklad
pri infarkte myokardu, kedy je zvýšená najmä LDH 1 frakcia. Naopak v prípade poškodenia
buniek kostrového svalstva sa v krvnom sére zvyšuje aktivita LDH 5 formy, ktorá môže slúžiť
aj ako diagnostický marker pri posudzovaní trénovanosti zvierat (6) a vplyvu fyzickej záťaže
(stresu) pri ich transporte (11). Mnohí autori (1, 4, 5), ktorí sledovali distribúciu LDH a jej
izoenzýmov v sére a tkanivách rôznych druhov cicavcov a vtákov, zhodne konštatovali, že v
krvi najviac zastúpeným izoenzýmom je izoforma LDH-1, vo svaloch LDH-4 a LDH-5 a
naopak v srdcovom svale LDH-1 a LDH-2.

Obr. 1 Aktivita laktátdehydrogenázy (TLDH) a jej izoenzýmov (LDH 1 – LDH 5) v pečeni, obličkách
a srdcovom svale myší a percentuálne zastúpenie jednotlivých izoenzýmov v skúmaných tkanivách.
Legenda: K, kontrolná skupina; X, pokusná skupina s prídavkom xylénu; priemerné hodnoty (IU/g) Mean ±
SEM sú štatisticky významné pri * = p < 0,05 a ** = p < 0,01.
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V našom experimente sme zaznamenali nasledovné percentuálne zastúpenie jednotlivých
izoenzýmov v pečeni myší zoradené podľa klesajúcej kvantity: LDH 3 > LDH 5 > LDH 4 >
LDH 2 > LDH 1. V obličkách myší bol majoritným izoenzýmom LDH 1, za ktorým nasledovali
LDH 2 > LDH 5 > LDH 3 > LDH 4. Srdcová svalovina mala nasledovné zastúpenie
izoenzýmov: LDH 5 > LDH 1 > LDH 3 > LDH 2 > LDH 4 (Obr. 1). Namerané výsledky
poukazujú na to, že existujú fyziologické rozdiely v kvantitách frakcií izoenzýmov v rámci
orgánových systémov. V našej štúdii sme porovnávali aktivitu LDH v pečeni, obličkách
a srdcovom svale zdravých a experimentálne intoxikovaných myší. V pečeni myší sme
pozorovali nárast aktivity TLDH u pokusnej skupiny v porovnaní s kontrolou (p < 0,05).
Izoenzýmy LDH nevykazovali štatisticky významný rozdiel medzi skupinami, aj keď hodnoty
v skupine X boli mierne zvýšené. V obličkách skupiny X sme namerali výrazne vyššiu
koncentráciu TLDH a izoenzýmov LDH 1 – LDH 5 (všetky, p < 0,01) oproti kontrole. Srdcový
sval myší vykazoval rozdiely iba v hodnote TDLH (p < 0,05) na konci experimentu. Zvýšenie
uvoľňovania LDH do okolitého prostredia je cenným markerom posudzovania celistvosti
bunkovej membrány (2, 8). V našom experimente sme namerali zvýšené hodnoty TLDH hlavne
v obličkách, ktorými sa xylén vylučuje. Podobne ako v našom prípade je cieľom mnohých
toxikologických štúdií zhromaždiť čo najviac informácií o zdravotných rizikách xylénu
a pochopiť jeho mechanizmus pôsobenia (10).

Záver
Z nameraných výsledkov vyplýva, že vďaka rozdielnej distribúcii laktátdehydrogenázy
v tkanivách zvierat môže byť tento enzým považovaný za marker celistvosti bunkovej
membrány po predchádzajúcej expozícii xylénom.
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Súhrn
Práca sa zaoberá významom prednášok vo výučbovom procese na vysokých školách
v súčasnosti. Prednáška je jednou z najčastejšie využívaných metód výučby na vysokej škole.
Patrí k tradičným metódam vysokoškolského vzdelávania, ktoré spočívajú v podávaní
poznatkov od vyučujúceho smerom k študentom. Vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku sa
väčšinou opiera o tieto metódy výučby, ktoré však nevyžadujú aktívne zapojenie sa študujúcich
do vzdelávacieho procesu. Študenti sa pri klasickej prednáške neučia s informáciami pracovať
a pochopiť ich. Mayerove princípy multimediálnej prezentácie ukazujú cestu k správne
prevedenej prednáške.
Kľúčové slová: prednáška, výučba, pedagóg, študent

Summary
This work deals with the importance of lectures in the teaching process at universities today.
The lecture is one of the most used teaching methods at universities. It belongs to the traditional
methods of higher education, which consists in passing knowledge from the teacher towards
the students. Higher education in Slovakia is still based on forms and methods of teaching that
do not require the active involvement of students in the educational process. Students do not
learn to work actively with information in such way of teaching. Mayer's principles of
multimedia presentation show how can the lecturer provide a correctly delivered lecture.
Key words: lecture, teaching, lecturer, student

Úvod
Prednáška je podľa Slovníka slovenského jazyka súvislý výklad náučného rázu, výklad učiteľa
na vysokej škole, objasnenie zmyslu niečoho, verejný prejav náučného charakteru k väčšiemu
publiku (5). Je to druh monologickej formy výučby a druh vzdelávacej činnosti študijného
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programu. Vzdelávacia činnosť je na VŠ realizovaná viacerými formami, podiel jednotlivých
foriem výučby daného predmetu určuje študijný program (6). V súčasnej dobe bohatej na ľahko
dostupné informácie sa vynára otázka, či majú prednášky stále nezastupiteľnú úlohu vo
výučbovom procese na vysokých školách.
Čítanie z prezentácie
Prax je taká, že nie všetci vyučujúci sú ochotní prispôsobovať či meniť metódy výučby, ktoré
majú roky zaužívané (12). Iba hlasná reprodukcia textov, ktoré si študenti dokážu aj sami
prečítať z prezentácie, nie je efektívna výučbová metóda. Mozog nie je schopný multitaskingu,
vie iba rýchlo prepájať medzi činnosťami. Súčasné pozeranie na čítaný text z prezentácie a jeho
počúvanie je unavujúce, mozog sa sústredí buď na čítanie alebo na počúvanie. Ak prednášajúci
iba číta text, je takáto „prednáška“ je to pre študenta neefektívna. Ide o zastaralú formu
pasívneho prijímania informácií, nevyžaduje aktívne zapojenie študentov do vzdelávacieho
procesu a vedie k strate záujmu o predmet. Takejto aktivite chýba zmysel a je zbytočná. Pri
pasívnom učení študent nie je zaangažovaný do procesu učenia, len číta text alebo počúva
prednášku, ale nemá okamžitú spätnú väzbu o tom, čo sa naučil. Preto si látku ani nezapamätá.
Aktívnym učením sa študent snaží dostať informácie z pamäte von, zisťuje, koľko toho si
dokáže vybaviť. Až keď si učivo vybaví, tak si ho skutočne pamätá (7).
Poznámky na prednáške
Už tým, že si študent píše poznámky, transformuje myšlienky po svojom, rozmýšľa. S perom
v ruke sa lepšie udržiava pozornosť. Je nutné upozorniť študenta, že zámer všetko zapísať,
vytláča zámer všetko si zapamätať. Preto si stačí písať len oporné body, heslovité poznámky,
tieto ešte v ten deň spracovať, skonfrontovať s informáciami v učebnici. Toto je cesta, ako si
najviac odniesť z prednášky, najviac sa zapamätať (2). Študenti, ktorí chodia na prednášky majú
zvyčajne lepšie študijné výsledky. Cieľom prednášky nie je študenta všetko naučiť, ale
usmerniť. Študent denného štúdia by si mal uvedomiť, že má učenie ako „full time job“, teda
že sa má 8 hodín denne venovať štúdiu (12). Ak prednášajúci nezverejní prezentáciu, študent
je nútený písomne zaznamenávať výklad, a tým sa nedokáže sústrediť na pochopenie
preberaného učiva, sústredí sa na prepisovanie textov z prezentácií. Nič sa nenaučí, pretože sa
nedostane do aktívnej interakcie s učivom. Aby boli prednášky efektívne, je dôležité, aby
študenti dávali pozor a robili si poznámky vlastnými slovami a neopisovali texty mechanicky.
Tým sa stávajú aktívnymi účastníkmi vzdelávacieho procesu. My, na Ústave anatómie
v Košiciach, to robíme tak, že študenti majú každú prezentáciu k dispozícii v predstihu, môžu
si ju vytlačiť alebo otvoriť v elektronickej podobe. Tým, že nemusia otrocky opisovať, dokážu
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sa plne sústrediť a len podľa potreby čo-to si poznačiť. Ak niekto nemôže prísť na prednášku,
stále si vie prezentácie nájsť na Portáli. Avšak samotná prezentácia nestačí, pretože počas
prednášky učiteľ poskytne vysvetlenie, upozorní na dôležité fakty, môže sprostredkovať
poznatky z vlastných skúseností a prepájať ich aj na učivo z iných predmetov, čo v samotnej
prezentácii nie je. To, čo sa študentovi môže javiť ako úspora času, ak na prednášky nechodí,
sa v konečnom dôsledku prejaví ako strata. Je potrebné študentom ozrejmiť, aby nešetrili časom
na nesprávnom mieste (11). Na cvičenia je dobré prísť pripravený a bez účasti na prednáške je
potrebné venovať príprave oveľa viac času. Vybrať v množstve informácií tie potrebné, je často
bez prednášky nemožné.
Pyramída učenia
Podľa pyramídy učenia je človek schopný zapamätať si 5 % z počutého, 10 % z čítaného, 20 %
z videného, 30% z predvedeného, 50% zo súčasne počutého a videného, 75 % z urobeného
a prakticky vyskúšaného. Najviac, 90 %, sa naučia tí, ktorí učia iných – aktívne opakujú
vedomosti, a tým si ich utvrdzujú v pamäti. Už Komenský vyžadoval, aby sa každý žiak „stal“
učiteľom. Tým sa to žiaci naučia viac do hĺbky a pamätajú si (2).

Obr. 1 Pyramída učenia. upr. podľa National Training Laboratories. Bethel, Maine

Ako kvalitne prednášať
Podmienkou pre výučbu na vysokej škole by malo byť ovládanie a rozvoj zručností ako
efektívne učiť vysokoškolských študentov (3). Monotónny pedagóg nenaučí, mal by mať
dostatočné EQ, aby sa dokázal vžiť do pozície študenta (1). Úvod prednášky je veľmi dôležitý,
ten si študenti pamätajú, ešte sú čerství a prirodzene zvedaví, väčšina udalostí určujúcich, či si
niečo dobre zapamätáme je na začiatku učenia. Väčšina učiteľov zahlcuje študentov
informáciami. Pre nich sú nové a potrebujú čas na spracovanie, je nutné v prednáške robiť
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„prestávky“ na odľahčenie. Mozog nedokáže dlho sústrediť na nudné veci, už po 10-20 min.
študent neudrží pozornosť, preto je potrebné vsúvať do prednášky emocionálne pútavé podnety,
ktoré ich prebudia – príklady, kazuistiky, príbeh, vtip čo súvisí s témou. V priebehu prednášky
je vhodné niekoľkokrát zopakovať dôležité fakty, v intervaloch najmenej 10 min, aby sa nové
vedomosti mohli presunúť do dlhodobej pamäte (9).
Prezentácia
Najčastejším nástrojom pre odovzdávanie myšlienok pri prednáške je prezentácia.
Multimediálna prezentácia používa slová (vo forme písanej alebo zvukovej) spolu s grafikou –
obrázky, ilustrácie, fotografie, karikatúry, animácie a video v súvislosti s obsahom učebnej
látky. Prednáška je efektívna vtedy, keď sa vhodným spôsobom kombinuje text a grafika.
Mayerove princípy multimediálnej prezentácie:
• Multimediálny princíp – používať obrázky a hovorené slová. Mozog pracuje súčasne so
slovom a obrazom. Hovorený text patrí medzi sluchové médiá, text na snímkach predstavuje
zrakový vnem. Študent si obrázkami zapamätá o 65 % viac, ako keď je prednáška iba slovná.
• Princíp modality – obrázky a komentár učiteľa sú účinnejšie ako písaný text a obrázky na
prezentácii bez slov.
• Princíp časovej kontinuity – na jednej snímke súčasne uvádzať text a obrázky, snažiť sa
používať čo najmenej textu, slová má študent vnímať sluchom.
• Princíp priestorovej kontinuity – umiestniť obrázky a súvisiaci text blízko seba.
• Princíp súdržnosti – použiť na jednej snímke iba to, čo s jej obsahom súvisí.
• Princíp nadbytočnosti – obrázky a iba komentár učiteľa sú účinnejšie ako obrázky, písaný
text a komentár spolu, aby študenti neplytvali pozornosťou pri hľadaní záchytných bodov na
snímke.
• Princíp jednoduchosti – vyhýbať sa nadbytočným informáciám, obrázky slúžiace len na
zaplnenie priestoru alebo iné „vylepšenia“ učeniu bránia (8).
Pri tvorbe jednotlivých snímok je nutné vyhýbať sa veľkým textovým blokom, aby poslucháč
nebol zaťažený čítaním. Efektívnejší je hovorený text, čím sa odbremení zraková zložka
a pracovná pamäť študenta si dokáže ,,rozdeliť sily“ pri vnímaní. Jednoduché textové odrážky
podporujúce hovorený text sú dostatočné. Navyše, na snímkach tak vznikne priestor pre
grafiku. Obrázky spracúva mozog 60 tisíc krát rýchlejšie ako písaný text. Už Konfucius
povedal, že jeden obrázok dokáže povedať viac než tisíc slov. Je vhodné využívať animácie,
objekty na snímkach sa vhodne načasujú, zjavia sa v pravej chvíli a ukotvia tak zmysel
rozprávania. Vhodnou kombináciou obrázkov, textov písaných a hovorených, sa dá docieliť
vysoká miera pozornosti študenta, ktorý tak dokáže vnemy dekódovať a zapamätať si.
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Obrázky, fotografie, animácie alebo video v súvislosti s obsahom učebnej látky umocňujú
získanú informáciou. Pozor na používanie „prešperkovanej“, zbytočnej grafiky, ktorá odvádza
od učenia a sledovania výkladu. Rôzne prvky, ako ilustrácie, animácie, karikatúry a sa majú
využívať premyslene ako špeciálny efekt na generovanie pozornosti (4).
Na snímkach je dobré nepoužívať kombináciu farieb: modrá na červenej, zelená na červenej,
červená na čiernej. Červená so zelenou je úplne nevhodná, v populácii je 9 % mužov a 0,5 %
žien farboslepých. Aj voľba písma ovplyvňuje kvalitu prezentácie, „okukané“ písmo, napr.
Comic sans, pôsobí nudne. Stačí kombinovať iba 2 typy kontrastných písmen, napr. Calibri
a Cambria. Napodobenie písaných písmen (skript) je málo zrozumiteľné a nevýhodou je, že
také písmená nemajú diakritiku (4).

Záver
Na slovenských vysokých školách monologická forma vzdelávania dominuje. Technológie
súčasnej doby ponúkajú viacero možností, ako aj zaužívané výučbové formy robiť viac
interaktívne. Všetko závisí od prípravy, motivácie a od možností vyučujúcich prispôsobovať
svoju výučbu potrebám študentov. Multimediálne technológie umožňujú aktívne učenie
v motivujúcom prostredí, účasť viacerých zmyslov na prijímaní a zapamätaní informácií (10).
Aj keď prednáška využíva zväčša transmisívny prístup odovzdávania hotových poznatkov
študentom, stále má popredné miesto v spôsoboch vysokoškolského vzdelávania aj
v súčasnosti. Študentom prvých ročníkov je potrebné vysvetliť, ako majú prednášky vnímať
a ako z nich čo najviac vyťažiť.
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MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THE TEMPOROMANDIBULAR
JOINT DISC PATHOLOGY
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Súhrn
Ochorenia temporomandibulárneho kĺbu (TMK) sú druhá najčastejšia príčina tvárovej bolesti.
Diagnostika a liečba ochorení TMK vyžaduje anamnézu, celkovú aspekciu a rádiologické
vyšetrenie. Magnetická rezonancia (MR) je považovaná za najlepšiu zobrazovaciu metódu pre
posúdenie odchýlky disku TMK kvôli vysokému kontrastu a rozlíšeniu mäkkých tkanív. Z
dôvodu komplexnej anatómie TMK môže byť ale popis náročný. Tento článok je zameraný na
patológiu a anatomické variácie disku a kĺbových povrchov na MR.
Kľúčové slová: magnetická rezonancia, temporomandibulárny kĺb, dislokácia disku

Summary
Temporomandibular joint (TMJ) disorder is the second most common cause of the facial pain.
The diagnosis and treatment of temporomandibular disorders require medical history, clinical
examination and radiologic examination of the TMJ. Magnetic resonance imaging (MRI) is
considered as best imaging method for the consideration of the internal derangement of the
TMJ due to its superior contrast and resolution of soft tissues. Because of the complex anatomy
of the TMJ, imaging can be difficult. This article focuses on MRI images of pathology and
anatomical variations of TMJ disc and the articular surfaces.
Key words: magnetic resonance imaging, temporomandibular joint, disc dislocation
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Úvod
Ochorenie TMK patrí medzi časté ochorenia, zvlášť vo vekovej skupine medzi 20 – 40 rokom.
Jedná sa o druhú najčastejšiu príčinu tvárovej bolesti po príčine dentogénnej. Približne 33%
populácie vykazuje najmenej jeden znak ochorenia čeľustného kĺbu (bolesť, zvukové
fenomény, obmedzenie funkcie). Farrar a kol. (5) uvádzajú, že 25% populácie má odchýlku
postavenia alebo funkcie kĺbového disku, 3,6 – 7% populácie má ťažkosti, ktoré nútia pacienta
navštíviť príslušného špecialistu (10, 13). Klinické štúdie a štúdie využívajúce zobrazovacie
metódy udávajú dislokáciu disku približne u 30% asymptomatických pacientov (4). Etiológia
ochorení TMK je multifaktoriálna a zahŕňa genetickú predispozíciu a lokálne faktory
(parafunkcie, poruchy artikulácie, anatomické zmeny, traumu, zápaly, stres a iné) (6).

Anatómia kĺbového disku
Kĺbový disk (discus articularis) (Obr. 1) je tvorený väzivovou chrupkou a periférne sa upína do
vnútornej časti fibróznej membrány puzdra TMK. Disk je sedlovite pretiahnutý v súlade
s kĺbovými plochami – vyrovnáva ich tvarovú nezrovnalosť, hlavne počas pohybu kĺbu.
Uprostred je tenší, než po obvode (hrúbka cca 3mm) a postrannými (transverzálnymi) pruhmi
je pevne pripojený ku kaudálnym úsekom puzdra, takže sa pohybuje spolu s hlavicou. V
anteriórnej časti sa do disku a puzdra upína šľacha musculus pterygoideus lateralis (1, 12).
Zozadu zasahuje do disku cievna spleť a rozdeľuje disk na hornú a dolnú lamelu. Horná lamela
je z elastického väziva a je pripevnená k zadnému okraju kĺbovej jamky. Dolná lamela je z
fibrózneho tkaniva (neelastická) a je pripojená na dorzálnu stranu hlavice sánky. Zadný úsek
disku sa preto označuje ako bilaminárna zóna. Delí sa na dve časti: hornú fibroelastickú, ktorá
sa upína na processus glenoidalis a fissura tympanosquamosa a dolnú väzivovú, ktorá sa upína
na zadnú časť krčka sánky hneď pod tkanivom samotného kĺbu (7, 15). Na vrchole zakrivenia
disku je priečny pruh (zadný priečny pruh) a ďalej vpredu (pri prednom okraji jamky) je ďalší
priečny pruh – zadný. Medzi oboma pruhmi sa nachádza stenčená stredná zóna (intermediátna
zóna). Oba priečne pruhy vybiehajú kaudálne a fixujú disk k dolnej časti puzdra – tým pádom
k hlavici sánky. Dorzálne za rozštiepením lamiel sa nachádza vrstva riedkeho tukového väziva
doplneného venóznou spleťou – Zenkerov retroaurikulárny plastický vankúš. Do tohto vankúša
sa pri pohyboch TMK podtlakom nasáva a pretlakom vytláča krv, jeho objem sa tak
prispôsobuje objemovým zmenám v kĺbe. Toto nasávanie a vytláčanie krvi je sprevádzané
nasávaním a sekréciou kĺbového mazu – synovie. Pretože kĺbová chrupka nemá za normálnych
okolností nutritívne cievy, sú jej bunky (chondrocyty) vyživované iba difúziou živín zo
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synoviálnej tekutiny. Ak chondrocyty zaniknú, stráca chrupka schopnosť regenerácie
a atrofuje. Niekedy vymizne úplne a do kĺbovej štrbiny potom čnie iba holá kosť. Tá nie je
odolná ani pružná ako chrupka a kĺb začína degenerovať a rozvíja sa artritída (1, 12).

Obr. 1 Sagitálny rez pravým TMK. Pohľad z laterálnej strany. 1 – caput mandibulae, 2 – discus articularis, 3 –
pars discotemporalis, 4 – pars discomandibularis, 5 – horná fibroelastická lamela, 6 – dolná fibroelastická
lamela, 7 – väzivová chrupka (12)

Disk sa upína ku puzdru predným a zadným úponom, nie je pripojený mediálne a laterálne.
Namiesto toho je pevne viazaný na mediálnu a laterálnu plochu kondylu. Vďaka týmto
spojeniam je umožnený pohyb pozdĺž condylus mandibulae. V intermediátnej zóne absentuje
cievne a nervové zásobenie, takže rovnako ako fibrózne plochy pokrývajúce povrch sánky
a povrch kĺbovej plochy spánkovej kosti, je avaskulárna. Neprítomnosť neurovaskulárnych
štruktúr je kompatibilná s hypotézou, že do tejto časti disku sa sústreďuje značná reakčná sila.
Dlhšiu dobu sa predpokladá, že hlavnou funkciou kĺbového disku je redukovať stres spôsobený
kĺbovými silami medzi kĺbovými povrchmi kondylu a spánkovej kosti. Podľa tejto teórie
anatomická a histologická stavba disku umožňuje rovnomerne distribuovať sily pôsobiace na
kĺbové plochy (8, 12, 15).

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou
MR je považovaná za referenčnú metódu vyšetrenia mäkkých tkanív TMK a je najlepšou
metódou pre diagnostiku patológie disku. MR dokáže tiež detekovať skoré znaky dysfunkcie
TMK, ako sú zhrubnutie predného alebo zadného priestoru, ruptúra retrodiskálneho tkaniva,
zmeny v polohe a štruktúre disku a výpotok v TMK. Obrazy sú získavané vo všetkých rovinách
(sagitálna, axiálna, koronárna). Pri väčšine vyšetrení sa získavajú sekvencie T1, T2 a PD
(proton density) váženia. PD váženie slúži na vizualizáciu disku a jeho vzťahu ku kondylu, T2
váženie slúži na diagnostiku zápalu v kĺbe. Pre kvalitu výsledných obrazov je dôležitá hrúbka
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rezov, ktorá je obvykle 3mm. Zníženie hrúbky rezov zvyšuje kvalitu ale predlžuje čas
vyšetrenia (13, 14).
Pri posudzovaní polohy disku sa za normálnu hodnotu považuje nález, kedy sa zadný okraj
dotýka vertikálnej osi, ktorá prechádza cez najvyšší bod kondylu, teda na 12tej hodine kondylu
(Obr). Ventrálna poloha disku sa označuje ako anteriórna, dorzálna poloha ako posteriórna.
Vyšetrenie sa väčšinou realizuje pri zatvorených ústach (maximálna artikulácia) a otvorených
ústach (najväčšia vzdialenosť, ako je pacient schopný otvoriť ústa) (2, 9, 11).
Nasledujúce projekcie boli zhotovené v spolupráci s RGD s.r.o. Michalovce, MUDr. Vladimír
Kuštár, prístroj Toshiba Atlas 1,5T (Tesla), parasagitálna projekcia, PD váženie.

Obr. 2 Normálna poloha a tvar disku oproti vrcholu kondylu.

Anteriórna dislokácia disku TMK s repozíciou
Anteriórna dislokácia disku TMK s repozíciou je charakteristická anteriórnou polohou disku,
ale môže sa jednať aj o polohu mediálnu alebo laterálnu. Disk sa nachádza v tejto pozícii pri
zatvorených ústach (Obr. 2A). Pri otvorení úst sa disk dostáva na vrchol kondylu (Obr. 2B).
Pohyb disku na vrchol kondylu a späť môže vyvolať zvuk podobný kliknutiu, cvaknutiu alebo
lupnutiu. Tento zvuk nemusí sprevádzať každý pohyb TMK. Rozsah otvárania úst nie je alebo
môže byť limitovaný. Pacient pri pokuse o otvorenie úst pociťuje blok, ktorý mu v danej chvíli
neumožňuje maximálne otvorenie úst. Blok ustáva spontánne alebo manipuláciou sánky.
Pacientov však môže obťažovať občasné hlasné lupnutie pri otváraní a zatváraní úst (3, 9, 14,
15).
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Obr. 2 A: anteriórna dislokácia disku – zatvorené ústa. B: hypermobilita TMK pri otvorených ústach, pozícia
kondylu aj disku na prednom svahu eminentia articularis.

Anteriórna dislokácia disku bez repozície
Anteriórna dislokácia disku bez repozície označuje stav, kedy obmedzené otváranie úst
pretrváva. Pacient sa sťažuje na bolesť a chronický blok pri otváraní úst, ktoré je obmedzené
na menej ako 30 mm vzdialenosti medzi hornými a dolnými rezákmi. Sánka je pri pokuse
o otvorenie úst a protrúziu deviovaná na postihnutú stranu. Pri MR vyšetrení je zjavná
hypomobilita kondylu, ktorý sa nedostáva na vrchol tuberculum articulare (klin. eminentia
articularis), ale ostáva vo fossa articularis alebo na posteriórnom svahu eminencie Chyba!
Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.(8, 9). Pri pretrvávaní dysfunkcie sa naťahuje zadný úpon
disku a stráca svoju elasticitu. Rozsah pohybov sa čiastočne až úplne obnovuje, je však
sprevádzaný funkčnou alebo chronickou bolesťou. Retrodiskálne tkanivo sa preťažuje
a naťahuje, disk podlieha remodelácii, oplošťuje sa a niekedy perforuje. Pri otvorených ústach
je disk často dislokovaný anteriórne od vrcholu eminentia articularis (Obr) (3, 10, 11, 15).

Obr. 4 A: pokročilá anteriórna dislokácia disku – zatvorené ústa, drobné artritické zmeny. B: ťažká dislokácia a
zmena tvaru disku pri normálnom otváraní úst.
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Záver
Odchýlky postavenia a tvaru disku TMK patria medzi časté ochorenia súčasnej populácie.
Diagnostika spočíva v korelácii anamnézy, klinického vyšetrenia a využitia dostupných
zobrazovacích metód. Pre zobrazenie polohy a tvaru disku je vyšetrenie magnetickou
rezonanciou metódou voľby. Posudzovanie patológie disku vyžaduje podrobnú znalosť
anatómie a fyziológie disku TMK kĺbu. Magnetická rezonancia nám umožňuje potvrdiť,
spresniť alebo doplniť záver klinického vyšetrenia, určiť štádium odchýlky polohy disku a tým
stanoviť adekvátnu a účinnú liečbu.
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Súhrn
Chorioalantoická membrána je vysokovaskularizovaná extraembryonálna membrána, ktorá
predstavuje vhodný modelový systém pre štúdium tkanivovej odpovede po implantácii
biomateriálov. Nevyhnutným predpokladom biokompatibility testovaných materiálov, s
ich následnou využiteľnosťou v oblasti medicíny, je ich angiogénny potenciál. Využitím ciev
chorioalantoickej membrány vtáčieho embrya je možné pozorovať angiogenézu vo vzťahu
k testovaným materiálom.
Cieľom štúdie bolo charakterizovať chorioalantoickú membránu ako modelový systém pre
štúdium biokompatibility, a overiť jeho využiteľnosť pri posudzovaní biokompatibility a
angiogénneho potenciálu biopolymérnych kompozitov so špecifickými fyzikálno-chemickými
charakteristikami a povrchovou bioaktivitou. Experimentálne sme stanovili rozdiely
v angiogénnej odpovedi chorioalantoickej membrány prepeličieho embrya po implantovaní
inovatívnych biopolymérnych kompozitov na báze chitosanu (Polyhydroxybutyrát-chitosanový
kompozit) v závislosti od pórovitosti materiálu a prídavku vaskulárneho endotelového
rastového faktora (VEGF). Testované biomateriály boli biokompatibilné, pričom angiogénny
potenciál podporovala väčšia pórovitosť materiálu. Antiangiogénny účinok VEGF sa prejavil
po implantácii biomateriálov s prídavkom 1 µg VEGF, pričom aplikačná dávka 25 ng mala
proangiogénny účinok.
Kľúčové slová: angiogenéza, biokompatibilita, chorioalantoická membrána, vtáčie embryo
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Summary
The chorioallantoic membrane is a highly vascularized extraembryonic membrane that
represents a suitable model system for studying the tissue response after implantation of
biomaterials. A necessary prerequisite for the biocompatibility of the tested materials with their
subsequent use in medicine is their angiogenic potential. It is possible to observe angiogenesis
in relation to the tested materials by using the vessels of the chorioallantoic membrane of the
avian embryo. The aim of the study was to characterize the chorioallantoic membrane as a
model system for the study of biocompatibility, and to verify its applicability in assessing the
biocompatibility and angiogenic potential of biopolymer composites with specific
physicochemical characteristics and surface bioactivity. We experimentally determined
differences in the angiogenic response of the chorioallantoic membrane of the quail embryo
after implantation of chitosan-based biopolymer composites (Polyhydroxybutyrate-chitosan
composite) depending on the porosity of the material and the addition of vascular endothelial
growth factor (VEGF). The tested biomaterials were biocompatible, while the angiogenic
potential was supported by a higher porosity of the material. The antiangiogenic effect of VEGF
was manifested after implantation of biomaterials with the addition of 1 µg of VEGF, the
application dose of 25 ng having a proangiogenic effect.
Key words: angiogenesis, biocompatibility, chorioallantoic membrane, avian embryo

Úvod
Nové terapeutické pokroky si vyžadujú predklinické testovanie, ktoré sa realizuje in vitro, ale
aj in vivo experimentom, s využitím experimentálnych zvierat. Ide najmä o štúdie v oblasti
vývoja liečiv vo farmaceutickom priemysle a regeneratívnej medicíne (6, 9). Konvenčné
postupy experimentov s využitím hlodavcov, morčiat, králikov a iných stavovcov čelia rôznym
etickým, praktickým a technickým problémom, ktoré ich využiteľnosť vo výskume obmedzujú,
respektíve vylučujú (5). Experimentálne zvieratá nahrádzajú alternatívne modelové systémy,
ktoré spĺňajú legislatívne a etické podmienky pre realizáciu výskumu. K týmto alternatívnym
modelovým systémom môžeme zaradiť vtáčie embryo, ktoré ako animálny model používaný v
in vitro a in vivo experimentoch, predstavuje v súčasnej dobe cenovo dostupný a z hľadiska
využitia efektívny model nachádzajúci široké spektrum uplatnenia v experimentálnych
štúdiách. Vzhľadom na extramaternálny priebeh vývinu vtáčieho embrya je možné sledovať
účinok prakticky akejkoľvek látky, organickej aj anorganickej, priamo na embryo, a to bez
vplyvu materského metabolizmu (15, 16).
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Model vtáčieho embrya je vhodnou alternatívou k pokusom, ktoré sa uskutočňujú na iných
laboratórnych zvieratách, za účelom objasniť fyziológiu stavovcov a opísať podstatu chorôb,
ktoré napádajú ľudský organizmus. Z vtáčích embryí sa najčastejšie používajú kuracie a
prepeličie embryá (1, 4).
Základným

pokusným

modelom

je

chorioalantoická

membrána

vtáčieho

embrya.

Chorioalantoická membrána (chorioalantois; CAM) je tenká vysokovaskularizovaná
extraembryonálna membrána, ktorá vzniká fúziou dvoch extraembryonálnych membrán, a to
chorionu a alantoisu na štvrtý embryonálny deň (ED4). Štrukturálne je podobná humánnym
tkanivám, a to sliznici úst, sietnici, pľúcam, placente a tkanivu hematoencefalickej membrány
(22). Predstavuje primárny respiračný a exkrečný orgán embrya, ktorý v priebehu
embryonálneho vývinu zabezpečuje aj podporu pre extraembryonálne respiračné kapiláry,
transport sodíka a chloridu z alantoisu, transport kalcia z vaječnej škrupiny do embryonálnej
vaskulatúry, udržiava acidobázickú rovnováhu, formuje stenu alantoisového vačku, ktorý
zbiera produkty exkrécie a podieľa sa na reabsorpcii iónov a vody z alantoisu (11). CAM je
modelovým systémom, ktorý sa uplatňuje pri štúdiu biologických procesov, ako je transport
látok a výmena plynov, experimentov pre tumorové transplantáty a toxicitu. Model CAM
reprezentuje experimentálnu platformu, na ktorej možno vďaka rozsiahlej vaskularizácii
sledovať a študovať priebeh angiogenézy, ktorá je odrazom tvorby cievneho stromu (19).
Angiogenéza (neovaskularizácia) predstavuje základný proces, ktorým sa formujú nové krvné
cievy extenziou existujúcej vaskulatúry. Zohráva kľúčovú úlohu v reprodukcii, vývine,
reparácii tkanív a patologických stavoch.
Nové krvné cievy vznikajú z existujúcich ciev invazívnym procesom, ktorý zahŕňa aktiváciu
endotelových buniek, proteolytickú degradáciu extracelulárnej matrix, proliferáciu a migráciu
endotelových buniek s následnou remodeláciou extracelulárnej matrix. Hustá sieť ciev
zabezpečuje zásobovanie tkanív živinami, kyslíkom, ako aj odber nepotrebných produktov
bunkového metabolizmu (13). Angiogenéza prebieha za prítomnosti cytokínov a rastových
faktorov, najmä vaskulárneho endotelového rastového faktora (VEGF, Vascular Endothelial
Growth Factor). VEGF je bioaktívny proteín, ktorý prejavuje angiogénnu, mitogénnu a
vaskulárnu aktivitu špecifickú pre endotelové bunky. Podporuje premenu hemangioblastov na
periférii krvných ostrovčekov na angioblasty – prekurzory endotelových buniek. VEGF má
rovnako preukázateľný chemotaktický účinok na monocyty a osteoblasty (19).
Neovaskularizácia v organizme človeka prebieha ojedinele, napr. v rámci hojenia rán,
reprodukčnom cykle a gravidite. Je sprievodným javom chronického zápalu, ktorý sa podieľa
na odpovedi organizmu na biomateriály. Nadmerná angiogenéza je spájaná s množstvom
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patologických stavov, a to vrátane zhubných nádorov. Tento biologicky dej sa tak dá využiť
ako potencionálne terapeuticky vhodný na liečbu onkologických ochorení (24).
V posledných rokoch sa stalo štúdium CAM kuracieho a prepeličieho embrya populárnym
v rámci vedeckých štúdii, ktoré sú orientované najmä na využitie jej potenciálu pre štúdium
biokompatibility materiálov, a to najmä pre tkanivové inžinierstvo. Biokompatibilita materiálu
je skúmaná z hľadiska angiogénnej odpovede CAM vo vzťahu k implantovanému materiálu
(13). Neoangiogénny účinok sa prejaví prerastaním radiálne usporiadaných ciev v smere od
štepu, respektíve miesta aplikácie testovanej látky po 72 – 96 hodinách od stimulácie CAM (2).
Biomateriál aplikovaný na CAM iniciuje angiogénnu odpoveď vaskulatúry v zmysle
proangiogénneho,

resp.

anti-angiogénneho

účinku.

Systém

embryí

je

prirodzene

imunodeficientný, a preto môže akceptovať implantáty, ako aj xenotransplantáty (23).
Angiogénna aktivita bola skúmaná ako odpoveď na rôzne materiály, najmä rastové faktory,
cytokíny, hormóny, lieky, tkanivové extrakty a implantáty. Testované materiály mali
angiogénny potenciál, no líšili sa kvantitatívne v angiogénnej indukcii a kvalitatívne v bunkovej
odpovedi. Zwaldo-Klarwasser a kol. (24) na základe experimentov dospeli k záveru, že
biomateriály sa líšia schopnosťou ovplyvniť angiogénnu odpoveď CAM, pričom signifikantné
rozdiely sú spôsobené odlišnou chemickou kompozíciou jednotlivých materiálov.
Homogénne materiály stimulujú angiogenézu (napr. filtračný papier), nehomogénne materiály
inhibujú angiogenézu (napr. kolagén) (2, 24). V rámci štúdie sme sa zamerali na sledovanie
angiogénnej odpovede CAM na implantáciu biopolymérnych kompozitov na báze chitosanu,
ako nevyhnutného predpokladu stanovenia ich biologickej kompatibility. Angiogénny
potenciál je nevyhnutný predpoklad pre ich uplatnenie sa v oblasti veterinárnej alebo humánnej
medicíny.
Detekcia zmien v procese angiogenézy robí z tohto modelu vhodný modelový systém pre
rýchly skríning biokompatibility pórovitých biomateriálov určených najmä pre oblasť
tkanivového inžinierstva.

Materiál a metódy
Polyhydroxybutyrát-chitosanový kompozit (PHB/CHIT) bol pripravený podľa metódy
Medvecký a kol. (12). Polyhydroxybutyrát (GoodFellow, Cambridge, Anglicko) rozpustený v
propylénkarbonáte (1 % roztok polyhydroxybutyrátu) bol zmiešaný s roztokom chitosanu
(Sigma Aldrich, 1 % roztok v 1 % kyseline octovej) v pomere 1:1 za použitia magnetickej
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miešačky s miešadlom (10 min, 400 rpm). Do vzniknutej suspenzie bol pridaný acetón
v objeme 5 ml za účelom dosiahnutia precipitácie biopolymérov.
Konečná zmes bola prefiltrovaná, premytá destilovanou vodou a zlisovaná do bločku (4 mm x
25 mm x 1 mm). Tento bloček bol rozdelený na menšie kúsky s konečnými rozmermi 4 mm x
4 mm x 1 mm a následne lyofilizovaný (Ilshin, Holandsko) šesť hodín. Napučiavanie
kompozitných vzoriek bolo merané v 1,5 ml nádobách ponorením poréznych substrátov do 0,9
% roztoku NaCl pri teplote 37 °C až do konštantnej hmotnosti. Mikroštruktúra kompozitu bola
sledovaná skenovacou elektrónovou mikroskopiou (FE SEM JEOL7000). Druhý testovaný
biopolymérny kompozit MARSH bol pripravený rovnakým spôsobom podľa metódy
Medvecký a kol. (20). Rozdiel spočíva v rozdielnom prídavku destilovanej vody k zmesi pred
lyofilizáciou. Testované materiály boli pred aplikáciou na povrch CAM sterilizované UV
svetlom v laminárnom boxe (30 min). Na posúdenie biologickej kompatibility a angiogénneho
potenciálu testovaných biomateriálov na CAM sme použili modifikovanú metódu podľa Ribatti
a kol. (20).
Na pokus boli použité oplodnené vajcia prepelice japonskej (Coturnix japonica, n=207), ktoré
boli do laboratórnych podmienok prepravené z certifikovaného chovu (Košice, Slovensko) za
dodržania prepravných podmienok s ohľadom na ich životaschopnosť. Vajcia boli po
premiestnení do laboratórnych podmienok očistené 70 % etanolom a umiestnené do liahne za
štandardných inkubačných podmienok (21). Po 56. hodinách od začiatku inkubácie boli vajcia
vybrané z inkubátora za účelom vyklopenia embryí metódou ex ovo. Následne na 6.
embryonálny deň (ED6) boli na povrch CAM systematicky aplikované testované biomateriály
PHB/CHIT a MARSH, a to bez prídavku VEGF (ThermoFisher Scientific, Waltham,
Massachusetts, USA) a s prídavkom VEGF v aplikačnej dávke 1 µg a 25 ng. Testované
biomateriály sme vyšetrovali vo vzťahu biokompatibility k okolitým cievam CAM na ED9. Pre
vizualizáciu vaskulárnej denzity a prerastania ciev CAM do biomateriálu bol použitý
stereomikroskop (Olympus SZ 61) s kamerou (ARTCAM-300MI; Obr. 1). V priebehu
inkubácie boli embryá sledované a mŕtve boli z pokusu vyradené. Vtáčie embryá, ktoré boli
použité v predkladanej štúdii ako ex ovo experimentálny model, sú vyňaté z legislatívy na
ochranu zvierat používaných na vedecké účely (2010/63/EU).
Počet ciev radiálne vrastajúcich do biomateriálu bol hodnotený v programe FIJI ImageJ
(1.52i.).
Získané dáta sme štatisticky analyzovali pomocou štatistického programu GraphPad Prism 6.0.
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Obr. 1 Makroskopický dôkaz prítomnosti krvných ciev v okolí implantátu na ED6 a ED9. (A) Implantát
aplikovaný na povrch CAM na ED6. (B) CAM 72. hodín po implantácii biomateriálu, cievy radiálne vrastajú do
matrix biomateriálu; zväčšenie 1,5x, mierka 1 mm.

Výsledky
Biologickú kompatibilitu testovaných biopolymérnych kompozitov PHB/CHIT a MARSH sme
posudzovali na základe angiogénnej odpovede CAM vyvíjajúceho sa prepeličieho embrya.
Celkovo bolo inkubovaných 207 oplodnených vajec prepelice japonskej. Hodnotených bolo 94
vzoriek. Zaznamenali sme 55 % úhyn. Na CAM prepeličích embryí boli v ED6 aplikované
biomateriály: MARSH, MARSH s prídavkom 1 µg VEGF a MARSH s prídavkom 25 ng
VEGF, PHB/CHIT, PHB/CHIT s prídavkom 1 µg VEGF a PHB/CHIT s prídavkom 25 ng
VEGF.
Na základe vyhotovenej fotodokumentácie sme stanovili prírastky v počte radiálne vrastajúcich
ciev

do

matrix

jednotlivých

skupín

testovaných

biomateriálov.

Pri

posudzovaní

biokompatibility sme vychádzali z ukazovateľa, ktorým bol angiogénny potenciál testovaných
biomateriálov. Pozorovali sme proangiogénny, resp. antiangiogénny účinok testovaných
biomateriálov na CAM prepeličieho embrya.
Z hľadiska priemerného percentuálneho prírastku ciev sme najvyšší angiogénny potenciál
hodnotili pri PHB/CHIT (70,94 %). Druhý najvyšší angiogénny potenciál sme zaznamenali pri
MARSH, ktorého angiogénny potenciál bol podporený proangiogénnym účinkom rastového
faktora VEGF v aplikačnej dávke 25 ng (59,06 %).
Antiangiogénny účinok sme pozorovali pri MARSH s 1 µg VEGF (42,74 %) a PHB/CHIT s 1
µg VEGF (41,06 %) (Tab. 1).
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Aplikovaný biomateriál

Priemerný

Priemerný

prírastok ciev

prírastok ciev

CAM

CAM (%)

MARSH

11,33

56,97

30

9

42,74

13

18,11

59,06

18

22

70,94

4

6,42

41,06

12

11,65

56,17

17

MARSH VEGF 1 µg
MARSH VEGF 0,025 µg
PHB/CHIT
PHB/CHIT VEGF 1µg
PHB/CHIT VEGF 0,025 µg

Počet embryí

Tab. 1 Porovnanie priemerného prírastku ciev CAM po aplikácii biomateriálov

PHB/CHIT bez VEGF vykazoval proangiogénny účinok na CAM vyvíjajúceho sa prepeličieho
embrya. Podobne ako pri MARSH, aj v prípade PHB/CHIT sme pozorovali proangiogénny účinok
VEGF v aplikačnej dávke 25 ng. Prídavok VEGF v aplikačnej dávke 1 µg k PHB/CHIT pôsobil
antiangiogénne až cytotoxicky (Graf 1).
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MARSH VEGF MARSH VEGF
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PHB/CHIT
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PHB/CHIT
VEGF 0,025 µg

Graf 1 Porovnanie prírastku ciev vrastajúcich do matrixu testovaných biomateriálov

PHB/CHIT je v porovnaní s MARSH menej pórovitý. 90 % pórov PHB/CHIT nedosahuje viac
ako 30 µm. Naopak, v prípade MARSH rovnaké percento, t.j. 90 % všetkých pórov dosahuje
veľkosť do 80 µm a 5 % pórov do 130 µm (7).
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Diskusia
Chorioalantoická membrána vyvíjajúceho sa vtáčieho embrya predstavuje alternatívny
modelový systém, ktorý v súčasnosti nachádza široké spektrum uplatnenia vo vedeckých
experimentoch (2, 11). V posledných rokoch sa štúdium CAM stáva populárnym v rámci
vedeckých štúdii tkanivového inžinierstva, ktoré sú orientované najmä na využitie jej
potenciálu pre štúdium biokompatibility rozličných materiálov. Biokompatibilita materiálu je
skúmaná z hľadiska angiogénnej odpovede CAM vo vzťahu k implantovanému materiálu na
základe makroskopického hodnotenia tvorby ciev v mieste implantácie. Proangiogénny účinok
sa prejaví tvorbou nových ciev z už existujúcich ciev po aplikácii biomateriálu, resp.
biopolymérneho nosiča so skúmanou látkou. Extramaternálny priebeh vývinu vtáčieho embrya
umožňuje na vaskulatúre vyvíjajúcej sa CAM sledovať účinok prakticky akejkoľvek látky, a to
organickej ako aj anorganickej (15, 16). CAM vyvíjajúceho sa vtáčieho embrya je široko
používaným jednoduchým in vivo a in vitro modelom pre štúdium angiogenézy. Angiogénna
aktivita bola skúmaná ako odpoveď na rôzne materiály, najmä rastové faktory (napr. VEGF),
cytokíny, hormóny, lieky, tkanivové extrakty a implantáty (10). Prvým experimentom
zameraným na opis indukcie v tkanive, v ktorom sa aplikoval na CAM sterilný filtračný papier
vykonali D´Arcy a Howard v roku 1967, v ktorom bola zdokumentovaná aj angiogénna aktivita
na póry filtračnej membrány (8). Angiogénnu aktivitu sme pozorovali aj pri testovaní
materiálov PHB/CHIT a MARSH. Proangiogénne pôsobil prídavok VEGF v aplikačnej dávke
25 ng. V roku 1978 bola vypracovaná systematická štúdia angiogénnej a zápalovej reakcie,
pričom boli použité polymérne nosiče, napr. viskózna špongia, želatínová špongia, agaróza
a polyakrylamidový gél. Všetky použité materiály vyvolali zápalovú reakciu a mali angiogénny
účinok, no líšili sa kvantitatívne v angiogénnej indukcii a kvalitatívne v bunkovej odpovedi
(14). CAM vyvíjajúceho sa kuracieho embrya bola v roku 1989 Spanel-Borowski opísaná pri
testovaní biologických aj nebiologických materiálov, a stanovení biokompatibility materiálov
ako sú celulóza, fibrín, kolagén a želatína (24). Zwaldo-Klarwasser a kol. (24) nadviazali na
predchádzajúce štúdie a na základe experimentov dospeli k záveru, že biomateriály sa silne
líšia schopnosťou ovplyvniť angiogenickú odpoveď CAM. Niektoré materiály pôsobia
angiogénne, čím tvorbu nových ciev podporujú, iné môžu pôsobiť antiangiogénne, čo sa prejaví
potlačením tvorby nových ciev. Pri posudzovaní angiogénneho, resp. antiangiogénneho účinku
biomateriálov PHB/CHIT a MARSH, sa okrem proangiogénneho a antiangiogénneho účinku
prejavil aj cytotoxický efekt. Antiangiogénny účinok a cytotoxický efekt boli pozorované
v skupinách, v ktorých bol k testovanému biomateriálu pridaný 1 µg VEGF.
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Aplikačná dávka 25 ng pôsobila proangiogénne. Angiogénny účinok VEGF na CAM je teda
ovplyvnený množstvom aplikačnej dávky. Vo všeobecnosti má VEGF angiogénny potenciál
(2, 18). Antiangiogénny účinok bol popísaný napríklad pri testovaní PVC, ktorý sa používa na
výrobu materiálu pre katétre. Inhibíciu angiogenézy spôsobili aj experimentálne vyrobené
materiály Tecoflex® a HEMA-Tecoflex®, a to najmä v počiatočnom štádiu vývinu (24).
Chemické vlastnosti biomateriálu ovplyvňujú angiogénnu odpoveď. Jemné, homogénne
materiály stimulujú angiogenézu, pričom drsnejšie, nehomogénne materiály inhibujú
angiogenézu. Z dôležitých chemických charakteristík, ktoré ovplyvňujú biokompatibilitu
a angiogénny potenciál testovaného materiálu, je rozhodujúca pórovitosť. V našom prípade bol
skúmaný materiál PHB/CHIT menej pórovitý. 90 % pórov svojou veľkosťou nedosahovalo viac
ako 30 µm. Naopak, v prípade MARSH rovnaké percento, t.j. 90 % všetkých pórov dosahovalo
veľkosť do 80 µm a 5 % pórov malo veľkosť do 130 µm (7). Pri posudzovaní biokompatibility
skúmaných materiálov sme použili štandardne používanú techniku ex ovo, podobne ako Ribatti
(17), Ribatti (18) a Baiguera, Macchiarini a Ribatti (2). Technika ex ovo je z hľadiska
manipulácie s CAM a veľkosťou plochy, na ktorú je možné testovaný materiál aplikovať
vhodnejšia ako technika in ovo. Buríková a kol. (3) uvádza, že životnosť embryí pri technike
ex ovo je limitovaná. Častejšie sú využívané ex ovo techniky, pri ktorých ale treba v prvých
troch dňoch počítať s 50 % úhynom. Napriek dodržiavaniu vhodných podmienok pri
manipulácii s embryami sme zaznamenali rovnako 50 % úhyn embryí v prvých troch dňoch
inkubácie.

Záver
Vtáčie embryo predstavuje v súčasnej dobe ľahko dostupný a cenovo efektívny modelový
systém. Vďaka rozsiahlej vaskularizácii, a pomerne ľahkej dostupnosti, je CAM vhodná nielen
ako experimentálny model na štúdium angiogenézy, ale aj na predklinické testovanie
biokompatibility a funkčnosti biomateriálov. V rámci štúdie sme overili nielen využiteľnosť
modelu CAM pre posúdenie biokompatibility materiálov PHB/CHIT a MARSH, ale aj
proangiogénny účinok VEGF, ktorý sme aplikovali na testované biomateriály. Použili sme
techniku ex ovo, ktorá je v súčasnej dobe častejšie využívaná ako technika in ovo, a to aj napriek
pomerne vysokému úhynu embryí v priebehu prvých hodín inkubácie. Testované materiály boli
biokompatibilné a angiogénny účinok testovaných materiálov podporil prídavok VEGF, ktorý
pôsobil proangiogénne v aplikačnej dávke 25 ng. Väčšie množstvo VEGF pôsobilo
antiangiogénne až cytotoxicky.
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Testovanie funkčnosti biomateriálov, resp. iných organických alebo anorganických látok na
CAM môže posúvať výskum v danej oblasti, ako aj v oblasti tkanivového inžinierstva, v ktorom
nachádzajú uplatnenie aj nami zistené poznatky.
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Súhrn
Cieľom tejto štúdie bolo opísať pôvod, priebeh a anatomické variácie a. celiaca u zajaca
poľného. Na štúdium bolo použitých deväť dospelých zajacov poľných. Ako nástreková hmota
bol použitý Batson's corrosion casting kit no. 17, ktorý bol aplikovaný do arteriálneho systému
po perfúzii fyziologickým roztokom. Macerácia mäkkých tkanív bola vykonaná v roztoku
KOH. Zistili sme vysokú variabilitu vo vetvení a. celiaca ako aj jej hlavných vetiev (a. lienalis,
a. gastrica sinistra a a. hepatica).
Kľúčové slová: a. celiaca, tepna, variabilita, zajac poľný

Summary
The aim of this study was to describe origin, course, and anatomical variations of a. celiaca in
European hare. The study was carried out on nine adult European hares. The casting medium
Batson’s corrosion casting kit no. 17 was applicated into the arterial system after its perfusion
with saline. The soft tissue maceration was carried out in KOH solution. We found high
variability in the ramification of the proper a. celiaca and of its main branches (a. lienalis, a.
gastrica sinistra and a. hepatica).
Key words: artery, a. celiaca, European hare, variability

Úvod
Detailné vedomosti o variáciách arteriálneho systému orgánov brušnej dutiny sú nevyhnutné
v chirurgii a rádiologickej anatómii. Vysoká pravdepodobnosť gastrointestinálnych porúch
zapríčinených rôznymi patologickým vplyvmi vyžadujúcimi rýchlu diagnózu a chirurgický
zásah, stavia cievne variácie do úlohy obzvlášť významného faktora. Anatomická schéma
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vetiev odstupujúcich z ventrálnej plochy brušnej srdcovnice u králika domáceho bola detailne
opísaná vo viacerých prácach (1, 2, 4, 5, 6, 8, 9). Napriek vysokému výskytu zajaca poľného
ako voľne žijúceho zvieraťa v Európe, detailné vedomosti o jeho arteriálnom systéme v
literatúre stále chýbajú. Cieľom práce bolo opísať usporiadanie a distribúciu vetiev
odstupujúcich z a. celiaca u zajaca poľného. Pokus bol realizovaný na ústave anatómie UVLF
v Košiciach.

Materiál a metódy
Na štúdium bolo použitých deväť dospelých zajacov poľných (päť samíc, štyri samce). Zvieratá
boli anestezované intravenóznym podaním Embutramidu (T-61, 0,3 ml/kg). Následne po
vykonaní anestézie cievna sieť bola prepláchnutá fyziologickým roztokom. Pred preplachom
bola otvorená pravá predsieň za účelom zníženia tlaku a zabezpečenia dobrého nástreku. Ako
nástreková hmota bol použitý Batson's corrosion casting kit no. 17. Samotný nástrek bol
vykonaný kanyláciou ľavej komory a následnou aplikáciou nástrekovej hmoty cez výstupnú
srdcovnicu manuálne. Macerácia bola vykonaná v 2 – 4 % KOH počas 5 dní pri teplote 60 –
70°C.

Výsledky
Prvá nepárová tepna odstupujúca z ventrálnej plochy brušnej srdcovnice bola a. celiaca, ktorá
zásobuje krvou slezinu, žalúdok, pečeň, pankreas, predstierku a čiastočne aj dvanástnik.
Smerovala doľava a kaudoventrálne. Z a. celiaca odstupovali tri vetvy v šiestich prípadoch
a štyri vetvy v troch prípadoch (Obr. 1). Vo všetkých prípadoch odstupovala ako prvá vetva a.
lienalis (Obr. 1). Druhou vetvou bola a. hepatica v štyroch prípadoch, a. gastrica sinistra
v dvoch prípadoch, spoločný kmeň pre a. gastrica dextra a a. gastrica sinistra v dvoch
prípadoch a samotná a. gastrica dextra v jednom prípade (Obr. 1). A. hepatica bola treťou
vetvou v štyroch prípadoch, spoločný kmeň pre a. gastrica dextra a a. gastrica sinistra v troch
prípadoch, samotná a. gastrica dextra v jednom prípade a a. gastrica sinistra taktiež v jednom
prípade (Obr. 1). Dvojitá a. gastrica dextra bola prítomná v jednom prípade ako štvrtá vetva.
Rovnako v jednom prípade bola zistená ako štvrtá vetva a. hepatica (Obr. 1) a a. gastrica
sinistra.
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Obr. 1 Vetvenie a. celiaca. 1 aorta abdominalis; 2 a. celiaca; 3 a. lienalis; 4 a. gastrica dextra; 5 a. gastrica
sinistra; 6 a. hepatica; 7 a. gastroduodenalis. Laterálny pohľad.

V štyroch prípadoch, z a. lienalis odstupoval r. gastricus dexter ako prvá vetva. V jednom
prípade r. gastricus dexter odstupoval priamo z laterálnej plochy brušnej srdcovnice, a to
kraniálne od odstupu a. celiaca. Slezina bola zásobovaná malými vetvami odstupujúcimi z a.
lienalis (dve vetvy v troch prípadoch, tri vetvy v štyroch prípadoch, štyri vetvy v dvoch
prípadoch). V opačnom smere k týmto vetvám odstupovali aa. gastricae breves, ktoré sa
podieľali na krvnom zásobovaní steny žalúdka v počte jeden v jednom prípade, v počte dva
v štyroch prípadoch, v počte tri v troch prípadoch a v počte štyri v jednom prípade. A.
gastroepiploica sinistra ako hlavné pokračovanie a. lienalis prebiehala pozdĺž veľkého
zakrivenia žalúdka a anastomózovala s a. gastroepiploica dextra, ktorá prichádzala z opačného
smeru. A. gastrica sinistra zásobovala stenu žalúdka malými vetvami, v počte dve vetvy
v jednom prípade, tri vetvy v dvoch prípadoch, štyri vetvy v štyroch prípadoch a päť vetiev
v dvoch prípadoch. Malé žalúdkové tepny odstupujúce z a. gastrica sinistra boli prítomné
v počte tri v troch prípadoch, v počte dva a päť v dvoch prípadoch a v počte štyri v jednom
prípade. V prípade výskytu zdvojenej a. gastrica dextra každá z nich vysielala pre žalúdočnú
stenu dve vetvy. V dvoch prípadoch a. hepatica vydávala ako prvú vetvu a. gastrica dextra, po
odstupe ktorej a. hepatica vstupovala do pečene cez porta hepatis. A. gastroduodenalis ako
pokračovanie a. hepatica sa terminálne delila na a. gastrepiploica dextra a a.
pancreaticoduodenalis cranialis. Vo zvyšných prípadoch sa a. hepatica definitívne delila len
na dve vetvy: a. gastroepiploica dextra a a. pancreaticoduodenalis cranialis.
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Diskusia
Králik domáci patrí medzi najčastejšie používané druhy v štúdiu rozličných chorôb
gastrointestinálneho systému ako aj v experimentálnych štúdiách farmakológie, toxikológie
a chirurgie (9). Z týchto dôvodov je arteriálny systém králika opísaný detailnejšie (1, 2, 4, 5,
6). Práce zaoberajúce sa arteriálnym systémom zajaca poľného boli publikované zriedkavejšie
(3, 7). U novozélandského bieleho králika bolo opísané uniformné delenie a. celiaca na dva
kmene. Prvý kmeň bol spoločný pre a. hepatica, a. gastroduodenalis a a. gastrica dextra.
Druhý kmeň sa delil na a. lienalis a a. gastrica sinistra (8). Abidu-Figueiredo (1) opísal u
králika domáceho ako prvú vetvu a. lienalis, čo je v súlade s našimi zisteniami. Popesko (8)
označil a. lienalis ako prvú vetvu s odstupom z a. celiaca. A. lienalis u králika domáceho
vydávala do sleziny jednu až päť vetiev (1), zatiaľ čo u zajaca poľného to boli dve až štyri
vetvy. U zajaca poľného sme zistili dve až štyri aa. gastricae breves, ale u králika domáceho
boli prítomné v počte jeden až päť (1). U zajaca poľného a králika domáceho bol počet vetiev
odstupujúcich z a. gastrica sinistra a zásobujúcich stenu žalúdka rovnaký (1), avšak u králika
domáceho odstupovali aj z a. gastroduodenalis a a. hepatica (1). U zajaca poľného, a. gastrica
sinistra zásobovala malé zakrivenie žalúdka.

Záver
Na základe našich výsledkov môžeme konštatovať vysokú variabilitu v delení a. celiaca
u zajaca poľného. Distribučná schéma a. celiaca u zajaca poľného je vysoko špecializovaná a
mala by byť braná do úvahy pri vykonávaní chirurgických zákrokov v brušnej dutine.
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Súhrn
Hlavný význam survivínu v oblasti výskumu je orientovaný na rakovinu a jej liečbu. Je to
heterogénne ochorenie, a to z hľadiska genetického aj epigenetického, čo predstavuje hlavnú
prekážku, ktorá obmedzuje skutočný úspech väčšiny nových terapeutických stratégií. Hoci sa
v liečbe rakoviny prsníka dosiahol významný pokrok, mnoho pacientov s karcinómom prsníka
naďalej trpí v dôsledku zlyhania liečby relapsom a metastázami. Zlyhanie je spôsobené
novovytvorenou rezistenciou nádorových buniek voči terapii. Túto rezistenciu zvyšuje aj
inhibítor apoptózy survivín, ktorý je nedetegovateľný takmer vo všetkých normálne
diferencovaných tkanivách. Jeho expresia je však výrazná v mnohých nádorových bunkách,
ktorým pomáha pri inhibícii apoptózy a ich následnej proliferácii. Z tohto dôvodu môže byť
využívaný aj ako potenciálny diagnostický marker. Detekcia expresie nádejných
prognostických markerov, môže viesť k zlepšeniu liečebnej odpovede.
Kľúčové slová: chemorezistencia, survivín, rakovina prsníka

Summary
Indisputably, the main clinical interest in survivin is cancer. It is a heterogeneous disease, which
is a major obstacle that limits the real success of most new therapeutic strategies. Although has
been made significant progress in the treatment of breast cancer, most people diagnosed with
breast cancer continue to suffer from relapses and metastases due to treatment failure. This
failure is due to the newly developed resistance of tumor cells to therapy. This resistance is also
increased by the inhibitor of apoptosis survivin, which is undetectable in almost all normally
differentiated tissues. However, its expression is pronounced in many tumor cells, which helps
to inhibit apoptosis and their subsequent proliferation. For this reason, it can be used also as a
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potential diagnostic marker. Detection of the expression of promising prognostic markers may
lead to improved treatment response.
Key words: breast cancer, chemoresistance, survivin

Úvod
Rezistencia na apoptózu je pre nádorové bunky významným mechanizmom, vďaka ktorému sa
môžu stať chemorezistentnými, a tak prispievať k progresii rakoviny. Molekuly, ktoré sú
zapojené do regulácie apoptózy sú z tohto dôvodu považované za potencionálne ciele pri liečbe
rakoviny. Za takýto cieľ je považovaný aj survivín, a to hlavne vďaka svojej dvojitej úlohe (5).
Pôsobí ako supresor apoptózy a tiež plní dôležitú úlohu pri proliferácii buniek (4).

Štruktúra a význam survivínu
Survivín, inak označovaný ako BIRC-5 (baculo-viral inhibitor of apoptosis repeat containing
5), je členom antiapoptickej rodiny IAP (inhibitors of apoptosis protein). Skupina IAP zahŕňa
funkčne a štrukturálne príbuzné proteíny, ktoré fungujú ako endogénne bunkové inhibítory
apoptózy v reakcii na stres a rôzne inzulty (5). Prvým identifikovaným ľudským génom
patriacim do rodiny IAP, bol gén kódujúci proteín NAIP (neuronal apoptosis inhibitory
protein). Od jeho objavenia sa rodina IAP rozšírila o ďalších sedem členov: bunkový c-IAP1
a c-IAP2, X-viazaný inhibítor apoptózy (XIAP), v roku 1997 objavený gén pre survivín (BIRC5), enzým konjugujúci ubikvitín obsahujúci BIR (BRUCE/Apollon), livín a posledný objavený
ILP-2 (IAP-like protein 2).
Survivín je najmenší člen rodiny IAP, exprimovaný iba v embryonálnych tkanivách a nádoroch
(4). Obsahuje na svojom N-konci len jedinú BIR (Baculovirus IAP repeat) doménu, ktorá je
rozhodujúca pre jeho antiapoptotickú funkciu a dlhý C-terminálny -helix. Ten umožňuje
survivínu regulovať mitotické delenie. V jeho štruktúre sa tiež vyskytuje RING doména (really
interesting new gene), čo mu umožňuje fungovať ako ubikvitín ligáza. Dysfunkcia survivínu
vedie k defektom bunkového cyklu, vrátane narušenia cytokinézy, dysregulácie centrozómu
a tvorby viacjadrových buniek (6).
Podľa Vequaud a kol. (7) eliminácia survivínu vedie k dvojvláknovým zlomom DNA (DSB)
v nádorových

bunkách.

Oprava

DSB

je

závislá

od

homologickej

rekombinácie

a nehomologického spájania koncov DNA. Kedže survivín ovplyvňuje expresiu niekoľkých
hlavných regulátorov opravy DNA, jeho eliminácia mala za následok nielen DSB v bunkách
rakoviny prsníka ale aj zhoršenie homologickej rekombinácie (7). Okrem toho, má survivín
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dôležitú úlohu aj v procese angiogenézy, čo bolo dokázané in vitro. Význam spočíva v jeho
schopnosti ochraňovať endotelové bunky pred apoptózou. Prostredníctvom tejto ochrany
novovytvorených krvných ciev, môže nepriamo podporovať rast nádoru (4). Dôležitú úlohu má
aj pri regulácii apoptózy počas embryogenézy, pri ktorej jeho expresia vedie k vývoju
správneho fenotypu niektorých fetálnych tkanív, ako sú obličky, pečeň, gastrointestinálny trakt,
mozog a pľúca (6).
Survivín je súčasťou multiproteínového komplexu CPC (chromosomal passenger complex)
a má zásadnú úlohu ako tzv. chromozómový „passenger“ proteín a ako regulátor dynamiky,
stability a mitotickej progresie mikrotubulov. Zabezpečuje tak presné umiestnenie buniek počas
mitózy. Jeho hladiny sa zvyšujú vo fáze G1 a maximum dosahujú vo fáze G2/M. Ovplyvňuje
centrozóm a mikrotubuly počas metafázy a anafázy a stabilizuje a zabezpečuje oddelenie
sesterských chromatíd. Eliminácia survivínu vedie k nedostatočnej mitóze a aktivácii
kontrolných bodov deliaceho sa vretienka, ktoré sú regulované tumor-supresorovým proteínom
p53. Výsledkom toho je apoptóza deliacich sa buniek. Na druhej strane, survivín potláča
programovanú smrť bunky. Táto inhibícia môže prebiehať dvoma spôsobmi. Po prvé, priamo
inhibuje aktivitu efektorových enzýmov kaspáza-3 a kaspáza-7, ktoré tak odolávajú bunkovej
apoptóze indukovanej špecifickými stimulmi. Druhý spôsob predstavuje interakciu medzi
survivínom a cyklín-depedentnou kinázou CDK-4 a CDK-2, čo spôsobuje supresiu
apoptických signálnych dráh (3).

Expresia v nádorových bunkách
Survivín je nedetegovateľný vo väčšine proliferujúcich, úplne diferencovaných buniek,
s výnimkou CD34+ hematopoetických kmeňových buniek, placentárnych buniek a tiež
bazálnych buniek epitelu hrubého čreva a týmusu. Naproti tomu je jeho vysoká expresia
potvrdená v mnohých typoch zhubných buniek. Sú to najmä nádory pľúc, hrubého čreva,
prsníka, žalúdka, pankreasu, pečene, mozgu, maternice aj vaječníkov. V nádorových bunkách
sa survivín akumuluje a lokalizuje v mitochondriách, zvyšuje ich rezistenciu voči apoptóze
a ovplyvňuje bioenergiu organel (3).
Na bunkovej úrovni bol jeho výskyt potvrdený v cytoplazme, jadre bunky aj v mitochondriách.
Nachádza sa tiež v malých membránovo viazaných vezikulách, nazývaných exozómy.
Prostredníctvom exocytózy týchto vezikúl sa survivín viazaný v neoplastických bunkách
uvoľňuje do nádorového mikroprostredia (4). Khan a kol. (1) potvrdili, že rôzne funkcie, ktoré
survivín vykonáva, zrejme súvisia s tým, kde sa nachádzajú. V jadre hrá úlohu pri regulácii
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mitózy, v cytoplazme moduluje inhibíciu apoptózy. Predpokladá sa, že jeho prítomnosť v
extracelulárnom prostredí môže zvyšovať agresivitu nádoru a tiež znižovať alebo inhibovať
účinnosť liečby (1). Štúdia, ktorú vypracovali Lee a kol. (2), opisuje vzťah medzi expresiou
survivínu a zlou prognózou karcinómu prsníka. V tejto štúdii bolo hodnotených päť rôznych
nádorových bunkových línií. Najvyššia expresia survivínu bola pozorovaná v jadre bunky
(57,27% prípadov). Okrem toho, kmeň MDA-MB-231, ktorého bunky sú potenciálne omnoho
viac invazívne ako bunky iných kmeňov, vykazoval vyššiu prevažne jadrovú expresiu, kým
prítomnosť v cytoplazme bola menej častá (2).

Záver
Lieková rezistencia je jednou z hlavných príčin neúspešnej liečby. Štandardne používaná
chemoterapia je zameraná prakticky na akékoľvek proliferujúce bunky, bez ohľadu na to, či sú
zdravé alebo nádorové. Výsledkom je tak systémová toxicita a adaptácia nádorových buniek na
zmenu mikroprostredia. V súčasnosti sa do popredia dostáva cielená biologická liečba, ktorá
selektívne účinkuje na molekulárne ciele, špecifické pre daný typ nádoru. Pre jej zefektívnenie
je dôležité štúdium rôznych markerov a pozorovanie ich správania v nádorových bunkách
počas terapie. Z dôvodu, že survivín je iba zriedka exprimovaný v zdravých diferencovaných
tkanivách a vysoko exprimovaný v nádorových tkanivách, vrátane nádorovo zmenenej
mliečnej žľaze, môže byť využívaný aj ako potencionálny diagnostický marker. Tento záver je
však potrebné overiť rozsiahlejšími štúdiami s veľkým počtom analyzovaných prípadov.
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Súhrn
Cieľom našej práce bolo sledovať morfologické zmeny v pečeni potkanov, ktoré boli ožarované
počas intrauterinného vývoja elektromagnetickým žiarením s frekvenciou 2,45 GHz a s
priemernou silovou hustotou 2,8 mW/cm2 2 h denne. Dané žiarenie nespôsobilo v pečeni
experimentálnych zvierat žiadne výrazné morfologické zmeny. Použitím farbiacich metód, ako
je Trichróm podľa Crossmona a Síriusovou červenou, sme nezistili zvýšený výskyt väziva v
portobiliárnych priestoroch a ani v okolí v. centralis. Avšak v polotenkých rezoch sme na
krvnom póle hepatocytov pozorovali tvorbu vezikúl.
Kľúčové slová: svetelná mikroskopia, pečeň, elektromagnetické žiarenie

Summary
The aim of our work was to observe morphological changes in the rat liver that were exposed
to a pulsed microwave radiation at a frequency of 2.45 GHz and mean power density of
2.8 mW/cm2 for 2 hours throughout whole pregnancy. The radiation did not cause any
significant morphological changes in the liver. We did not observe increased incidence of
connective tissue in the portobiliary spaces or around the v. centralis using staining methods
such as Crossmon's trichrome staining and Picrosirius red staining. However, in semi-thin
sections we observed formation of vesicles at the vascular pole of hepatocytes.
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Úvod
Technologické zariadenia, ktoré produkujú elektromagnetické žiarenie (EMŽ), sa stali
základnou súčasťou nášho každodenného života. Ako vyplýva z epidemiologických sledovaní,
EMŽ je na celom svete vystavených každý deň viac ako 3 miliardy ľudí (2). Keďže EMŽ má
potenciál spôsobiť zmeny v tkanivách a orgánoch, stáva sa predmetom významného vedeckého
bádania (5). Cieľom našej práce bolo porovnať morfologické zmeny v pečeni nedospelých
potkanov, ktoré boli počas intrauterinneho vývoja vystavené účinku EMŽ s frekvenciou 2,45
GHz a s priemernou silovou hustotou 2,8 mW/cm2 dve hodiny denne.

Materiál a metódy
Gravidné samice potkanov rodu Wistar albino boli rozdelené do dvoch skupín. Zvieratá v
experimentálnej skupine boli vystavené celotelovému ožiareniu neionizujúcim mikrovlnným
pulzným žiarením s frekvenciou 2,45 GHz s priemernou silovou hustotou 2,8 mW/cm2 2 h
denne počas celej dĺžky gravidity. Po pôrode mláďatá už neboli ožarované a nechali sa prežívať
do veku 5 týždňov.
Vzorky pečene boli fixované dvoma metódami. Jedna skupina vzoriek bola fixovaná v 4 %
formaldehyde, zaliata do parafínu a ofarbená metódou hematoxylín-eozín, Siriusovou červenou
a Trichróm podľa Crossmona. Druhá skupina vzoriek bola fixovaná v 3% glutaraldehyde a
postfixované 1% OsO4, odvodnená v acetóne, zaliata do Durkupan. Polotenké rezy boli
ofarbené toluidínovou modrou a následne všetky spracované vzorky boli vyhodnocované
svetelným mikroskopom Jenamed.

Výsledky
V kontrolnej skupine zvierat mala pečeň klasický morfologický vzhľad. V experimentálnej
skupine zvierat sme v tkanive pečene nezistili žiadne výrazné morfologické zmeny. Hepatocyty
mali zachovaný tvar a veľkosť. Pečeňové sínusy boli bez dilatácie a hyperémie. Nepozorovali
sme zápalové zmeny a ani zvýšenie množstva intersriciálneho väziva v blízkosti v. centralis a
ani v portobiliárnych priestoroch. Avšak na ultratenkých rezoch boli v cytoplazme hepatocytov
dobre viditeľné početné vezikuly. Mali rôznu veľkosť a tvar a vyskytovali sa na krvnom póle
hepatocytov.
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Diskusia
Ako vyplýva z našich experimentov, EMŽ s frekvenciou 2,45 GHz a s priemernou silovou
hustotou 2,8 mW/cm2, nespôsobilo výrazné morfologické zmeny v štruktúre pečene potkanov.
Pri detailnom štúdiu hepatocytov sme však na vaskulárnom póle bunkiek pozorovali vezikuly.
Je známe, že poškodenie tkanív a orgánov vplyvom EMŽ môže nastať dvoma mechanizmami
a to termálnym a netermálnym (4). Pri netermálnom účinku dochádza k poškodeniu tkanív
zvýšenou produkciou voľných radikálov, čo môže viesť k oxidačnému stresu (1). Z literatúry
je známe, že na oxidačný stres sú citlivé bunkové membrány. V nich dochádza k poškodeniu
nenasýtených mastných kyselín tzv. peroxidácia lipidov (3). S tým je spojená porucha
membránového transportu, poškodenie proteínových receptorov a zmena v aktivite enzýmov
viazaných na membránu (5). Opísané procesy môžu následne viesť k morfologickým zmenám
v cytoplazmatickej membráne. Tie boli pozorované aj v bunkových kultúrach K562 (50
Hz/96 h) (6). Ako vyplýva z uvedených experimentov, cytoplazmatická membrána je prvým
miestom interakcie medzi EMŽ a bunkou. V závislosti od fyzikálnych vlastností žiarenie, môže
v membráne nastať poškodenie rôzneho rozsahu.

Záver
Ako vyplýva z našich výsledkov, EMŽ s frekvenciou 2,45 GHz s priemernou silovou hustotou
2,8 mW/cm2, spôsobilo zmeny v hepatocytoch. I keď tieto zmeny neboli výrazné, upozorňujú
na možné riziko, ktoré je spojené s každodenným a neustálym vystavením organizmu vplyvu
EMŽ.
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Summary
The neurohypophysis is involved in the regulation of the body's water balance. The analysis of
morphological rearrangements of the neurohypophysis of pubescent rats under conditions of
15- days of readaptation to the general dehydration of the organism of severe degree is carried
out in the work. In neuropsychophysis of experimental animals, active adaptationcompensatory processes were observed, characterized by an increase in functional activity and
volume density of pituitary cells, an increase in vascularization area, and a positive dynamics
of gradual stabilization of rheological properties blood to a decrease in blood pressure. An
active reactive diffuse glial reaction was formed, which is explained by the neuroprotective
properties of astrocytes as regulators of hydro-ionic balance in nervous tissue. Morphological
alterations indicated increased secretion of hypothalamus hormones into the bloodstream and
aimed at stabilizing water-electrolyte homeostasis both in the organ and in the body. Despite
the positive changes in the organ, it should be noted that the 15-day period of adaptation to the
action of the damaging agent is not sufficient for the complete restoration of the organ. The
neurohypophysis still retains hemodynamic disorders of dystonic character in the form of
irregular blood supply, increased permeability of the vascular wall and formation in the
parenchyma of single hemorrhages of different sizes.

Introduction
It is well-known that the pituitary gland makes a significant contribution to the implementation
of stress-organizing and stress-limiting mechanisms, being involved in the formation of
multiple adaptive responses of the body to stress. Neurohypophysis refers to the neuroendocrine
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system of the body, which combines the properties of nerve and endocrine organs, combines
nerve and endocrine regulatory mechanisms. This ensures the complete integration of the
organism, the accuracy of coordination of its functions and the adaptation of its state to
constantly changing environmental conditions (1, 10). In the Gering bodies of the
neuropophysis, vasopersin and oxytocin accumulate, from where they enter the axovasal
synapses as needed, and then into the blood, providing important peripheral effects on the whole
body (9, 11). It is now known that vasopressin has the potential of a modulating effect on the
functioning of the hypothalamic-pituitary-adrenal system, processes of hemostasis, cell
proliferation, immune functions, lipid metabolism, pain sensitivity, program of development of
aging and other biological processes. In addition, vasopressin is involved in the processes of
regulation of the water balance of the body, increasing the degree of reabsorption of fluid in the
kidneys.
In the modern literature, one of the initial options for the development of endocrinopathy is
centrogenic. As a rule, the centrogenic link of endocrinopathy pathogenesis is the result of
disorders of cerebral cortex, hypothalamus, adenohypophysis and neurohypophysis functions.
According to several authors, one of the reasons for the initiation of the pathogenesis of the
pathogenesis of endocrine disorders at the level of the hypothalamus and pituitary is considered
to be the influence on these organs of toxic substances of exo- and endogenous origin (4). To
date, the effect of negative environmental factors on the adenohypophysis of experimental
animals has been fairly fully studied. However, we did not find reliable and accurate
information about the condition of the neuropituitary gland in the conditions of readaptation to
general dehydration of the organism of severe degree. Therefore, the purpose of the study is to
study the morphological alterations of the neurohypophysis of sexually mature male rats under
conditions of readaptation to general dehydration of the organism of a severe degree.

Material and methods
The experiment was conducted on 12 sexually mature male rats 6 – 7 months weighing 250 –
260 g, which were divided into control and experimental groups. The rats of the experimental
group for 6 days simulated a severe degree of total dehydration according to (5). In order to
study the readaptation readjustments, the rats were on a regular drinking and nutritional diet for
15 days.
The animals were kept and manipulated in accordance with international ethical provisions
(European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and
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Other Scientific Purposes (Strasbourg, 18.03.1986). Groups of experimental animals were
removed from the experiment by decapitation under thiopental anesthesia, and the pituitary was
removed from the cranial box. To study the morphological alterations in the organ used
conventional methods of microanatomical (histological) method of study. The sections were
stained with hematoxylin-eosin according to the standard procedure. General morphological
analysis was performed using a Leica DM 500 optical microscope, with lenses x4, x10, x40,
binoculars 7, 10.
Photo documentation of the results was carried out with a digital video camera "Leica DM IC
C50 HD Camera", "Leica Application Suite LAS EZ version 20.0 [Build: 292] Copyright @
2010".

Results
After a 15-day period of adaptation to the body of experimental animals of general dehydration
of severe degree, the neurohypophysis maintained its anatomical structure. The capsule of the
neurohypophysis was somewhat thickened, loose, with good visualization of fibroblasts in the
gaps between the fibers.
In microscopic examination, clear hemodynamic disorders were observed. Swelling and
sponginess of the organ substance were observed. Vascularization of the neuropituitary gland
was significantly increased. There was uneven blood supply to the tissue of the organ of
dystonic character.
Despite the increase in the area of the capillaries, they had a markedly smaller diameter of the
lumen compared to the indicators of the control animals. The lumen of vessels of larger caliber
(arterioles and small arteries) was mainly widened. Such vessels are well visualized on the
border with the intermediate pituitary. The wall of the vessels was somewhat thickened, the
nuclei of the endothelial cells were hyperchromic, swollen, well contoured, and sharply
protruded into the lumen of the vessels. Despite the retained blood vessels, stasis and
aggregation of blood cells to the vascular wall, there was still an improvement in the rheological
properties of the blood compared to the previous experiment. The erythrocytes had a wellcontoured cell membrane and borders. In some areas of the drugs, the phenomena of increased
permeability of the vascular wall with intravascular sedimentation of blood plasma and the
formation of perivascular diapedesis hemorrhages were joined to the already indicated signs of
hemodynamic disturbance (Fig. 1).
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Fig. 1 Morphological reconstructions of the neurohypophysis of rats under conditions of readaptation to
experimental general dehydration of severe degree: 1- increase of permeability of the vascular wall with the
formation of hemorrhage; 2-pericellular edema around the pituitary. Hematoxylin-eosin staining. × 400x

As the neurosecretory fibers progressed, there were Gering bodies in the vessel area, which
were hypertrophied and hyperchromic, well contoured. Under these conditions, the volume
density of the pituitary cells increased in the neurohypophysis tissue with the formation of an
active reactive diffuse astrocytic glial reaction in response to impaired water-electrolyte
balance. Particularly active is the glial response in the subcapsular area and around vessels of
medium diameter in the peripheral areas of the gland. Intense pericellular edema was formed
around the pituitary cells (Fig. 2).
In this case, some of the pituitary nuclei were in a state of increased functional activity. The
nuclei of such cells were hypertrophic, with an illuminated chromatin grid and a hypertrophied,
hyperchromic nucleus that clearly outlined on the background of active euchromatin. In
addition, there was a marginal arrangement of chromatin, which also, according to several
authors (8), may indicate an increase in the functional activity of cells. In the other part of the
nuclei of the pituitary cells were deformation, condensation of chromatin, and karyo pycnosis
were noted. Some of the nuclei were in a state of partial lysis.
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Fig. 2 Morphological rearrangements of the neurohypophysis of rats under conditions of readaptation to
experimental general dehydration of severe degree: 1- reactive glial reaction; 2- expressive pericellular edema
around the pituitary. Hematoxylin-eosin staining. × 400x

Discussion
In the neurohypophysis of experimental animals, after 15 days of adaptation to the effect of
general dehydration, severe adaptive morphological rearrangements were observed, aimed at
stabilizing water-electrolyte homeostasis not only in the organ, but also in the body as a whole.
The organ still had hemodynamic disorders of dystonic character, the parenchyma of the organ
was unevenly hematopoietic, the vascular wall showed signs of increased permeability, as
evidenced by the formation in the parenchyma of single hemorrhages of different sizes.
However, as the capillary area increased, the rheological properties of the blood improved, most
likely due to a decrease in blood viscosity. In response to the disturbance of the waterelectrolyte balance, the bulk density of the pituitary cells increased with the formation of an
active reactive diffuse astrocytic glial reaction, which may be explained by the neuroprotective
properties of astrocytes. The morphological condition of a part of the pituitary cells also
improved, which indicated an increase in their functional activity. It is likely that the
neuroprotective effect of reactive astroglia, according to a number of authors, was to act as a
regulator of hydro-ionic balance in nerve tissue (6) and aimed at normalizing water-electrolyte
balance (3, 12) and reducing the effects of oxidative stress of glutathione synthesis.
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Conclusions
Thus, active adaptation-compensatory processes were observed in the neurohypophysis of
experimental animals after a 15-day period after the action of general dehydration. These
processes are characterized by an increase in the functional activity of the pituitary cells, an
increase in their bulk density, an increase in the area of vascularization, and a positive dynamic
of gradual stabilization of the rheological properties of the blood. Of course, morphological
alterations indicate increased secretion of hypothalamus hormones into the blood and are aimed
at stabilizing water-electrolyte homeostasis not only in the body but also in the body as a whole.
Despite the positive changes in the organ, it should be noted that the 15-day period of adaptation
to the action of the damaging agent is not sufficient for the complete restoration of the organ.
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Súhrn
V našej práci sa venujeme komplexnej topografickej anatómii vzduchových vakov, ktoré sú u
domácich zvierat prítomné len u koní, kde predstavujú veľmi významné a klinicky dôležité
štruktúry. Ochorenia vzduchových vakov, najmä mykózy sú u koní relatívne časté a v prípade
neskorej intervencie až život ohrozujúce. Poznanie presných anatomických a funkčných
pomerov môže redukovať riziká pri chirurgických zákrokoch.
Kľúčové slová: vzduchové vaky, retrofaryngeálny priestor, mykóza, kone

Summary
The aim of this work was to describe topographical anatomy and function of guttural pouches
in the horses. The guttural pouches were found in horses, rhinoceroses, some bats and South
American forest mouse. Other domestic animals have not any guttural pouches. Guttural
pouches are very important structures with high clinical significance. There are many disease
of guttural pouches, especially mycosis are common and life-threatening in case of late
intervention in the horses. The exact knowledge about anatomical and functional relationships
can reduce risks during surgeries.
Keywords: guttural pouches, retropharyngeal space, mycosis, horses

Úvod
Diverticulum tubae auditivae, saccus aerophorus (vzduchový vak) je unikátna štruktúra
vyvinutá u koní, nosorožcov, juhoamerických lesných myší a niektorých druhov netopierov.
Vzduchové vaky sú párové štruktúry, lokalizované retrofaryngálne.
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Predstavujú párové vydutiny Eustachovej trubice, ktoré spájajú stredné ucho s hltanom (3, 6).
Funkcia týchto štruktúr je nejasná a stále prebiehajú diskusie a štúdie k objasneniu ich úloh
v organizme. Špecifické patológie vzduchových vakov z nich robia štruktúry, ktoré podliehajú
intenzívnemu záujmu klinických veterinárnych lekárov i anatómov.

Anatómia vzduchového vaku
Vzduchové vaky sú lokalizované ventrálne pod pars basilaris ossis occipitalis, mediálne od
mm. pterygoideii a m. digastricus. Medzi oboma vzduchovými vakmi prechádza m. rectus
capitis ventralis, ktorý spolu so septom oddeľuje pravý a ľavý vzduchový vak. Vzduchový vak
siaha kaudálne pod allae atlantis až k art. atlantoaxialle a ventrálne k hltanu a pažeráku, kde
ho kaudolaterálne prikrýva príušná slinná žľaza (3, 9).
V priestore vzduchových vakov prechádza rostroventrálne stylohyoid jazylky, ktorý rozdeľuje
vzduchový vak na väčší mediálny a menší laterálny kompartment. Objem vzduchových vakov
je u dospelých koní približne 470 ml (3, 9). Komunikácia s hltanom je zabezpečená pomocou
ostium pharyngeum tubae auditivae, ktorý je lokalizovaný na dorzolaterálnej ploche hltanu.
U koní sú tieto vstupy prikryté a chránené fibrokartilaginóznou platničkou, ktorá sa nazýva
operculum.

Obr. 3 Pohľad na štruktúry vzduchového vaku:
ACE – a. carotis externa, AM – a. maxillaris, TL – truncus linguofacialis, ST – stylohyoid, OP – operculum,
IX – n. glossopharyngeus, XII – n. hypoglossus
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V mediálnom kompartmente prebiehajú hlavové nervy – n. glossopharyngeus (IX), n. vagus
(X), n. accessorius (XI) a n. hypoglossus (XII). Z veľkých ciev je to a. carotis interna, ktorá je
majoritnou cievou zásobujúcou mozog u koňa, ktorá s druhostrannou a. carotis interna vytvára
okolo hypofýzy na báze lebky circulus arteriosus cerebri (Circulus Willisi). V niektorých
prípadoch, kvôli veľmi blízkemu odstupu a. occipitalis, môžu do vzduchového vaku zasahovať
vetvy od a. occipitalis. V laterálnom kompartmente je lokalizovaná terminálna časť a. carotis
externa, ktorá pokračuje ako a. maxillaris, ktorá prebieha dorzálne nad vzduchovými vakmi
a ústi do fossa pterygopalatina (3, 9).

Funkcia vzduchových vakov
Funkcia vzduchových vakov nie je dodnes presne vysvetlená. Predpokladá sa, že ich funkciou
je ochladzovať arteriálnu krv privádzanú do mozgu. V práci publikovanej Baptise a kol. (2),
bolo popísané ochladzovanie krvi určenej pre mozog priemerne až o 2°C. Vzduchový vak
možno zaradiť ku „brain cooling system“ spoločne s venóznymi splavmi tvrdej pleny.
Za ďalšiu funkciu je možné predpokladať vyrovnávanie tlakov a prechod vzduchu počas
intenzívneho pohybu, kedy sa vzduch z nosovej dutiny dostáva aj do vzduchových vakov.
U koní je ostium pharyngeum tubaea uditivae permanentne otvorené vďaka príklopke –
operculum (7, 11). Topografická lokalizácia v stene hltanu je blízko choanae a vzduch tak vie
prúdiť aj do vzduchových vakov. Kone nemôžu dýchať ústami ako ostatné zvieratá, napríklad
psy, bráni im v tom príliš dlhé mäkké podnebie, ktoré sa takmer dotýka bázy epiglottis. Tým
pádom sa vzduch nedostáva do ústnej dutiny, ale je priamo smerovaný do hrtanu. Z toho
vyplýva, že kone aj pri zvýšenej fyzickej činnosti sú odkázané len na dýchanie nosom (7).
Podobná štruktúra, alebo mechanizmus bol popísaný aj u niektorých druhov netopierov (1).
Ďalšia možná hypotéza je, že vzduchové vaky napomáhajú kontrakcii hltanu pri hltaní (10).

Ochorenia vzduchových vakov
Medzi jedno z najvážnejších ochorení patri mykóza vzduchového vaku a typicky sa manifestuje
ako epistaxis, najčastejšie unilaterálne. Pri endoskopii nachádzame plaky plesní, najčastejšie
druhov Aspergilus a Emericella na príslušných artériách, najmä na a. carotis interna. Toto
ochorenie v prípade neskorej chirurgickej intervencie je život ohrozujúce, kvôli fatálnemu
arteriálnemu krvácaniu následkom narušenia integrity arteriálnej steny plakmi plesní. Terapia
ochorenia je výlučne chirurgická a zahŕňa podviazanie a. carotis interna a niekedy aj a.
occipitalis (5, 8). Ďalší chirurgický postup zahŕňa zároveň okrem ligácie a. carotis interna aj
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intravaskulárnu oklúziu pomocou balónového katétra zavedeného do a. carotis interna. Katéter
sa zavádza arteriotómiou na vzdialenosť 13 cm od odstupu a. carotis interna do miesta
sigmoidalného ohybu tejto cievy. To zabraňuje retrográdnemu toku krvi z Circulus Willisi (4).
Chirurgická terapie je doplnená insufláciou antimykotík a kyslíka do vakov. Ďalšie ochorenia
vzduchových vakov vyskytujúce sa u koní sú empyém, výskyt chondroidov, emfyzém,
temporohyoidná osteoartropatia, fistulácie, kach koní (Streptococcus equi subsp. equi),
melanocytické masy, malígne nádory hltanu a vzduchových vakov a dystrofie steny
vzduchových vakov (8).

Obr. 4 Korozívny preparát ciev lebky koňa: A - laterálny pohľad, B - pohľad do mozgovne:
ACC – a. carotis communis, ACE – a. carotis externa, ACI – a. carotis interna, AO – a. occipitalis,
AM- a. maxillaris, CW – circulus Willisi, ST – stylohyoid, SP – os presphenoidale

Záver
Klinický význam vzduchových vakov u koní je mimoriadne dôležitý najmä z dôvodu priebehu
významných ciev (a. carotis interna) a nervov (HN IX, X, XI, XII). Poškodenia týchto štruktúr
rôznymi patologickými procesmi môže byť pre zviera fatálne. Funkcia vzduchových vakov je
stále predmetom diskusií v odborných kruhoch. Existuje mnoho hypotéz a experimentálnych
prác na objasnenie ich presnej funkcie, avšak stále neexistuje uspokojivé a presné objasnenia
funkcie týchto štruktúr. Práve preto stále ostáva vzduchový vak predmetom súčasných
a budúcich diskusií a experimentov.
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GLUTATIÓNPEROXIDÁZA 1 A 3 V PREIMPLANTAČNÝCH
EMBRYÁCH POTKANA – PREDBEŽNÁ SPRÁVA
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Súhrn
Antioxidačné enzýmy, ako sú glutatiónperoxidázy (GPx), sú veľmi dôležité v reprodukcii
cicavcov. Tieto enzýmy udržiavajú vhodné hladiny reaktívnych foriem kyslíka (ROS). Vysoké
množstvo ROS môže poškodiť bunky oxidáciou bielkovín, DNA alebo lipidov, a spôsobiť
infertilitu a iné patológie.
V našom výskume sme zisťovali prítomnosť glutatiónperoxidázy 1 a 3 v potkaních
preimplantačných embryách imunofluorescenčnou analýzou. Vo všetkých izolovaných
embryách sme detegovali oba enzýmy. Pozorovali sme, že GPx1 a GPx3 vytvárajú
v cytoplazme zhluky. Zhluky GPx1 sú difúzne lokalizované v cytoplazme (3-bunkové embryo)
alebo okolo jadra (4-bunkové embryo) v závislosti od štádia embrya. GPx3 tvorí v zygote
zhluky predovšetkým pod cytoplazmatickou membránou, menej okolo jadra. Zistili sme, že v
4-bunkovom embryu, ktoré pravdepodobne podstupuje mitózu, je enzým lokalizovaný bližšie
k jadru, než v bunkách, ktoré sa nedelia.
Kľúčové slová: antioxidačný enzým, preimplantačné embryo, potkan, reaktívne formy kyslíka

Summary
Antioxidant enzymes, such as glutathioneperoxidases (GPx), are very important in reproduction
of mammals. These enzymes maintain correct levels of reactive oxygen species (ROS). High
amount of ROS may damage cells by oxidizing proteins, DNA or lipids, and cause infertility
and other pathologies.
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In our study we investigated presence of glutathioneperoxidase 1 and 3 in rat preimplantation
embryos by immunofluorescent analysis. We detected both enzymes in all isolated embryos.
We observed both, GPx1 and GPx3, form clusters in cytoplasm. Clusters of GPx1 are localized
diffuse in the cytoplasm or around the nucleus according the stage of the embryo, 3-cell embryo
or 4-cell embryo, respectively. GPx3 forms in zygote clusters mostly under the cytoplasmic
membrane, less around the nucleus. In 4-cell embryo we found, that in cells possibly
undergoing mitosis is enzyme localized closer to the nucleus than in cells without mitosis.
Key words: antioxidant enzyme, preimplantation embryo, rat, reactive oxygen species

Úvod
Glutatiónperoxidáza 1 (GPx1) a glutatiónperoxidáza 3 (GPx3) sú dva z doposiaľ ôsmych
objavených enzýmov, ktoré patria do skupiny glutatiónperoxidáz (GPx). Sú to enzýmy
využívajúce glutatión pri redukcii hydrogénperoxidov. Tie ako tzv. reaktívne formy kyslíka
(ROS) môžu spôsobovať oxidačný stres (OS) s následnou oxidáciou viacerých bunkových
komponentov (lipidy, DNA, proteíny), pričom sú tieto bunky poškodené a dochádza k vzniku
rôznych patologických procesov (neoplázie, infertilita, a pod.).
Oba spomenuté enzýmy sú homotetraméry a obsahujú selenocysteín. To znamená, že ich
expresia je ovplyvnená hladinami selénu.

Materiál a metódy
Samice potkana kmeňa Sprague Dawley sme individuálne pripustili k samcom rovnakého
kmeňa potkana a následne vyšetrili na prítomnosť vaginálnej zátky. Ak sme zátku pozorovali,
tento deň sme označili ako prvý deň gravidity (D1). Následne sme samice humánne usmrtili
použitím letálnej dávky anestetika na D3 a D6.
Embryá sme získali výplachom vajíčkovodov a rohov maternice použitím manipulačného
roztoku (PBS+BSA), následne sme ich zafixovali v 4% paraformaldehyde a uskladnili v 1%
paraformaldehyde po dobu najviac jedného týždňa.
Vyizolované preimplantačné embryá sme použili na stanovenie sledovaných enzýmov
imunofluorescenčnou analýzou pomocou protilátok konjugovaných s FITC (#orb8192 a #
orb559612, Biorbyt, USA), jadrá sme vizualizovali pomocou Hoechst 33342 a pozorovali pod
konfokálnym mikroskopom.

59

Výsledky
Na obrázkoch je DNA zobrazená modrou (Hoechst 33342), zatiaľ čo GPx1 a GPx3 sú
vizualizované zelenou farbou (FITC).
GPx1 sa vyskytuje od štádia 3-bunkového embrya až po blastocystu. V 3-bunkovom embryu
(Obr. 1) sme pozorovali zhluky enzýmu rozmiestnené v celej cytoplazme bunky, prípadne viac
v blízkosti jadra, pričom periféria bunky obsahuje menšie množstvo GPx1.
4-bunkové embryo (Obr. 2) bolo charakteristické tým, že enzým GPx1 je lokalizovaný takmer
výlučne okolo jadra a len menšie množstvo enzýmu sa nachádza tesne pod cytoplazmatickou
membránou (CPM).

Obr. 1 GPx1 v 3-bunkovom embryu.

Obr. 2 GPx1 v 4-bunkovom embryu.

GPx3 sme pozorovali v embryách od štádia oocytu až po „hatching“ blastocystu. V zygote sa
enzým nachádzal predovšetkým pod CPM, zatiaľ čo okolo jadra sme pozorovali menšie
množstvo GPx3. V prípade 4-bunkového embrya (Obr. 3) je možné vidieť, že bunky
pravdepodobne podstupujúce mitózu majú enzým usporiadaný okolo jadra. Tesne pod CPM je
len malé množstvo tohto enzýmu. Pri porovnaní s bunkami, ktoré sa nedelia, sme pozorovali
GPx3 rozloženú viac difúzne v cytoplazme, ale nachádza sa aj tesne pod CPM. Morula (Obr.
4) je typická rozmiestnením enzýmu hlavne okolo jadier buniek.

Obr. 3 GPx3 v 4-bunkovom embryu.

Obr. 4 GPx3 v morule.
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Diskusia
Zistili sme, že v preimplantačných embryách potkana sa nachádzajú oba sledované
antioxidačné enzýmy, GPx1 aj GPx3. Čím je embryo vo vyššom štádiu vývinu, tým sa enzýmy
stále viac približujú z periférie bunky do oblasti jadra, kde sa nachádza endoplazmatické
retikulum, ktoré je dôležité v syntéze proteínov pre rôzne procesy prebiehajúce v bunke.
Okrem toho v bunkách, ktoré sa pravdepodobne delia, je GPx3 bližšie k jadru oproti bunkám,
ktoré práve nepodstupujú mitózu. Toto zistenie môže poukazovať na to, že vo vyššom štádiu
vývinu embryí a pri delení buniek dochádza k vzniku väčšieho množstva ROS, ktoré sú
utilizované práve pomocou GPx, a tým je zabezpečený správny priebeh preimplantačného
vývinu.

Záver
Podľa našich informácií ide o prvú prácu opisujúcu prítomnosť glutatiónperoxidázy 1 a 3
v preimplantačných embryách potkana a cicavcov všeobecne.
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Súhrn
Proces normálneho starnutia organizmu súvisí s rôznymi anatomickými aj funkčnými zmenami
v cievnom systéme, ktoré vznikajú v dôsledku štrukturálnych modifikácií cievnej steny.
Cieľom tejto štúdie bolo pomocou korozívnych preparátov a röntgenografie pozorovať zmeny
v morfológii mozgových žíl a splavov tvrdej pleny ovplyvnené starnutím u dvoch vekových
skupín potkanov. Podobne, ako bolo zistené v arteriálnom systéme mozgu, aj vo venóznom
systéme sme sledovali rôzne tvarové zmeny, prevažne súvisiace s tvorbou zakrivení, slučiek
a tortuozitou. Tieto zmeny boli pozorované v rámci v. cerebri magna, sinus rectus, sinus
petrosus dorsalis a v. basalis iba v skupine starších potkanov.
Kľúčové slová: potkan, mozog, venózny systém, tortuozita

Summary
The process of normal aging of the organism is related to various anatomical and functional
changes in the vascular system. They arise as a result of various structural modifications in the
vascular wall. The aim of this study was to observe changes in the morphology of the cerebral
veins and dura mater sinuses affected by aging in two age groups of rats using corrosive
preparations and radiography. As was found in the arterial system of the brain, we observed
various shape changes in the venous system, mainly related to the formation of curves, loops
and tortuosity. These changes have been observed in v. magna cerebri, sinus rectus, sinus
petrosus dorsalis and v. basalis only in the group of older rats.
Keywords: rat, brain, venous system, tortuosity
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Úvod
Starnutie je spojené s modifikáciami biomechanických vlastností a štruktúry krvných ciev.
Dochádza k redukcii obsahu elastínu, zvýšenému pomeru kolagénu k elastínu, zvýšenému
zosieťovaniu kolagénu, fragmentácii elastínu, zhoršenej endoteliálnej funkcii, zvýšenej
permeabilite a funkčným abnormalitám (3). Narušená integrita mozgovej vaskulatúry je
typickým znakom degenerácie cievneho systému mozgu u staršieho jedinca. Rôzne štúdie sa
zaoberali zmenami vaskulárnej morfológie u starších jedincov. Sledovaný bol napr. pokles
hustoty arteriol a anastomóz medzi arteriolami na kortikálnom povrchu u senescentov, až o
40% (6, 7). U starších jedincov myší bola pozorovaná zvýšená tortuozita, a bola preukázaná aj
v artériách bielej hmoty u ľudí už v strednom veku. Kým u mladých myší boli sledované
relatívne rovné a ostré tepny, u starších myší boli tepny tupé a kľukaté, tvorili zakrivenia. Mladé
myši mali v porovnaní so starších myšami výrazne viac vetiev (6). V našej štúdii sme sa
zamerali na morfologické zmeny hlavných mozgových žíl a splavov tvrdej pleny zapríčinené
starnutím. Tieto zmeny sme sledovali v 2 skupinách potkanov, 2 mesačných a 24 mesačných.

Materiál a metódy
Venózny systém mozgu sme študovali na korozívnych preparátoch 20 potkanov plemena
Wistar, obidvoch pohlaví, 10 vo veku 2 mesiace a 10 vo veku 24 mesiacov. Eutanáziu sme
vykonali intraperitoneálnou aplikáciou tiopentalu sodného (50 mg/kg, Thiopental Valeant,
Valeant Czech Pharma). Následne sme kanylovali v. jugularis externa dextra et sinistra a
prepláchli venózny system fyziologickým roztokom s prídavkom heparínu. Nástrekové
médium (dentálna živica Spofacryl®) sme aplikovali bilaterálne do fixovaných vv. jugulares.
Macerácia mäkkých tkanív prebehla v 3% roztoku KOH, počas 3 dní, pri teplote 65 °C.
Korozívne preparáty sme analyzovali pomocou operačného mikroskopu (Leica M 320). RTG
snímky sme zhotovili u 4 potkanov (dvoch 2 mesačných a dvoch 24 mesačných). Ako
kontrastné medium pre röntgenografiu bol použitý Urografin 76% sol.inj. (Bayer PharmaAG,
Nemecko) v dávke 10ml/potkan. Anatomická nomenklatúra je v súlade s NAV 2011(2).

Výsledky
Medzi najčastejšie morfologické zmeny, ktoré sme pozorovali vo venóznom systéme mozgu
v skupine starších potkanov patrila tvorba výdutín, kľukatý priebeh žíl, tortuozita a s ňou
spojené elongácie ciev, tvorba slučiek a zakrivení. Tieto zmeny sme sledovali len v rámci v.
cerebri magna, sinus rectus, sinus petrosus dorsalis a v. basalis, iba v skupine starších
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potkanov. Incidencia výskytu spomínaných morfologických zmien bola nasledovná: v. cerebri
magna a sinus rectus v 4 prípadoch, sinus petrosus dorsalis v 2 prípadoch a v. basalis v 3
prípadoch. Splavy tvrdej pleny sinus sagittalis dorsalis et ventralis, confluence sinuum, sinus
transversus, sinus petrosus ventralis, sinus sigmoideus, sinus temporalis, sinus occipitalis,
sinus cavernosus nevykazovali zmenami v tvare ovplyvnené vekom, podobne ani žily vv.
cerebri dorsales, vv. cerebelli dorsales a anastomózujúce žily. V skupine mladých potkanov
sme zakrivenia, tvorbu slučiek a tortuozitu žíl nepozorovali.

a

c

b

Obr. 1 Prítomnosť slučiek, tortuozita a kľukatý priebeh v. basalis (a) a v. cerebri magna (b) v skupine starších
potkanov. V skupine mladých potkanov tieto zmeny neboli pozorované (c).

Diskusia
Viaceré štúdie opisujú, že arterioly zásobujúce hlbokú bielu hmotu sa v priebehu normálneho
starnutia stávajú kľukatými (11). Hassler a kol. (4) zistili, že tento jav bol zriedkavý u osôb
mladších ako 60 rokov, ale bežný už po 70 rokoch. Akima a kol. (1) pozorovali prítomnosť
kľukatých artérií už v 5. dekáde života a ich prítomnosť vo všetkých vzorkách starších ako 80
rokov. Li a kol. (8) porovnávali 16 mesačné a 2 mesačné myši a zistili zvýšenie arteriálnej
tortuozity o 14% a pokles hustoty kapilár o 15% u myší vo vyššej vekovej skupine. Zakrivenia
ciev boli pozorované aj v celom ľudskom tele, napríklad v koronárnej vaskulatúre (5) a
sietnicových tepnách (10). Tortuozita zvyšuje dĺžku ciev a pri každom otočení a slučke
dochádza k strate kinetickej energie, takže na udržanie prietoku v týchto cievach je potrebný
zvýšený krvný tlak (9). Morfologické a štrukturálne zmeny ciev súvisiace s vekom by mohli
byť jedným z faktorov, ktoré spôsobujú zhoršenie CBF v starnutí (6). CBF sa s vyšším vekom
znižuje o 33% (8). Starnutie venózneho systému môže zapríčiniť žilovú dysfunkciu spojenú so
zmenami acidobázickej rovnováhy, osmotického tlaku a abnormálnym venóznym návratom,
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ktoré menia mikroprostredie mozgu a pravdepodobne vedú k cerebrovaskulárnym ochoreniam
alebo zhoršujú existujúce klinické príznaky (12).

Záver
V skupine starších potkanov sme v sledovali kľukatý priebeh žíl, tvorbu slučiek, zakrivení
a tortuozitu, ktoré môžu byť zodpovedné za vznik abnormalít. Aj mikrovaskulárna tortuozita
môže ovplyvniť homogénny tok krvi, aktivovať tvorbu plakov a indukovať trombózu.
V skupine mladých potkanov sme tieto zmeny nepozorovali.
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TVÁROVÝCH KOSTÍ

LABORATORY MONITORING OF BONE METABOLISM IN PATIENTS
WITH MEDICATION RELATED OSTEONECROSIS OF JAWS
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Súhrn
Najzávažnejším nežiadúcim účinkom antiresorptívnych a antiangiogénnych liečiv z pohľadu
zubného lekára je osteonekróza (ONJ) v orofaciálnej oblasti. Cieľom tejto práce bolo
laboratórne sledovanie kostných markerov, ktoré sú dôležitými indikátormi efektivity liečby a
určenie možného rizika vzniku tohto ochorenia u pacientov užívajúcich rôzne formy
antiresorptívnej liečby pred invazívnym zákrokom v ústnej dutine.
Kľúčové slová: MRONJ, kostné markery, antriresorptívna liečba

Summary
The most adverse side effect of antiresorptive and antiangiogenic treatment from the
prospective of dentist is osteonecrosis (ONJ) in orofacial area. The aim of this work was
laboratory monitoring of bone markers which are one of the main indicators of the treatment
effectivity and set possible risks of disease development among patients using different types
of antiresorptive treatment before invasive procedure in oral cavity.
Key words: MRONJ, bone markers, antiresorptive treatment

Úvod
Liekmi indukovaná osteonekróza tvárových kostí (MRONJ) ako nežiadúci účinok
antiresorptívnej a antiangiogénnej liečby je veľmi diskutovanou medziodborovou témou. V
súčasnej klinickej praxi sa využíva široké spektrum týchto liečiv, predovšetkým bisfosfonátov
(BF) a denosumabu. Pre ich efektívny účinok na kostný metabolizmus sú užívané k prevencii
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a liečbe straty kostnej hmoty pri osteoporóze alebo nádorových ochorení s metastatickým
postihnutím skeletu (6). Na sledovanie efektivity indikovanej liečby sa využíva laboratórne
sledovanie markerov kostnej remodelácie. Kostné markery poskytujú lepšiu predstavu
o rýchlosti úbytku kostnej hmoty v tele, než meranie zmien kostnej denzity v jednotlivých
oblastiach skeletu. Určovanie kostných biomarkerov sa osvedčilo pri diagnostike rôznych
kostných chorôb. Liečba antiresorptívnymi liekmi výrazne znižuje markery kostného
metabolizmu. Tento pokles koreluje s dlhodobým efektom tejto liečby na kostnú hmotu (8, 9,
10).
Z pohľadu zubného lekára, je osteonekróza (ONJ) v orofaciálnej oblasti najzávažnejším
nežiadúcim účinkom tejto liečby. Najdôležitejší rizikový faktor pre vznik liekmi indukovanej
osteonekrózy tvárových kostí u pacienta je invazívny stomatologický zákrok, najčastejšie
extrakcia zuba. Z klinického hľadiska v rámci diferenciálnej diagnostiky na ňu myslíme pri
nehojacej sa extrakčnej rane alebo exponovanom kostnom defekte s formovaním sekvestrácie
po dobu viac ako 8 týždňov (4, 7).
Marx v roku 2007 ako prvý navrhol stanovenie C- terminálneho telopeptidu kolagénu typu I
(CTX) v krvi ako rizikový marker osteonekrózy tvárových kostí. Hodnoty CTX sa môžu
využívať ako indikátor kostnej resorpcie. Sérové hladiny menšie ako 100 pg/ml znamenajú
vysoké riziko vzniku osteonekrózy, hladiny 100 – 50 pg/ml stredné riziko a hladiny vyššie ako
150 pg/ml minimálne alebo žiadne riziko (3).

Materiál
Súbor tvorilo 57 pacientov s diagnostikovanou osteonekrózou tvárových kostí. Len od 10
pacientov z nášho súboru sme získali laboratórne výsledky markerov kostného metabolizmu z
obdobia pred vykonaním invazívneho zákroku v ústnej dutine. Išlo o osteoporotických
pacientov liečených v Osteologickom centre, Osteocentrum s.r.o. Prešov.

Metodika
Kritériom na zaradenie do analýzy bola diagnóza osteonekrózy tvárových kostí v súvislosti s
aktuálnou alebo predchádzajúcou antiresorptívnou liečbou. V našom súbore pacientov sme
sledovali

pohlavie,

vek,

lokalizáciu

osteonekrózy,

užívanie

bisfosfonátov

alebo

monoklonálnych protilátok pri základnom ochorení, dobu užívania týchto liekov, markery
kostnej resorpcie, hladinu vitamínu D.
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Výsledky
Aj napriek dôkladnej analýze laboratórnych výsledkov kostného metabolizmu v našom súbore
(n = 57), len u 10 pacientov sme získali iniciálne hodnoty markera kostnej resorpcie (CTX) a
iné markery kostného metabolizmu v Osteologickom centre s.r.o , Prešov. Tieto hodnoty boli
zdokumentované pred invazívnym zákrokom v ústnej dutine pacientov na antiresorptívnej
liečbe. U onkologických pacientov (n = 38) sa CTX marker nevyšetroval, preto sme nemohli
stratifikovať riziko vzniku MRONJ. Hladiny CTX a osteokalcínu (S-OC) boli stanovené v sére
pacientov metódou imunoanalýzy-ELISA (Medirex s.r.o. Košice) (Tab. 1).
P.č.

Pohlavie

Vek

Lokalizácia

Liečba

MRONJ

Trvanie

s-CTX

S-OC

(roky)

(pg/ml)

(ng/ml)

Vit. D

1.

Ž

92

Mn

risedronat

7

236,4

12,8

9,45

2.

Ž

84

Mn

pamidronat

4

323

19,7

36,3

3.

Ž

83

Mx

zoledronat

5,5

552

70,7

20,12

denosumab
4.

Ž

61

Mn

ibandronat

3

293

22

37,25

5.

Ž

54

Mx

denosumab

3

210

18

47,75

6.

Ž

71

Mn

zoledronat

5

138

15

51,25

7.

Ž

66

Mn

denosumab

2

403

26

37,25

8.

Ž

78

Mn

ibandronat

1

270

14

45,35

9.

Ž

70

Mn

ibandronat

1

180

10

37,25

10.

M

69

Mn

zoledronat

11

241

9

29,22

denosumab
Tab. 1 Hodnoty kostných markerov pred invazívnym stomatologickým výkonom.

Priemerná hodnota CTX v súbore 10 pacientov predstavovala 284 pg/ml (od 138 – 552 pg/ml).
Ani u jedného pacienta hodnoty CTX pred podstúpením zákroku nevykazovali vysoké riziko
vzniku MRONJ (CTX pod 100 pg/ml). Zistená hodnota CTX 138 pg/ml u jedného pacienta v
našom súbore predstavuje stredné riziko vzniku MRONJ (CTX 100 – 150 pg/ml). V skupine s
minimálnym alebo žiadnym rizikom sa nachádzalo 9 pacientov, ich sérové hladiny CTX boli
nad 150 pg/ml. Aj napriek týmto laboratórnym nálezom u pacientov s minimálnym až žiadnym
rizikom (spolu n=9) došlo k vzniku MRONJ po podstúpení invazívneho zákroku v ústnej
dutine. Spúšťacím faktorom u 8 pacientov bola extrakcia zubov, u 1 pacienta mechanické
dráždenie zubnej náhrady a akútna exacerbácia chronickej apikálnej parodontitídy s následnou
extrakciou zuba.
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Pravdepodobne aj pridružené komorbidity u pacientov mali podiel na zvýšenom riziku vzniku
MRONJ spolu s trvaním a typom indikovanej antiresorptívnej liečby. Z dostupnej
dokumentácie nebolo možné zistiť aktuálny stav ústnej dutiny pred zákrokom, ktorý mohol byť
taktiež jedným z rizikových faktorov. U všetkých pacientov sme z dokumentácií mohli
konštatovať vyhojenie defektu, keďže boli dodržané odporúčané postupy. Kostné markery,
ktoré boli vyšetrované v Osteocentre Prešov zodpovedajú odborným usmerneniam MZ SR pre
sledovanie efektivity antiresorptívnej liečby.

Diskusia
O liekmi indukovanej osteonekróze tvárových kostí už bolo publikovaných mnoho prác, ktoré
ju opisovali z rôznych hľadísk. Táto problematika je však stále veľmi diskutovanou témou
nielen v stomatologickej spoločnosti, ale aj u špecialistov indikujúcich antiresorptívnu alebo
antiangiogénnu liečbu. Doposiaľ neexistuje žiaden konsenzus ako najlepšie má zubný lekár
manažovať liečbu u pacienta užívajúceho orálne alebo intravenózne BF. Navyše, neustále
pretrvávajú diskusie o užitočnosti stanovenia CTX testu ako prediktora vzniku MRONJ.
Niektorí autori navrhli, že hodnoty CTX môžu byť použité na posúdenie aktivity osteoklastov
a osteoblastov, vďaka čomu je možné predvídať, u ktorých pacientov môže vzniknúť MRONJ
po stomatologickom invazívnom zákroku. Marx a kol. navrhli v svojej štúdii režim, ak pacienti
majú CTX hodnoty aspoň 150 pg/ml, lekár môže zaradiť pacienta na plánovaný zákrok, pretože
je v minimálnom riziku vzniku ONJ. Ak pacienti majú CTX hodnoty menej ako 100 pg/ml,
lekár by mal zvážiť skutočnosť, že u pacienta existuje vysoké riziko rozvoja MRONJ (1).
Výsledky našej práce, pri hodnotení hladín CTX sme porovnali s inými štúdiami, ktoré mali
rovnaký cieľ zistiť iniciálne hodnoty CTX a ich asociáciu s rizikom vzniku MRONJ. Hoci sme
mali len malú skupinu pacientov so získanými laboratórnymi hodnotami CTX, nepotvrdili sme
u nich asociáciu týchto hladín s rizikom vzniku MRONJ. Len u jednej pacientky sme
zaznamenali hodnotu patriacu do stredného rizika vzniku ONJ. Ostatní pacienti zo súboru
vykazovali CTX hladiny pre minimálne až žiadne riziko vzniku MRONJ, napriek tomu však
osteonekróza tvárových kostí u nich zaznamenaná bola.
Retrospektívna klinická analýza uverejnená v roku 2019, publikovaná Salgueirom, bola
zameraná práve na zistenie významu predoperačných CTX hodnôt v korelácií s postoperačnou
MRONJ. V danej štúdií autori predpokladali, že nízke predoperačne sérové hladiny CTX sú v
korelácií so zvýšeným rizikom vzniku postoperatívnej ONJ. Táto retrospektívna štúdia bola
vykonaná na vzorke 137 pacientov za obdobie 4 rokov. V úvode analýzy všetci pacienti boli na
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dlhodobej BF terapii a mali podstúpiť invazívny stomatologický zákrok. Ak to bolo možné,
pacientom s iniciálnymi CTX hodnotami pod 150 pg/ml boli doporučené liekové prázdniny 3
mesiace pred zákrokom. To umožnilo zotavenie kostnej remodelácie s evidentným nárastom
CTX hladín nad 150 pg/ml. Ak boli iniciálne hodnoty CTX ≥ ako 150pg/ml pacient podstúpil
zákrok bez liekových prázdnin. Nenašiel sa žiaden signifikantný rozdiel pri komplikáciách, čo
sa týka pohlavia, komorbidít, iniciálnych CTX hodnôt, počtu komorbidít alebo celkového
trvania BF liečby. Senzitivita a špecificita CTX pri predikcii ONJ bola celkom nízka. Bolo to
hlavne kvôli tomu, že väčšina pacientov u ktorých ONJ vznikla, mala predoperatívne hodnoty
vyššie ako 150 pg/ml, zatiaľ čo pacienti s nižšími hodnotami ako 150 pg/ml nemali žiadne
komplikácie (niektoré sa blížili ku 30 pg/ml). Tento súbor dát dokazuje, že samotné CTX nie
je dobrým prediktorom pravdepodobnosti vzniku postoperatívnej ONJ. Krvné hodnoty CTX sa
však považujú za dobrý marker kostnej remodelácie.
Aj iné markery boli navrhnuté na predikciu MRONJ. Sérové hladiny alkalickej fosfatázy, Nterminálneho telopeptidu typu I kolagénu, parathormónu, osteokalcínu, a pyridinolinu boli
preskúmane, ale s nízkymi prediktívnymi koreláciami. Zatiaľ však ani jeden samostatný kostný
marker nie je spoľahlivý na predikciu vzniku MRONJ (5).
Je dôležité, aby sa v budúcnosti stanovili biomarkery, ktoré by umožnili rozpoznať pacientov s
predispozíciou na vedľajšie účinky antiresorptívnej terapie. Tieto stratifikačné biomarkery by
napomohli k jasnej klasifikácii pacientov do terapeutických skupín s výsledným
predpokladaným následkom. Berúc do úvahy túto informáciu, umožnilo by to selekciu a výber
personalizovaného liečebného postupu, ktorý by umožnil najvyšší terapeutický efekt a najnižšiu
mieru komplikácii. V súčasnosti biomarkery s ideálnou prediktívnou hodnotou sú zriedkavé.
Jedným z možných riešení je vytvorenie kombinácií viacerých markerov (2, 5).

Záver
Metódy identifikácie pacientov, ktorí sú vo vysokom riziku vzniku MRONJ, ostávajú
kontroverzné. Laboratórne sledovanie CTX kostného markera resorpcie, v zmysle stanovenia
jeho iniciálnych hodnôt pred invazívnym zákrokom, sa nepreukázalo ako signifikantné v našom
vybranom súbore pacientov. Zatiaľ neexistuje žiadny konsenzus, nie sú vytvorené ani vzájomné
odborné usmernenia Osteologickej spoločnosti a Slovenskej stomatologickej spoločnosti pri
stratifikácií rizikových pacientov a manažmente liečby. Stále však platí, že maximum
plánovaných invazívnych výkonov je nutné vykonať pred začiatkom antiresorptívnej alebo
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antiangiogénnej liečby. U pacientov, u ktorých je nutné vykonať invazívny zákrok a sú na
antiresorptívnej liečbe, je nutné zohľadniť aplikáciu poslednej dávky liečiva.
Základom celej problematiky aj naďalej ostáva upriamenie dôrazu na primárnu prevenciu.
Zlepšenie komunikácie medzi zubným lekárom, pacientom a špecialistom indikujúcim liečbu
by malo byť prioritou v rámci primárnej prevencie.
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Súhrn
Systém organizmov, vrátane živočíchov sa postupne vyvíja už od staroveku, cez systém
Linného, ktorý tvorí medzník v histórii až po prudký rozvoj fylogenomických štúdií
v súčasnosti. Metódy klasifikácie od ich začiatku využívali porovnávanie výrazných
morfologických znakov. Neskôr s príchodom mikroskopov sa pozornosť upriamila na
ultraštruktúru a aj na embryologický vývoj. Mnohými štúdiami bolo potvrdené, že príbuznosť
založená na morfológii veľmi často nezodpovedá fylogenéze. Ďalšou zásadnou zmenou bol
vznik molekulovej fylogenetiky, ktorá fylogenetické a príbuzenské vzťahy odvodzuje od
molekulových znakov (RNA, DNA a proteíny). Molekulová taxonómia aj naďalej zohľadňuje
pri klasifikácii aj morfologické znaky. S príchodom molekulovej taxonómie sa výrazne zrýchlil
proces klasifikácie organizmov, predovšetkým v prípade kryptických druhov.
Kľúčové slová: fylogenetika, klasifikácia, morfológia, taxonómia

Summary
The organisms, including animals gradually developed since ancient times, through the
Linnaean system, which constitutes a milestone in the history to the rapid development
phylogenomic studies at present. From the beginning, classification methods used comparisons
of distinct morphological features. Later, with the improvement of microscopes, attention was
focused on the ultrastructure of cells and embryological development. Many studies have
confirmed that morphology-related taxonomic relationship very often does not correspond to
phylogeny. Another major change was the formation of molecular phylogenetics, which
phylogenetic and familial relationships derived by molecular features (RNA, DNA and
proteins). Molecular taxonomy still focused also on morphological features during the process
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of classification. With the advent of molecular taxonomy, the process of classifying organisms
has significantly accelerated, especially in the case of cryptic species.
Keywords: phylogenetics, classification, morphology, taxonomy

Klasifikácia organizmov
Klasifikácie živých organizmov je metóda, ktorou zisťujeme totožnosť organizmov a spájame
ich do skupín podľa vzťahov, ktoré medzi organizmami sú. Základným cieľom klasifikácie je
uľahčiť a zoradiť obrovskú biologickú diverzitu života do jednotiek označovaných ako taxóny.
Celý proces zatrieďovania v súčasnosti vykonáva vedný odbor systematika, ktorá ďalej člení
na taxonómiu, štúdium fylogenézy a biosystematiku. Výraz taxonómia pochádza z dvoch
gréckych slov tax (porovnať, usporiadať) a nomi (zvyk, zákon; 1).

Taxonómia
Základnou úlohou taxonómie je systém klasifikácie, triedenia a zoskupovania živých
organizmov do hierarchicky usporiadaných kategórií. S postupnou modernizáciou a vývojom
nových metód identifikácie organizmov sa nám taxonómia rozdelila na klasickú a modernú
taxonómiu.
Klasická taxonómia
Klasická taxonómia označovaná aj ako „old taxonomy“ sa pri identifikácii a triedení
organizmov spoliehala iba na porovnávanie morfologických a fyziologických znakov (veľkosť,
tvar, farba, anatomické štruktúry). Problémy s klasifikáciou sa objavili, keď taxonómia mali
klasifikovať poškodenú alebo nekompletnú vzorku. Taktiež bolo veľmi ťažké klasifikovať
organizmy, ktoré majú rozdielne vývinové štádiá s výrazne odlišnými morfologickými znakmi,
napr. húsenica – metamorfóza – motýľ, ktoré predstavujú ten istý druh s úplne odlišnou
morfológiou. Nebolo možné rozpoznať kryptické druhy (druhy, ktoré sú morfologicky
neodlíšiteľné, ale geneticky rozdielne). V počiatkoch klasifikácie bol teda systém klasifikácie
budovaný na morfologickej podobnosti/odlišnosti a predpokladalo sa, že morfologicky
podobné druhy sú zároveň aj druhy príbuzné. Vychádzalo sa najprv z morfologických znakov
(porovnávacia anatómia). Vďaka tomu sa vytvorili síce skupiny zoskupujúce morfologicky
podobné organizmy, ale tie boli väčšinou nepríbuzné. Neskôr sa okrem morfologických znakov
sledovali aj znaky ontogenetické, reprodukčné, etologické, ekologické a geografické. Ale stále
sa v rámci klasickej taxonómie nesledovala fylogenetická príbuznosť (2).
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Pre klasifikáciu živých organizmov má nenahraditeľný význam znak. Znak je akákoľvek
vlastnosť organizmu. Sú to odlišnosti, ktorými sa organizmy či jednotlivé taxóny navzájom
líšia. Znaky môžu pochádzať od spoločného predka, vtedy sa jedná o tzv. homologické znaky.
Tieto znaky ďalej delíme na znaky synplesiomorfné, synapomorfné a autapomorfné.
Synapomorfný znak je významnou informáciou pre vykonanie fylogenetickej rekonštrukcie,
pretože poukazuje na existenciu spoločného predka, u ktorého tento znak vznikol. Ak znaky
nemajú spoločný pôvod, jedná sa o homoplazické znaky. Medzi tieto patrí paralelizmus
(niekoľkokrát prejavená skrytá vloha), konvergencia (podobnosť, vzniknutá rôznym vývojom)
a analógia (povrchná podobnosť, ovplyvnená funkcia). Na základe znakov, v prípade klasickej
taxonómie najčastejšie morfoznakov, sú organizmy klasifikované do jednotiek (taxónov; 2).
Taxón je formálna jednotka predstavujúca istú úroveň v zaradení organizmov. Do taxónu
radíme organizmy, ktoré majú spoločné znaky. Tieto znaky priraďujeme živočíchom
subjektívne. Teda nie je stanovená hranica, ktorá ohraničuje nami vybraný taxón. Subjektívnosť
sa zväčšuje s presnejším zaradením. Podľa väzby predok – potomok sa rozlišujú tri druhy
taxónov. Monofyletický taxón, čiže klad (vývojová vetva), obsahuje spoločného predka a
všetkých jeho potomkov. Jeho členovia sú si vzájomne viac príbuzní, než je ktorýkoľvek z nich
príbuznejší k inému druhu. Ďalej "neprípustný" polyfyletický taxón, ktorý neobsahuje svojho
predka (mnohokrát aj väčšinu potomkov), pretože práve tento spoločný predok nemal väčšinu
znakov, aby bol zaradený k svojim potomkom. Práve počet týchto polyfyletických taxónov sa
v rámci taxonómie snažíme znížiť. Čím sa snažíme o zistenie príbuznosti jednotlivých
organizmov. Parafyletický taxón, často nazývaný vývojovým stupňom, obsahuje všetkých
predkov bez všetkých potomkov. Práve tento posledný druh taxónu je najčastejším (Obr. 1).
Moderná taxonómia
Oproti klasickej taxonómii využíva moderná taxonómia molekulové znaky, ktoré sa vyskytujú
u každého živého organizmu a prikladá sa im rovnaká dôležitosť na rozdiel od klasickej
taxonómie, kde sa priraďuje morfologickým znakom

rôzne veľká dôležitosť. Napríklad

dôležitý znak je anatómia kostry a menej dôležitý znak je pigment (1). Molekulová taxonómia
pri triedení organizmov do hierarchických skupín využíva molekulové znaky, pod ktorými
rozumieme znaky uložené v sekvenciách informačných makromolekúl, ako sú DNA, RNA a
proteíny. Najdôležitejšia je primárna štruktúra DNA, pretože práve tu dochádza k zmenám vo
forme mutácií a informácie tu obsiahnuté sa odovzdávajú ďalších generáciám podľa jasných
pravidiel. Primárna sekvencia DNA teda v sebe nesie informáciu o histórii daného lokusu DNA
alebo proteínu. Daný lokus (pozícia, ktorú na chromozóme zaberá jeden alebo viac génov) nám
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môže prezradiť identitu jedinca a jeho príbuznosť s ostatnými jedincami v populácii, druhovú
príslušnosť alebo príbuzenský vzťah tohto druhu (4).

Obr. 1 Znázornenie monofyletickej, parafyletickej a polyfyletickej skupiny.

Variabilita znakov
Variabilitou znakov je nazývaná rôznorodosť prejavu znaku. Pre taxonomické určenie
organizmov je variabilita znakov veľmi podstatná. U jedincov každého organizmu existuje
vnútrodruhová variabilita. Táto vlastnosť ukazuje, ako veľmi si sú jedinci rovnakého druhu
podobní medzi sebou. V kontraste s touto vlastnosťou je medzidruhová variabilita, príkladom
toho, že každý druh sa navzájom líši od ostatných druhov. Vnútrodruhová variabilita môže byť
genetická alebo negenetická. Toto rozdelenie sa odlišuje podľa pôvodu znakov organizmu.
Genetická variabilita je daná genotypom. Negenetická variabilita je daná spoluúčasťou
prostredia a niekoľkých faktorov. Jedinci sú variabilní v čase, každí dvaja jedinci sa medzi
sebou môžu odlišovať, pretože každý z nich sa nachádza v inom vývojovom štádiu. Môžu
nastať aj periodicky sa opakujúce situácie, keď sa jedinci navzájom od seba líšia (príkladom
môžu byť kvetenstva stromov). Avšak odlišné situácie môžu byť podmienené aj prostredím.
Organizmy reagujú na zmeny prostredie fenotypovým prispôsobením. Určitou odchýlkou od
variability vzniknutej evolučným vývojom alebo jednoduchým dospievaním organizmu sú
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napríklad znaky, ktoré sa objavujú v prechodnej forme. Z hľadiska genetiky môžu nastať
poruchy vývoja, ktoré sú najčastejšie zapríčinené určitým typom mutácie.

Fylogenetika
Fylogenetika (náuka o vývoji organizmov) si postupom času získala významných priaznivcov
práve zo skupiny taxonómov, ktorí presadzujú názor, že organizmy by sa mali triediť na základe
príbuzenským vzťahov. Pre molekulovú fylogenetiku sa všeobecným znakom stal príbuzenský
vzťah (1). Molekulová fylogenetika je založená na sledovaní molekulových znakov. Keďže
všetky organizmy prešli v minulosti určitú fylogenézu, snaží sa vystopovať poradie vetvenia
taxónov (kladogenéza) a všíma si tiež vývoj vlastností v rámci línií (4).
Základný taxón by mal byť monofyletický, čo znamená, že jeho členovia sú si vzájomne
príbuzní viac, než je ktokoľvek z nich príbuzný druhu mimo tento taxón, teda, že zahŕňa
všetkých potomkov jedného predka. Uznávaný je tiež parafyletický taxón, ktorý zahŕňa
spoločného predka a niektorých jeho potomkov (napr. plazy). Neprípustný je polyfyletický
taxón, ktorý nezahŕňa všetkých potomkov spoločného predka a nezahŕňa ani tohto predka,
pretože nemal znaky, ktoré by ho oprávňovali do tohto taxónu zaradiť. Snaha je, aby
klasifikácia organizmov bola v súlade s ich fylogenetikou. Znalosť fylogenetiky istej skupiny
nám ukazuje, ktoré taxóny nesmieme vytvárať a ktoré naopak môžeme (3).
Molekulárne znaky a ich výhody a nevýhody
Molekulárne znaky sú, ako už bolo spomenuté, predovšetkým molekuly DNA, RNA a
proteínov. Tieto znaky majú oproti ostatným znakom slúžiacim pre tvorenie taxonómie svoje
výhody i nevýhody. Medzi hlavné výhody môžeme zahrnúť to, že tieto znaky pochádzajú z
úrovne, kde vznikajú evolučné novinky čiže mutácie, väčšinou poznáme ich dedičnosť – sú
genetické, sú nezávislé na prostredí aj samy na sebe a často sú selekčne neutrálne, takže
dokážeme rozoznať homológiu a homoplaziu. Sú použiteľné od určenia už vyhynutých druhov
až po porovnanie súčasných jedincov. Môžeme ich jednoznačne popísať, pretože neexistuje
veľa možností – máme 4 nukleotidy a 20 aminokyselín (2). Znakov je obrovské množstvo a sú
použiteľné na všetkých úrovniach taxonómie. Ďalšou výhodou je, že sú lepšie merateľné a
lepšie sa tu kvantifikuje stupeň neistoty. Vybrané znaky môžeme s opatrnosťou použiť ako
molekulárne hodiny pre odhad staroby (3).
Nevýhodou molekulárnych znakov je, že neposkytujú informáciu o anagenéze (zmena
vlastností taxónu alebo vývojovej línie počas fylogenetiky), teda že väčšina molekulárnych
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znakov sa vôbec neprejaví na fenotype. Medzi ďalšie nevýhody určite patrí finančne
nákladnejšie získavanie molekulárnych znakov než získavanie morfologických znakov.
Poslednou nevýhodou je občasné nenávratné zničenie organizmu alebo jeho časti pri získavaní
dát (3).
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Súhrn
DNA barcoding je metóda pre určovanie druhov a má ambície stať sa univerzálne použiteľným,
rýchlym a ľahkým nástrojom pre mapovanie a následne aj pre ochranu globálnej diverzity. Je
to taxonomická metóda využívajúca krátky úsek DNA organizmu a na základe tejto sekvencie
DNA je možné skúmaný organizmus priradiť k určitému druhu. Pomocou DNA markerov je
možné jednoducho detegovať rozdiely v genetickej informácii, ktorú sledovaní jedinci nesú
zabudovanú vo svojej DNA. DNA markery skúmajú vlastnú štruktúru DNA a sú stále častejšie
používané pre fylogenetické analýzy. Medzi vybrané DNA markery patrí napríklad ITS oblasť
jadrovej DNA alebo COI gén mitochondriálnej DNA.
Kľúčové slová: barcode, DNA, gén, klasifikácia, taxonómia

Summary
DNA barcoding is a method for determining species and has ambitions to become a universally
usable, fast and easy tool for mapping and, consequently, to protect global diversity. It is the
taxonomic method using a short sequence of DNA of the organism and based on DNA sequence
this organism can be matched to the species. Using DNA markers, differences in genetic
information can easily detect in examined individuals who carry it built in their DNA. DNA
markers study the structure of DNA, and are increasingly used for phylogenetic analysis.
Among the selected DNA markers include the ITS region of nuclear DNA and COI gene of
mitochondrial DNA.
Key words: barcode, DNA, gene, classification, taxonomy
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Úvod
Myšlienka vytvorenia pomocného identifikačného systému živých organizmov vznikla s
rastúcimi nárokmi na rýchlosť a jednoduchosť taxonomických metód. Množstvo informácií o
diverzite života na tejto planéte neustále rastie a spolu s týmto rastom sa zvyšuje aj zložitosť
taxonómie. V súvislosti so súčasným pokrokom znalostí molekulovej biológie sa otvorila aj
možnosť využiť molekulové prístupy v taxonómii, čo značne zvyšuje množstvo dát a na ich
základe je možné klasifikovať živé organizmy. Pri tejto forme prístupu ale bolo nutné nájsť
spôsob ako zabudovať molekulové dáta do už existujúceho taxonomického systému, a pritom
udržať prehľadnosť taxonomického systému. Pre udržanie kompaktnosti takého, na dáta
bohatého systému je veľmi dôležitá, priam až nevyhnutná spolupráca jednotlivých
taxonomických skupín po celom svete. Ale práve to nie je až také jednoduché, keďže v
taxonómii chýba jasný druhový koncept aplikovateľný pre všetky skupiny organizmov. K
zjednodušeniu prístupu a k uľahčeniu identifikácie druhov by veľmi prispelo aj globálne
sprístupnenie dát pre taxonomickú verejnosť a globálna štandardizácia postupov v taxonómii,
preto je nevyhnutným krokom vytvorenie celosvetovo prístupnej a prehľadnej databázy
molekulových taxonomických dát, do ktorej budú môcť všetci pridávať svoje údaje a bude
možné všetky údaje navzájom porovnávať.

DNA barcoding
V roku 2003 skupina zoológov z Guelphskej univerzity (Ontário, Kanada) navrhla metódu
DNA barcoding ako kľúč k lacnej, ľahkej a pomerne rýchlej identifikácie organizmov na Zemi.
Pôvodná myšlienka Paula Heberta, ktorý s nápadom čiarového kódu života prišiel ako prvý,
mu napadla, keď sa prechádzal medzi tovarom v supermarkete. Uvažoval nad tým, či by sa
genetická informácia zabudovaná do štyroch základných písmen v DNA nedala využiť
podobným spôsobom ako UPC kódu (Universal Product Code – kombinácia tenších a hrubších
čiar) na predávanom tovare. Na týchto produktoch je UPC kód reprezentovaný 10 číslicami v
jedenástich pozíciách (1011) a tak je možné vytvoriť až 100 miliárd unikátnych identifikátorov.
I keď molekula DNA obsahuje iba štyri rôzne nukleotidy, je možné kombináciami iba 15
nukleotidových pozícií, získať až jednu miliardu unikátnych kódov, čo vysoko prevyšuje aj tie
najodvážnejšie odhady o počte živých organizmov na Zemi (5). Myšlienka, že by sme boli
schopní rozlišovať druhy a identifikovať vzorky (vrátane poškodených a nekompletných
vzoriek) pomocou krátkej sekvencie génu ihneď zaujala mnohých zoológov, genetikov a
evolučných biológov. Znamenalo by to revolúciu v taxonomickej práci, ktorá by uľahčila
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zatrieďovanie organizmov a

ich určovanie na základe morfologických znakov. Cieľová

myšlienka bola veľmi lákavá – čítačka do ruky (handheld barcoder), kde by sme vložili kúsok
skúmaného organizmu a výsledkom analýzy by bolo meno druhu, jeho zatriedenie, geografické
rozšírenie a ďalšie užitočné informácie. Metóda DNA barcodingu je ale predsa len o niečo
zložitejšia. Pre získanie konečného výsledku je potrebné dobre vybavené molekulové
laboratórium a prístup do databáz, ktoré budú mať informácie o organizmoch na Zemi
(najlepšie o všetkých organizmoch). Základnou ideou bolo nájsť jednu univerzálnu sekvenciu,
ktorá by umožňovala rozlíšenie a zatriedenie všetkých známych aj doposiaľ neobjavených
druhov živých organizmov. Dr. Hebert a jeho tím hľadali úsek, ktorý by bol dosť krátky pre
rýchlu analýzu, ale zároveň dosť dlhý na to, aby mohol spoľahlivo identifikovať jednotlivé
druhy a musí to byť rovnaká časť rovnakého génu pre všetky živočíchy. To sa však už po
pilotných štúdiách ukázalo ako nemožné (nesplniteľná požiadavka) a tak sa DNA barcoding
zameral na hľadanie univerzálneho barcodu pre jednotlivé skupiny organizmov (živočíchy,
rastliny, huby; 5). Hebert a kol. sa preto už na začiatku deväťdesiatych rokov začali zaoberať
mitochondriálnymi DNA markermi a ako prvý ich identifikovali u rýb (zubáč veľkoústy; 2).
Avšak výraz „DNA barcode“ bol prvýkrát použitý až v roku 2003 v článku Biological
identifications through DNA barcodes (5).

Cieľová sekvencia
Základnou myšlienkou bolo nájsť vhodnú univerzálnu sekvenciu (barcode) pre identifikáciu
druhov, čo nie je práve veľmi jednoduché. Treba mať na pamäti, že niektoré miesta v genóme
sú viac konzervatívne a nepodliehajú takmer žiadnym zmenám a zase iné miesta majú až príliš
vysokú mutačnú rýchlosť, a preto je problém ich použiť (5). Hľadaná sekvencia mala byť
univerzálna pre všetky živé organizmy na našej planéte. To sa ale zatiaľ nepodarilo a preto sa
vedci sústredili na hľadanie univerzálnej sekvencie pre jednotlivé ríše. My sme sa v tomto
článku zamerali na živočíšnu ríšu.

Živočíšna ríša
Pre živočíšnu ríšu sa ako vhodná voľba javí mitochondriálna DNA (mtDNA). MtDNA sa
v bunke vyskytuje vo väčšom počte kópií ako jadrová DNA a z vyššie opísaných dôvodov.
Všetky mitochondriálne kódované proteíny u živočíchov sú súčasťou štyroch z piatich
komplexov dýchacieho reťazca. Hebert et al. (5) navrhol sekvenciu génu kódujúceho
podjednotku I enzýmu cytochróm c oxidázy (COI; Obr. 1). Ako barcode bola určená sekvencia
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dlhá 648 bp z úseku 58-705 z 5´konca tohto génu kódujúceho proteín, ktorý je súčasťou
respiračného reťazca. Sekvencia bola zvolená na základe vyhovujúcich výsledkov
predchádzajúcich štúdií COI. Má dve veľké výhody a to po prvé, že univerzálne primery pre
5´koniec sekvencie COI sú veľmi kvalitné, čo umožňuje bezproblémovú amplifikáciu tejto
sekvencie u väčšiny živočíšnych kmeňov (11), po druhé sa zdá, že COI má väčší fylogenetický
signál ako ktorýkoľvek iný mitochondriálny gén, práve kvôli veľmi častým substitúciám na
tretej pozícii kodónu, výsledkom čoho je až trikrát rýchlejšia evolúcia v porovnaní s oblasťami
12S alebo 16S rDNA (7).

Obr. 1 Umiestnenie COI génu v mtDNA

Problém s vybranou sekvenciou COI sa objavil pri poškodených vzorkách s degradovanou
DNA, múzejných vzorkách staršieho dáta, pri identifikácii čiastočne natrávených kúskov
potravy v žalúdku zvierat a pod., kde sa nedala dosiahnuť amplifikácia celého 648 bp dlhého
úseku génu, preto ako alternatíva pre takéto vzorky boli navrhnuté tzv. mini-barcodes. Dĺžka
sekvencie bola znížená na dĺžku 100 – 200 bp, ale aj napriek tomu druhy úspešne identifikovala
a výsledky sa dajú prirovnať k analýze celej sekvencie COI. V tomto prípade ale pre úspešnú
identifikáciu je nutná správna voľba konkrétnej pozície mini-barcode (3, 9).
DNA barcoding je veľmi dôležitý nástroj pre identifikáciu druhov, a preto je kľúčovým krokom
určiť počet rozdielov v sekvenciách, podľa ktorého je možné spoľahlivo odlíšiť jednotlivé
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druhy. Tento rozdiel označujeme ako prahovú hodnotu rozdielov medzi vnútrodruhovou
variabilitou a medzidruhovou divergenciou. Predpokladom je, že vnútrodruhová genetická
variabilita má byť menšia ako medzidruhová genetická divergencia. Vo väčšine počiatočných
štúdií sa ukázalo, že táto hodnota by u živočíchov mohla byť 3 %. Prahovú hodnotu 3 % skúšali
aplikovať najprv u motýľov a správne zaradili až 96 % druhov (1). V prípadoch, kde zaradenie
nebolo možné obvykle išlo o druhové páry, ktoré sa od seba zrejme oddelili iba nedávno. U
vtákov sa prahová hodnota odlišujúca druhy pohybovala okolo 2,7 % a v inej štúdii sa ale
výsledky diametrálne líšili a prahová hodnota bola iba 1,9 %. Bolo navrhnuté aj pravidlo, že
divergencia medzi druhovými sekvenciami musí byť 10x vyššia ako vnútri druhu.
Medzidruhová variabilita by mala presiahnuť 2 – 3 % divergencie, ale táto hranica nebola
overená u všetkých biologických druhov (6, 8).

Uznané barcode sekvencie a databáza BOLD
Podmienkou pre správnu identifikáciu druhov do jednotlivých taxonomických kategórií (druh,
rod alebo rad) je dostupnosť komplexnej a rozsiahlej databázy obsahujúce sekvencie DNA.
Najrozsiahlejšia a verejne dostupná je napríklad európska databáza EMBL, americká databáza
GenBank alebo japonská databáza DDBJ.
Pre označenie sekvencie ako “barcode”, musí táto sekvencia spĺňať niekoľko požiadaviek, ktoré
schválilo medzinárodné združenie CBOL. Medzi požiadavky patrí: odkaz na vzorku, z ktorého
bola sekvencia získaná s odkazom na dostupné údaje o jedincovi vo verejnej databáze; odkaz
na údaje o druhu v jednom zo zdrojov schváleného skupinami CBOL a NCBI; musí obsahovať
znak krajiny, z ktorého sekvencia pochádza, podľa pravidiel GenBank; musí pochádzať z
oblasti genómu, ktorá bola skupinou CBOL uznaná ako barcode; musí obsahovať minimálne
500 jednoznačne určených nukleotidov po obojstrannom sekvenovaní v oblasti barcode;
sekvencia nesmie obsahovať viac ako 1 % nejednoznačných pozícií nukleotidov v celej
sekvencii a musí obsahovať sekvencie všetkých použitých primerov použitých v PCR (4).
Databázou slúžiacou k uloženiu, zverejneniu a analýze všetkých barcodových sekvencií je
databáza Barcode of Life Data System (BOLD). Táto databáza predstavuje pracovný priestor
pre všetky barcodové projekty, z ktorých sa tu ukladajú barcodové sekvencie, spolu s
informáciami o danom druhu, a zároveň z nej čerpajú podklady k ďalším štúdiám. Za týmto
účelom bola vytvorená webová databanka, ktorá sa stále vyvíja a v súčasnosti je dostupná štvrtá
verzia v skúšobnej prevádzke (BOLD 4 – beta verzia). Je to databáza sekvencií voľne dostupná
pre každého a tvorí základ pre ďalšie štúdium DNA barcodingu. Prebieha tu správa, analýza a
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kontrola kvality barcodov. Databáza BOLD mala pôvodne slúžiť pre jeden konkrétny projekt
DNA barcodingu, ale postupom času je čím ďalej, tým viac využívaná aj pre ďalšie účely a
projekty, až sa z nej stala medzinárodne uznávaná databáza. Databáza BOLD je veľmi úzko
prepojená s ďalšími verejnými databázami, ako sú GenBank, EMBL alebo DDBJ. Medzi týmito
databázami dochádza k výmene a prevodu údajov. Prvou funkciou BOLD je identifikácia
neznámeho druhu. Vložením sekvencie do databázy je táto sekvencia porovnávaná s už
existujúcimi sekvenciami. Ďalšou výhodou tejto databázy sú nástroje ako je napr. multiple
alignment, distančná metóda konštrukcie stromov, nástroje BLAST, atď. Pri vkladaní sekvencie
prebieha niekoľko testov a až potom je sekvencii priradená kvalitatívna hodnota podľa kritérií
BOLD. Na stránkach databázy BOLD je možné nájsť aj všetky zverejnené publikácie týkajúce
sa DNA barcodingu. V súčasnosti je v datábaze BOLD uložených približne 6,14 miliónov
sekvencií a z toho uznaných barcodov je približne 5,31 miliónov sekvencií (10).

Záver
V súčasnosti je popísaných približne iba 1,5 mil. druhov živých organizmov na našej planéte a
väčšinu z toho tvorí hmyz a rastliny. Počet nepopísaných druhov môže dosahovať až 10
miliónov alebo dokonca 30 – 50 miliónov. V posledných rokoch, keď vzrastá záujem o ochranu
globálnej biodiverzity a aj o jej zmapovanie, ukazuje sa, že morfologický a fyziologický prístup
k zaraďovaniu druhov nie je dostatočný a pozornosť sa obracia k využívaniu molekulových
analýz. Zavedenie metódy DNA barcodingu znamená pokrok nielen v oblasti taxonómie, ale aj
napríklad v oblasti kontroly čierneho obchodu s ohrozenými druhmi zvierat a v kontrole
falšovania potravín.
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Súhrn
V práci opisujeme anatomické zvláštnosti (anomálie) pri dvoch malformáciách psov: Chiari
podobnej malformácii (CM) a syringomyelii (SM). CM je charakterizované ako akékoľvek
narušenie lebky a kraniocervikálneho spojenia, ktoré ohrozuje nervové tkanivo a cirkuláciu
mozgovomiechového moku. Etiológia CM je multifaktoriálna, potenciálne zahŕňa geneticky
ovplyvnené, pre plemeno špecifické abnormality v kostrových aj nervových zložkách.
Sekundárna syringomyelia (SM) je porucha cirkulácie mozgovomiechového moku . Novšie
charakteristiky CM / SM zahŕňajú brachycephaliu so znížením kostnej hmoty a posunom
nervového tkaniva zahŕňajúci celý mozog a kraniocervikálne spojenie.
Kľúčové slová: malformácia podobná Chiari, syringomyelia, anatomické zmeny, psy

Summary
In this work we describe anatomical peculiarities (anomalies) in two malformations of dogs:
chiari-like malformation (CM) and syringomyelia (SM). CM is characterized as any disruption
of the skull and craniocervical junction that threatens nerve tissue and cerebrospinal fluid
circulation. The etiology of CM is multifactorial, potentially involving genetically influenced,
breed-specific abnormalities in both skeletal and nerve components. Secondary syringomyelia
(SM) is a disorder of the cerebrospinal fluid (CSF) circulation. Recent characteristics of CM /
SM include brachycephaly with decreased bone mass and displacement of nerve tissue
involving the whole brain and craniocervical junction.
Key words: Chiari-like malformation, syringomyelia, anatomical changes, dogs
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Úvod
Malformácia podobná Chiari (CM) a sekundárna syringomyelia (SM), ako aj ich analogické
stavy u ľudí, sú komplexné vývojové poruchy spojené s bolesťou. Tak CM ako aj SM sú
diagnostikované stále častejšie, čiastočne vďaka zvýšenej dostupnosti zobrazovania
magnetickou rezonanciou vo veterinárnej medicíne. Výskum v posledných dvoch desaťročiach
sa zameriaval predovšetkým na jeho patofyziológiu súvisiacu s preplnením fossa cranii
caudalis (22). Novšie charakteristiky CM/SM zahŕňajú brachycephaliu so znížením kostnej
hmoty a posunom nervového tkaniva zahŕňajúci celý mozog a kraniocervikálne spojenia (2).

Malformácia podobná Chiari (CM)
Najbežnejším prejavom CM je vývoj dutín naplnených tekutinou v mieche, ktoré je možné
ľahko kvantifikovať. Psy so symptomatickou CM bez SM majú zníženú spodinovú časť tylovej
kosti, zvýšenú lebkovú jamu s chýbajúcim tkanivom, pričom mozoček je invaginovaný pod
tylovými hrboľmi, bez narušenia mozgovomiechového kanála. V širšom zmysle sa teda CM
môže opísať ako akékoľvek narušenie lebky a kraniocervikálneho spojenia, ktoré ohrozuje
nervové tkanivo a cirkuláciu mozgovomiechového moku (6). Etiológia CM je multifaktoriálna,
potenciálne zahŕňa geneticky ovplyvnené, pre plemeno špecifické abnormality v kostrových aj
nervových zložkách. K plemenám výrazne vnímavým patrí Cavalier King Charles Spaniel
(CKCS), ale CM bola opísaná aj u Pudlov a Maltézkeho psa (16, 13). Pretože príčinná súvislosť
medzi konkrétnymi morfologickými zmenami a SM alebo klinickými príznakmi nie je
dokázaná, CM by sa mohla považovať za brachycephalický obštrukčný syndróm miechového
kanála ako za jedinú malformáciu.

Sekundárna syringomyelia (SM)
Sekundárna syringomyelia (SM) je porucha cirkulácie mozgovomiechového moku (CSF) a (8,
9). SM, podobne ako Chiari-podobná malformácia je bolestivá dedičná porucha bežná u psov
brachycephalického typu (14, 15, 23). SM môže byť asymptomatická a u plemena Cavalier
King Charles Spaniel (CKCS) má vysokú prevalenciu (2, 3, 10). Psy so symptomatickou SM
môžu mať tiež neurologické prejavy ako je skolióza, slabosť a bolesť, ktoré odrážajú
poškodenie miechy. Terminológia a definície CM a SM u psov nie sú iba variabilné, ale niekedy
aj kontroverzné (8). Termíny zahŕňajú: malformáciu Arnolda Chiariho ako s ľudským
analógom; tylovú hypopláziu, založenú na oneskorenom vývoji častí tylovej kosti (22) a
syndróm kaudálnej tylovej malformácie (23). Variabilná asociácia mozgovej hernie a
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kraniocervikálnych abnormalít, znamená prítomnosť ďalších anatomických abnormalít
spojených s CM. Nedávna charakterizácia CM / SM zahŕňa celý mozog, nielen kaudálnu
lebkovú jamu a kraniocervikálne spojenie (kostné štruktúry obklopujúce spojenie medzi
medulla oblongata a miechou (18, 27). CM, uvádzaná v tomto prehľade, je hodnotená ako
malformácia lebky a kraniocervikálneho spojenia, ktorá ohrozuje nervové tkanivo a / alebo
narušuje cirkuláciu mozgovomiechového moku, čo môže následne viesť k SM (8).

Anatomické abnormality u psov s CM a sekundárnou SM
Doteraz sa uskutočnil značný počet výskumov s cieľom porozumieť vzťahom medzi CM a
SM. Zaznamenávali sa zmeny objemu a / alebo rozmery lebky a kraniocervikálneho spojenia
psov s, alebo bez CM / SM. V prehľade uvádzame najčastejšie morfomertrické zmeny:
• Kaudálna lebková jama bola znížená u jedincov s SM (1, 5, 10, 21).
• Cerebelárny objem bol väčší v CKCS s CM / SM (22) a pozorovali sa abnormálny u psov s
CM / SM (11, 17).
• U psov postihnutých SM (2, 3, 5, 12) došlo k zmenám v stavbe nervového tkaniva. Zistil sa
výrazný rozdiel medzi mozočkom a mozgovým kmeňom (24).
• Objem žilového sínusu vo fossa cranii caudalis bol znížený v CKCS s CM / SM, v
porovnaní so psami s CM (9), znížená bola báza lebky a zúžený foramen jugulare (18).
• Tok CSF bol narušený u psov s CM / SM (10), čo by mohlo viesť k nesúladu
v načasovaníarteriálnych a CSF pulzných vĺn (7).
Abnormality kraniocervikálnych spojení nezobrazujú vývoj alebo zhoršujúce sa klinické
príznaky SM, ale môžu k nim prispievať.
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Súhrn
Cieľom práce bolo sledovať vplyv uhlíkových nanorúrok (MWCNT – multiwalled carbon
nanotubes) v kompozitných substrátoch zložených z MWCNT (0,8 %) a tetrakalcium
fosfát/monetitového cementu (TTCPMH) na osteoblastické a fibroblastické myšacie bunky in
vitro. Cytotoxicita bola stanovená pomocou MTS testu a flurescenčným farbením živých
a mŕtvych buniek a farbením akridínovou oranžovou. Pozorovali sme, že extrakt nanorúrok
nebol voči bunkám toxický. Kontaktná cytotoxicita kompozitných substrátov po 72 hodinách
kultivácie buniek nám potvrdila cytotoxické vlastnosti povrchov kompozitov spôsobené
pravdepodobne ihlicovitými hydroxyapatitovými časticami vytvorenými počas kultivácie na
povrchoch kompozitných vzoriek.
Kľúčové slová: cytotoxicita, MWCNT, cement, osteoblasty, fibroblasty

Summary
The aim of this work was to study the effect of carbon nanotubes (MWCNT) in composite
substrates composed of MWCNT (0.8%) and tetracalcium phosphate/monetite cement
(TTCPMH) on osteoblastic and fibroblastic murine cells in vitro. Cytotoxicity was determined
by MTS assay and fluorescent staining of live and dead cells and acridine orange staining. We
observed that the nanotube extract was not toxic to cells. The contact cytotoxicity of composite
substrates after 72 hours of cell culture confirmed the cytotoxic properties of composite surfaces
caused probably by needle-shaped hydroxyapatite particles formed during cultivation on the
surfaces of composite samples.
Key words: cytotoxicity, MWCNT, cement, osteoblasts, fibroblasts
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Úvod
Uhlíkové nanorúrky (CNT) sa vyznačujú množstvom atraktívnych vlastností a sú široko
používané napr. ako nosiče liekov, biosenzory, palivové články. Sú inertné, stabilné, vysoko
odolné a ťažko degradovateľné. Určité obavy ohľadom ich medicínskeho patologického
potenciálu sú namieste, keďže vzhľadom k ich ihlicovitej, ostrej štruktúre a vysokej odolnosti
sa predpokladá, že môžu vyvolávať patogenitu podobnú azbestu, ak sú vdychované (1, 2, 3).
CNT majú veľmi dobrú kompatibilitu s kostným tkanivom, zlepšujú hojenie kostného tkaniva
a po implantácii do tibiálneho defektu u myši boli plne integrované v kostnom tkanive (4).
Kalcium fosfátové biomateriály vo forme keramiky, biocementov alebo kompozitov sa už
dlhodobo používajú na reparáciu kostných defektov. Biocementy sú charakterizované nižšou
mechanickou pevnosťou a krehkosťou pri zaťažení, na druhej strane vynikajú excelentnými
biologickými vlastnosťami (biokompatibilita, osteoindukcia, bioresorpcia). Zlepšenie ich
mechanických vlastností je možné dosiahnuť prídavkom polymérnych vláken alebo
anorganických materiálov. Prídavok CNTs do biocementov predstavuje sľubný príklad
zlepšenia ich mechanických vlastností. Možnú cytotoxocitu finálnych kompozitov je
nevyhnutné posúdiť pred ich finálnym použitím. Zlepšenie mechanických vlastností
biocementov, konkrétne tlakovej a ohybovej pevnosti bolo pozorované s prídavkom CNT
(1%) (5, 6). Prídavok MWCNTs (CNT) a bovinného sérového albumínu do β-trikalcium
fosfáto/monetitového

injektovateľného

cementu

ovplyvňoval

pozitívne

morfológiu

hydroxyapatitových kryštálov v kompozite, pričom kompozit vykazoval vysoké hodnoty
tlakovej pevnosti (7).
Cieľom práce bolo vyhodnotiť kontaktnú cytotoxicitu kompozitov MWCNT/tetrakalcium
fosfát/monetit po nasadení myšacích bunkových kultúr na ich povrchy a zaznamenať tak
rozdiely v toxicite v závislosti od pridania CNT .

Materiál a metódy
Tetracalcium fosfát (Ca4(PO4)2O, TTCP) bol pripravený metódou opísanou v práci Medvecky
a kol. (8). K zmesi TTCP boli pridané MWCNT v koncentrácii 0.8 hm.%. Finálne kompozity
boli pripravené pod tlakom 50 MPa do peletového tvaru (6 mm D × 0.5 mm H) a dané do PBS
pufru pri 37 °C počas 7 dní. Substráty boli vysušené pri 90 °C počas 2 h and sterilizované
v autokláve. L929 fibroblasty a MC3T3E1 osteoblasty (ECACC, Salisbury, UK) boli použité
pre in vitro testovanie. Cytotoxicita extraktov bola stanovená v súlade s EN ISO 10993 - 5:2009
pomocou L929 fibroblastov MWCNT extrakty boli pripravené po inkubácii MWCNT
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v kultivačnom médiu (1 g MWCNT/100 mL DMEM) pri 37 °C počas 24 h. Po premixovani
vortexom a centrifugácii pri 10,000 rpm počas 5 min, bol supernatant prefiltrovaný cez sterilný
filter (PVDF, 0.22 µm) a extrakt bol aplikovaný na predkultivované fibroblasty počas ďalších
24 hodín. Cytotoxicita extraktov bola vyhodnotená komerčným proliferačným testom (Cell titer
96 aqueous one solution cell proliferation assay, Promega, USA). V prípade cementových
biokompozitov s CNT a bez CNT bola k sterilným substrátom uloženým v jamkách 96jamkovej platne (cellGrade, Brand) pridaná suspenzia buniek (L929) o koncentrácii 1.0 × 104
/100 µl/1 substrát v kultivačnom médiu DMEM pričom kultivácia trvala 4 a 72 h. Rovnakým
postupom bola pripravená aj kultivácia osteoblastov na povrchoch cementov. Bunky
kultivované priamo v kultivačnej jamke bez substrátu boli považované za negatívnu kontrolu.
Hustota buniek, ich distribúcia a morfológia na substrátoch bola vizualizovaná pomocou
acridínovej oranžovej (AO, fibroblasty) a fluorescenčným farbením živých a mrtvých buniek
(fluorescein diacetát/propidium jodid) (osteoblasty) pomocou invertovaného fluorescenčného
mikroskopu (Leica DM IL LED, modrý filter). Proliferácia buniek bola vyhodnotená testom
Cell titer 96 aqueous one solution cell proliferation assay.

Výsledky
MWCNT extrakty neboli cytotoxické, nakoľko bola stanovená 98 ± 8% viabilita buniek
v porovnaní s negatívnou kontrolou (Obr. 1). Z porovnania hustoty naadherovaných buniek na
povrchoch cementov vyplýva veľmi dobrá počiatočná adherencia buniek počas prvých štyroch
hodín po nasadení na oboch typoch cementov. Dobrá proliferácia fibroblastov s vysokou
hustotou živých buniek na TTCPMH cemente po 72 hodinovej kultivácii je ukázaná na Obr.
2c. Na MWCNT cemente však neboli pozorované živé a zdravé bunky po 72 hodinách.
Mikroskopicky boli zaznamenané len zvyšky mŕtvych fibroblastov vo forme štíhlych
vláknitých deformovaných objektov (Obr. 2d). SEM snímky (Obr. 3) taktiež dokumentujú
dobrú adherenciu buniek s viditeľnými filopódiami
poškodených

na TTCPMH vzorkách a zvyšky

a deformovaných buniek neschopných proliferovať na MWCNT cemente.

Z výsledkov testovania cytotoxicity vyplýva, že bunky kultivované na TTCPMH cementoch
vykazovali 60 % proliferáciu voči negatívnej kontrole, pričom MWCNT kompozity sa
vyznačovali silným cytotoxickým potenciálom (nulová viabilita buniek) (Obr. 1). Výsledky
z MTS testovania cytotoxicity sú v úplnom súlade s výsledkami z mikroskopického
pozorovania. Keďže kalcium fosfátové cementy sa používajú v ortopédii pri hojení kostného
tkaniva, vplyv MWCNT kompozitov na osteoblasty kultivované na povrchov cementov bol
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posúdený pomocou farbenia živých a mŕtvych buniek (Obr. 4). Približne rovnaká hustota
osteoblastov bola po štyroch hodinách počiatočnej adherencie buniek zaznamenaná u obidvoch
typoch cementov (Obr. 4a, b). K dramatickej zmene došlo po 48 hodinách kultivácie na
MWCNT kompozitoch, kde boli pozorované mŕtve bunky, pričom živé osteoblasty boli
pozorované len na TTCPMH vzorkách (Obr. 4c, d). MWCNT cement s prídavkom 0.8 hm.%
nanorúrok vyvoláva silnú kontaktnú in vitro cytotoxicitu spôsobenú pravdepodobne
významnými zmenami v povrchovej textúre cementu pridaním nanorúrok.

Obr. 1 Relatívna proliferácia fibroblastov v jamkách s extraktom TTCPMH, extraktom MWCNT, fibroblasty
kultivované na povrchu TTCPMH cementu po 72 hod. A 9 dňoch a fibroblasty kultivované na kompozitnom
MWCNT cemente po 72 hod.

Obr. 2 Distribúcia a morfológia fibroblastov kultivovaných na povrchoch TTCPMH cementov po 4 hod (a) a 72
hod (c); na povrchoch kompozitov s MWCNT po 4 hod (b) a 72 hod (d). Farbenie akridínová červená.
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Obr. 3 Morfológia fibroblastov na TTCPMH povrchoch (a) a na kompozitoch s MWCNT (b)
po 72 hod kultivácii SEM

Obr. 4 Morfológia osteoblastov na TTCPMH povrchoch po 4 hod (a) a 48 hod (c); osteoblasty na kompozitoch
s MWCNT po 4 hod (b) a po 48 hod (d). Farbenie živých/mŕtvych buniek

Diskusia
Je známe, že povrchová textúra kalcium fosfátov ovplyvňuje rast, proliferáciu a viabilitu buniek
na ich povrchoch. Zmena v morfológii nanohydroxyapatitových častíc zo sférických na
ihlicovité vyvoláva až 50 % redukciu v proliferácii buniek (9). Taktiež bolo pozorované
potlačenie proliferácie buniek na nanoihlicovitých a nanovláknitých povrchoch, pričom dobré
podmienky pre bunky boli pozorované na hladkých a väčších plochách častíc (10). Z vyššie
uvedených skutočností je možné predpokladať, že cytotoxicita kompozitov TTCPMH/
MWCNT bola ovplyvnená nedostatočným rozptýlením nanorúrok v mikroštruktúre cementu a
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tvorbou veľmi tenkých ihličkovitých častíc hydroxyapatitu orientovaných kolmo k aktívnemu
povrchu kompozitnej vzorky.

Záver
V tejto štúdii bola analyzovaná in vitro cytotoxicita extraktov MWCNT a kontaktná
cytotoxicita tetrakacium fosfát/ monetitu / MWCNT kompozitných biocementov pomocou
myšacích fibroblastov a osteoblastov. MWCNT extrakt nevykazoval cytotoxické vlastnosti.
MTS test a živé/mŕtve farbenie buniek potvrdilo silnú kontaktnú cytotoxicitu MWCNT
kompozitných

cementov obsahujúcich 0,8 hm.% nanorúrok nezávisle od typu buniek.

Fluorescenčná mikroskopia preukázala prítomnosť mŕtvych fibroblastov a osteoblastov na
povrchu kompozitov po 72 hodinách kultivácie. Pôvod cytotoxického účinku je potrebné
hľadať v povrchovej textúre kompozitu tvorenej z ihlicovitých častíc hydroxyapatitu so
špecifickou orientáciou nanorúrok k povrchu kompozitných substrátov.
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Summary
GPx8 is today the least studied representative of number of glutathione peroxidases. GPx8 is a
mammalian heteromeric cysteine-rich glutathione peroxidase (GPx), contained in the
endoplasmic reticulum membrane. It has a similar structure and functions with other members
of the family of glutathione peroxidases (GPxs). This enzyme is transcriptionally regulated by
HIFα and modulates the growth factor signalling in HeLa cells. Numerous studies show an
increase in the level of different types of GPxs in tumour tissues and affected lymph nodes, as
well as expression of the GPx genes in cancer cells. But at the same time little is known about
the role of the oxidative stress in the metastatic lymph nodes. It has been described in the
colorectal cancer cells that the increase of intracellular reactive oxygen species (ROS) is firstly
associated with cell growth and invasion.
GPxs are the group of enzymes, which are involved in catalysing of H2O2 and organic
hydroperoxides reduction to water and corresponding alcohols and play role in protecting of
organism from oxidative stress. Nowadays this group includes eight learned representatives
(GPx1 - 8), and GPx8 is the least studied of them. GPx8 is a mammalian heteromeric cysteinerich GPx, contained in the endoplasmic reticulum membrane, where it plays a role in controlling
redox status by preventing the spill of H2O2 (1). It has the otherwise conserved glutamine in the
catalytic tetrad exchanged by serine and lacks a resolving cysteine in the cysteine-block (2).
GPx8 is involved from a branch of monomeric GPx4 (phospholipid hydroperoxide GPx). As
GPx8 has the hydrophobic region, it is ER-signalling peptide is atypical, because of the Nterminal part, presented in the maturation of GPx8. So, it is predicted as the type I
transmembrane protein. (3). Also GPx8 is known like the lung-abundant enzymes. In this case
it is similar with GPx3. It increases during influenza pneumonia and recovered when tissue
started to recover (2). As well, was opened, that GPx8 is enriched in mitochondria-associated
membranes regulates Ca2+ storage and fluxes. Interesting, that GPx7 doesn’t share these
properties (4).
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One of the latest studying of GPx8 showed, that mice lacking the oxidative stress sensor GPx8
are more susceptible to colitis and endotoxic shock and exhibit reduced richness and diversity
of the gut microbiome. One of the way of GPx8 protecting against colitis is the decreasing of
caspase‐4/11 (receptors for cytoplasmic lipopolysaccharide in human and mice respectively).
In the same study, but in patients with ulcerative colitis was showed, that in inflamed intestinal
biopsies the level of GPx8 in macrophages of colon tissue was reduced, and the level of caspase4/11 was increased. In this case could be suggested, that GPx8 acts as a negative regulator by
down‐regulating caspase‐4 activation and protecting against colitis (5). As well was interesting,
that the level of GPx7 did not change in any group. Induction of GPx8 expression by hypoxiainducible factor (HIF) reduces proliferative signalling during hypoxia and/or receptor tyrosine
kinases (RTK) - signalling, which contributes to oncogenesis (6). But the role of GPx8 in the
cancerogenesis and metastases formation is still unknown.
Based on our results as well as based on research about GPx8 in colitis one may assume, that
GPx8 could be consider as a new prognostic marker and marker for disease detection in colon.

Fig. 1 Healthy colon tissue. Immunohistochemical staining by antibodies against GPx8 (primary rabbit
polyclonal antibody #orb183909, Biorbyt, USA) show high expression of GPx8 in apical parts of cylindric
epithelium (brown colour).
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Súhrn
ABiopolymérne kompozitné materiály umožňujú vytvoriť optimálne prostredie pre regeneráciu
chondrálnych a osteochondrálnych defektov kĺbovej chrupky, ktorej prirodzený regeneračný
potenciál je nízky. V experimentálnej štúdii sme použili 8 oviec, ktorým sme v mediálnej časti
kladky a na mediálnom kondyle stehnovej kosti vytvorili arteficiálny defekt (6 x 3 mm) a
Kirschnerovým drôtom boli následne vytvorené 3-4 návrty do spongióznej vrstvy. Defekt bol
následne u 6 oviec vyplnený testovaným implantátom na báze chitosanu. Kvalitu
novovytvoreného tkaniva v mieste defektu kladky stehnovej kosti sme pozorovali po 6
mesiacoch od implantácie pomocou histologických skórovacích systémov O´Driscoll a Pineda.
Histologicky malo novovytvorené tkanivo znaky hyalínnej chrupky, avšak kvalita tkaniva
nebola vo všetkých vzorkách jednotná. Z pohľadu porovnania kvality regenerátu v mieste
implantovaného biomateriálu s defektom ponechaným na spontánne hojenie, sme pozorovali
vyššiu kvalitu hojenia u defektov ošetrených implantáciou biomateriálu. Testovaný biomateriál
na báze chitosanu je nádejným biopolymérnym kompozitom pre ošetrenie chondrálnych a
osteochondrálnych defektov traumatického charakteru. Materiál má potenciál pre ďalšie
klinické testovanie v ortopedickej oblasti humánnej medicíny.
Kľúčové slová: animálny model, biomateriál, chrupka, regenerácia

98

Summary
The biopolymer composites allow to create an optimal environment for regeneration of
chondral and osteochondral defects of articular cartilage, where natural regeneration potential
is low. We used 8 sheep in the experimental study. In the medial part of trochlea and on the
medial condyle of the femur we created an artificial defect (6 x 3 mm) and subsequently using
the Kirschner wire were created 3 or 4 drill holes into the spongy layer. The defect was
subsequently filled with the tested chitosan-based implant in 6 sheep. The quality of the newly
formed tissue of the femoral trochlea defect site was observed 6 months after implantation using
histological scoring systems O´Driscoll and Pineda. Histologically, the newly formed tissue
had features of hyaline cartilage, but tissue quality was not uniform across all samples. In view
of comparing the quality of the regenerate at the site of the implanted biomaterial with the defect
left for spontaneous healing, we observed a higher quality of healing in defects treated by
implantation of the biomaterial. The chitosan-based biomaterial tested is a promising
biopolymer composite for the treatment of chondral and osteochondral defects of traumatic
nature. The material has the potential for further clinical testing in the orthopaedic field of
human medicine.
Key words: animal model, biomaterial, cartilage, regeneration

Úvod
Chrupka je špecializovaným druhom väzivového tkaniva, v ktorom medzibunková hmota
nadobúda pevnú konzistenciu. Táto hmota zabezpečuje chrupke pružnosť, čím môže vzdorovať
mechanickému namáhaniu bez trvalej deformácie (10). Vlastnosti hyalínnej chrupky sú výzvou
pre vedeckých pracovníkov, a to vďaka jej avaskulárnej povahe a obmedzenej schopnosti
regenerácie. Poškodenie chrupky zranením alebo jej opotrebovanie v priebehu života prináša
pacientovi vážne následky súvisiace najmä s degradáciou hyalínnej chrupky a následným
vznikom osteoartritídy. Jedná sa o jednu z hlavných príčin významnej bolestivosti, invalidity a
obmedzenia pohyblivosti pacienta (8). Osteoartritída postihuje približne 3,3 – 3,6 % populácie
a spôsobuje mierne až ťažké postihnutie 43 miliónom ľudí po celom svete (1). Pri pokusoch o
regeneráciu alebo opravu kĺbovej chrupky, vedci a chirurgovia vyvinuli viaceré metódy,
ktorých cieľom je vytvorenie a obnova funkcie hyalínnej chrupky. Terapeutické možnosti sa
pri traumatickom poškodení kĺbovej chrupky alebo jej degeneratívnych zmenách delia na
symptomatickú liečbu (protizápalové lieky, intraartikulárne injekčné podanie kortikosteroidov
alebo plazmy bohatej na krvné doštičky), chirurgické ošetrenie defektov chrupky (mikronávrty,
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mozaikoplastika, implantácia chondrocytov) a ošetrenie defektov pomocou vykultivovaných a
vydiferencovaných dospelých chondrocytov alebo kmeňových buniek, ktoré sú nasadené na
matricu v kombinácii s vytvorením prirodzeného prostredia pre správne fungovanie chrupky
(6). Bohužiaľ, výsledkom je zatiaľ len novovytvorené fibrokartilaginózne tkanivo - fibrózna
chrupka. Pre zlepšenie výsledkov regenerácie kĺbovej chrupky je tkanivové inžinierstvo
aktívnou vedeckou oblasťou, v ktorej sa pri neskorších štádiách predklinického testovania
používajú veľké animálne modely – ovce, kozy, svine (7).

Materiál a metódy
Biomateriál
Jedná sa o kompozitný biopolymérny materiál na báze chitosanu (CHIT) a biopolymérneho
esteru (polyhydroxybutyrát; PHB), ktorý bol vyvinutý na pracovisku Ústavu materiálového
výskumu SAV v Košiciach. Je netoxický už priamo svojimi zložkami a spôsob jeho prípravy
vylučuje aplikáciu toxických organických rozpúšťadiel. Systém je jedinečný tým, že je
sterilizovateľný štandardným postupom, nevyžaduje žiadne dodatočné rastové faktory a
cytokíny a je aplikovateľný v acelulárnej forme (bez autológnych kmeňových buniek alebo
chondrocytov pacienta). PHB/CHIT biomateriál bol pripravený podľa metodiky Medvecký a
kol. (2014). Mikroštruktúra biomateriálu bola sledovaná pomocou skenovacieho elektrónového
mikroskopu (FE SEM JEOL7000). Jedná sa o kompozitný biopolymérny materiál na báze
chitosanu a biopolymérneho esteru, ktorý je netoxický už priamo svojimi zložkami a spôsob
jeho prípravy vylučuje aplikáciu toxických organických rozpúšťadiel. Systém je jedinečný tým,
že je sterilizovateľný štandardným postupom, nevyžaduje žiadne dodatočné rastové faktory a
cytokíny a je aplikovateľný v acelulárnej forme (bez autológnych kmeňových buniek alebo
chondrocytov pacienta).
Zvieratá
V experimente bolo použitých 8 oviec (samíc) plemena Merino, vo veku 2 rokov a priemernej
hmotnosti 60 kg. Zvieratá pochádzali zo schváleného chovného zariadenia PD Agro
Michalovce. Po karanténnom období v trvaní dvoch týždňov, bol na experimentálnych
zvieratách vykonaný chirurgický zákrok spojený s traumatickým poškodením kĺbovej chrupky
a implantáciou pripraveného biomateriálu. Zvieratám bola počas celej doby ustajnenia
poskytovaná štandardná starostlivosť a boli splnené všetky požiadavky chovu vyžadované pre
daný druh zvieraťa. Zvieratá mali voľný prístup k vode a krmivu. Modelové zvieratá boli
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schválené pre daný typ experimentu Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, s číslom
schváleného projektu 3508/17-221.
Chirurgická manipulácia s biopolymérnymi kompozitmi
Chirurgický zákrok bol vykonaný na ovciach v celkovej anestéze s monitorovaním životne
dôležitých funkcií. Ľavý kolenný kĺb bol sprístupnený z ľavej laterálnej strany. Rez bol vedený
od mediálneho patelárneho väzu distálne k tibiálnej drsnatine, kolenný kĺb bol následne
sprístupnený nad záťažovou plochou mediálneho kondylu stehnovej kosti. Porušilo sa
subkutánne väzivo a povrchová fascia. Pri flexii kolenného kĺbu a čiastočnej luxácii kolennej
kosti, sa v mediálnej časti kladky a na mediálnom kondyle stehnovej kosti vytvoril použitím
negatívnej frézy, lyžičky a oblúkovitého dláta arteficiálny defekt s priemerom 6 mm a hĺbkou
3 mm. Kirschnerovým drôtom boli následne vytvorené 3 – 4 návrty do spongióznej vrstvy za
účelom zaistenia komunikácie s dreňovým priestorom kosti, zdrojom multipotentných
kmeňových buniek. Defekt bol následne vyplnený pripraveným implantátom (6 mm priemer; 3
mm hrúbka). Za účelom optimalizovania kongruencie plochy kladky a kondylu, bolo miesto
defektu povrchovo zahladené. Nasledovala laváž, sutura kapsuly, fascie, podkožia a nakoniec
kože. Experimentálnu skupinu tvorilo 6 zvierat, ktorým bol vytvorený defekt chrupky vyplnený
pripraveným biomateriálom. Ako kontrola bola použitá protiľahlá, laterálna časť kladky resp.
laterálny kondyl operovaných zvierat, kde defekt chrupky nebol vyplnený biomateriálom. U
dvoch oviec pre účely histologického porovnania vzoriek bol vytvorený osteochondrálny defekt
bez jeho následného vyplnenia biomateriálom.
Histologické vyšetrenie
Z miesta vyhojeného defektu kladky ako aj z protiľahlej, pôvodnej, nepoškodenej časti kladky
(kontrola) bola po CT a MR vyšetrení odobratá vzorka pre histologické spracovanie pomocou
osteochondrálneho odberového kitu (6 mm; OATS, Arthrex, USA). Vzorky boli fixované v 10
% neutrálnom formalíne. Vzorky boli zaliate do parafínu (Paraplast Plus, Sigma Aldrich, USA)
a rezané na rotačnom mikrotóme (7 µm; Leica RM2244) pre ďalšie histologické spracovanie.
Pomocou histologického skórovacieho systému Pineda a O´Driscoll bola vyhodnotená kvalita
novovytvoreného tkaniva v mieste defektu traumaticky poškodenej kĺbovej chrupky.
O’Driscoll histologický skórovací systém
Pre porovnanie výsledkov v experimente bol použitý O´Driscoll skórovací systém, ktorý
obsahuje širšie spektrum sledovaných parametrov novovytvoreného tkaniva v mieste defektu
chrupky, ako skórovací systém Pineda. Pre stanovenie kvality novovytvorenej kĺbovej chrupky
boli v experimente sledované nasledujúce parametre: (1) bunková morfológia, (2) afinita
extracelulárnej matrix k farbeniu Safranin O, (3) pravidelnosť povrchu, (4) integrita štruktúry
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novovytvoreného tkaniva, (5) prepojenie s okolitou kĺbovou chrupkou, (6) hypocelularita, (7)
zhlukovanie chondrocytov, (8) hrúbka chrupky a (9) sledovanie degeneratívnych zmien v
okolitej chrupke. Celkový počet bodov v tomto skórovacom systéme sa pohyboval v rozmedzí
0 (žiadne známky regenerácie chrupky) až 24 bodov (kompletná regenerácia chrupky).
Maximálny počet bodov pre každý parameter bol 2-4 body (9).
Pineda histologický skórovací systém
Pre stanovenie kvality novovytvorenej kĺbovej chrupky v mieste jej traumaticky vytvoreného
defektu, bol v experimente použitý Pineda histologický skórovací systém. V rámci systému boli
hodnotené štyri parametre: (1) vyplnenie defektu, (2) rekonštrukcia osteochondrálneho
spojenia, (3) farbenie extracelulárnej matrix a (4) bunková morfológia. Celkový počet bodov v
skórovacom systéme sa pohybuje v rozmedzí 0 (kompletná regenerácia) až 14 bodov (žiadna
regenerácia), pričom maximálny počet bodov pre každý parameter bol 2-4 body (9). Pre
štatistické vyhodnotenie výsledkov bol použitý štatistický program GraphPad Prism 6.0 (oneway ANOVA, p≤ 0.05).

Výsledky
Skórovací systém podľa O´Driscolla podrobnejšie zobrazuje, na základe viacerých
hodnotiacich bodov, schopnosť regenerácie chrupkového tkaniva experimentálnych zvierat po
aplikácii testovaného biomateriálu. Skórovací systém považuje zisk 24 bodov za znak úplnej
regenerácie tkaniva a naopak, nízky počet bodov je znakom tkanivovej reparácie. Celkový
počet bodov pridelený jednotlivým vzorkám tkaniva pochádzajúceho z experimentálnych
zvierat neodhalil výrazné rozdiely v regeneračnej schopnosti chrupkového tkaniva.
Novovytvorené tkanivo z oviec č. 2, 3 javilo veľmi dobrú regeneračnú schopnosť
novovytvoreného chrupkového tkaniva v mieste experimentálne vytvoreného defektu. Tkanivo
pochádzajúce z ovce č. 1 vykazovalo slabšiu regeneračnú schopnosť, nakoľko sme v
hodnotenom tkanive pozorovali výskyt fibrózneho väziva, taktiež prítomnosť horizontálnej
laminácie tkaniva, hypocelulárnych úsekov, zhlukovanie chondrocytov, a tiež nerovnomernú
hrúbku vytvoreného tkaniva v celom rozsahu. V prípade ovce č. 4 sme pozorovali rovnako
slabú regeneračnú schopnosť novovytvoreného tkaniva, jeho histologická štruktúra nebola
jednotná, v povrchovej zóne sme pozorovali zhluky chondrocytov, striedajúce sa s acelulárnymi
miestami (Obr. 1).
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Obr. 1 Vyhodnotenie kvality novovytvorenej chrupky pomocou histologického skórovacieho systému
O´Driscoll; červená farba - defekt kĺbovej chrupky bez výplne po 6. mesiacoch od implantácie; čierna farba defekt kĺbovej chrupky vyplnený biomateriálom po 6. mesiacoch od implantácie.

Skórovací systém podľa Pinedu sme použili ako základný hodnotiaci systém pre určenie stupňa
vyhojenia defektu chrupkového tkaniva. Tento systém považuje za úplnú regeneráciu tkaniva
zisk čo najnižšieho počtu bodov za parameter. Naopak, zisk vyššieho resp. maximálneho počtu
bodov (14 bodov) je považovaný za reparáciu tkaniva. Na základe hodnotenia skórovacím
systémom podľa Pinedu sme u ovce č. 1 a č. 4 pozorovali slabšiu regeneračnú schopnosť
novovytvorenej chrupky, naopak u ovce č. 2 a č. 3 sme pozorovali na základe bodového
hodnotenia veľmi dobrú regeneračnú schopnosť chrupkového tkaniva. V prípade vyhojeného
defektu chrupky bez výplne biomateriálom, skórovací systém vykazoval vyššie hodnoty
jednotlivých parametrov, čo poukazuje na slabú regeneračnú schopnosť novovytvoreného
tkaniva. Najčastejšie pozorovanými javmi skórovacím systémom podľa Pinedu bola redukcia
farbenia a bunková morfológia (kombinovaný výskyt hyalínnej a fibróznej chrupky; Obr. 2).

Obr. 1 Vyhodnotenie kvality novovytvorenej chrupky pomocou histologického skórovacieho systému Pineda;
červená farba - defekt kĺbovej chrupky bez výplne po 6. mesiacoch od implantácie; čierna farba - defekt kĺbovej
chrupky vyplnený biomateriálom po 6. mesiacoch od implantácie.
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Pri porovnaní oboch skórovacích systémov boli dosiahnuté podobné výsledky, i keď hodnotiace
systémy majú opačný bodovací charakter. Ovce č. 2 a 3 vykazujú pri porovnaní oboch systémov
veľmi dobrú regeneračnú schopnosť chrupkového tkaniva. Ovca č. 1 vykazovala slabšiu
regeneračnú schopnosť v porovnaní s ovcou č. 2 a 3. Najslabšiu regeneračnú schopnosť
vykazovala ovca č. 4, ktorej regeneračná schopnosť novovytvoreného chrupkového tkaniva sa
približovala vyhojeniu defektu chrupky v skupine zvierat bez použita biomateriálu. V prípade
vyhodnotenia procesu hojenia defektu chrupky bez výplne biomateriálom, obidva skórovacie
systémy vyhodnotili novovytvorené tkanivo ako tkanivo s najnižšou regeneračnou
schopnosťou, teda vyhojenie defektov chrupky viedlo k reparácii tkaniva (Obr. 3).

Obr. 3 Porovnanie hodnotenia regenerácie chrupky pomocou histologických
skórovacích systémov O´Driscoll a Pineda.

Diskusia
Skórovací systém Pineda je klasifikovaný ako základný systém hodnotenia, pretože nesie
najviac 5 hodnotiacich parametrov. Na druhej strane, skórovací systém O’Driscoll predstavuje
komplexnejší systém, ktorý hodnotí až 9 parametrov vyhojeného tkaniva. Orth a Mardy (2015)
porovnával tieto systémy a zistil, že neexistuje signifikantný rozdiel v reprodukovateľnosti a
spoľahlivosti medzi komplexným a elementárnym skórovacím systémom. Na základe týchto
zistení autori naznačujú, že vyššie spomínané histologické skórovacie systémy predstavujú
relatívne účinný nástroj pre hodnotenie vyhojenej kĺbovej chrupky. Je však dôležité
poznamenať, že komplexné skórovacie systémy poskytujú opisné informácie o povahe alebo
charaktere zregenerovaného tkaniva s ohľadom na bunkové a štrukturálne vlastnosti alebo
104

prítomnosť degeneratívnych zmien (9). Skórovacie systémy O'Driscoll a Pineda tak môžu
výrazne zvýšiť porovnateľnosť informácií a môžu stimulovať konzistentnosť medzi
jednotlivými štúdiami. Histologické skóre predstavuje rozhodujúci výsledok pri predklinickom
a klinickom testovaní regenerácie kĺbovej chrupky. Pokiaľ sa v mieste defektu vytvorí chrupka
„nízkej kvality“, t.j. fibrokartilaginózne tkanivo - fibrózna chrupka, táto situácia môže rokmi
viesť k jej degenerácii. Jedná sa o prechodný typ tkaniva, ktorý nesie znaky hyalínnej chrupky
a spojivového tkaniva. Obsahuje veľmi nízky počet chondrocytov avšak matrix je bohatá na
kolagénové vlákna. Fibrózna chrupka časom nedokáže akceptovať mechanické zaťaženie, čo
je spojené s rizikom vzniku sekundárnej osteoartritídy (2). Kým účinok osteoartritídy na
extracelulárnu matrix chrupky sú dobre známe, v súčasnosti sa v mnohých prípadoch začiatok
tohto ochorenia prejavuje v bezprostrednom okolí chondrocytov. Táto oblasť sa označuje ako
pericelulárna matrix a pravdepodobne slúži ako filter biochemických a biomechanických
signálov pre chondrocyty. Pomáha regulovať metabolickú aktivitu chondrocytov na
environmentálne signály (3). Je tiež dôležité poznamenať, že vyhojenie defektu hyalínnou
chrupkou môže zlyhať ak pretrváva mechanické podráždenie napr. v dôsledku nedostatočnej
výplne defektu. Pre zdravú chrupku je dôležité zloženie extracelulárnej matrix, množstvo
chondrocytov, ich životaschopnosť a zonálne usporiadanie, integrita povrchu, prepojenie
chrupky a kosti, a v neposlednej miere orientácia a organizácia kolagénových fibríl (4).

Záver
Kombináciou modelového zvieraťa, chirurgického postupu a originálneho biopolymérneho
materiálu sme dosiahli vytvorenie novej chrupky, kvalitatívne podobnej pôvodnej chrupke. V
prípade modelových zvierat so spontánnym hojením defektu chrupky prebiehal dlhší čas
hojenia a vyhojený defekt chrupky predstavoval menej kvalitné, len fibrózne tkanivo. V súlade
s publikáciami iných autorov sme pozorovali ako problematickú zónu rozhrania
novovytvorenej chrupky a okolitej chrupky ohraničujúcej regenerovaný defekt. Jedným z
limitov štúdie je tiež okamžité zaťažovanie ošetreného kĺbu, nakoľko nie je možné prakticky
dosiahnuť odľahčovanie končatiny u animálneho modelu ovce. Vzhľadom k tomu, že v našej
štúdii bol použitý nižší počet zvierat, je potrebné pre vyhodnotenie novovytvoreného tkaniva v
mieste defektu kĺbovej chrupky zopakovať experiment a zamerať sa na overenie, resp. získanie
nových informácií testovaného biomateriálu s perspektívou jeho ďalšieho využitia v
podmienkach in vivo.
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Súhrn
Embryotoxický účinok a morfologické zmeny po aplikácii jedu hadov druhu Bitis arietans
dvoch afrických lokalít Cape Town – Južná Afrika (CT) a Lake Nakuru – Keňa (LN) boli
hodnotené pomocou „Chick Embryotoxicity Screening“ Testu (CHEST). Po 120 hodinovej
expozícii jedu hadov druhu B. arietans boli pozorované tri prípady morfologických zmien. Pre
jed hadov druhu B. arietans CT bola stanovená hodnota LD50 = 12,61 μl/embryo a pre jed hadov
druhu B. arietans LN LD50 = 7,966 μl/embryo.
Kľúčové slová: Bitis arietans, embryotoxicita, CHEST

Summary
Embryotoxic effect and morphological changes after administration of venom obtained from
Bitis arietans from two African Locations in Cape Town – South Africa (CT) and Lake Nakuru
– Kenya (LN) were evaluated using Chick Embryotoxicity Screening Test (CHEST). Three
cases of morphological changes were observed after 120-hour exposure to B. arietans venom.
An LD50 of 12.61 μl/embryo was determined for B. arietans CT and LD50
of 7.966 μl/embryo for B. arietans LN.
Keywords: Bitis arietans, embryotoxicity, CHEST
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Úvod
Africký druh Vretenica útočná lat. Bitis arietans z čeľade Viperidae predstavuje jeden
z najjedovatejších druhov rodu Bitis. Hady druhu B. arietans sú známe pomerne agresívnym
spôsobom sebaobrany. V rámci ekosystémov zastávajú funkciu predátora hlodavcov,
no i napriek tomu je druh B. arietans spájaný najmä s negatívami, ktoré vyplývajú z vysokej
miery morbidity a mortality v dôsledku uhryznutí jedincami tohto druhu. Výrazne cytotoxický
charakter jedu vyvoláva rozsiahle poškodenie tkaniva, čo môže viesť k strate prstov či končatín.
Predpokladá

sa,

že

prevažná

väčšina

závažných

uhryznutí

jedovatými

hadmi

v Afrike je zapríčinená práve hadmi druhu B. arietans (1).

Materiál a metódy
Embryotoxický účinok jedu hadov druhu B. arietans pôvodom z dvoch rozličných afrických
lokalít Cape Town – Južná Afrika a Lake Nakuru – Keňa bol sledovaný a hodnotený na modeli
kuracieho embrya použitím CHEST testu. Oplodnené kuracie vajcia boli dovezené
z liaharenského podniku Párovské háje (Nitra). Dovoz a skladovanie vajec pred inkubáciou pri
teplote 15°C.
Hmotnosť
Hadí jed

Koncentrácia (mg/ml)

170 μl jedu

E-2

E-3

E-4

E-5

(mg)
B. arietans (CT)

172

1,72

0,172

0,0172

0,00172

B. arietans (LN)

205

2,05

0,205

0,0205

0,00205

Tab. 1 Koncentráci testovaných jedov

Embryonálny deň
(ED)
0
4

Metodický postup

Špecifikácia postupu

naloženie vajec do inkubátora
aplikácia jedu

• inkubácia pri teplote 37,5 °C a vlhkosti 60%
• vystrihnutie otvoru, aplikácia jedu,
hermetické uzatvorenie otvoru a uloženie
vajec do inkubátora uzatvoreným otvorom
smerom nahor
→ neoplodnené vajcia vyradené z pokusu

9

odber vzorie

• váženie a pitva embryí
• hodnotenie morfologických zmien
• excízia a následné váženie sŕdc a pečení

Tab. 2 Metodický postup
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Po ukončení experimentu nasledovalo štatistické spracovanie zistených hodnôt. Pomocou
štatistickej analýzy boli z hmotností kuracích embryí, embryonálny sŕdc a pečení vypočítané
priemerné hodnoty a stanovená štandardná chyba priemeru (SEM). Na porovnanie zistených
hmotností kuracích embryí, embryonálny sŕdc a pečení bol použitý nepárový Studentov t-test.
Štatisticky významné rozdiely v sledovaných skupinách oproti kontrole sú považované za
signifikantné na hladinách * = p <0,05; ** = p <0,01; *** = p <0,001.

Výsledky
Na základe zistených hodnôt mortality boli použitím tabuľkového procesora Microsoft Excel
stanovené hodnoty LD50 pre oba testované jedy. Pre jed hadov druhu B. arietans lokality Cape
Town bola stanovená hodnota LD50 12,61 μl/embryo, pre jed jedincov z oblasti Lake Nakuru
LD50 7,966 μl/embryo, čo poukazuje na vyššiu mieru mortality a letálneho účinku po aplikácii
jedu hadov druhu B. arietans z oblasti Lake Nakuru.
Pri vyhodnocovaní morfologických zmien je nevyhnuté zohľadniť aj prirodzený výskyt
určitých anomálií, napríklad mikroftalmia jedného alebo oboch očí, kyklopia alebo anoftalmia
(2). Po aplikácii jedu hadov druhu B. arietans CT, E-4 bolo pozorované embryo s chýbajúcim
ľavým okom. Pravé oko bolo na pohľad normálne vyvinuté. Morfologické zmeny boli
zaznamenané aj v skupine, kde bol aplikovaný jed hadov druhu B. arietans LN, E-1.
Jedno embryo malo morfologickú zmenu na pravej hrudníkovej končatine, na ďalšom embryu
boli viditeľné morfologické zmeny hlavy a zobáka. Štatistická analýza hmotností kuracích
embryí, embryonálny sŕdc a pečení poukázala na štatisticky významné rozdiely oproti kontrole
zaznamenané vo všetkých sledovaných skupinách. Okrem troch prípadov (priemerná hmotnosť
embryí a embryonálnych sŕdc CT, E-2 a priemerná hmotnosť embryí LN, E-4), kedy bola
štatistická významnosť ** na hladine pravdepodobnosti p ˂0,01; bola štatistická významnosť
všetkých ostatných testovaných skupín *** na hladine pravdepodobnosti p ˂0,001.

Diskusia
Patomorfologické zmeny a embryotoxický účinok živočíšnych jedov sa stali predmetom
rozličných štúdií. Bol preukázaný teratogénny potenciál niektorých hadích jedov napr. pre
druhy Vipera aspis, Naja nigricollis, Calloselasma rhodostoma alebo Bothrops jararaca
(3, 4, 5). Jed hadov druhu B. arietans obsahuje zložky z rozličných skupín. Disintegríny
Bitistatín, disintegrín izoforma D-2 a izoforma D-3, zinková metaloproteináza-disintegrín BA5A, enzým uvoľňujúci kallidín zo skupiny serínových proteináz, postsynaptický neurotoxín
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Bitanarín zo skupiny fosfolipáz A2, baptidy, hyaluronidázy Hy-1 a Hy-2, pravé lektíny C-typu
CTL a CTL-2, lektínom podobné proteíny C-typu Snaclec, Cystatín, vaskulárny endoteliálny
rastový faktor Barietín, fibrinogenáza Ba100 a ďalšie kvantitatívne menej zastúpené zložky boli
izolované a popísané v rámci rozličných experimentálnych štúdií. Mnohé z týchto zložiek majú
vplyv na kardiovaskulárny systém (7, 8). Z výsledkov štúdie monitorujúcej embryotoxický
vplyv jedu hadov druhu B. arietans štyroch rozličných afrických lokalít na modeli kuracieho
embrya možno stanoviť LD50 = 7,6388 µl/embryo pre jed zástupcov druhu B. arietans z oblasti
Lake Nakurua LD50 = 14,47 µl/embryo pre jed hadov druhu B. arietans lokality Cape Town,
čo bola zároveň najvyššia zistená hodnota LD50 spomedzi všetkých štyroch testovaných jedov
(6). Tieto výsledky naznačujú vyšší embryotoxický potenciál jedu hadov druhu B. arietans
z oblasti Lake Nakuru v porovnaní s jedom jedincov z lokality Cape Town, čo potvrdzujú aj
nami dosiahnuté výsledky.

Záver
Štatisticky významné zmeny v priemerných hmotnostiach embryí, embryonálnych sŕdc
a pečení oproti kontrole boli zaznamenané vo všetkých testovaných skupinách, čo naznačuje,
že jed hadov druhu B. arietans má negatívny vplyv na vyvíjajúce sa embryo.
Boli pozorované tri prípady morfologických zmien po aplikácii jedu hadov druhu
B. arietans v skupinách CT, E-4 (1x) a LN, E-1 (2x). Mortalita vyjadrená ako hodnota LD50
poukazuje na vyššiu embryotoxicitu jedu hadov druhu B. arietans z oblasti Lake Nakuru
v porovnaní s jedom jedincov z lokality Cape Town.
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PRENATÁLNE VYSTAVENIE POTKANOV MIKROVLNNÉMU
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AJ V DOSPELOSTI

PRENATAL EXPOSURE OF RATS TO MICROWAVE RADIATION
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Súhrn
Cieľom práce bolo skúmať vplyv mikrovlnného žiarenia (MWR) pôsobiaceho počas
vnútromaternicového vývinu potkana na proliferáciu a odumieranie buniek v neurogénnej
oblasti čuchového systému, konkrétne v dráhe migrujúcich neuroblastov – rostrálna migračná
dráha (RMS). Samice boli počas celej gravidity ožarované neionizujúcim MWR o frekvencii
2,45 GHz 2 hodiny denne. Po narodení mláďatá prežívali do juvenilného veku alebo do
Mozgy ožarovaných a kontrolných potkanov boli podrobené morfologickej

dospelosti.
analýze.

Proliferujúce

bunky

boli

značené

Ki-67

imunohistochemickou

metódou

a odumierajúce bunky Fluoro Jade-C histochemickú metódou. Kvantitatívna analýza v RMS
juvenilných zvierat ukázala nárast počtu proliferujúcich buniek, ktorý bol sprevádzaný
výrazným zvýšením počtu odumierajúcich buniek. Po dlhodobom prežívaní vplyv prenatálneho
ožarovania sa prejavil znížením proliferačnej aktivity v RMS, pričom odumieranie buniek
ostalo naďalej zvýšené.
Kľúčové slová: mikrovlnné žiarenie, neurogenéza, proliferácia, odumieranie buniek

Summary
The aim of this work was to investigate the effect of the exposure to microwave radiation
(MWR) during intrauterine development of rats on proliferation and cell dying in the olfactory
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neurogenic area, specifically in the pathway of migrating neuroblasts - the rostral migratory
stream (RMS). Female rats were exposed to non-ionization MWR at the frequency of 2.45 GHz
for 2 hours daily throughout pregnancy. After birth, the pups survived to juvenile age or to
adulthood. The brains of irradiated and control animals were subjected to morphological
analysis. Proliferating cells were labeled with Ki-67 immunohistochemical method and dying
cells with Fluoro Jade-C histochemical method. Quantitative analysis of the RMS of juvenile
animals showed an increase in the number of proliferating cells, which was accompanied by
marked increase of cell dying. After long-term survival, the effect of prenatal irradiation was
manifested by decreased proliferation in the RMS, while cell death remained still elevated.
Key words: microwave radiation, neurogenesis, proliferation, cell dying

Úvod
Výsledky experimentálnych štúdií ukazujú, že mikrovlnné elektromagnetické žiarenie (MWR)
predstavuje vážny rizikový faktor pre mozog (1). K obzvlášť citlivým oblastiam mozgu pre
tento typ žiarenia patria neurogénne zóny, kde prebieha tvorba neurónov aj po narodení (2, 3).
Najväčšou neurogénnou oblasťou v mozgu dospelých cicavcov je subventrikulárna zóna
(SVZ). Progenitory SVZ migrujú presne vymedzenou dráhou, tzv. rostrálnou migračnou
dráhou (RMS) do bulbus olfactorius, kde sa diferencujú na interneuróny. Neuroblasty počas
migrácie cez RMS zachovávajú schopnosť proliferácie a časť z nich podlieha bunkovej smrti.
V našej predchádzajúcej štúdii sme potvrdili negatívny vplyv MWR na procesy neurogenézy v
RMS v období dospelosti a v juvenilnom veku (4). Cieľom tejto práce bolo rozšíriť poznatky
o vplyve MWR na postnatálnu neurogenézu po pôsobení žiarenia počas intrauterinného vývinu.

Materiál a metódy
Samice potkanov boli pripustené so samcami a nasledujúce ráno sme vyšetrili vaginálny výter
na prítomnosť spermií. V prípade pozitívneho nálezu sme tento deň považovali za prvý deň
gravidity a samice boli od tohto dňa vystavené MWR spôsobeného pulznými
elektromagnetickými poľami o frekvencii 2,45 GHz každý deň dve hodiny počas celej
gravidity. Kontrolné gravidné samice boli chované v rovnakých podmienkach bez ožarovania.
Po narodení mláďatá prežívali do juvenilného veku (5 týždňov), alebo do dospelosti (75 dní).
Rezy z mozgu boli spracované imunohistochemicky pre značenie proliferujúcich buniek (Ki67), resp. histochemicky pre značenie odumierajúcich buniek (Fluoro Jade-C). Proliferujúce
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bunky sme počítali pomocou softvéru Disector 2.0 a odumierajúce bunky pomocou softvéru
ImageJ 1.8.0_112.

Výsledky
Na základe mikroskopickej analýzy sme zistili, že prenatálne vystavenie potkanov pôsobeniu
MWR ovplyvnilo sledované procesy neurogenézy. Zmeny v proliferácii a odumieraní buniek
v RMS sa líšili v závislosti od doby prežívania po ukončení ožarovania. Výsledky
kvantitatívnej analýzy v RMS juvenilných zvierat ukázali štatisticky významný nárast počtu
proliferujúcich Ki-67 pozitívnych buniek vo všetkých častiach migračnej dráhy. Zvýšená
proliferačná aktivita bola sprevádzaná výrazným zvýšením počtu Fluoro Jade-C pozitívnych
buniek. Kvantitatívna analýza odhalila viac ako dvojnásobný nárast počtu odumierajúcich
buniek oproti kontrolným hodnotám. Naopak, po dlhodobom prežívaní, čiže v dospelosti, vplyv
prenatálneho ožarovania sa prejavil výrazným znížením hustoty proliferujúcich buniek v celom
priebehu RMS. Počet proliferujúcich buniek u 75 dní starých ožarovaných zvierat bol oproti
kontrolným zvieratám štatisticky signifikantne nižší. V skupine dospelých ožarovaných zvierat
odumieranie buniek ostalo naďalej zvýšené, ale menej výrazne ako u juvenilných potkanov.

Diskusia
Neurogénne oblasti mozgu sú obzvlášť ohrozené účinkami elektromagnetického žiarenia (1, 2,
3). V našej prechádzajúcej práci sme zistili, že zmeny v neurogenéze v RMS spôsobené
vystavením dospelých potkanov účinku MWR sú reverzibilné. Po ožarovaní juvenilných
potkanov dlhodobé zmeny sa týkali zvýšeného odumierania buniek v RMS, zmeny
v proliferácii boli nesignifikantné (4). Pri ožarovaní počas prenatálneho vývinu sa vplyv MWR
na proliferáciu a odumieranie buniek prejavil odlišne ako u potkanov vystavených žiareniu
v dospelosti alebo v juvenilnom veku. Zmeny v proliferácii a v odumieraní buniek sa líšili
v závislosti od doby prežívania a boli výrazné aj po dlhodobom prežívaní.

Záver
Naše výsledky naznačujú, že spomedzi životných období, kedy žiarenie pôsobí na zvieratá, sa
ako najcitlivejšie javí obdobie vnútromaternicového vývinu. Zmeny v proliferácii a odumieraní
buniek spôsobené MWR v tomto období sú výrazné a dlhodobo pretrvávajú.
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Súhrn
Foramen Huschke (foramen tympanicum) predstavuje vývojový defekt v prednej časti
spodného

vonkajšieho

zvukovodu,

ktorý

sa

nachádza

posteromediálne

k

temporomandibulárnemu kĺbu. Táto anatomická variácia tympanickej časti os temporale je
výsledkom poruchy normálnej osifikácie počas prvých piatich rokov života. Cieľom tejto štúdie
bolo na základe zobrazovacej metódy CB CT (cone beam CT) vymedziť prevalenciu a
umiestnenie Huschkeho foramenu. Retrospektívne bolo spracovaných 172 CB CT štúdií s
kužeľovým lúčom.
Zaznamenali sme umiestnenie foramen tympanicum a vypočítali sme jeho prevalenciu v
percentách. Foramen tympanicum bol zistený u 22 (12,8%) z 172 pacientov. Jednostranne u 9
pacientov (5,9%) a obojstranne u 13 pacientov (8,2%). V rozmeroch bol axiálny priemer
foramenu 5 mm a stredný sagitálny priemer 2 mm. Foramen tympanicum je nezvyčajná
osifikačná porucha a je dobre preukázateľná pomocou vyšetrenia CB CT, ktoré sa
v maxilofaciálnej chirurgii používa denne. Výsledky tejto štúdie sú v korelácii so svetovým
priemerom výskytu Huschkeho foramenu, ktorá sa podľa literárnych zdrojov pohybuje medzi
4,6 až 23% populácie.
Kľúčové slová: foramen tympanicum, Huschkeho foramen, CB CT (cone beam CT)
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Summary
Foramen Huschke (foramen tympanicum) is a developmental defect in the anterior part of the
lower external auditory canal, which is located posteromedially to the temporomandibular joint.
This anatomical variation of the tympanic part of the temporal axis is the result of a disorder of
normal ossification during the first five years of life. The aim of this study was to determine the
prevalence and location of the Huschke foramen based on the CB CT (cone beam CT) imaging
method. 172 constriction CT (CB CT) studies were performed retrospectively. We recorded the
location of the foramen tympanicum and calculated its prevalence in percent. Foramen
tympanicum was detected in 22 (12,8%) of 172 patients. Unilaterally in 9 patients (5,9%) and
bilaterally in 13 patients (8,2%).
In the dimensions, the axial diameter of the foramen was 5 mm and the mean sagittal diameter
was 2 mm. Foramen tympanicum is an unusual ossifying disorder and is well established by
CB CT which is used daily in maxillofacial surgery. The results of this study correlate with the
world average incidence of Huschke foramen, which according to literature sources ranges
between 4,6 and 23% of the population.
Key words: foramen tympanicum, foramen of Huschke, cone beam computed tomography

Úvod
Foramen Huschke (foramen tympanicum) predstavuje vývojový defekt v antero-inferiórnom
aspekte kostného vonkajšieho zvukovodu (1, 2). Foramen sa nachádza posteromediálne k
temporomandibulárnemu kĺbu (TMK) a môže byť predispozičným kofaktorom patologických
procesov v TMK alebo môže spôsobovať expresiu slín do externého auditórneho kanála počas
procesu mastikácie (1, 3).
Cone beam CT (CB CT) patrí medzi štandardnú zobrazovaciu techniku s využitím kužeľového
lúča, ktorý sa pohybuje okolo časti vyšetrovaného tela (4). Tieto CB CT skenery vyvíjajú
menšie expozičné dávky ako bežné CT u pacienta. V nedávnej štúdii bola preukázaná nižšia
dávka jedného konkrétneho scanu CB CT a to iba 8% účinnej dávky konvenčného CT
vyšetrenia (6). CT aj CB CT poskytujú súbory údajov, ktoré je možné previesť na tzv. DICOM
súbor (Digital Imaging and Communications in Medicine) vo vhodnom formáte pre daný
softvér. Následne je možné vyrobiť trojrozmerný rozmer (3D) obrázkov samotných rezov,
ktoré sú užitočné pri plánovaní chirurgických zákrokov a pri identifikácii susedných
anatomických štruktúr (4).
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CB CT je využiteľné nielen pre dutinu ústnu a maxilofaciálnu oblasť, ale aj pre iné oblasti
hlavy a krku. Vo všeobecnosti existuje len málo výskumov o foramen Huschke. Cieľom tejto
štúdie je vymedziť prevalenciu a umiestnenie foramen tympanicum pomocou CB CT.

Materiál a metodika
Retrospektívne bolo spracovaných 172 štúdií CB CT (344 obojstranne), ktoré boli vykonané
pre tri diagnostické kritériá z odboru maxilofaciálnej chirurgie, a to zlomeniny sánky, sínusitídy
dentogénnej príčiny a zlomeniny zygomatikomaxillárneho komplexu. Na zobrazovanie bol
použitý CB CT typu Satelec Acteon A-Si (amorphous silicon), s 360° trajektóriou, veľkosť
pixelu: 0,254 mm, HF DC generátor s 15 stupňovým cieľovým uhlom. Všetky expozície boli
zaznamenané pri 110 kV a 8 mA s celkovým časom expozície 3 až 10 s. Čas celkového
skenovania jedného pacienta bol medzi 15 až 25 sekundami. Priemerný axiálny priemer bol 0,5
mm, stredný sagitálny priemer bol 2 mm a stredný koronárny priemer bol 2 mm. Axiálne obrazy
boli získané v orbitomeatálnej rovine. Snímky analyzovali vždy dvaja pozorovatelia nezávisle.
Identifikovali sme foramina v axiálnej projekcii a následne potvrdili ich existenciu aj na
koronárnych a sagitálnych rezoch. U každého pacienta, u ktorého sa foramen tympanicum
vyskytol, či už jednostranne alebo bilaterálne, bola vypočítaná prevalencia v percentách
a zaznamenaná jeho veľkosť v axiálnej, koronárnej a sagitálnej rovine. Tým bola stanovaná
prevalencia perzistentných foramina tympanica.

Obr. 1 Foramen tympanicum obojstranne s 0,5 mm hrúbkou v axiálnom reze, CT snímanie s kužeľovým lúčom.
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Výsledky
Vyšetrených bolo spolu 68 mužov a 104 žien s priemerným vekom 30,29 rokov. Zo 172
pacientov bola určená prítomnosť foramen tympanicum v 22 prípadoch (12,8%), jednostranne
u 9 pacientov (5,9%) a obojstranne u 13 pacientov (8,2%). (Tab. 1; Obr. 1 a 2). Foramen
tympanicum nebolo nájdené u 150 (87,2%) zo 172 pacientov (Obr. 3 a 4).
Nález

Počet

%

Žiaden

150

87,2%

Unilaterálne

9

5,9%

Bilaterálne

13

8,2%

Spolu

172

100%

Tab. 1 Poloha foramen tympanicum bola hodnotená ako jednostranná alebo bilaterálna a jej prevalencia bola
vypočítaná percentuálne.

Obr. 2 Foramen tympanicum na pravej strane s 1 mm priemerom v sagitálnom reze.

Tvar foramenu je považovaný za oválny, pretože jeho rozmery sú v dvoch rovinách vždy trocha
odlišné. Na pravej strane bola priemerná veľkosť v axiálnej rovine 2,65 mm (rozsah 1,20 – 3,60
mm) a v sagitálnej rovine 2,55 mm (rozsah 1,20 – 5,40 mm). Na ľavej strane bola v axiálnej
rovine priemerná veľkosť 2,90 mm (rozsah 2,00 – 4,20 mm) a 2,71 mm v sagitálnej rovine
(rozsah 1,20 – 4,30 mm) (Tab. 2). Os tympanicum obojstranne vyšetrená (344) mala v danej
oblasti v 3,38% zníženú hrúbku (1,0 mm) v prednej dolnej časti. Pravá strana bola štatisticky
významne rôznorodejšia v porovnaní s ľavou stranou.
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Obr. 3 Žiadne foramen tympanicum na oboch stranách. 1 mm hrúbkou sagitálneho rezu,
CT sken s kužeľovým lúčom.

Strana

Minimum

Maximum

Priemer

Deviácia

Pravá axiálna

1,20

3,60

2,6520

0,71596

Pravá sagitálna

1,20

5,40

2,5520

1,05282

Ľavá axiálna

2,00

4,20

2,9083

0,80166

Ľavá sagitálna

1,20

4,30

2,7167

1,10522

Tab. 2 Priemerná veľkosť axiálnej roviny a sagitálnej roviny na pravej a ľavej strane.

Obr. 4 Žiadne foramen tympanicum na oboch stranách. 0,5 mm hrúbka axiálneho rezu,
CT snímanie s kužeľovým lúčom.
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Diskusia
Foramen Huschke predstavuje vývojový defekt v anterio-inferiórnom aspekte externého
auditórneho meatu (3). V určitej časti populácie, v rozmedzí od 5% do 46%, foramen Huschke
môže perzistovať celý život. Počas rastu lebky sú Huschkeho foramina luxované anteriórne
a väčšinou sa spontánne uzavrú do piateho roku života. Môžu však pretrvávať v niekoľkých
ojedinelých prípadoch. Postnatálne ovplyvňuje osifikačné procesy os tympanicum mnoho
faktorov. Mechanický vývoj sánky, mastikácia, deglutinácia a respirácia vyvíjajú tlak na os
tympanicum, kedy ide o jeden z faktorov, ktorý je potrebné brať do úvahy (1). Existuje viacero
štúdií, ktoré popisujú prevalenciu a umiestnenie tejto anatomickej štruktúry. Wang a kol.
vyšetrili 377 lebiek a v následnej osteologickej štúdii potvrdili foramen tympanicum v 7,2%
prípadoch (9). Naša štúdia preukázala prítomnosť foramen tympanicum v 22 prípadoch
(12,8%) zo 172 vyšetrených pacientov pomocou CB CT vyšetrenia na báze FPD (flat panel
detector). Jednostranne sa foramen potvrdil u 9 pacientov (5,9%) a obojstranne u 13 pacientov
(8,2%). Perzistencia foramen tympanicum môže z klinického hľadiska predisponovať
jednotlivca k šíreniu infekcie alebo nádoru z vonkajšieho zvukovodu do infratemporálnej
oblasti alebo naopak. Spája sa s herniou mäkkých tkanív z temporomandibulárneho kĺbu do
vonkajšieho zvukovodu (4) a s tvorbou fistuly medzi príušnou žľazou a vonkajším zvukovodom
(5). V prípade takej exudácie sa dôraz kladie na biochemickú analýzu exsudátu ako súčasť
predoperačného vyšetrenia a hodnotenia za účelom detekcie či daný exsudát predstavoval výtok
sliny lebo únik synoviálnej tekutiny z oblasti TMK. Z hľadiska klinického významu by si každý
lekár pracujúci v tejto anatomickej oblasti mal uvedomovať možnú prítomnosť tejto vývojovej
chyby, ktorá môže ovplyvniť diagnostiku a následnú liečbu a prognózu rôznych patologických
procesov. Pri artroskopii a laváži TMK je potrebné byť obzvlášť obozretný, nakoľko endoskop
môže neúmyselne prejsť z priestoru temporomandibulárneho kĺbu cez foramen, čo môže mať
za následok poškodenie zvukovodu a okolitých štruktúr. Moreno a kol. identifikovali a
lokalizovali foramen Huschke s použitím kontrastného materiálu prostredníctvom extraorálnej
röntgenovej panoramatickej snímky. Uviedli, že lineárna tomografia poskytuje najlepšie
výsledky na vizualizáciu foramen Huschke (7). CB CT je relatívne nová 3D zobrazovacia
technika vyžadujúca podstatne nižšiu dávku žiarenia ako konvenčné CT. CB CT sa líši od
konvenčného CT zobrazovania tým, že celý objem údajov sa získa priebehom jediného pohybu
skenera. Expozičný čas so snímačmi CB CT je zvyčajne kratší ako 20 sekúnd a rekonštrukcia
obrazu trvá menej ako 2 minúty. Aj keď bežné CT môže poskytnúť dobrú vizualizáciu
anatomických štruktúr v týchto oblastiach, CB CT môže produkovať taktiež obrázky s vysokou
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diagnostickou kvalitou, s vysokým rozlíšením v submilimetroch, krátky čas skenovania a
radiačnú dávku o rádovo nižšie hodnoty ako pri konvenčných CT skenoch. CB CT poskytuje
aj 3D lokalizáciu rôznych kalcifikácií mäkkých tkanív v oblasti hlavy a krku (8).

Záver
Foramen tympanicum je nezvyčajná anatomická štruktúra a je dobre preukázateľná pomocou
vyšetrenia CB CT. Ak je foramen tympanicum prítomný, nachádza sa v prednej časti
vonkajšieho zvukovodu a lokalizuje sa posteromediálne k temporomandibulárnemu kĺbu.
Štruktúra spája vonkajší zvukový kanál s infratemporálnou fosou. Na rovnakom mieste sa môže
vyskytnúť aj nižší priemer hrúbky temporálnej kosti (3). Počas vývoja lebky sa foramen
tympanicum zvyčajne uzatvára do 5 roku života. Foramen však môže v zriedkavých prípadoch
pretrvávať aj v dospelosti. Pretrvávanie tohto foramenu môže byť výsledkom abnormálnych
mechanických síl počas vývoja abnormalít tváre alebo osifikácie pripisovaných genetickým
faktorom (1).
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Súhrn
Športové chrániče zubov slúžia k ochrane zubov pri kontaktných športoch. V spolupráci s
Ústavom geotechniky Slovenskej akadémie vied v Košiciach sme analyzovali povrch
najrozšírenejších typov chráničov zubov v súčasnosti dostupných na Slovensku. V závere
kladieme dôraz na starostlivosť o ochranné prostriedky zubov, ktorá je nevyhnutná z hľadiska
rizika vysokej mikrobiálnej kontaminácie a následného rizika vzniku ochorení ústnej dutiny
a celého organizmu.
Kľúčové slová: chrániče zubov, povrch chráničov zubov, skenovací elektrónový mikroskop

Summary
Mouthguards are used to protect teeth in contact sports. In cooperation with the Slovak
Academy of Sciences in Košice, we analyzed the surface of the most widespread types of
mouthguards currently available in Slovakia. In the end, we put emphasis on the care of dental
protective equipment which is necessary from the point of view of the risk of high microbial
contamination and consequent risk of diseases of the oral cavity and the whole organism.
Key words: mouthguards, surface of mouthguards, scanning electron microscope

Úvod
Športové chrániče zubov sú pružné intraorálne prostriedky, ktoré sa vkladajú do ústnej dutiny
s cieľom znížiť riziko poranenia zubov a okolitých tkanív. Športový chránič zubov má byť
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elastický, bez chuti a zápachu, nebrániť dýchaniu a reči, poskytovať dostatočnú ochranu
a nebyť ani cenovo náročný.
Podľa chronológie vzniku športové chrániče zubov môžeme rozdeliť (7):
• Prefabrikované chrániče – voľnopredajné: nízka až žiadna retencia, hrozilo riziko zapadnutia
chrániča do hrdla pri úraze, tento typ chráničov už nie je dostupný.
• „Boil and bite“ chrániče – voľnopredajné: sú k dispozícii v dvoch formách (12, 13):
1. vyrobené kombináciou viacerých častí – vonkajšia časť z polyvinylchloridu a vnútorná
z plastifikovaného akrylátového gélu alebo silikónovej gumy.
2. chrániče vyrábané ako štandardná platňa z termoplastického materiálu ako etylén vinyl
acetát.
• Individuálne zhotovené chrániče: výborná retencia, vyrábané v zubotechnickom laboratóriu
na základe alginátového odtlačku (5).
Ústna dutina je sídlom asi polovice mikroorganizmov ľudského tela, ktoré sa usídľujú aj na
chráničoch zubov, a preto je nevyhnutná aj pravidelná starostlivosť o nich. V prípade
nedostatočnej starostlivosti je zvýšená možnosť vzniku ochorení ústnej sliznice, zubného kazu
a iných ochorení ústnej dutiny, ktoré súvisia hlavne s kontamináciou pomôcok a príjmom
sladkých

nápojov.

Kontamináciu

však

vieme

znížiť

každodennou

dezinfekciou

a starostlivosťou o ochranné prostriedky.
V našej štúdii sme sa rozhodli otestovať tri najpoužívanejšie typy chráničov zubov na
Slovensku a určiť tak ich rizikovosť z hľadiska možného osídlenia mikroorganizmami.

Materiál
Skúmali sme spolu 31 vzoriek rôznych typov chráničov. Chrániče boli od športovcov získané
dobrovoľne a anonymne.
Podľa druhu chrániča boli vzorky rozdelené do troch tried.
1. trieda chrániče „boil and bite“ – jednoduché, vyrábané ako štandardná platňa z etylén vinyl
acetátu. V tejto skupine sme mali 8 vzoriek.
2. trieda chrániče „boil and bite“ – zložené, vyrábané kombináciou viacerých častí, kde sme
zvlášť pozorovali vnútornú a vonkajšiu časť chrániča. V tejto skupine bolo spolu 12 vzoriek.
3. trieda individuálne zhotovené chrániče zubov, vyrábané v zubotechnickom laboratóriu
vákuovými strojmi na základe alginátového odtlačku zubov maxily športovca. Vzorky tejto
skupiny sa nám podarilo získať od 10 športovcov.
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Metodika
Povrchy jednotlivých skupín chráničov zubov boli skúmané pomocou skenovacieho
elektrónového mikroskopu (SEM) značky TESCAN MIRA 3FE na Ústave geotechniky
Slovenskej akadémie vied v Košiciach.
SEM pracuje na základe usmerneného prúdu elektrónov, ktorý je zaostrený na zobrazovaný
objekt sústavou elektromagnetických a elektrostatických šošoviek. Jeho výhodou je omnoho
vyššia rozlišovacia schopnosť ako majú optické prístroje. Môže dosahovať zväčšenie až
10 000 000x. Umožňuje skúmať anorganické aj organické vzorky (9).
Vzorky pre SEM, sme museli upraviť tak, aby odolali podmienkam vákua, vysokej energii lúča
elektrónov, a museli mať takú veľkosť, aby sa zmestili na podstavec. Keďže vzorka pre SEM
musí byť vodivá, vyrezané časti chráničov sme pripevnili pevne na uhlíkový podstavec
pomocou vodivého lepidla (Obr. 1).
Následne sme pozorovali vyrezané vzorky pomocou SEM pri zväčšení 500x a 3000x. Pri
zväčšení 3000x sme pozorovali aj pórovitosť materiálu teda výskyt dutín, v ktorých sa môžu
usídľovať baktérie.

Obr. 1 Prehľad skúmaných vzoriek pomocou skenovacieho elektrónového mikroskopu pri zväčšení 18x
umiestnených na uhlíkovom podstavci a pripevnených pomocou vodivého lepidla.
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Výsledky
Pomocou SEM sme objavili na chráničoch póry až do veľkosti 7,5 μm. Najmenej pórovitý
povrch mal prvý typ chrániča jednoduchý „boil and bite“ chránič zložený z jednej vrstvy. Póry
od veľkosti 2,1 μm až do 5,5 μm sa objavili na zloženom „boil and bite“ type chrániča, kde sme
zvlášť pozorovali vonkajšiu a zvlášť vnútornú časť chrániča. Najväčšie póry sa vyskytovali na
individuálne zhotovenom type chrániča až 7,5 μm (Obr. 2).

Obr. 2 Vzorka individuálne zhotoveného chrániča zubov pri zväčšení 3000x pomocou SEM,
kde sa vyskytli póry vo veľkosti od 3,0 μm do 7,5 μm.

Diskusia
Význam prevencie ústnych chráničov bol potvrdený mnohými štúdiami. Príkladom je štúdia
Americkej dentálnej asociácie (ADA) o výskyte dentálnych poranení u basketbalistov z roku
2006 a rad ďalších. U hráčov nosiacich chránič zubov sa na 1000 hráčov vyskytlo 1,16
poranení. Naopak u basketbalistov bez chráničov zubov bol výsledok troch poranení na 1000
hráčov (1).
ADA ukazuje, že chrániče zubov sú extrémne účinné pri prevencii poranenia tváre pri
kontaktných, ale aj bezkontaktných športoch. ADA odporúča používanie športových chráničov
na zuby v týchto športoch: akrobacia, basketbal, cyklistika, box, jazdectvo, futbal, gymnastika,
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hádzaná, ľadový hokej, in-line korčuľovanie, krasokorčuľovanie, bojové umenia, kriket, rugby,
streľba, skateboarding, lyžovanie, parašutizmus, vodné pólo, vzpieranie, zápasenie, baseball,
volejbal, squash a surfovanie (8).
V roku 1930 sa chrániče zubov prvý krát objavili v literatúre pre zubných lekárov. Zubný lekár
Clearance Mayer a súčasne boxerský inšpektor opísal možnú výrobu chráničov na zuby, ktoré
sa mali vyrábať na základe vosku a kaučuku a mali byť spevnené oceľovými pružinami (3).
Športové chrániče, či už typu rôznych ústnych chráničov, tvárovej masky alebo prilby sú
dôležité v prevencii úrazov tvárovej oblasti (4, 11). Avšak ich používanie, najmä ústnych
chráničov nie je tak rozšírené ako by bolo vhodné.
V štúdii z Richmondu (6) najviac opýtaných respondentov /41%/ uviedlo, že si nemysleli, že je
chránič úst potrebný. V ďalšej štúdii sa zvýšil výskyt názorov, že im chránič bráni v dýchaní,
nedrží v ústach alebo sa im jednoducho nepáči. V súčasnosti sa už s týmito názormi stretávame
menej.
Napriek týmto názorom správne zhotovený chránič s dobrou retenciou v ústnej dutine je
najlepšou ochrannou pomôckou v prevencii úrazov zubov.
Nakoľko je veľmi dôležitá hygiena a starostlivosť nielen o ústnu dutinu ale aj o pomôcky, ktoré
nosíme v ústnej dutine z hľadiska prevencie rôznych ochorení, zamerali sme svoju pozornosť
na povrch nosených chráničov na zuby. Študovali sme povrch troch u nás najpredávanejších
typov chráničov. Výsledok tejto štúdie povrchov jednotlivých typov chráničov ukazuje ich
rozdielnu pórovitosť. Veľkým prínosom bola možnosť pracovať so skenovacím elektrónovým
mikroskopom a využiť výsledky pre svoju prácu. Priemerná veľkosť baktérii sa zvyčajne
pohybuje okolo 0,2 – 5,0 μm (2, 10).
Z nami uvedených výsledkov vyplýva, že aj napriek tomu, že individuálny typ zubného
chrániča je z hľadiska bezpečnosti najlepšou voľbou, je však pre svoju pórovitosť
najvhodnejšiu plochou pre výskyt baktérii a preto je nutná o neho najväčšia starostlivosť.
Starostlivosť o ostatné typy chráničov tiež zohráva dôležitú úlohu z hľadiska prevencie ich
kontaminácii.
Odporúčané metódy starostlivosti zahŕňajú čistenie zubnou kefkou a pastou, ktoré patrí
k najbežnejším a najodporúčanejším spôsobom. Môžeme použiť rovnakú zubnú kefku akú
používame pri čistení vlastných zubov, avšak musíme mať na pamäti, že niektoré zubné pasty
sú vysoko abrazívne a môžu spôsobiť trhliny v zubných chráničoch, a tým je zvýšené riziko
výskytu mikroorganizmov na nich. Ďalšími metódami je oplachovanie ústnou vodou, použitie
čistiacich tabliet či dezinfekčných čistiacich nádob.
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Vedecký výskum z celého sveta vedie k záveru, že individuálne športové chrániče zubov
poskytujú najvhodnejšiu úroveň ochrany proti úrazom zubov a otrasu mozgu. Poskytujú väčšiu
bezpečnosť, vyšší výkon športovcov a jednoducho sú lepšie v každom smere (8).
Nevyhnutá je starostlivosť o chrániče zubov, načo poukazuje aj táto štúdia, a to najmä pri
individuálnych typov chráničov, ktoré majú najviac pórovitý povrch s veľkým množstvom
retenčných miest, čo je pravdepodobne príčinou manuálnej výroby chráničov.

Záver
Napriek pokroku vo výrobe a nosení rôznych typov ochranných pomôcok a zubných chráničov,
ktoré sú k dispozícii, individuálne zhotovené chrániče zubov ostávajú na prvom mieste
v prevencii úrazov zubov.
Správnou a pravidelnou starostlivosťou o tieto chrániče zubov sa výrazne môže znížiť výskyt
mikroorganizmov na týchto prostriedkoch. Preto je dôležité pacienta vždy dôkladne poučiť o
možnostiach a starostlivosti o tieto ochranné intraorálne prostriedky zubov.
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EVALUATION OF ACETAMIPRIDE EFFECT ON BOVINE
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Súhrn
Mikrojadrový cytómový test je vhodnou metódou na analýzu cytotoxického, cytostatického
a genotoxického účinku chemických látok pri biomonitoringu a detekcii expozície pesticídom.
V experimentoch sme vystavili bovinné lymfocyty účinku insekticídu Mospilan® (20 %
acetamiprid) na 24 h. Zistili sme štatisticky významnú indukciu mikrojadier a pokles
proliferačného indexu. Ďalej sa vyskytla vyššia frekvencia nekrotických buniek v porovnaní
s apoptickými; oba sledované parametre boli štatisticky významné. Naše výsledky potvrdzujú
predchádzajúce zistenia, že acetamiprid pôsobí cytotoxicky a genotoxicky.
Kľúčové slová: cytómový test, mikrojadro, genotoxicita, apoptóza

Summary
The micronucleus cytome assay is a suitable method for analyzing the cytotoxic, cytostatic and
genotoxic effects of chemicals in biomonitoring and detection of pesticide exposure. In the
experiments, we exposed bovine lymphocytes to the insecticide Mospilan® (20% of
acetamiprid) for 24 h. We found a statistically significant induction of micronuclei and a
decrease in the proliferation index. Furthermore, there was a higher frequency of necrotic cells
compared to apoptotic ones; both monitored parameters were statistically significant. Our
results confirm previous findings that acetamiprid is cytotoxic and genotoxic.
Key words: cytome assay, micronucleus, genotoxicity, apoptosis
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Úvod
Mikrojadrový test s blokovanou cytokinézou (CBMN) rozšírený na variant tzv. cytómového
testu je schopný detegovať DNA poškodenie, cytostatický a cytotoxický účinok testovaných
chemických látok v dvojjadrových bunkách. Analyzuje sa prítomnosť mikrojadier,
nukleoplazmatických mostíkov (NPB), jadrových púčikov (NBUD), zmien v proliferácii
buniek (CBPI – proliferačný index blokovanej cytokinézy) a indukcia apoptózy a nekrózy (4).
Mikrojadrový test je schopný analyzovať súčasne klastogénny aj aneugénny efekt chemických
látok a je často využívaný pri testoch genotoxicity pesticídov a biomonitoringu znečistenia
prostredia (8). Neonikotinoidy sú najčastejšie používané insekticídy na ochranu rastlín. Ich
mechanizmus účinku je založený na tom, že sú agonisti nikotínových receptorov pre
acetylcholín hmyzu, t.j. vyznačujú sa vyššou afinitou k receptorom hmyzu ako cicavcov (13)
výsledkom čoho je akumulácia acetylcholínu a následná smrť.
V našej práci sme sa zamerali na vyhodnotenie vplyvu povoleného neonikotinoidového
insekticídu Mospilan® 20SP na bovinné lymfocyty in vitro použitím cytómového CBMN testu.

Materiál a metódy
Postup získania materiálu, kultivácie buniek a ich spracovania až po výsledné preparáty bol
vykonaný podľa Galdíková a kol. (6). Bunky boli exponované na 24 h nasledovnými
koncentráciami Mospilan 20 SP (200g.kg-1 acetamiprid): 5, 10, 25, 50 a 100 µg.ml-1. Hodnotilo
sa 1000 dvojjadrových buniek (lymfocytov) od každého donora a koncentrácie na výskyt MN,
NPB, NBUD podľa kritérií od Fenech a kol. (5) (chí kvadrát test). CBPI index, a počet
apoptických a nekrotických buniek sa hodnotil v 500 bunkách v rade (ANOVA + Dunettov post
test).

Výsledky
Výsledky hodnotenia 24 h expozície Mospilanu v lymofocytoch hovädzieho dobytka sú
uvedené v Tab. 1 (zviera 1) a Tab. 2 (zviera 2). Insekticíd Mospilan® bol schopný indukovať
štatisticky významné zvýšenie frekvencie mikrojadier vo všetkých testovaných koncentráciách
u oboch donorov (p˂0,01 a p˂0,001). Zvýšené hodnoty NPB boli zistené len u donora 1 pri
koncentráciách 25 (p˂0,001) a 100 µg.ml-1(p˂0,01). Po aplikácii insekticídu sme nezistili
významné zvýšenie frekvencie NBUD ani u jedného z donorov.
Proliferačný index CBPI bol významne ovplyvnený; zaznamenali sme redukciu od
koncentrácie 10 µg.ml-1 (p˂0,05; p˂0,001) u donora 1 a od koncentrácie 5 µg.ml-1 (p˂0,001)
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u donora 2. Tento jav bol sprevádzaný štatisticky významným zvýšením frekvencie
apoptických a nekrotických buniek (p˂0,05; p˂0,01; p˂0,001); u donora 2 dokonca od
najnižšej koncentrácie.

% MN

Zviera 1

% NPB

% NBUD

CBPI

Koncentrácia

%

%

apoptických

nekrotických

buniek

buniek

(µg.ml-1)
Neg.

kontrola

0,7±0,834

0,2±0,447

0,3±0,547

1,215

3,733

4,533

5

2,2±0,147**

0,6±0,772

0,1±0,316

1,197

2,6

5,6

10

2,6±0,159***

0,6±0,772

0,3±0,547

1,181*

4,067

7,933*

25

2,2±0,147**

1,5±0,122***

0,5±0,705

1,153***

6,533*

9,667***

50

2,9±0,168***

0,5±0,705

0,3±0,547

1,141***

6,933**

13,27***

100

2,2±0,147**

1,2±0,109**

0,4±0,631

1,133***

10,13***

16***

(H2O)

Tab. 1 Výsledky hodnotenia cytómového testu po 24 h expozícii v periférnych bovinných lymfocytoch in vitro –
zviera 1.

% MN

Zviera 2

% NPB

% NBUD

CBPI

Koncentrácia

%

%

apoptických

nekrotických

buniek

buniek

(µg.ml-1)
Neg.

kontrola

0,6±0,772

0,4±0,631

0,2±0,447

1,267

3,4

5,267

5

2,2±0,147**

0,2±0,447

0,2±0,447

1,207***

7,333***

12,4***

10

2,1±0,143**

1,0±0,995

0,4±0,631

1,185***

17,47***

15,47***

25

2,00,14**

0,3±0,547

0,3±0,547

1,198***

8,2***

15,33***

50

1,9±0,137**

0,5±0,705

0,6±0,772

1,183***

9,333***

16***

100

1,9±0,137**

0,5±0,705

0,1±0,316

1,144***

8,8***

19,73***

(H2O)

Tab. 2 Výsledky hodnotenia cytómového testu po 24 h expozícii v periférnych bovinných lymfocytoch in vitro –
zviera 2.

Diskusia
Celosvetovo zvýšená miera aplikácie pesticídov vedie okrem zamorenia životného prostredia
aj k nežiaducim účinkom na necieľové druhy organizmov, medzi ktoré patrí aj samotný človek.
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Prežúvavce, ako pasúce zvieratá predstavujú vhodný model pre biomonitoring prostredia,
pretože sú často vystavené účinku pesticídov prostredníctvom kontaminovaného krmiva (11).
Po expozícii bovinných lymfocytov prípravku s obsahom acetamipridu sme zistili, že pôsobí
genotoxicky a aj cytotoxicky. Naše zistenia podporujú viaceré štúdie. Cavas a kol. (3) sledovali
účinok čistého acetamipridu na CaCo2 bunky, a zistili dávkovo závislý nárast frekvencie
mikrojadier oproti kontrole pri koncentráciách 50 – 300 µM (p˂0,05; p˂0,01). Taktiež
zaznamenali dávkovo závislý pokles jadrového proliferačného indexu NDI, s významnosťou
od koncentrácie 75 µM (p˂0,05; p˂0,01). Pre potvrdenie genotoxického účinku autori
analyzovali aj výsledky kométového testu a indukcie γH2AX ložísk, kde zistili štatisticky
významné zvýšené hodnoty u oboch parametrov vo všetkých testovaných koncentráciách
(p˂0,05; p˂0,01). Ďalej bol skúmaný aj účinok prípravku Mosetam 20 S (20 % acetamiprid)
v ľudských lymfocytoch použitím analýzy indukcie chromozómových aberácii, mikrojadier
a sesterských chromatídových výmen (10). Bol zaznamenaný významný nárast frekvencie
chromozómových aberácií, mikrojadier aj sesterských výmen po 24 h expozícii koncentráciami
30, 35 a 40 µg.ml-1. Po aplikácii prípravku Mospilan® na bovinné lymfocyty, bola zistená
významne zvýšená hladina chromozómových aberácii a súčasne pokles mitotického indexu
(12).
Apoptóza a nekróza sa môžu objaviť po expozícii chemickým látkam ako ich následok alebo
ako normálny fyziologický jav počas embryogenézy a obnovy tkanív. Po expozícii
acetamipridu sme zistili oba javy, avšak pri vzájomnom porovnaní sa nekrotické bunky vyskytli
vo vyššej incidencii ako apoptické. Podobné zistenia publikovali Dhouib a kol. (2), ktorí
identifikovali nekrózu ako predominantnú formu poškodenia po expozícii acetamipridu
v bunkách cerebela potkanov.
V bunkách PC12 potkanov, ktoré boli tiež ošetrené acetamipridom, boli zistené zvýšené
frekvencie apoptických buniek, indukcia oxidačného stresu, peroxidácia lipidov a DNA
fragmentácia (1). Navyše sa zistilo, že insekticídy ovplyvňujú reguláciu pro-apoptického
proteínu Bax a anti-apoptického proteínu Bcl-2 (9). Gomez a kol. (7) pozorovali pri expozícii
HTR-8/SVneo trofoblastov acetamipridom zvýšený pomer Bax/Bcl-2 v prospech indukcie
apoptózy.

Záver
Komerčný prípravok Mospilan® pôsobil cytotoxicky a genotoxicky na periférne lymfocyty
hovädzieho po 24 h expozícii in vitro.
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SUPLEMENTÁCIA KRMIVA SYNBIOTIKAMI MÔŽE POZITÍVNE
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Súhrn
Sledovali sme plyv suplementácie krmiva synbiotikami – probiotické syry obsahujúce kultúry
L. plantarum a L. fermentum a šrotovanéné ľanové semeno (zdroj ω-3 polynenasýtených
mastných kyselín – PNMK a vlákniny) u 36 komerčných prasiat so zameraním na
metabolizmus PNMK. Vysoká hladina ω-3 kyseliny alfa-linolénovej (ALA) v prebiotickej
zložke aditíva – ľanového semena, významne zvýšila hladinu ALA, kyseliny eikosapentaénovej
(EPA) a kyseliny dokosahexaénovej (DHA) vo svalovine ošípaných na 17. a 24. deň
experimentu. Hladina ω-6 kyseliny linolénovej (LA) bola diétou menej ovplyvnená, jej zvýšené
hodnoty sme zaznamenali na 24. deň experimentu, zatiaľ čo hodnoty produktov jej konverzie
– LA a kyselina arachidónová (AA), sa po 17 a 24 dňoch experimentu znížili. Zvýšená hladina
ALA v diéte mala za následok zvýšenú aktivitu Δ-6-desaturázy v prospech konverzie ALA na
EPA a DHA na úkor syntézy AA z LA. Inkorporácia väčšieho množstva DHA do svaloviny
ošípaných môže byť prospešná pre zlepšenie výživových charakteristík bravčového mäsa, ktoré
je konzumované ľuďmi a viesť tak k potláčaniu zápalových reakcií a zníženému výskytu
civilizačných chorôb.
Kľúčové slová: synbiotiká, polynenasýtené mastné kyseliny (PNMK), ošípaná

Summary
The influence of feed supplementation with synbiotics – probiotic cheeses containing cultures
of L. plantarum and L. fermentum and crushed flaxseed (source of ω-3 polyunsaturated fatty
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acids – PUFAs and fibre), to commercial 36 piglets with focus on metabolism of PUFAs was
investigated. High level of ω-3 alpha-linolenic acid (ALA) in prebiotic portion of feed –
flaxseed, increased significantly the level of ALA, eicosapentaenic acid (EPA) and
docosahexaenic acid (DHA) in pig muscle on days 17 and 24 of experiment. The levels of ω-6
linolenic acid (LA) were less affected by the diet, but increased on day 14 of experiment, while
the conversion product of LA, arachidonic acid (AA) decreased on days 17 and 24 of
experiment. Increased level of dietary ALA favoured the activity of Δ-6-desaturase for the
conversion of ALA to EPA and DHA at the expense of AA synthesis from LA. The ability of
synbiotics to incorporate high levels of DHA in pig muscles may be prospective for improving
the beneficial nutritional characteristics of pork consumed by people leading to the suppression
of inflammatory reactions and decreasing the occurrence of civilization diseases.
Key words: synbiotics, polyunsaturated fatty acids (PUFAs), pig

Úvod
Ako perspektívna alternatíva náhrady antibiotík sa v chovoch ošípaných javí aplikácia
probiotík, ktorých účinok môže byť podporovaný prebiotikami (potencované probiotiká, tzv.
synbiotiká) (2). Veľmi vhodným prebiotickým substrátom naturálneho pôvodu môže byť
ľanové semeno, jeho šupka obsahuje rozpustné viskózne polysacharidy, ktoré vytvárajú
špecifický rastový substrát pre probiotické baktérie. Ľan je zároveň bohatým zdrojom
polynenasýtených mastných kyselín (PNMK), ktoré sú štrukturálnymi zložkami bunkovej
membrány. Zmenené zloženie MK v membránach buniek a črevnej mukóze môže meniť
mechanizmus a miesta adherencie črevných baktérií a následne byť príčinou zmien v osídlení
čreva baktériami (9). Vysoký obsah esenciálnej ω-3 kyseliny alfa linolénovej (ALA) v ľane
môže pozitívne vplývať na sérové hladiny lipoproteínov a triacylglycerolov (8) a zároveň byť
spôsobom ako nutrične obohatiť živočíšne produkty aj o ďalšie ω-3 PNMK, ktoré sú výsledkom
biosyntézy v tkanivách živočíchov (5).
Potravinársky výskum je vo veľkej miere zameraný na hľadanie suchozemských zdrojv ω-3
PNMK, ktoré by dopĺňali ich nedostatok vo výžive ľudí. Živočíšne produkty by preto mohli
byť vhodným zdrojom dlhoreťazcových PNMK syntetizovaných v organizme cicavcov, ako je
kyselina eikozapenténová (EPA) a dokozahexaénová (DHA). Vysoké zastúpenie (50 – 61%)
esenciálnej ω-3 ALA v ľanovom oleji je preto možné veľmi efektívne využiť na zvýšenie
obsahu ω-3 PNMK v živočíšnych produktoch, hlavne u monogastrických zvierat, kde sa MK
prítomné v krmive absorbujú z tenkého čreva v nezmenenej forme a následne sú zabudované
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do tkanív organizmu. V našich podmienkach patrí medzi jeden z najvhodnejších zdrojov ω-3
PNMK ľanové semeno s vysokým obsahom esenciálnej ALA, ktorá je v organizme zvierat
prekurzorom pre syntézu EPA a DHA.
Vzhľadom k stále sa zvyšujúcemu záujmu verejnosti o využívanie ekologických metód
v poľnohospodárstve a potravinárstve, je vo výskumnej práci potrebné hľadať vhodné
biologicky aktívne aditíva naturálneho pôvodu, ktoré sú zdraviu prospešné a v potravinovom
reťazci nepredstavujú riziko. Zamerali sme sa preto na štúdium vplyvu aplikácie synbiotík –
probiotických syrov s obsahom kultúr L. plantarum a L. fermentum a šrotovaného ľanového
semena (zdroj ω-3 PNMK a vlákniny) komerčným ošípaným.

Materiál a metódy
V experimente bolo použitých 36 prasiat (Slovenská biela ušľachtilá × Landras) rozdelených
do dvoch skupín: 1. pokusnej skupine (LMK, n=18) boli 24 dní aplikované probiotické syry (L.
plantarum a L. fermentum) v dávke 4g/kus/deň z každého syra a šrotované ľanové semeno v
10% koncentrácii (zdroj ω-3 PNMK); 2. kontrolnej skupine (K, n=18) bol aplikovaný kontrolný
syr typu Čedar v dávke 8g/ks/deň. Všetky zvieratá boli kŕmené štandardnou kŕmnou zmesou
a mali neobmedzený prístup k vode. Vzorky svaloviny boli odoberané z musculus biceps
femoris na 10., 17. a 24. deň, uskladnené při -70 oC a analyzované plynovou chromatografiou
s plameňovoizolačným detektorom (GC-FID). Rozdiely medzi skupinami boli hodnotené ttestom a dynamika zmien v rámci skupiny bola hodnotená testom Repeated measures ANOVA
(Mean ± SEM).

Výsledky a diskusia
Vysoký obsah ω-3 PNMK ALA v diéte sa významne prejavil na jej hodnotách vo svalovine
experimentálnych zvierat. U zvierat s krmivom fortifikovaným laktobacilmi a ľanovým
semenom bolo v rámci skupiny zaznamenané vysoko signifikantné (P < 0,001) zvýšenie hladín
ALA už na 17. a následne aj 24. deň experimentu a rovnaký rozdiel (P < 0,001) v porovnaní so
skupinou bez aditív. Syntéza EPA a DHA v organizme kopírovala hladiny esenciálnej ALA.
V skupine s aditívami bol zaznamenaný signifikantný vzostup hladín EPA (P < 0,001) na 17.
aj 24. deň experimentu. V porovnaní s kontrolnou skupinou bola vo fortifikovanej skupine
pozorovaná významne zvýšená biosyntéza EPA na 17. (P < 0,01) a 24. deň (P < 0,001)
experimentu. Konverzia EPA na DHA mala v skupine s aditívami rovnako stúpajúcu tendenciu
a hodnoty DHA boli významne vyššie (P < 0,001) po 24. dňoch experimentu a rovnako aj
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oproti kontrole. Fortifikácia krmiva mala na konci experimentu pozitívny efekt jednak na
zvýšenú syntézu EPA (P < 0,001) a následne aj na zvýšenú konverziu EPA na DHA (P < 0,001)
oproti 10. dňu a rovnako aj oproti kontrole.
Hodnoty ω-6 MK LA boli menej ovplyvnené diétou; v skupine s aditívami boli signifikantne
zvýšené (P < 0,01) na 24. deň a podobne tak aj (P < 0,001) oproti kontrole. Zároveň sme po
aplikácii aditív zaznamenali zníženú konverziu LA na AA (P < 0,05) na 17. aj 24. deň
a významne nižšiu (P < 0,001) v porovnaní s kontrolou. Zvýšený príjem ω-3 ALA
v experimentálnej diéte LMK skupiny mal za následok signifikantný vzostup aktivity Δ-6desaturázy v prospech syntézy ω-3 MK EPA a DHA na 17. a 24. deň (P < 0,001) a v porovnaní
s kontrolnou skupinou na 17. (P < 0,01) a 24. deň (P < 0,001). Vysoký obsah esenciálnej ω-3
PNMK ALA v ľane po 17 dňoch aplikácie aditív spôsobil významné zvýšenie hladín ALA v
kostrovom svale. Na základe zvýšeného množstva substrátu, v organizme bola pozorovaná
zvýšená miera konverzie ALA na dlhoreťazcové ω-3 PNMK, čo sa prejavilo ich zvýšenou
koncentráciou vo svalovom tkanive. Výsledky sú v súlade s publikovanými prácami u
ošípaných (1, 7), kurčiat (11) a oviec (10). Títo autori, podobne ako v našej štúdii, po zvýšenom
príjme ALA krmivom pozorovali zvýšený podiel ω-3 PNMK v kostrovom svale a tukovom
tkanive, ale aj tkanive srdca, pečene a mozgu (6). Zaznamenali však zvýšené hodnoty ALA,
prípadne EPA a kyseliny dokozapentaénovej (DPA), ale obsah pre organizmus dôležitej DHA
ostal porovnateľný s kontrolou. Z toho dôvodu Haak a kol. (2008) vyjadrili názor, že syntéza
DHA v organizme pravdepodobne nie je ovplyvnená príjmom prekurzorov v diéte, ale je prísne
metabolicky regulovaná a desaturácia a elongácia ω-3 PNMK je podľa nich blokovaná na
úrovni syntézy DPA. Na druhej strane v súlade s našimi výsledkami Perini a kol. (2011) po
aplikácii ľanovej diéty pozorovali u myší najvyššie hodnoty ALA v pečeni a následne
významne zvýšenú knverziu ω-3 ALA na EPA a DHA s najvyššími hodnotami na 56. deň
aplikácie, sprevádzanú významne zníženou konverziou ω-6 LA na AA a takmer trojnásobne
zníženým pomerom ω-6:ω-3 PNMK. Rovnako aj v štúdii Kašteľ a kol. (2007) po aplikácii ľanu
a laktobacilov gnotobiotickým ošípaným a ciciakom, ktoré sú optimálnym modelom fyziológie
trávenia a lipidového metabolizmu, pozorovali v krvnom sére významne zvýšené hladiny ω-3
PNMK EPA aj DHA a zníženú koncentráciu ω-6 AA.
Po kontinuálnej fortifikácii krmiva synbiotikami bola aj v našej štúdii, napriek významne
zvýšenej koncentrácii LA, pozorovaná znížená miera konverzie LA na GLA a AA. Výsledky
experimentu potvrdzujú po zvýšenej absorpcii ALA prevládajúcu konverziu ω-3 PNMK ALA
na EPA a DHA, zvýšenú aktivitu Δ-6-desaturázy v prospech syntézy ω-3 PNMK a zníženú
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syntézu ω-6 PNMK GLA a AA, čo môže mať praktické využitie pre potravinársky priemysel
už po krátkodobej 21 – 28 dňovej aplikácii ľanového semena.

Záver
Zaradenie ľanového semena alebo oleja do krmiva zvierat je vhodným spôsobom pre
uspokojovanie požiadaviek konzumenta živočíšnych produktov, ktoré sú nutrične prospešné.
Úplne jasná však nie je príčina absencie účinku krmiva doplneného o ľanové semeno na
množstvo DHA v tkanivách ošípaných. Mohla by byť zapríčinená nízkou schopnosťou
organizmu ošípaných syntetizovať DHA z EPA, prípadne následkom rýchleho využitia DHA v
tkanivách ošípaných. Tieto predpoklady by mali byť predmetom ďalšieho skúmania.
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Abstract
This is a preliminary study focused on selection of an optimal candidate for monitoring the
lymphatic vessels in CNS. For these purposes were used two genes PROX-1 and LYVE-1. The
high degree of expression of PROX-1 and LYVE-1 in lymph node means, is suitable positive
control. Our assumptions, that the lens should be an optimal negative control were refuted by
the unexpected high expression of PROX-1. It indicates, we have to select the other proper
candidate.

Úvod
Tkanivá a orgány využívajú na odstránenie prebytočnej tekutiny, odumretých buniek,
prítomných toxínov a odpadových produktov metabolizmu cievy lymfatického systému. Spolu
s drenážovaním tkanivového moku zabezpečujúcim udržiavanie rovnováhy tekutín, zohráva
lymfatický systém kľúčovú úlohu aj v imunite organizmu (10).
Mozog ako súčasť centrálneho nervového systému (CNS) má v organizme výnimočné
postavenie. V porovnaní s ostatnými orgánmi, vykazuje vysokú metabolickú aktivitu, pri ktorej
spotrebuje 25% z celkovej energie tela. Z toho dôvodu je kritickým faktorom pre jeho správne
fungovanie aj spôsob zbavovania sa odpadových látok a tekutín (7). Parenchým mozgu nemá
lymfatickú vaskulatúru, ktorá je typická pre ostatné orgány a tkanivá. Nové výskumy uvádzajú,
že CNS má svoj vlastný, unikátny lymfo-drenážny systém, čím sa vyvrátila niekoľko desaťročí
stará dogma o jeho úplnej absencii (12). Objav lymfatických ciev v dura mater, potvrdzuje

nedávno získané poznatky, že mozog a imunitný systém sú vzájomne a významne prepojené
(8).
Štúdiom lymfatického systému sa zistilo, že PROX-1, LYVE-1, podoplanín (D2-40) a VEGFR3 majú rozhodujúcu úlohu pri vývoji lymfatického systému a ich prítomnosť je v lymfatických
cievach (tkanivách) jedinečná. Preto sa používajú ako špecifické markery na označovanie
lymfatických ciev pre potvrdenie lymfangiogenézy alebo novotvarov súvisiacich s nádorovým
bujnením (6).
Cieľom našej štúdie bolo sledovanie relatívnej expresie vybraných génov PROX-1 a LYVE-1
v tkanive lymfatickej uzliny a šošovky ako potencionálnych markerov pre detekciu
lymfatických štruktúr v CNS. Získanými výsledkami by sme mohli prispieť k lepšiemu
pochopeniu lymfatického systému v CNS.

Materiál a metódy
Vzorky (lymfatická uzlina krku, šošovka) pochádzali zo zdravých 6 mesačných ošípaných
plemena Biela ušľachtilá. Odobraté vzorky tkanív boli skladované v skúmavkách pri teplote
-80°C do purifikácie RNA.
Celková RNA bola izolovaná z tkanív (10 mg) pomocou izolačnej sady High Pure RNA Tissue
Kit (Roche, Germany) podľa návodu dodaného výrobcom. Koncentrácia a čistota celkovej
RNA

bola

stanovená

spektrofotometricky

pomocou

prístroja

NanoDrop™

8000

Spectrophotometer (Thermo Fisher Scientific, USA).
V ďalšom kroku prebehla reverzná transkripcia použitím Maxima H minus Reverse
Transcriptase (Thermo Fisher Scientific, USA) a Random Hexamer primérov (Thermo Fisher
Scientific, USA). Množstvo expresie mRNA cieľových génov bolo stanovené pomocou
kvantitatívnej RT-PCR použitím kitu Maxima Sybr green supermix (Thermofisher, USA)
podľa pokynov výrobcu.
Sekvencie primerov pre tieto gény sú uvedené v Tabuľke 1. Amplifikácia a detekcia
špecifických produktov qRT-PCR prebehla na C1000 Thermal Cycler – CSX Real time system
(Bio-Rad) podľa preddefinovaného programu. Cq hodnoty („cycle of quantification“)
sledovaných génov boli vyjadrené ako priemer Cq hodnôt referenčného génu (HPRT)
a relatívna expresia každého génu bola vyjadrená ako 2-ΔCq.
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Gén

lyve1
Ii
prox1

Hprt

Primér

Sekvencia

lyve1_Fw

TTCACAGAAGCCCAGGAG

lyve1_Rev

CCATTCTTCCCACACTTGG

prox1_Fw

GGAAGTTGCGCAGATCAC

prox1_Rev

CCAGCTTGCAGATGACCTT

hprt_Fw

TGTGGCCAGCTGCTTAGTA

hprt_Rev

GAGTTCAGGAATGCAGCAAC
Tab. 1 Sekvencie primerov

Výsledky
V tkanive lymfatickej uzliny bola dokázaná relatívna expresia oboch génov špecifických
pre detekciu lymfatických ciev (PROX-1, LYVE-1) (Graf 1). Génová expresia génu LYVE-1
bola v šošovke nízka, ale génu PROX-1 neočakávane vysoká (Graf 2). V lymfatickej uzline
bola expresia génu pre LYVE-1 signifikantne vyššia ako v šošovke (Graf 3). Miera expresie
PROX-1 génu bola v šošovke významne vyššia oproti lymfatickému tkanivu (Graf 4).
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šošovka

Diskusia
V bunkách endotelu lymfatických ciev sa konštantne exprimujú gény PROX-1 a LYVE-1.
Výsledky v našej štúdii získané metódou RT-PCR to potvrdili. Šošovka je transparentná
bikonvexná štruktúra oka, v ktorej sa ako jednej z mála štruktúr nepotvrdil výskyt lymfatických
ciev (2). Napriek tomu, sme v našom experimente pozorovali, že stupeň relatívnej expresie pre
PROX-1 je v šošovke vysoký. Vysvetľuje to skutočnosť, že na diferenciáciu buniek epitelu
šošovky na šošovkové vlákna (LF) je potrebný transkripčný faktor PROX-1, ktorý ako globálny
regulátor podporuje ukončenie bunkového cyklu v diferencovaných LF bunkách (3).
V podobných štúdiách viacerí autori sledovali lymfodrenážne cesty v mozgu pomocou rôznych
typov značkovacích farbív (tracerov) ako Indian ink (13), Evans blue, radioaktívnymi
proteínovými tracermi (4, 11, 9) a rozličnými fluorescentnými tracermi, ktoré mali rôznu
molekulovú štruktúru (5). Nedávny objav prezentujúci meningeálne lymfatické cievy v dura
mater myší bol podložený na základe mnohých molekulárnych markerov špecifických pre
lymfatické endoteliálne bunky vrátane lymfaticko-vaskulárneho endoteliálneho receptora
kyseliny hyalurónovej (LYVE-1), prospero homebox proteínu 1 (PROX-1), podoplanínu
a vaskulárneho receptora pre rast endotelia (VEGFR-3) (1).

Súhrn
V lymfatickej uzline je expresia oboch sledovaných génov vysoká, preto je toto tkanivo vhodné
ako pozitívna kontrola pri sledovaní lymfatickej vaskulatúry v CNS. Vďaka nízkej expresii
LYVE-1 sa šošovka javila ako negatívna kontrola, avšak vysoká expresia génu PROX-1 nás
utvrdila v tom, že v budúcnosti treba pre monitorovanie výskytu lymfatických ciev v CNS
zvoliť iného, vhodného kandidáta.
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ZMENY IMUNOHISTOCHEMICKEJ AKTIVITY ANTIOXIDAČNÝCH
ENZÝMOV V PARENCHÝME PĽÚC NÁSLEDKOM ISCHEMICKOREPERFÚZNEHO POŠKODENIA JEJÚNA

CHANGES OF ANTIOXIDATIVE ENZYMES IMMUNOHISTOCHEMICAL
ACTIVITIES IN LUNG PARENCHYMA AFTER JEJUNAL ISCHEMIAREPERFUSION INJURY

Štefan Tóth1, Martin Urda1, Theodoros Kalpakidis1, Milan Maretta2, Eva Mechírová1
1

Ústav histológie a embryológie LF UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, Košice, SR
2

Neurologická klinika UPJŠ LF a UNLP, Trieda SNP 1, Košice, SR
stefan.toth1@upjs.sk

Súhrn
Ischemicko-reperfúzne poškodenie (IRP) jejúna vedie ku priamemu poškodeniu jeho štruktúry,
ale má potenciál indukovať zmeny aj vo vzdialených orgánoch. Cieľom našej
imunohistochemickej štúdie bolo posúdenie vplyvu betanínu, potentného naturálneho
antioxidantu na aktivitu vybraných antioxidačných enzýmov – SOD2 a GPx2 v parenchýme
pľúc po IRP jejúna.
Potkany kmeňa Wistar (n=42) boli rozdelené do 2 skupín – B skupina s aplikáciou betanínu
a skupina A bez aplikácie betanínu pred IRP. Po navodení 1 h ischémie nasledovala reperfúzna
perióda s odberom bioptických vzoriek po 1., 4. a 24. h reperfúzie. Výsledky našich
imunohistochemických analýz aktivity vybraných antioxidačných enzýmov preukázali
kvalitatívne aj kvantitatívne zvýšenú enzýmovú aktivitu (až 30%) v skupinách bez aplikácie
betanínu. V experimentálnych skupinách s aplikáciou betanínom sme zaznamenali maximum
aktivity GPx2 v 4. hodine reperfúzie a aktivita SOD2 dosiahla maximum až po 24 hodinách
reperfúzie. Kvalitatívne nižšiu pozitivitu analyzovaných antioxidačných enzýmov sme
zaznamenali aj v epitelovej výstelke ciev a bronchiolov v skupinách s aplikáciou betanínu. Na
základe výsledkov našich imunohistochemických analýz usudzujeme, že parenterálna aplikácia
rastlinného antioxidantu betanínu pred IRP popri protektívnom efekte na štruktúru parenchýmu
pľúc má potenciál pozitívnej modulácie kapacity a aktivity systémov antioxidačných enzýmov,
ktoré sa uplatňujú v priebehu periódy reperfúzie. Naše výsledky nepriamo dokazujú efektívnu
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antioxidačnú aktivitu parenterálne aplikovaného roztoku betanínu a jeho maximálnu účinnosť
najmä počas reperfúznej periódy.
Kľúčové slová: ischemicko-reperfúzne poškodenie, betanín, pľúca, antioxidačné enzýmy

Summary
Ischemia-reperfusion injury (IRI) of jejunum leads to direct damage of its structure along with
pathological changes in distal organs. The aim of our study was to determine effect of betanin,
potent natural antioxidant, on the lung parenchyma after jejunal IRI. Wistar rats (n=42) were
used and divided into 2 groups – B group with betanin pretreatment and group A without betanin
pretreatment before IRI. After 1 hour of ischemia, reperfusion period ensued with collection of
biopsies after 1st, 4th and 24th reperfusion periods. Selective immunohistochemical parameters
of SOD2 and GPx2 antioxidative enzymes activity were evaluated by light microscope and then
statistically analyzed. Our immunohistochemical results of the activity of selected antioxidant
enzymes had shown qualitatively and quantitatively increased enzyme activity (up to 30%) in
groups without betanin application. In the experimental groups with betanine application, we
recorded the maximum of GPx2 activity at 4 hours of reperfusion. The activity of SOD2 reached
the maximum only after 24 hours of reperfusion. Qualitatively lower positivity of the analyzed
antioxidative enzymes was also observed in the epithelial lining of blood vessels and
bronchioles in the groups with betanin application particularly. Based on the results of our
immunohistochemical analyzes, we conclude that parenteral application of the plant antioxidant
betanin before IRP, in addition to a protective effect on the lung parenchyma architecture, had
the potential to positively modulate the capacity as well as activity of antioxidative enzyme
systems during the reperfusion period. Our results indirectly prove the effective antioxidative
activity of a parenterally applied betanin solution with its maximal efficacy especially during
the reperfusion period.
Key words: ischemia-reperfusion injury, betanin, lung, antioxidative enzymes

Úvod
Ischemicko-reperfúzne poškodenie (IRP) tenkého čreva je život ohrozujúca náhla brušná
príhoda. Jej výskyt je spojený s množstvom klinických stavov, ako napr. nekrotizujúca
enterokolitída, trombóza a embólia mezenteriálnych ciev, volvulus, trauma, šok, rejekcia
transplantovaného štepu, neokluzívna mezenteriálna ischémia alebo napr. pri rekonštrukčných
operaciách viscerálnych tepien. Základným patofyziologickým podnetom IRP je prerušenie
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prívodu krvi do čreva, pričom najviac zasiahnutou časťou je črevná sliznica, ktorej poškodenie
aktivuje produkciu rôznych proteínov akútnej fázy zápalu, cytokínov a hormónov. Následná
reperfúzia prívodnej artérie je dôležitá pre záchranu steny čreva, no napriek tomu môže,
paradoxne, zvýrazniť poškodenie nielen čreva, ale aj vzdialených orgánov (pečene, pľúc,
obličiek, mozgu a pod.). Dochádza k iniciácii zložitej kaskády reakcií, ktoré aktivujú zápalový
systém, komplement a produkciu reaktívnych foriem kyslíka (ROS) v črevnej stene
a vzdialených orgánoch. V črevnej sliznici je v dôsledku zrýchleného metabolizmu purínov po
reperfúzii pozorovaná výrazná nadprodukcia hypoxantínu, ktorá je sprevádzaná masívnym
uvoľnením superoxidových iónov. Práve produkcia ROS sa javí ako najtoxickejšia zložka tohto
procesu, ktorá spôsobuje oxidáciu proteínov, lipoperoxidáciu biomembrán a poškodenie
nukleových kyselín. Zároveň dochádza k aktivácii syntézy antioxidačných enzýmov
(glutatiónperoxidázy – GPx, superoxiddismutázy – SOD, katalázy a pod.) v poškodených
bunkách, tkanivách a orgánoch ako odpoveď na histologické poškodenie.
Antioxidačné enzýmy GPx a SOD patria medzi významné antioxidanty v intracelulárnom
prostredí, ktoré majú detoxikačný účinok na superoxid a peroxid vodíka. SOD patrí do triedy
oxidoreduktáz a katalyzuje dismutáciu superoxidového aniónového radikálu na molekulový
kyslík a peroxid vodíka. Zvýšená expresia SOD v organizme sa nemôže považovať za pozitívny
stav. Dismutáciou vytvorený peroxid vodíka môže mať určitú negatívnu metabolickú funkciu
a môže spúšťať niektoré intracelulárne pochody (napr. poškodenie DNA, ovplyvnenie
reparačných systémov, zmeny bunkovej diferenciácie, indukcia hypersenzitivity). GPx
redukuje peroxidy ako potenciálne substráty pre Fentonovu reakciu. GPx spolupracuje
s tripeptidom glutatiónom (GSH), pričom rozkladá peroxidy na vodu, prípadne alkohol, za
súčasnej oxidácie GSH. Aktivita GPx závisí od koncentrácie GSH, preto jej fyziologická
aktivita vyžaduje dostatočnú koncentráciu glutatiónu (3). Zoslabenie celkového negatívneho
vplyvu ROS je však teoreticky možné aj externým dodávaním antioxidantov.
V našej histologickej štúdii sme sa zamerali na analýzu zmien imunohistochemickej aktivity
vybraných antioxidačných enzýmov (SOD2, GPx2) v parenchýme pľúc následkom IRP jejúna
po parenterálnej aplikácii prírodného rastlinného antioxidantu – betanínu.

Materiál a metódy
V experimente boli použité potkany kmeňa Wistar (n=42) ♂ s hmotnosťou 250 – 350 g. Zvieratá
boli rozdelené do 2 experimentálnych skupín – skupina, ktorej bol aplikovaný betanín (skupina
B) a kontrolnou skupinou bez aplikácie betanínu (skupina A). Skupine B bol aplikovaný
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parenterálne vodný roztok betanínu (50 mg/kg v sterilnom fyziologickom roztoku ako vehikula
i.p.) 30 min pred 1 h ischémiou. Ischémia bola navodená oklúziou a. mesenterica cranialis
atraumatickou cievnou svorkou. Po jej odstránení nasledovala reperfúzna perióda v trvaní 1, 4
a 24 h. Rovnaký postup bol vykonaný v experimentálnej skupine A, s použitím sterilného
fyziologického roztoku bez betanínu. Po uplynutí času reperfúzie boli odobraté bioptické
vzorky z parenchýmu pľúc (lobus medius pulmonis dexter). Biopsie boli fixované v 4%
paraformaldehyde, zaliate do paraplastu a ďalej spracované štandardným postupom pre
kolorimetrickú
kolorimetrickou

imunohistochémiu.
metódou

na

Histologické
dôkaz

rezy

aktivity

farbené

imunohistochemicky

superoxiddismutázy-2

(SOD2)

a glutationperoxidázy-2 (GPx2). Populácia buniek pozitívnych na SOD2 (anti-SOD2) a GPx2
(anti-GPx2) v 1 mm2 parenchýmu pľúc bola detegovaná imunohistochemicky hnedým
zafarbením cytoplazmy v 10 náhodne vybraných zorných poliach parenchýmu pľúc v každej
vzorke príslušnej experimentálnej skupiny zvierat. Štatistická analýza bola vykonaná pomocou
programu GraphPad In-Stat v 3.01 (GraphPad Software, San Diego, CA). Kvantitatívne
výsledky boli hodnotené pomocou one-way ANOVA testu a Tukey-Kramer post-hoc testom.
Semikvantitatívne výsledky boli hodnotené pomocou neparametrického ANOVA testu
Kruskal-Wallis a neparametrickým Dunnovým post-hoc testom. Výsledky boli vyjadrené ako
aritmetický priemer (M) ± štandardná chyba merania (SEM). Hodnoty p menšie ako 0,05 sa
považovali za štatisticky významné.

Výsledky
Počet SOD2 pozitívnych buniek v pľúcnom parenchýme (Tab. 1, Obr. 2) vo všetkých
skupinách sa zvyšujúcou hodinou reperfúzie exponenciálne zvyšoval a maximum aktivity
dosiahol v 24. hodine reperfúzie (A24 a B24). Pri vzájomnom medziskupinovom porovnaní
vyššia aktivita bola imunohistochemicky detegovaná v skupinách A4 a A24 bez aplikácie
betanínu s maximom aktivity v skupine A24, čo bolo aj štatisticky významné voči skupine B24
(A24vs.B24 p0.001). V sledovaných skupinách B4 a B24 s aplikáciou betanínu bola aktivita
SOD2 oproti časovo korešpondujúcej skupine A4 a A24 bez aplikácie nižšia v rozsahu od 5 až
po takmer 20 %. Počet GPx2 pozitívnych buniek (Tab. 1, Obr. 3) sa exponenciálne signifikantne
zvyšoval v 1. a 4. hodine reperfúzie s maximom aktivity už po 4 hodinách reperfúzie (A4
a B4), pričom v skupine B4 s aplikáciou betanínu bola aktivita GPx2 o 30% nižšia. V poslednej
a najdlhšej 24 hodinovej perióde reperfúzie medziskupinový signifikantný rozdiel dosiahol
18% opäť v prospech skupiny s aplikáciou antioxidantu betanínu (A24vs.B24 p0.01).
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Experimentálna skupina

HIPP

SOD2+ bunky/mm2

GPx2+ bunky/mm2

M  S.E.M.

M  S.E.M.

M  S.E.M.

A1

1.33  0.13

359.69  27.17

603.72  26.51£¥

A4

1.97  0.12

443.33  25.47

820.14  45.53§£

A24

2.10  0.08

672.97  47.97

664.15  18.38§€

B1

1.13  0.11

366.01  22.14

413.85  33,98¤¥

B4

1.84  0.12

428.34  24.11

587.24  27.13¤

B24

1.07  0.14

550.11  21.26

479.46  24.81€

Tab. 1 Histopatologický index poškodenia parenchýmu pľúc (HIPP) a zmeny imunohistochemickej aktivity
vybraných antioxidačných enzýmov (SOD2, GPx2) v parenchýme pľúc v jednotlivých experimentálnych
skupinách zvierat v sledovaných periódach reperfúzie (£A1 vs. A4, A1 vs. A24 p0.001, §A4 vs. A24 p0.01,


B1 vs. B24 p0.001, ¤B1 vs. B4, ¥A1 vs. B1 p0.01, A24 vs. B24 p0.05, € A24 vs. B24 p0.01).

Zmeny aktivity sledovaných enzýmov korešpondujú s indexom histopatologického poškodenia
parenchýmu pľúc (Tab. 1, Obr. 1) súvisia s prítomnosťou patologických lézií v tkanive pľúc a s
následnou aktiváciou rôznych bunkových populácií schopných syntetizovať príslušné
antioxidačné enzýmy.

Obr. 1 Panel zobrazujúci histopatologické poškodenie parenchýmu pľúc v jednotlivých sledovaných
experimentálnych skupinách (zväčšenie: 200x, detail v pravom hornom roku 1000x, farbenie HE).
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Obr. 2 Panel zobrazujúci imunohistochemickú analýzu populácie SOD2 pozitívnych buniek v parenchýme pľúc
vo vybraných experimentálnych skupinách (*pneumocyty II.typu, #cievny endotel, →Clara bunky; zväčšenie: 400
x, detail: 1000x, kolorimetrické farbenie anti-SOD2, bunkové jadrá boli dofarbené Mayerovým hematoxylínom.

Zreteľnú imunohistochemickú pozitivitu sme zaznamenali v cytoplazme Clara buniek
terminálnych a respiračných bronchiolov, pneumocytov II typu, alveolárnych makrofágov,
endotelových buniek peribronchiolárnych ciev, lokálne boli pozitívne aj intersticiálne väzivové
bunky v oblasti interalveolárnych prepážok. Pozitívne populácie buniek vykazovali
intracelulárne prítomný jemný až hrubozrnný tmavohnedý granulát distribuovaný homogénne
prípadne v zhlukoch. Táto imunohistochemická pozitivita bola kvalitatívne na základe našich
pozorovaní vyššia v skupinách bez aplikácie betanínu a zvyšovala sa narastajúcou časovou
periódou reperfúzie s nasledujúcom slede: A1A4A24.

Obr. 3 Panel zobrazujúci imunohistochemickú analýzu populácie GPx2 pozitívnych buniek v parenchýme pľúc
vo vybraných experimentálnych skupinách (*pneumocyty II.typu, →Clara bunky; zväčšenie: 400x, detail: 1000x,
kolorimetrické farbenie protilátkou anti-GPx2, bunkové jadrá boli dofarbené Mayerovým hematoxylínom.

147

Diskusia
Mechanizmus IR poškodenia predstavuje komplex poškodenia cievneho endotelu vyvolaného
silným atakom ROS, poruchou mikrocirkulácie s masívnou účasťou hyperaktívnych
neutrofilných granulocytov. ROS vystupňujú porušenie oxygenácie a výživy tkaniva.
V experimentálnom modeli IRP tenkého čreva dochádza počas reperfúzii k výraznému influxu
ROS zo systémovej cirkulácie čo vyvoláva poškodenie vzdialených tkanív a orgánov (9).
Okrem toho sa v pľúcach zvyšuje produkcia ROS v dôsledku zvýšenej zápalovej aktivity
spustením transkripcie nukleárneho faktoru kappa B (NF-κB). Intracelulárna produkcia ROS
bola pozorovaná v rôznych bunkách tkaniva pľúc: endotelové bunky, pneumocyty II. typu,
Clara bunky, alveolárne makrofágy a riasinkové epitelové bunky (5). Neželaný efekt oxidantov
je však v pľúcnom parenchýme tlmený aktiváciou antioxidačného systému, ktorého kapacita je
v pľúcach zjavne výrazná. Medzi neenzýmové antioxidanty patria hlavne mucín, glutatión, urát
a askorbát nachádzajúce sa vo vrstve mukopolypeptidových glykoproteínov na povrchu
sliznice spolu s tzv. tekutinou pokrývajúcu epitel. Hlavné enzymatické antioxidanty
exprimované v bunkách pľúcneho parenchýmu sú superoxid-dismutáza (SOD), kataláza
(CAT) a glutatión-peroxidáza (GPx). SOD, ktorá degraduje superoxidový radikál existuje
v štyroch izoformách: intracelulárna Mn-superoxiddismutáza (Mn-SOD, SOD2), CuZn-SOD,
Fe-SOD a extracelulárna EC-SOD, prítomná v tekutine pokrývajúcej epitel a krvné cievy. GPx
degraduje peroxid vodíka a organické hydroperoxidy oxidáciou glutatiónu, ktorý ako
hydrofilný tripeptid nízkej molekulovej hmotnosti je prítomný rovnako v tekutine pokrývajúcej
epitel. Parenchým pľúc disponuje extracelulárnou GPx vo vrstve surfaktantu, ale obsahuje
aj intracelulárnu GPx. CAT je prítomná v cytosole a degraduje peroxid vodíka (1). Je známe,
že anoxia spúšťa mnohé kompenzačné mechanizmy účinné samostatne ako aj spoločne, zvyšuje
aktivitu SOD, GPx a glutationreduktázy v jejúne pri anoxických podmienkach, čo naznačuje
účasť superoxidu a peroxidu vodíka v tomto procese (8). Pričom reoxygenácia nevyvoláva
zvýšenie ďalších antioxidačných aktivít v bunkách a tkanivách (11). Pozitívny protizápalový
efekt betanínu bol už experimentálne potvrdený Tóthom a kol. (10) aj v parenchýme pľúc, kde
pôsobil imunomodulačne na MPO-pozitívnu populáciu predovšetkým polymorfonukleárnych
leukocytov. Jeho antioxidačnú aktivitu sme preukázali v tejto práci, kde sme analyzovali
imunohistochemicky dva z troch hlavných enzymatických antioxidantov.
Do obrazu antioxidačného efektu betanínu prispievajú zmeny bunkovej populácie produkujúce
SOD. Jeho úlohou je rozklad a degradácia vysoko toxického superoxidu na vodu a peroxid
vodíka, čím znižuje oxidačnú záťaž pľúcneho parenchýmu po reperfúzii. Zmeny antioxidačnej
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aktivity tohto enzýmu po IRP jejúna boli v minulosti dokázané po experimentálnom podaní
kurkumínu u potkanov (4). Náš experimentálny model s betanínom preukázal, že v prvých 4
hodinách po reperfúzii je aktivita SOD2 pri porovnaní oboch skupín veľmi podobná.
Signifikantná medziskupinová zmena zvýšenia počtu SOD2 pozitívnych buniek nastala
v neskoršej fáze reperfúzie v skupine bez aplikácie betanínu. To nastalo zrejme v dôsledku
toho, že betanín utlmil zápalovú aktivitu, „vychytal“ oxidanty, čím v skupine s aplikáciou
betanínu bola potrebná nižšia expresia, syntéza a produkcia SOD2 aktivovanými bunkami.
Ďalším dôležitým antioxidantom je cytosólová GPx, ktorá v súčinnosti s glutatiónom redukuje
peroxid vodíka nachádzajúci sa v lipidových hydroperoxidoch na vodu za tvorby glutatióndisulfidu. V pľúcach potkanov sa preukázal ako účinnejší antioxidant oproti peroxiredoxínu 6,
ktorý taktiež využíva glutatión ako svoj substrát (6). Znížená expresia GPx v pľúcach bola
v minulosti asociovaná so zvýšeným rizikom malígnej transformácie a (7).

Naša práca

preukázala zvýšenú aktivitu populácie GPx2 pozitívnych buniek vo všetkých pozorovaných
časových intervaloch v skupine bez aplikácie betanínu oproti skupine s aplikovaným
betanínom, pričom v 1. a 24. hodine reperfúzie bol medziskupinový rozdiel signifikatný.
Podobne ako v prípade SOD2, aj v prípade GPx2 pozorujeme, že v skupine bez aplikácie
betanínu bola imunohistochemická bunková pozitivita antioxidantu vyššia. Efekt GPx je
v pľúcach, paradoxne, aj negatívny. Štúdia Bozinovskiho a kol. (2) ukázala, že gpx+/+
potkanom, ktorým bol inhalačne podaný lipopolysacharid sa signifikantne zvýšila hladina
prozápalových cytokínov oproti gpx-/- potkanom. To naznačuje, že GPx stimuloval zápal po
vzniknutej traume pľúc a preto pri hodnotení jeho hladín v skupine bez aplikácie betanínu je
potrebné brať do úvahy aj túto schopnosť, ktorou dokáže teoreticky nepriamo potencovať svoju
vlastnú aktivitu.
Záver
Výsledky našej experimentálnej štúdie možno vzhľadom na vzájomné medziskupinové
porovnanie ako aj časovo závislé zmeny sumarizovať nasledovne:
1. Najvyšší stupeň histopatologického poškodenia sme zaznamenali po 24 h reperfúzie
v kontrolnej skupine bez aplikácie betanínu, pričom numericky medziskupinový rozdiel rozdiel
dosiahol až 100%.
2. Aktivita intracelulárnej SOD2 bola imunohistochemicky signifikantne zvýšená po 24 h od
spustenia reperfúzie v skupine bez aplikácie betanínu a to pri medziskupinovom porovnaní
(A24vs.B24) a to aj z hľadiska časovej závislosti v rámci skupiny (A1vs.A24).
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3. Imunohistochemická intracelulárna aktivita GPx2 dosiahla maximum už po 4 h reperfúzie
v skupine bez aplikácie betanínu, čo opäť bolo signifikantne vyššie z hľadiska časovejzávislosti v rámci kontrolnej skupiny (A4vs.A24), pričom trend signifikantného zvýšenia
aktivity GPx2 pretrvával aj po 24 h pri vzájomnom medziskupinom porovnaní (A24vs.B24).
Uvedený prehľad našich imunohistochemických analýz zmien aktivity vybraných enzýmových
antioxidantov vo vzťahu k stupňu histopatologického poškodenia naznačuje protektívny efekt
parenterálnej aplikácie betanínu na celkovú architektúru pľúc s minimalizáciou rozvoja
patologických lézií ako aj možného „šetrenia“ kapacity sledovaných intracelulárnych
antioxidačných enzýmov (SOD2 a GPx2), ktoré boli signifikatne zvýšené v časovom intervale
od 4 až 24 h reperfúzie v skupinách zvierat s IRP bez aplikácie betanínu.
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Summary
Currently, there is a search for biomarkers that will predict the future development of
synucleinopathies, such as Parkinson’s disease (PD) and Multiple System Atrophy (MSA). One
such biomarker is REM sleep behaviour disorder (RBD), a disorder of sleep which is estimated
to occur in 80% of these patients, years before they are diagnosed with the clinical signs of
synucleinopathies, that is, when they are still in the prodromal stages. In the full clinical picture
of these disorders, autonomic dysfunction is also prominent, especially in cardiac innervation.
We aimed to determine if this autonomic dysfunction is already present years before clinical
diagnosis, in a group of patients diagnosed with RBD through polysomnography (PSG) and
comparing to a group of individuals in which RBD was ruled out by PSG. We did this by
measuring their heart rate variability (HRV) in different sleep stages, namely REM and nonREM sleep (especially stage N2), as well as during relaxed wakefulness. It was found that one
spectral component of HRV, the HF ms2, significantly decreased from the RBD negative to the
RBD positive group during relaxed wakefulness and non-REM sleep. This reflects a possible
decrease of parasympathetic influence on the heart with the gradual development of
synucleinopathies, which goes in line with recent studies describing a progressive peripheral
parasympathetic denervation in the prodromal stages of these disorders and reinforces the
notion of autonomic dysfunction as a biomarker together with RBD.
Key words: synucleinopathies, REM sleep behaviour disorder, autonomic dysfunction,
polysomnography, heart rate variability
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Súhrn
V súčasnosti existuje výskum biomarkerov, ktoré budú predpovedať budúci vývoj
synukleinopatií, ako sú Parkinsonova choroba (Parkinson’s Disease – PD) a viacnásobná
systémová atrofia (Multiple System Atrophy – MSA). Jedným takýmto biomarkerom je
porucha správania v REM spánku (REM sleep behaviour disorder – RBD), porucha spánku,
ktorá sa podľa odhadov vyskytuje u 80% týchto pacientov roky predtým, ako sa im
diagnostikujú klinické príznaky synukleinopatií, to znamená, keď sú stále v prodromálnom
štádiu. V úplnom klinickom obraze týchto porúch je významná aj autonómna dysfunkcia, najmä
pri srdcovej inervácii. Zamerali sme sa na zistenie, či táto autonómna dysfunkcia existuje už
roky pred klinickou diagnózou, v skupine pacientov s diagnostikovanou RBD prostredníctvom
polysomnografie (PSG) a porovnaním so skupinou pacientov, u ktorých bola RBD vylúčená
pomocou PSG. Urobili sme to tak, že sme zmerali variabilitu srdcovej frekvencie (Heart Rate
Variability – HRV) v rôznych štádiách spánku, konkrétne v REM a non-REM spánku (najmä v
štádiu N2), ako aj počas uvoľnenej bdelosti. Zistilo sa, že jedna spektrálna zložka z HRV, HF
ms2, sa významne znížila z RBD negatívnej na RBD pozitívnu skupinu počas uvoľnenej
bdelosti a non-REM spánku. Odráža to možné zníženie parasympatického vplyvu na srdce s
postupným vývojom synukleinopatií, čo je v súlade s nedávnymi štúdiami, ktoré opisujú
progresívnu periférnu parasympatickú denerváciu v prodromálnych štádiách týchto porúch a
posilňuje pojem autonómnej dysfunkcie ako biomarkeru spolu s RBD.
Kľúčové slová: synukleinopatie, porucha správania v REM spánku, autonómna dysfunkcia,
polysomnografia, variabilita srdcovej frekvencie

Introduction
A great body of evidence indicates that the presence of REM sleep behaviour disorder (RBD)
is a predictor of neurodegeneration in synucleinopathies, such as Parkinson’s disease (PD) and
Multiple System Atrophy (MSA) (15). Single-centre studies have demonstrated, after followup for years, that around 80% of polysomnography (PSG)-proven RBD patients had, in fact,
prodromal neurodegeneration (5, 10, 16).
Given these observations, RBD cohorts are being used as a surrogate of prodromal PD, to test
the predictive value of other prodromal PD biomarkers by measuring them at baseline, and then
following their evolution as RBD positive patients in the future likely develop PD (13).
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Among these markers, signs of autonomic dysfunction are estimated to start developing as early
as 15 years before the diagnosis of PD (9). People with a family history of dementia, and who
reported autonomic symptoms, are more likely to develop neurodegeneration (11).
In our research, we aimed to determine if this autonomic dysfunction is already present years
before clinical diagnosis in a group of patients diagnosed with RBD using PSG and comparing
to a group of individuals in which RBD was ruled out by PSG. We did this by measuring their
heart rate variability in different sleep stages, namely Relaxed Wakefulness (RW), REM (Rapid
Eye Movement sleep) and NREM (Non-Rapid Eye Movement sleep).
Hearth Rate Variability (HRV) measures the fluctuation of the time intervals between
consecutive heartbeats, that is, how much does the R-R interval vary during a given period. It
reveals the dynamic interactions between brain and heart, through the autonomic nervous
system, to adapt to environmental changes (7).
HRV analysis provides several different metrics, of which LF ms2 is a measure of the absolute
power of the low-frequency band (0.04–0.15 Hz), associated with sympathetic nervous system
(SNS) activity, while HF ms2 reflects the absolute power of the high-frequency band (0.15 –
0.4 Hz), associated with the activity from the parasympathetic nervous system (PNS). Also
calculated is the LF/HF ratio, used to determine the ratio between the influence of the SNS and
the PNS, also known as the sympathovagal balance (17).

Methods
Patients with suspicion for RBD were recruited and underwent full PSG examination, during 1
or 2 nights. Based on evaluation of the PSG records, using the Sleepware G3 version 3.9.5.
software, they were divided into RBD negative and RBD positive groups.
Later we exported the first ECG channel of the PSG traces to be analysed for the HRV using
the Kubios HRV Premium 3.3.1. software. The following spectral components of the HRV
were noted: LF ms2, HF ms2 and the LF/HF ratio, after selecting on software for the FFT
spectrum option.
The value of these components was obtained for every patient in both groups, in three distinct
sleep stages: Relaxed wakefulness, NREM sleep (especially stage N2, but occasionally also
N1) on the 1st sleep cycle, and REM sleep (i.e. stage R). An interval of any 5 minutes included
in each of these 3 sleep stages was analysed using the HRV software for the above-mentioned
spectral components. Later these values were averaged for the total number of participants in
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each group and the standard deviations were calculated. LF/HF ratio average was calculated
from all LF/HF ratios, not from averages of LF and HF.
To determine the statistical significance of the difference between the 2 study groups for each
of these HRV components in every sleep stage evaluated, we used one-tailed unequal variance
t-tests (Welch's t-test), assuming a confidence level of 95% (p<0,05).
This project was approved by the local Ethical commission at the UNLP in Košice.

Results
The HRV indicator HF ms2 shows a statistically significant decrease from the group of patients
with negative RBD to the group with positive RBD when measured during relaxed wakefulness
(RW) and NREM sleep. The large standard deviations in nearly every category of our table
show that there is a high variation in HRV among members of the same group in every sleep
stage (Tab. 1).

Discussion
We observed a significant decrease in one indicator of HRV, HF ms2, from the RBD negative
group to the RBD positive group during RW and NREM. As demonstrated in other studies,
there is less overall parasympathetic tone during REM sleep (and higher sympathetic influence
in REM sleep), related to cardiac autonomic dysfunction (2, 3). That is possibly the reason why
the decrease in HF ms2 during REM sleep was not as significant as in the other stages evaluated.
We could also confirm this increase in sympathetic tone during REM sleep since the LF/HF
ratio in this stage was generally higher than during RW and NREM.
One patient with negative RBD had very extreme outlier values for LF, HF, and the LF/HF
ratio in the complete HRV trace for the whole length of the night, presumably due to his severe
degree of Obstructive Sleep Apnoea (OSA). He was also the oldest patient included in the study,
at 80 years old. We decided to present the values excluding this patient, followed in brackets
by the values if we counted this patient. Thus, we presented the p-values from the t-tests not
taking into account this patient. To a milder extent, some other patients also had outlier values,
which could be attributed to heart rhythm problems in their medical histories, alongside OSA.
It is also necessary to take in consideration that the mean ages of our 2 groups significantly
differ, which may have influenced the results. We also did not control our cohort for gender,
comorbidities and medications taken (including antidepressants), which may all be influencing
confounders (12).
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Negative RBD n=18
Average

(19*)

SD

Positive RBD n=32
Average

SD

64,59

8,32

SD

Average

SD

177,82

132,01

109,42

0,217 (NS)

115,45

96,37

0,026 (S)

1,72

1,37

0,097 (NS)

Average

SD

(1328,05)

191,05

146,68

0,139 (NS)

(1975,6)

138,17

132,18

0,014 (S)

2,25

1,95

0,059 (NS)

Average

SD

(1369,9)

194,20

175,59

0,069 (NS)

(3706,76)

133,02

144

0,271 (NS)

2,41

2,33

0,25 (NS)

Age

0,017 (S)
57

Relaxed
Wakefulness

(58,21*)

Average

LF ms2

168,70

(298,78)

HF ms2

229,94

(577,18)

LF/HF ratio
NREM stage
(mainly N2)

1,19

(1,15)

Average

LF ms2

264,3

HF ms2

281,47

(563,53)

(731,52)

LF/HF ratio

1,34

REM stage

Average

LF ms2
HF ms2
LF/HF ratio

T-test

(1,3)

287,18
159,07
3,06

(597,5)

(1008,86)
(2,92)

12,96

(13,66*)

(592,75)

224,99
(1529,3)

1,36

(1,33)

SD
257,16
240,55
1,89

(1,84)

SD
223,09
143,68
3,65

(3,6)

Table 1 Comparison of the spectral components of Heart Rate Variability in patients negative for RBD and
patients diagnosed with RBD via polysomnography, during relaxed wakefulness and in the stages of sleep
NREM (mainly N2) and REM. (RBD = REM sleep behaviour disorder; REM = Rapid Eye Movement sleep;
NREM = Non-Rapid Eye Movement sleep; LF ms2 = Low Frequency power in Heart rate variability; HF ms2 =
High frequency power in Heart rate variability; SD = Standard Deviation; S = Statistically significant;
NS = Non-Statistically Significant)
*One patient in the negative RBD group was excluded due to having very extreme outlier values. We decided to
present the values excluding this patient, followed in brackets by the values if we counted this patient. Thus, we
presented the p-values from the t-tests not taking into account this patient.

A study of HRV that included Parkinson’s disease patients, who could be also affected with
RBD or without this condition, showed that clear autonomic dysfunction was only visible in
those who were also affected with RBD. It was inferred that cardiac autonomic denervation is
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mostly associated not with PD itself, but with the presence of RBD (8). Indeed, it was found
that the presence of RBD identifies a specific PD subtype characterized by a higher prevalence
of autonomic dysfunction, as well as dementia (6, 14).
Bugalho et al. formulated a similar study where 3 groups of patients were evaluated: those
diagnosed with idiopathic RBD (iRBD), PD with RBD, and PD without RBD. They generally
described lower values of the high-frequency component of HRV in patients with RBD versus
patients without RBD (1). Additionally, a study divided the RBD category into iRBD and
symptomatic RBD (sRBD). It confirmed the null hypothesis of there being no statistically
significant difference between the groups (4).
We strived to select intervals of 5 minutes for each sleep stage on every patient that had a
sample artefact level of 0% or closest to it, even though it was not always possible to obtain a
clean full 5-minutes sample, particularly in patients with very reduced REM sleep. Relaxed
wakefulness was usually obtained in the minutes immediately before sleep onset, while 5minute samples containing NREM sleep were obtained from the 1st sleep cycle whenever
possible, except if there were extreme outlier values on those intervals.
Furthermore, if we assume statistical significance at the 90% confidence level (p<0,1), given
that our total number of participants was small (n=50), instead of the 95% (p<0,05) we used,
we can find a confirming trend in our results. In RW, as well as in NREM, the decrease between
RBD negative and positive individuals regarding HF ms2 and the LF/HF ratio are both
statistically significant. Also, the LF ms2 decrease during REM sleep from the RBD negative to
RBD positive group becomes significant, meaning that there might also be somewhat of a loss
of sympathetic tone during REM with the progression of synucleinopathies.
These RBD patients were further included in a larger research project where other biomarkers
of synucleinopathies were evaluated, such as substantia nigra hyperechogenicity on transcranial
ultrasound and the presence of alpha-synuclein aggregations on skin biopsies.
In our study, we did not include patients already clinically diagnosed with Parkinson’s disease
or Multiple System Atrophy for the PSG examination. However, one of our future objectives is
to employ the RBD cohort we formed, in a longitudinal study where we will observe if they
will progress into PD or MSA, and check if the autonomic dysfunction present in RBD
(measuring the HRV) will persist throughout the development of these synucleinopathies. In
this scope, we already have patients whose RBD diagnosis was confirmed as far as 5 years ago.
To avoid the strong effects of outliers on future results, we also aim to increase the size of our
cohort.
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Conclusion
We were able to conclude that there is a decrease in the parasympathetic innervation of the
heart associated with the development of RBD, manifested in the decrease of the HF ms2
component of HRV during relaxed wakefulness and NREM sleep. Since RBD is a major
biomarker of synucleinopathies, this can also be translated into a decrease of parasympathetic
tone in the prodromal stages of diseases such as Parkinson’s disease and Multiple System
Atrophy, consistent with recent research results.
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Súhrn
Cieľom tejto práce je demonštrovať regeneračný potenciál častíc získaných z rozdrveného
extrahovaného zuba na zachovanie objemu kosti po extrakcii zuba. Po odstránení zuba, bol
čistý zub rozomletý a dentínové a cementové granule boli naočkované do čerstvej extrakčnej
rany na zachovanie alveolárneho hrebeňa. Hojenie tkaniva bolo hodnotené rádiologickou
analýzou. Objem hrebeňa zostal zachovaný. Tento nový postup potvrdzuje použitie zuba ako
augmentačného materiálu.
Kľúčové slová: augmentácia, mlynček, socket preservation, alveolárna kosť, hojenie

Summary
The aim of this thesis is to demonstrate the regenerative potential of particles obtained from
crushed extracted tooth to maintain bone volume after tooth extraction. After tooth removal,
the clean tooth was ground, and the dentine and cement granules were inoculated into a fresh
extraction wound to maintain the alveolar ridge. Tissue healing was evaluated by radiological
analysis. The ridge volume was retained. This new procedure confirms the use of the tooth as
an augmentation material.
Key words: augmentation, grinder, socket preservation, alveolar bone, healing

Úvod
Výška alveolárnej kosti je spojená s prítomnosťou zubov. Akonáhle zuby nie sú prítomné,
dochádza k úbytku kosti – atrofii. V bočných (postranných) úsekoch chrupu sú korene zubov
umiestnené v blízkosti čeľustnej dutiny. V tomto prípade môže po extrakcii dochádzať nielen
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k atrofii alveolárneho hrebeňa, ale aj k čiastočnému zväčšeniu čeľustnej dutiny. Dostavba kosti
je chirurgický zákrok, pri ktorom sa do čeľusti alebo sánky doplní náhradný kostný materiál.
Toto ošetrenie sa taktiež nazýva augmentácia kosti. Dostavba kosti slúži na doplnenie a obnovu
poškodeného kostného tkaniva. Na doplnenie chýbajúcej kosti sa používa buď syntetická kosť
alebo kosť vlastná (4). Augmentácia alveolárnej kosti sa odporúča v nasledujúcich prípadoch:
• nedostatok kostného materiálu pre ukotvenie implantátu,
• nedostatok kosti z dôvodu parodontologického ochorenia,
• úraz alebo trauma,
• vývojová vada.
Extrakcia zubov je jedným z najčastejšie používaných postupov v zubnom lekárstve a je
historicky dobre zdokumentované, že tento postup môže vyvolať významné rozmerové zmeny
alveolárneho hrebeňa (2). V súčasnosti sú všetky extrahované zuby vo všeobecnosti
považované za klinický odpad a sú poväčšine vyhodené. Je zdokumentované, že extrahované
zuby, ktoré prejdú procesom čistenia, mletia, demineralizácie a sterilizácie, môžu byť veľmi
efektívnym štepom k vyplneniu defektu alveolárnej kosti u toho istého pacienta.
Kosť a dentín sú mineralizované tkanivá takmer podobného chemického zloženia. Pozostávajú
z 18% kolagénu, 2% nekolagénnych proteínov (NCP), 70% hydroxyapatitu (HA) a 10%
telesnej tekutiny. Dentínová matrix má podobne ako kosť vrodené chemické a fyzikálne
vlastnosti priťahovať progenitorové bunky a schopnosť ich indukcie ku generovaniu novej kosti
(3).

Materiál a metódy
Pomocou mlynčeku na dentín (Smart Dentin Grinder) možno ľahko, behom pár krokov,
premeniť extrahovaný zub na čistý a baktérií prostý dentín pripravený k augmentácii. Zub s
vyplnenými koreňovými kanálikmi nie je pre mletie vhodný. Postup je rovnaký pre jeden, alebo
viac zubov daného pacienta. Spracovaný dentín môže byť použitý len pre pacienta, z ktorého
zuba sa získal (autológny materiál).
Krok 1 – Extrakcia a očistenie (preparácia)
Extrakcia zuba a spracovanie dentínu sa vykonáva v to isté ošetrenie pacienta. Z extrahovaného
zuba sa odstránia všetky zubné kazy, umelé materiály a nečistoty. Zub vysušíme vzduchovou
pištoľou.
Krok 2 – Rozomletie
Krok 3 – Čistenie spracovaného dentínu
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Pomletý zub presypeme do pripraveného skleneného kontajnera. Dentínové častice sú o
veľkosti 300 až 1200 mikrónov. Do kontajnera s dentínom pridáme roztok Dentin Cleaner tak,
aby bol kompletne ponorený. Necháme pôsobiť 10 minút a následne roztok odsajeme pomocou
pipety, resp. gázy. Do kontajnera pridáme roztok PBS (Phosphate Buffered Saline) tak, aby bol
z polovice kontajner zaplnený. Jemne kontajner pretrepeme, necháme 3 minúty pôsobiť a
následne roztok odsajeme (pomocou pipety, resp. gázy) (1).
Krok 4 – Augmentácia

Výsledky
Tento typ augmentačnej techniky preukázal:
• najbiologickejší augmentačný materiál oproti xenogénnym a alogénnym materiálom (5)
• najlacnejší augmentačný materiál
• rýchle a bezproblémové hojenie, s nižším rizikom pooperačných komplikácii
• krátky čas prípravy augmentačného materiálu: 15 minút
• biologický prístup k likvidácii biologického odpadu
• compliance pacienta.

Záver
Extrahované zuby sú plnohodnotným, telu vlastným, ekonomickým augmentačným
materiálom, ktoré netreba brať ako biologický odpad. Autogénny dentín je ten najlepší
augmentačný materiál pre socket preservation a augmentáciu kosti oproti xenogénnym
a alogénnym materiálom.
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Súhrn
Jednou zo zásadných prekážok pri radikálnej retropubickej prostatektómii je dôkladná kontrola
plexus Santorini. Umožňujú to dva chirurgické postupy: hemostatická ligatúra pokračujúcim
stehom v oblasti krčka močového mechúra od jedného konca panvovej aponeurózy po druhý.
Okrem zaistenia dostatočnej hemostázy spojením plexus Santorini v stredovej línii, táto ligácia
taktiež zabezpečí výbornú expozíciu prostaty a prerušením fibrózneho tkaniva ukazovákom
v oblasti apexu prostaty vytvoríme priestor pre disektor.
Tento avaskulárny priestor medzi uretrou a plexus Santorini je ľahko prístupný pre ukazovák
a následne sa disektorom dostávame do tohto priestoru. Uretra so zavedeným permanentným
močovým katétrom je ľahko identifikovateľná. Preťatie venózneho plexu je potrebné pre
odhalenie uretroprostatického spojenia.
Kľúčové slová: prostata, karcinóm prostaty, plexus Santorini, radikálna prostatektómia

Summary
Control of Santorini's plexus is one of the main difficulties of radical retropubic prostatectomy.
Two procedures allow easy control of this plexus: Perform a running haemostatic suture in the
bladder neck, from one edge of the pelvic aponeurosis to the other. Apart from ensuring
haemostatis by bringing Santorini's plexus together in the midline, this suture also provides
excellent exposure of the prostate. Prepare the passage of the dissector at the prostatic apex by
disrupting the fibrous tissue with a finger. The urethra is easily identified as it is intubated by
the bladder catheter. The avascular plane between the urethra and Santorini's plexus is open to
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the finger and the dissector can be easily introduced into the correct plane. Section of the venous
plexus is performed precisely to reveal the urethroprostatic junction.
Key words: prostate, prostate cancer, Santorini's plexus, radical prostatectomy

Úvod
Karcinóm prostaty patrí medzi najčastejšie malígne ochorenia u mužov a za posledných 20
rokov incidencia tohto ochorenia dramaticky narástla takmer v každej krajine (1).
Radikálna retropubická prostatektómia je od svojho zavedenia považovaná za zlatý štandard
chirurgickej liečby lokalizovaného karcinómu prostaty (3).
Plexus Santorini pozostáva z povrchovej dorzálnej vény a z takzvaného hlbokého venózneho
komplexu. Pretože tento komplex pozostáva z väčších vén drénujúcich penis, a z jednej alebo
dvoch artérií, tak sa nazýva aj hlboký vaskulárny komplex. Tieto artérie nie sú konečnými
vetvami. Predpokladá sa, že ich preťatie neovplyvní kontinenciu a erektilnú funkciu pretože sú
retrográdnymi vetvami pudendálnych artérií, ktoré zásobujú prednú plochu prostaty
a močového mechúra (5). Kontrola dorzálneho venózneho komplexu alebo plexus Santorini
predstavuje jeden z najnáročnejších krokov radikálnej retropubickej prostatektómie, aby sa
predišlo krvným stratám, poškodeniu sfinkterov a aby sa maximalizovala šanca na vyliečenie
(3). V štúdii, ktorú viedli Rainwatr a Segura využívali ligáciu dorzálneho venózneho komplexu
pred jeho preťatím čo viedlo k významnému zníženiu krvných strát. Namiki so svojimi
spolupracovníkmi opísali novú techniku šetrnej preparácie (Obr.1) pomocou ukazováku pre
lepšie vymedzenie apexu prostaty, aby sa znížil výskyt pozitívnych chirurgických okrajov a
taktiež krvných strát (3).

Obr. 1 A) Axiálny pohľad: ľavým ukazovákom prerušený laterálny okraj periprostatickej fascie, ktorá obsahuje
dorzálny venózny komplex a uretru.
B) Laterálny pohľad: priestor medzi uretrou a dorzálnym venóznym komplexom
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Obr. 2 Ligácia na zaistenie a preťatie dorzálneho venózneho komplexu

Materiál a metódy
Technikou, ktorú opísal Walsh, po odstránení tukového tkaniva obklopujúceho dorzálny
venózny komplex a po narezaní endopelvickej fascie na oboch stranách prostaty, pomocou
ukazováka sa šetrne oddelí m. levator ani od prostaty. Ukazovákom identifikujeme močový
katéter, to umožní ľahký prechod svorky tesne nad močovú trubicu, naslepo perforujeme bočnú
fasciu a tým sa oddelí uretra od plexus Santoriny (Obr. 2) (3).
V štúdii, ktorú viedli Cristini a kol. boli retrospektívne zhodnotení 56 pacienti, ktorí podstúpili
radikálnu retropubickú prostatektómiu pre klinicky lokalizovaný karcinóm prostaty
od novembra 2008 do novembra 2010. U všetkých pacientov bola preparácia plexus Santorini
realizovaná novou technikou, pri ktorej sa ukazovák používa nielen na lokalizáciou močového
katétra, ale taktiež aj na vytvorenie priestoru medzi plexus Santorini a uretrou. Ukazovatele
výsledkov zahŕňali odhadovanú stratu krvi, počet podaných transfúzií, pozitívne chirurgické
okraje a komplikácie danej techniky (3).

Výsledky
Priemerný vek pacientov bol 65 rokov (48,0 – 73,0), výška prostatického špecifického antigénu
bola 7 ng/ml (2 – 20 ng/ml), nikto z pacientov predoperačne neabsolvoval neoadjuvantnú
rádioterapiu ani neoadjuvantnú androgén deprivačnú terapiu (3).
Tento manéver bol úspešný u 53/56 pacientov (95%). U 3 pacientov nebolo možné prstom
natupo preťať fasciu v dôsledku silnej fibrózy. Priemerná strata krvi a operačný čas radikálnej
retropubickej prostatektómie boli 620 ml (150 – 1000 ml) a 130 minút. Tansúzia bola podaná
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u 5/56 pacientov 8,9%. Pozitívne chirurgické okraje boli u 8/56 pacientov 14% – 1 pT2c, 4
pT3a, 3 pT3b. Nevyskytla sa žiadna komplikácia spojená s touto operačnou technikou. Miera
močovej kontinencie a potecie bola hodnotená minimálne jeden rok s úspešnosťou 88% a 41%
(3).

Diskusia
Manažment dorzálneho venózneho komplexu je dôležitým krokom pri radikálnej retropubickej
prostatektómii. Presné pochopenie anatómie dorzálneho venózneho komplexu viedlo okrem
zníženia krvných strát aj k lepšej preparácii prostatického apexu a k šetreniu neurovaskulrnych
zväzkov na tejto úrovni, čím sa zlepšila miera kontinencie a erektilenj funkcie (4).
Avšak peroperačné krvácanie stále zostáva problémom (6). Ďalším dôležitým aspektom na
zváženie je postprostatektomická inkontinencia, zásadné je vyhnúť sa poškodeniu
rabdosfinkteru (2).
Použitie koagulácie na dôkladnú hemostázu eventuálne ligáciu plexu pred jeho preťatím môže
viesť k poškodeniu rabdosfinkteru alebo neurovaskulárnych zväzkov (2).
Táto technika, ktorú opísal Namiki so svojimi spolupracovníkmi predstavuje užitočný spôsob
ako vymedziť apex prostaty, aby sa zlepšili výsledky z hľadiska pozitívnych chirurgických
okrajov, močovej kontinencie a erektilnej funkcie (7).
Podobne aj v tejto štúdii bola použitá digitálna preparácia dorzálneho venózneho komplexu
smerom od močovej trubice a distálne od apexu prostaty (3). Hlavným cieľom je bezpečne
a rýchlo vytvoriť priestor medzi týmito dvoma štruktúrami. Ide o jednoduchší a bezpečnejší
spôsob kontroly plexus Santorini pri radikálnej retropubickej prostatektómii. Táto štúdia
naznačuje, že je možné dosiahnuť dostatočnú hemostázu pri preparácii ešte predtým než je
prostata mobilizovaná a odstránená (3).

Záver
Digitálna preparácia plexus Santorini počas radikálnej retropubickej prostatektómie je
v mnohých prípadoch ľahko vykonateľná a urýchľuje proces nájdenia priestoru tesne nad
močovou rúrou čo umožňuje dôkladnú hemostázu v operačnom poli a takisto preparáciu
prostatického apexu.
Použitím prsta, ako najlepšieho chirurgického nástroja, môže byť tento operačný výkon
bezpečnejší a prístupnejší hlavne pre menej skúseného chirurga.
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