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ZAPOJENIE PRECONDITIONINGU DO MODULÁCIE
OTVÁRANIA MITOCHONDRIÁLNYCH PÓROV
PRECHODNEJ PERMEABILITY
Andelová, N.1, Waczulíková, I.2, Sýkora, M.1, Farkašová, V.1, Ravingerová, T.1, Ferko, M.1
1 Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav pre výskum srdca, Bratislava, Slovensko
2 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK, Bratislava, Slovensko

Úvod. Remote ischemický preconditioning (RIP), podobne ako metabolický
preconditioning (MP), reprezentovaný modelom akútneho diabetes mellitus (DM),
preukázali vo viacerých štúdiách priaznivý kardioprotektívny účinok na funkciu
myokardu po ischemicko/reperfúznom poškodení. Doposiaľ však nie sú úplne
objasnené procesy signalizácie a iniciácie sledovaných typov preconditioningov.
Významným cieľom pri skúmaní iniciačných a signálnych dráh zapojených do
kardioprotekcie sa ukazujú byť práve mitochondriálne póry prechodnej permeability
(mPTP).
Metodika. Skúmané boli izolované srdcové mitochondrie potkana kmeňa Wistar na
modeli RIP a MP reprezentovanom 8-dňovým, streptozotocínom indukovaným DM (65
kg/mg i.p.). V tejto práci sme sa venovali štúdiu remodelácie mPTP v súvislosti s ich
reguláciou na úrovni proteínov a stanoveniu retenčnej kapacity mitochondrií pre vápnik
metódou fluorescenčnej spektroskopie. Z hľadiska proteomických analýz využitím
LC/MS sme sa pri modeli MP zamerali na proteíny, ktoré sú v súčasnosti považované
za štruktúrne a regulačné komponenty mPTP.
Výsledky. Abundantnosť celého proteínového komplexu mPTP bola v skupine s
akútnym DM signifikantne zvýšená, avšak expresie individuálne analyzovaných
proteínov vyjadrené parametrom fold change okrem ATP5H, ATP5J a KCRS neboli
signifikantne zmenené. Navyše expresie týchto 3 proteínov nie sú považované za
biologicky významne zmenené. Výsledky retenčnej kapacity mitochondrií preukázali
signifikantne zvýšenú schopnosť diabetických mitochondrií pufrovať vápnik.
Vyizolované mitochondrie skupiny RIP nevykazovali zmeny na úrovni retenčnej
kapacity mitochondrií, čo nasvedčuje tomu, že účinok RIP je podmienený prítomnosťou
následnej patologickej záťaže.
Záver. Na záver môžeme povedať, že na endogénnych ochranných mechanizmoch
vedúcich k adaptácii myokardu na energetickú záťaž reprezentovanú experimentálnym
DM sa významným spôsobom podieľajú aj proteíny multienzýmového komplexu
mPTP.
Práca bola podporená grantami APVV-15-0119, VEGA 2/0121/18, ITMS 26230120009.

1

VRODENÁ PORUCHA TYČINKOVEJ FOTOTRANSDUKCIE
PRISPIEVA K ROZVOJU EXPERIMENTÁLNEJ
AUTOIMUNITNEJ UVEORETINITÍDY
Andreánská, D.1, Tyčová, K.1, Kubovčiak, J.2, Hejda, J.3, Kutílek, P.3, Štofková, A.1
1 Ústav fyziologie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Ke Karlovu 4, Praha 2, Česká republika
2 Servisní laboratoř funkční genomiky a bioinformatiky, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.
v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, Česká republika
3 Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze, nám. Sítná 3105,
Kladno 2, Česká republika

Úvod. Neurodegenerácia fotoreceptorov so stratou zrakovej ostrosti sa často vyskytuje
u vrodenej stacionárnej nočnej slepoty (CSNB). Je málo známe, či a ako môžu gény
asociované s CSNB (napr. Gnat1) modulovať imunitnú odpoveď a vznik
autoimunitného zápalu v sietnici. Naša predchádzajúca štúdia ukázala, že aktivácia
fotoreceptorov svetlom stimuluje noradrenergný systém sietnice a bráni vzniku zápalu.
Cieľom tejto štúdie bolo objasniť vplyv deficitu Gnat1 v tyčinkách na rozvoj
experimentálnej autoimunitnej uveoretinitídy (EAU) u myší.
Metodika. V štúdii boli použité wild-type (WT) a knockoutované myši s deficitom
Gnat1 (Gnat1 -/-) s a bez EAU, ktorá bola navodená antigénom IRBP1-20. Pred
imunizáciou a 14 dní po nej bola u myši vyšetrená zraková ostrosť. 14. deň po imunizácii
bola vykonaná oftalmoskopia a analyzované zmeny v sietniciach imunohistochémiou,
real-time qPCR a analýzou RNA-seq.
Výsledky. EAU u Gnat1 -/- myší vykazovala horšie klinické skóre a zrakovú ostrosť,
zvýšenú expresiu mediátorov zápalu a infiltráciu CD4+ T lymfocytov v sietnici v
porovnaní s WT myšami, avšak bez rozdielov v systémovom zápale. Analýza RNA-seq
a génovej ontológie (GO) odhalila, že u Gnat1 -/- myší sú významne inhibované
gény, ktorých produkty zabezpečujú aktiváciu katecholaminergných dráh, motilitu
a spoje cilií fotoreceptorov, morfogenézu a vývoj šošovky.
Záver. Z analýzy GO vyplýva, že u Gnat1 -/- myší sú inhibované interakcie
katecholamínov a ich receptorov (Drd4, Adrb1, Adrb2). V súvislosti s našimi
predchádzajúcimi výsledkami úlohy noradrenerného systému v homeostáze sietnice
možno predpokladať, že práve porucha tohoto neurotransmiterového systému má za
následok závažné prejavy EAU u Gnat1 -/- myší.
Grantová podpora: GAČR 18-11795Y, PRIMUS/17/MED/7, Progres Q35.

2

SLEDOVANIE KONCENTRÁCIE VYBRANÝCH
METABOLITOV TRYPTOFÁNU A ICH VZŤAHU S HLADINOU
6-SULFATOXYMELATONÍNU V MOČI DETÍ S PORUCHAMI
AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Bartakovičová, K.1, Keményová, P.1, Kováč, A.2, Repiská, G.1, Siklenková, L.1,
Vidošovičová, M.1, Lakatošová, S.1, Tomová, A.1, Babinská, K.1
1 Fyziologický ústav, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
2 Neuroimunologický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika

Poruchy autistického spektra (PAS) sú pervazívne neurovývinové ochorenie
charakterizované narušenou sociálnou interakciou a komunikáciou a úzko
vymedzeným, stereotypným správaním a záujmami. Spánkové poruchy patria medzi
najčastejšie komorbidity u detí s PAS. Zmeny v hladinách melatonínu u detí s PAS sú
spojené so spánkovými poruchami.
Cieľom našej štúdie bolo sledovať hladiny tryptofánu – aminokyseliny, z ktorej sa tvorí
melatonín a koncetrácie ďalších jeho metabolitov – serotonínu, kynurenínu a 6sulfatoxymelatonínu (aMT6s) vo vzorke ranného moču u detí s PAS a neurotypických
kontrol. Hodnoty sledovaných parametrov sme štandardizovali na koncentráciu
kreatinínu v moči. Zároveň sme sledovali korelácie daných metabolitov
s behaviorálnymi parametrami získanými diagnostickými škálami ADOS-2 a ADI-R.
Súbor tvorilo 38 detí vo veku 2-9 rokov, z toho 19 detí s PAS a 19 neurotypických
jedincov. Metabolity boli stanovené metódou hmotnostnej spektrometrie.
Preukázali sme signifikantne nižšiu koncentráciu štandardizovaného aMT6s v moči detí
s PAS v porovnaní s kontrolnou skupinou, ktorá zároveň korelovala s úzko
vymedzeným a stereotypným správaním získaným ADI-R vyšetrením. Nepotvrdili sa
korelácie medzi koncentráciou aMT6s a hladinami ostatných sledovaných metabolitov.
Práca bola podporená grantmi APVV-15-0085, APVV-15-0045, VEGA 1/0141/17.
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PLAZMATICKÉ HLADINY VYBRANÝCH CYTOKÍNOV U DETÍ
S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Belica, I.1, Janšáková, K.1, Kopčová, M.1, Celušáková, H.1, Szapuová, Ž.1, Ostatníková, D.1,
Babinská, K.1
1 Fyziologický ústav LF UK, Sasinkova 2, Bratislava, Slovenská republika

Úvod. Deti s poruchou autistického spektra (PAS) majú v porovnaní s bežnou
populáciou vyšší výskyt imunitnej dysfunkcie. Jedným z jej markerov, ktoré sa v tejto
súvislosti skúmajú, sú cytokíny. Uvažuje sa o ich úlohe v patogenéze PAS prenatálne,
ale aj o ich postnatálnom vplyve pri objavení sa príznakov prípadne pri zhoršení už
existujúcich príznakov. Keďže zatiaľ neexistuje spoľahlivý biomarker PAS, ak sa
konzistentne preukáže, že hladiny cytokínov sú odlišné u detí s PAS, ich stanovenie
môže v budúcnosti pomôcť pri diagnostike tejto poruchy.
Metodika. Diagnostika detí na potvrdenie prítomnosti PAS bola vykonaná pomocou
nástrojov ADOS-2 a ADI-R. Venózna krv sa odobrala v ranných hodinách do skúmaviek
s EDTA. Skúmavky s krvou sa centrifugovali 10 minúť pri rýchlosti 3000 otáčok/min.
Oddelila sa plazma, ktorá sa uchovala pri -80°C. Na analýzu cytokínov sa využila
multiplexová analýza, umožňujúca simultánne stanovenie koncentrácie väčšieho počtu
analytov z malého množstva plazmy v rovnakej jamke mikrotitračnej doštičky
(MILLIPLEX MAP Human Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Panel - Immunology
Multiplex Assay) na základe postupu odporúčaného výrobcom (EMD Millipore
Corporation, 2013). V plazme boli stanovené nasledovné markery: TNF-α, IL-1β, IL-17,
IFN-γ, IL-1Ra, IL-10. Na štatistické spracovanie výsledkov bude použitý MannWhitneyho U-test.
Výsledky. V práci prezentujeme plazmatické koncentrácie vybraných prozápalových
(TNF-α, IL-1β, IL-17, IFN-γ) a protizápalových cytokínov (IL-1Ra, IL-10) u detí s PAS a
neurotypických detí.
Záver. Poznatky o úlohe cytokínov pri PAS sú zatiaľ nekonzistentné a vyžadujú si ďalšie
štúdium.
Práca bola podporená grantom APVV 15-0045, APVV 15-0085 a VEGA 1/0141/17.
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VAZOAKTIVNÝ ÚČINOK ENDOGÉNNEHO SÍROVODÍKA
A JEHO DONORA V NORMOTENZNZII
A EXPERIMENTÁLNEJ HYPERTENZNII
Berényiová, A.1, Golas, S.1, Grman, M.2, Cebová, M.1, Čačányiová, S.1
1 Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava,
Slovensko
2 Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava, Slovensko

Literárne údaje ukazujú, že endogénne syntetizovaný sírovodík (H 2S) je súčasťou
rôznych signálnych dráh regulujúcich fyziologické a patologické procesy, vrátane
kardiovaskulárnych ochorení. V cievach je H2S syntetizovaný hlavne pomocou
cystationín γ-lyázy (CSE), premenou L-cysteínu na H2S. Cieľom štúdie bolo popísať
vplyv endogénne tvoreného (po inhibícii CSE) a exogénne podávaného H2S na
vazoaktívne odpovede hrudnej aorty (HA) u normotenzných (Wistar) a spontánne
hypertenzných potkanov (SHR).
V experimentoch sme používali 17-20 týždňove Wistar a SHR. Vazoaktívne odpovede
HA sme sledovali senzormi izometrickej tenzie. Aktivitu CSE sme blokovali
predradením jeho špecifického inhibítora, DL-propargylglicínu (PPG). Expresia CSE
bola stanovená Western blotom.
Hoci inhibícia CSE indukovala mierne zvýšenie bazálneho tonusu u oboch kmeňov, u
SHR tento efekt bol signifikantne väčší v porovnaní s Wistar. Na druhej strane, u Wistar
potkanov po predradení PPG kontrakcia na exogénny noradrenalín bola väčšia, táto
zmena bola sprostredkovaná zvýšenou citlivosťou adrenergických receptorov. Kým u
Wistar akútna inhibícia CSE nemala efekt na endotel-závislú vazorelaxáciu, u SHR
inhibovala relaxačnú odpoveď hladkých svalových buniek. Nenašli sme rozdiel v
proteínovej expresii CSE u Wistar a SHR. Potvrdili sme duálny vazoaktívny účinok
donora H2S (Na2S) u oboch kmeňov; u SHR sme pozorovali signifikantne zväčšenú
maximálnu relaxačnú odpoveď na Na2S ako u Wistar.
Výsledky potvrdzujú, že endogénny H2S systém sa podieľa na udržiavaní funkcie
endotelu u SHR a pravdepodobne slúži ako adaptačný mechanizmus na kompenzáciu
zvýšenej arteriálnej tenzie a v hypertenzii. Navyše, exogenénne aplikovaný H2S v
esenciálnej hypertenzii je efektívnou vazorelaxačnou látkou, ktorá môže mať vysoký
farmaceutický potenciál.
Práca bola podporená grantom VEGA 2/0111/19, VEGA 2/0103/18, APVV-15-0565.
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REPEATED ACUTE STRESS ALTERS EXPRESSIONS OF GENES
INVOLVED IN IRON METABOLISM IN THE LIVER OF
WISTAR-KYOTO RATS
Bernátová, I.1, Kluknavský, M. 1, Mičurová, A.1, Bališ, P.1, Valovič, P.2, Škrátek, M.3, Cigáň,
A.3, Maňka, J.3
1 Institute of Normal and Pathological Physiology, Centre of Experimental Medicine, Slovak
Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
2 Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Bratislava, Slovakia
3 Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia

Introduction. Iron is essential in many metabolic processes and chronic stress was
shown to alter iron homeostasis. We investigated if mild repeated acute stress alters
content of iron-containing compounds and the expressions of the genes involved in iron
homeostasis in the liver of Wistar-Kyoto rats.
Methods. Acute stress was induced by three sessions of 5-sec air-jet (at 20, 50 and 130
min) during the 140-min experiment. Changes in relative iron content were determined
using SQUID magnetometry (1 T hysteresis curve measured at -271.15C). Gene
expressions of nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2), inducible nitric oxide
synthase (iNOS), hepcidin (Hamp), ferroportin (Fpt1), divalent metal transporter 1
(Dmt1), ferritin heavy chain 1 (Fth1), iron-responsive element-binding protein 1 (Ire-bp1),
transferrin (Trf) and transferrin receptor 1 (TfR1) were determined by qRT-PCR.
Results. Each stress session significantly elevated MAP by about 50% vs. pre-stress
levels. Stress significantly elevated saturation magnetization of the liver. Gene
expressions of Nrf2, iNOS, Fth1, Ire-bp1 and Fpt1 were significantly elevated vs. controls
without changes in expressions of the remaining abovementioned genes. There were
positive correlations between the saturation magnetization and Fth1 expression as well
as between Nrf2 and iNOS, Trf and Fth1, respectively.
Conclusion. Repeated, relatively mild, acute stress increased relative content of ironcontaining compounds in the liver and elevated gene expressions of Nrf2 as well as the
expressions of other genes involved in iron metabolism. Results suggest the regulatory
role of Nrf2 in stress-induced changes in iron metabolism.
This study was supported by the grants Nos. APVV-0263-16, VEGA 2/0160/17 and VEGA2/164/17.
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CHARAKTERISTIKA HISTOLOGICKEJ STAVBY TENKÉHO
ČREVA U RÔZNYCH DRUHOV ZVIERAT
Blatníková, T.1, Faixová, Z.1
1 Ústav patologickej fyziologie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
Slovensko

Úvod: Črevo zohráva významnú úlohu v trávení a absorbcii prijatej potravy, okrem
toho plní funkciu sekrečnú, absorbčnú, imunologickú a hormonálnu. Tenké črevo sa delí
z anatomického hľadiska na dvanástnik (duodenum), lačník (jejunum) a bedrovník
(ileum). Histologické vrstvy sú sliznica, podslizničné väzivo, svalová vrstva a seróza.
Výsledky: Sliznica vybieha do tenkých dlhých klkov o veľkosti 0,5-1 mm. Najhustejšie
sa nachádzajú v dvanástniku, pričom najvyššie a najštíhlejšie majú mäsožravce.
Panethové bunky ležia na dne črevných krýpt, obsahujú acidofilné sekrečné granuly,
tieto bunky u mäsožravcov a ošípaných chýbajú. Peyerove plaky sa nachádzajú len
v ileu a plnia immunologickú funkciu. Myši a potkany ich majú roztrúsené po celom
ileu v počte 12-20. U ošípaných, hovädzieho dobytka a oviec sa navyše nachádza aj jeden
dlhý súvislý plak. V podslizničnom riedkom väzive prebiehajú lymfatické a krvné cievy,
vegetatívna nervová spleť a Brunnerové žľazy produkujúce mucinózny sekrét,
séromucinózny u ošípaných a koní, vtáky ich nemajú. Sliznica čriev vtákov a rýb je
usporiadaná v radoch s longitudinálnymi riasami, ryby ju majú pokrytú cylindrickým
epitelom a krypty chýbajú. Povrch tenkého čreva plazov varíruje cez longitudinálne
alebo transverzálne žľaby po kľukatý alebo šesťhranatý tvar. Sliznica je tvorená slabo
vyvinutými až chýbajúcimi kryptami. Extrémne dlhými klkami disponujú užovky.
Svalová vrstva pozostáva z dvoch na seba kolmo ležiacich vrstiev, z vnútornej
cirkulárnej a vonkajšej longitudinálnej. Seróza pokrýva vonkajšiu stenu čreva.
Záver: K pochopeniu patologických procesov v črevnom trakte je nevyhnutné poznať
morfologickú a histologickú štruktúru čriev, ktorá sa líši v závislosti od druhu zvierat.
Práca bola podporovaná grantom VEGA č. 1/0658/17.
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ZMENY KARDIOVASKULÁRNEJ REGULÁCIE PRI PROLAPSE
MITRÁLNEJ CHLOPNE V ADOLESCENTNOM VEKU
Bóna Olexová, L.1, Jurko, A. Jr.2, Sekaninová, N.1, Višňovcová, Z.3,1, Grendár, M.3, Jurko,
T.4, Tonhajzerová, I1,3.
1 Ústav fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave,
Martin, Slovenská Republika
2 Pediatrická kardiologická ambulancia, externé pracovisko Jesseniovej lekárskej fakulty v
Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovenská Republika
3 Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin), Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovenská Republika
4 Neonatologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v
Bratislave, Univerzitná nemocnica v Martine, Martin, Slovenská republika

Úvod. Prolaps mitrálnej chlopne (PMCH) patrí k pomerne častej srdcovej chybe,
spojenej s vyšším kardiovaskulárnym rizikom. Napriek tomu, že je to multifaktoriálne
podmienené ochorenie, pozornosť sa čoraz častejšie upriamuje na dysreguláciu
autonómneho nervového systému. Štúdie popisujú zvýšenú sympatikovú aktivitu pri
PMCH, avšak štúdie skúmajúce parasympatikovú aktivitu sú v adolescentnom veku
ojedinelé. Cieľom bolo štúdium zmien kardiálnej vagovej regulácie u adolescentných
pacientov s PMCH.
Metodika. Celkovo bolo vyšetrených 12 adolescentných pacientiek s PMCH a rovnaký
počet zdravých probandiek rovnakého veku a pohlavia v psychofyziologickom
laboratóriu za štandardných podmienok. RR intervaly boli snímané prístrojom Polar
V800 (Polar Electro, Kempele, Fínsko) so snímacou frekvenciou 1000 Hz, počas 5minútovej pokojovej fázy. Kardiálna vagová regulácia bola hodnotená použitím
parametrov analýzy krátkodobej variability frekvencie srdca (VFS) – druhá odmocnina
priemeru druhých mocnín rozdielov dĺžky za sebou nasledujúcich RR intervalov
(rMSSD), percentuálne vyjadrenie počtu intervalových rozdielov po sebe nasledujúcich
RR intervalov, väčších ako 50 ms (pNN50), prirodzený logaritmus vysokofrekvenčného
pásma variability frekvencie srdca (logHF).
Výsledky. Priemerný RR interval bol signifikantne skrátený v skupine s PMCH v
porovnaní s kontrolnou skupinou (638,11ms vs 788,44ms, p=0,004). Parametre VFS –
rMSSD, pNN50, logHF - boli signifikantne nižšie v PMCH skupine v porovnaní
s kontrolnou skupinou (p=0,017, p=0,014, p=0,015).
Záver. Naša práca odhalila abnormálnu kardiálnu vagovú reguláciu, ktorá môže byť
spojená nielen so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom, ale aj s diskrétnymi zmenami
emočnej regulácie pri PMCH, a to už v adolescentnom veku. Dané výsledky môžu mať
priamy klinický význam z hľadiska prognostického, diagnostického, ako aj z hľadiska
sledovania personalizovanej terapeutickej intervencie pri PMCH.
Práca bola podporená grantmi VEGA 1/0044/18, VEGA 1/0190/20 a projektom ,,Martinské
centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)“ ITMS kód: 26220220187, ktorý je spolufinancovaný
zo zdrojov EU.
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BEHAVIORAL CONSEQUENCES OF PRENATAL
TESTOSTERONE
Borbélyová, V.1, Renczés, E.1, Hodosy, J.1, Celec, P1
1 Institute of Molecular Biomedicine, Faculty of Medicine, Comenius University, Bratislava,
Slovakia

Introduction. Prenatal exposure to testosterone excess is frequently associated with
increased susceptibility to autism spectrum disorders and anxiety disorders in the
offspring. The purpose of the present study was to examine whether these effects of
prenatal hyperandrogenic environment are mediated via intracellular androgen
receptors in both sexes.
Methods. Pregnant rats randomly assigned into four groups were treated with daily
intramuscular injection of vehicle (olive oil), testosterone (2mg/kg), flutamide (5mg/kg;
an androgen receptor blocker) or combination of both testosterone and flutamide from
14th day of pregnancy until delivery. Social behavior, locomotor activity, anxiety-like
behavior and spatial memory were assessed using a battery of tests.
Results. Rats prenatally exposed to testosterone exhibited neither autism- nor anxietylike behavior. However, prenatal testosterone masculinized the anogenital distance in
females and feminized it in males. In females, but not in males, this effect of testosterone
was mediated through androgen receptors.
Conclusion. Whether maternal hyperandrogenism is a suitable model of disorders
characterized by autistic- and anxiety-like behavior remains to be clarified.
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ZMENY V RASTE A DIFERENCIÁCII HIPOKAMPÁLNYCH
BUNIEK U SHANK3 DEFICIENTNÝCH MYŠÍ PO PODANÍ
OXYTOCÍNU
Bukatová, S.1, Reichová, A. 1, Bakoš, J.1,2, Bačová, Z.1
1 Ústav experimentálnej endokrinológie, BMC SAV, Bratislava, Slovensko
2 Fyziologický ústav Lekárskej Fakulty UK, Bratislava, Slovensko

Úvod. Dôvody vzniku porúch autistického spektra (ASD) stále nie sú známe. U
viacerých jedincov s ASD boli identifikované mutácie v géne SHANK3 (SH3 and
multiple ankyrin repeat domains 3), skafoldového proteínu, ktorý sa podieľa na
regulácii tvorby a plasticity synáps. Viaceré štúdie poukazujú na vplyv oxytocínu na
proliferáciu, diferenciáciu ako aj neuritogenézu u neuronálnych buniek. Cieľom štúdie
bolo stanoviť zmeny v diferenciácii a morfológii primárnych hipokampálnych buniek
izolovaných zo SHANK3 deficientných myší (SHANK3-/-) po podaní oxytocínu.
Metodika. Kontrolným (WT) a SHANK3-/- myšiam bol na 2. a 3. postnatálny (P2, P3) deň
podávaný oxytocín (0,1 µg/µl s.c.) alebo fyziologický roztok. Po izolácii hipokampu na
P5 deň bola stanovená génová expresia markerov neuronálnych buniek pomocou RT
qPCR. Primárne hipokampálne bunky, izolované z WT a SHANK3-/- myší na P0 deň, boli
inkubované s 1 µM oxytocínom po dobu 48 hod pre stanovenie zmien morfológie a 8
dní pre stanovenie zastúpenia neuronálnych buniek. Prostredníctvom softvéru ImageJ
bolo vyhodnotené pomerové zastúpenie neurónov značených pomocou MAP2 ako
aj rast neuritov.
Výsledky. Podanie oxytocínu SHANK3 deficientným myšiam zvýšilo počet MAP2
pozitívnych neuronálnych buniek a bolo sprevádzané aj zmenami tvaru buniek. Génová
expresia vybraných markerov pre progenitorové bunky, oligodendrocyty a astrocyty
oproti kontrolnej skupine signifikantne poklesla na P5 deň.
Záver. Zmeny v raste neuritov a modulácia zastúpenia neurónov po inkubácií s
oxytocínom u SHANK3 deficientných myší boli pravdepodobne kompenzované
zníženou expresiou markerov pre vybrané typy neuronálnych buniek.
Podporené: APVV-15-205 a VEGA 2/0038/18.
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TUHOSŤ ARTÉRIÍ U ADOLESCENTOV – VPLYV OBEZITY A
POHLAVIA
Czippelová, B.1, Krohová, J.1, Mažgútová, N.1, Turianiková, Z.1, Wiszt, R. 1, Švec, D.1,
Javorka, M.1
1 Ústav fyziológie a Martinské centrum pre biomedicínu JLF UK, Univerzita Komenského v
Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Martin, Slovensko

Úvod. Obezita je spájaná so zvýšeným rizikom vzniku aterosklerózy. Na hodnotenie
včasných aterosklerotických zmien je možné použiť metódy založené na meraní tuhosti
ciev pomocou rýchlosti šírenia pulzovej vlny, napr. meranie indexu CAVI (Cardio-ankle
vascular index). Prístroj VaSera (parameter CAVI) umožňuje aj meranie indexu kCAVI
(knee CAVI) – rýchlosť pulzovej vlny sa meria medzi srdcom a a. poplitea. kCAVI tak
zahŕňa menšiu časť periférnej časti cirkulácie a je teoreticky menej ovplyvnený
periférnou vazomotorikou. V adolescentnom veku môžu byť vplyvom obezity mnohé
biologické procesy akcentované a rozdiely medzi pohlaviami zvýraznené. Cieľom našej
práce bolo, u oboch pohlaví osobitne, zistiť rozdiel v správaní sa indexov tuhosti ciev
u obéznych probandov v porovnaní s kontrolnou skupinou a rozdiely v aktivite
sympatika, ktorý je významným faktorom ovplyvňujúcim periférnu vazomotoriku.
Metodika. Štúdie sa zúčastnilo 29 obéznych (14 ž) a 29 spárovaných neobéznych
adolescentov. Indexy CAVI a kCAVI sme vyšetrili pomocou prístroja VaSera VS-1000
(Fukuda Denshi, Japonsko). Ako index sympatikovej aktivity bol použitý spektrálny
výkon nízkofrekvenčných (0,04 – 0,15 Hz) oscilácií systolického tlaku krvi (LF-SBP).
Výsledky. V našej štúdii sme zistili nižšie hodnoty indexu CAVI u obéznych dievčat
v porovnaní s kontrolnou skupinou (p=0.018), index kCAVI sa medzi skupinami
signifikantne nelíšil (p=0.056). Index aktivity sympatika (LF-SBP) bol u obéznych
dievčat signifikantne nižší v porovnaní so zdravou skupinou. U chlapcov neboli zistené
medziskupinové rozdiely v žiadnom sledovanom parametri.
Záver. Výsledky našej štúdie naznačujú potenciálny vplyv zníženej aktivity sympatika
na parameter CAVI u obéznych dievčat a poukazujú na potrebu analyzovať parametre
tuhosti ciev v adolescentnom veku so zreteľom na pohlavie a aktivitu sympatika.
Práca bola podporená grantom VEGA 1/0117/17, VEGA 1/0200/2019, VEGA 1/199/2019 a
ITMS projektom “BioMed Martin” no. 26220220187.
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PERIVASKULÁRNE TUKOVÉ TKANIVO DETERMINUJE
VAZOAKTÍVNY ÚČINOK SÍROVODÍKA V HRUDNEJ AORTE
HYPERTRIGLYCERIDEMICKÝCH POTKANOV
Čačányiová, S.1, Berényiová, A.1, Majzúnová, M.1, Cebová, M.1, Golas, S.1
1 Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská
akadémia vied, Bratislava, Slovensko

Úvod. Zmeny v aktivite perivaskulárneho tukového tkaniva (PVAT) a sírovodíka (H2S)
produkovaného v cievnom systéme sú spojené s rozvojom metabolického syndrómu,
avšak ich vzájomný vzťah je nedostatočne preskúmaný. Cieľom práce bolo objasnenie
účasti PVAT a endogénneho H2S v regulácii cievneho tonusu hrudnej aorty (HA)
hypertriglyceridemických (HTG) potkanov ako experimentálneho modelu
metabolického syndrómu.
Metodika. Použili sa dospelé HTG a Wistar potkany, samce. Pletyzmograficky sa
sledoval systolický tlak krvi, vybrané parametre v plazme, zmeny izometrickej tenzie
izolovanej HA so zachovaným alebo odstráneným PVAT pred a po predradení DLpropargylglycínu (PPG), inhibítora cystationín γ-lyázy (CSE), enzýmu produkujúceho
H2S, expresia CSE a aktivita NO-syntázy v cievnej stene a PVAT.
Výsledky. HTG potkany mali zvýšený tlak krvi, objem viscerálneho tuku ako aj
plazmatickú hladinu triacylglycerolov a glukózy. HA vykazovala zväčšenú
kontraktilitu a zmenšenú od endotelu-závislú vazorelaxáciu, čo bolo spojené so
zníženou aktivitou NO-syntázy v cievnej stene aj PVAT. Predradenie PPG zlepšovalo
inhibovanú relaxáciu, avšak len v prstencoch bez PVAT. Na druhej strane, prítomnosť
PVAT u HTG potkanov a ním produkovaný H2S tlmili vazokonstriktorickú odpoveď na
exogénny noradrenalín a približovali ju kontrolnej odpovedi Wistar potkanov, čo
korešpondovalo s najvyššiou expresiou CSE v PVAT.
Záver. V podmienkach hypertriglyceridémie prispieval H2S produkovaný cievnou
stenou HA k endotelovej dysfunkcii. Na druhej strane sa v PVAT mobilizovali
kompenzačné mechanizmy - jeho antikontraktilný účinok, do ktorého bol zapojený aj
ním produkovaný H2S. V experimentálnom modeli metabolického syndrómu bol
výsledný efekt (patologický vs kompenzačný) endogénne produkovaného H 2S
determinovaný miestom jeho produkcie, resp. prítomnosťou PVAT.
Práca bola podporená grantom VEGA 2/0111/19, VEGA 2/0103/18, APVV-15-0565.

12

VPLYV RASTU BP6-TU2 FIBROSARKÓMU U POTKANOV NA
DYNAMIKU EXPRESIE ZÁPALOVÝCH MARKEROV VO
VYBRANÝCH HYPOTALAMICKÝCH JADRÁCH
Černáčková, A.1,2, Horváthová, Ľ.2, Mravec, B.1,2
1 Fyziologický ústav LF UK, Bratislava, SR
2 Oddelenie neurovied, Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV,
Bratislava, SR

Úvod. Rast nádorov je sprevádzaný zvýšenými hladinami prozápalových cytokínov
v periférnych tkanivách a krvi. Súčasné štúdie však nasvedčujú tomu, že podobné
zápalové zmeny môžu byť prítomné aj v mozgu.
Metodika. Na overenie našich hypotéz sme skúmali génovú expresiu zápalových
markerov (IL-1β, IL-6, TNF-α, Aif1 a Gfap) vo vybraných hypotalamických jadrách
u samcov potkanov s BP6-TU2 fibrosarkómom. Nádory boli indukované
intraperitoneálnym podaním nádorových buniek. Zvieratá boli usmrtené 7, 14, 21
alebo 28 dní po podaní nádorových buniek, čo umožnilo skúmať dynamiku zápalového
procesu asociovaného s nádorovým rastom.
Výsledky. Rast nádorov neovplyvnil génovú expresiu zápalových markerov v žiadnej
zo skúmaných oblastí mozgu (nucleus paraventricularis, nucleus arcuatus, nucleus
ventromedialis, nucleus dorsomedialis) u zvierat, ktoré boli usmrtené 7 alebo 14 dní po
podaní nádorových buniek. U zvierat, ktoré boli usmrtené na 21. deň po podaní
nádorových buniek sme zaznamenali zníženie expresie IL-6, TNF-α a Aif-1 v nucleus
ventromedialis, nie však v ostatných sledovaných oblastiach. V skupine zvierat, ktoré boli
usmrtené po 28 dňoch sme zaznamenali signifikantné zvýšenie expresie IL-1β, ako aj
zníženú expresiu Aif1 a Gfap vo všetkých skúmaných hypotalamických jadrách.
V nucleus paraventricularis sme okrem toho zaznamenali zníženie expresie TNF-α.
Záver. Preukázali sme, že nádorový rast na periférii indukuje zápalové zmeny
v hypotalame. Tieto zmeny sú závislé od konkrétnej mozgovej štruktúry ako aj od fázy
nádorového rastu. Naše výsledky nasvedčujú, že zápalová odpoveď v centrálnom
nervovom systéme sa rozvíja v neskorších fázach nádorového rastu. Predpokladáme, že
zápalové zmeny v mozgu sa môžu spolupodieľať na niektorých negatívnych
dôsledkoch nádorového rastu, zahŕňajúcich napríklad nádorovú kachexiu.
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ÚČINEK SORAFENIBU NA PRIMÁRNÍ HEPATOCYTY A
RESPIRACI JATERNÍCH MITOCHONDRIÍ POTKANA
Červinková, Z.1, Staňková, P.1, Sobotka, O.1, Endlicher, R.2, Muntané, J.3, Kučera, O.1
1 Ústav fyziologie, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika
2 Ústav anatomie, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika
3 Institute of
Biomedicine of Seville (IBIS), IBiS/Hospital University “Virgen del
Rocío”/CSIC/University of Seville, Spain

Úvod. Hepatocelulární karcinom (HCC) patří mezi časté příčiny úmrtí na nádorová
onemocnění. Inhibitor řady signálních kináz Sorafenib představuje v léčbě HCC lék
první volby. Přestože je vliv Sorafenibu na signalizační kaskády buněčné proliferace a
angiogeneze dobře popsán, jeho účinek je značně variabilní a řada pacientů vykazuje k
léčbě rezistenci. Zdá se, že Sorafenib působí také mechanismem na kinázách nezávislým
a vyvolává poškození mitochondrií. Cílem naší práce bylo posoudit možný toxický
účinek Sorafenibu na primární hepatocyty. S ohledem na přeprogramování
metabolismu nádorových buněk jsme se rozhodli popsat účinek Sorafenibu na
mitochondriální funkce.
Metodika. Hepatocyty byly izolovány z potkaních samců kmene Wistar (250±30 g)
metodou dvoustupňové kolagenázové perfuze, jaterní mitochondrie byly izolovány
diferenciační centrifugací. Toxický účinek Sorafenibu (1-50 M) byl hodnocen pomocí:
LDH, WST-1, produkce albuminu, tvorby reaktivních forem kyslíku (ROS, DCFDA,
Tecan Infinite M200), buněčné morfologie a mitochondriálního membránového
potenciálu (JC-1). Mitochondriální respirace byla hodnocena pomocí vysokoúčinné
respirometrie (Oxygraf Oroboros-2k). Hepatocyty, resp. mitochondrie byly inkubovány
s 0,01 µM, 10 µM resp. 100µM Sorafenibu a následně byla měřena OXPHOS kapacita.
Měřili jsme také mitochondriální membránový potenciál (safranin O, Aminco-Bowman
Luminiscence Spectrometer) a produkci ROS.
Výsledky. Sorafenib v závislosti na dávce signifikantně snižoval viabilitu a funkční
kapacitu hepatocytů, rozpřahoval OXPHOS (p<0,01) a snižoval maximální kapacitu
dýchacího řetězce (p<0,05). Kultivace hepatocytů a mitochondrií s 10 µM Sorafenibem
vedla ke snížení respirace aktivované sukcinátem. 100 µM Sorafenib snížil respiraci
aktivovanou všemi substráty pravděpodobně díky cytotoxickému účinku.
Závěr. Prokázali jsme, že Sorafenib ovlivňuje energetický metabolismus, přičemž
izolované mitochondrie byly k účinku Sorafenibu citlivější než permeabilizované
hepatocyty.
Práce byla podpořená grantem Inter-Cost LTC17044.
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DEVELOPMENT OF UHPLC METHOD FOR RAPID AND
EFFICIENT ANALYSIS OF METABOLITES OF
AMINOPHENOLIC DRUGS
Česla, P.1, Roušar, T.2
1 University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology, Department of Analytical Chemistry,
Pardubice, Czech Republic
2 University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology, Department of Biological and
Biochemical Sciences, Pardubice, Czech Republic

Aminophenolic compounds are among the widest group of drugs on the market used
for their analgesic and antipyretic effects. For the analysis and estimation of the
metabolic pathways, the powerful analytical tools are needed, with the advantage of the
fast methods, allowing investigation of the pharmacokinetic properties too. Liquid
chromatographic methods for determination of the metabolites of aminophenolic drugs
are widely reported in the literature, however application of recent trends in
chromatography, i.e. highly efficient columns packed with subsuperficially porous particles are not yet well documented. In this work, we have
investigated possibility of using ultra-high performance liquid chromatography
(UHPLC) for the analysis of the most important metabolites of aminophenolic
compounds.
For the development of UHPLC method, several stationary and mobile phases in
reversed-phase system were tested and evaluated with the respect of the separation
efficiency, resolution and speed of the analysis. Limits of detection and quantification
were determined as well. With the application of UHPLC conditions, sub minute
analysis of major phase II metabolites of aminophenolic compounds were achieved. The
limits of detection and quantitation of the method were suitable for the determination
of the compounds in biological systems after admission at typical therapeutic levels. Fast
separation and detection of the metabolites is beneficial for high throughput of the
analysis and can be potentially used in pharmacokinetic studies.
The work was financially supported by the Czech Science Foundation, project No. 19-11867S.
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ÚČINKY AKTIVÁCIE PPAR GAMA A NRF2 PÔSOBIA NA
ÚPRAVU HYPERTENZIE
Dovinova, I.1,2, Grešová, L.1, Kvandová, M.3, Bališ, P.1, Puzserová, A.1, Majzúnová, M.1,4,
Barančík, M.1
1 Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava, Slovenská republika
2 Ústav biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, Bratislava, Slovenská republika
3 Center for Cardiology, Cardiology I ,- Medical Center of the Johannes Gutenberg-Uni Mainz,
Germany
4 Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, Slovenská
republika

PPAR gama - peroxizómovým proliferátorom aktivovaný receptor (PPAR gama) je
jadrovým receptorom, ktorý sa výrazne zúčastňuje na bunkovej signalizácii a slúži ako
potenciálny cieľ pri liečení ochorení metabolického syndrómu, kardiovaskulárnych
ochorení a hypertenzie. Aktivácia PPAR gama pomocou agonistov (pioglitazónu- PIO,
tideglusib-TDG) je spojená s Nrf2 transkripčným faktorom redoxnej regulácie
produkúceho antioxidačné a detoxifikačné výstupy pri oxidačnom strese.
V experimentálnej štúdii sme sledovali vplyv PIO a TDG, agonistu PPARγ, na vývoj
hypertenzie, Nrf2 antioxidant a detoxikačné reakcie u vekovo- závislých hraničnehypertenzných zvierat BHR a SHR.
Krvný tlak u zvierat bol detekovaný pomocou pletyzmografie. Bunková signalizácia
bola sledovaná stanovením génovej expresie pomocou qPCR a aktivity NO-syntázy a
SOD boli sledované pomocou rádioaktívnej detekcie a UV VIS spektrofotometrie.
Pri obličkovej signalizácii sme detekovali prepojenia medzi PPARgam a Nrf2 a
antioxidačnými reakciami superoxiddismutáz u mladých zvierat. Nrf2 aktivoval aj
detoxifikačné výstupy (NQO1, HO-1), ktoré sa zlepšili u mladých hypertenzných BHR.
Hlavné účinky boli pozorované pri úprave krvného tlaku a NO-syntázach mladých
hypertezných zvierat BHR a SHR. Pri podávaní TDG bol upravený tlak a NO –syntázy
a Nrf2 aj u dospelych SHR.
Záver: Z experimentálnych výstupov bolo zistené, že agonisti PPAR gama pôsobia
naúptavu hypertenzie pomocou redoxnej regulácie a NO- bioviability.
Práca bola podporená grantovými projektami VEGA 2/0148/17, VEGA 2/0160/18, APVV-034812 a APVV-18-0548.

16

CORTICAL CONTROL OF HABENULAR EXCITABILITY: IN
VIVO ELECTROPHYSIOLOGICAL STUDY IN RATS
Dremencov, E.1,2, Grinchii, D.2, Jezova, D.1
1 Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of
Sciences, Bratislava, Slovakia
2 Institute of Molecular Physiology and Genetics, Center for Biosciences, Slovak Academy of
Sciences, Bratislava, Slovakia

Background. Functional interactions between medial prefrontal cortex (mPFC) and
lateral habenular nucleus (LHB) are fundamental in the mood, feeling of motivation,
and reward recognition. Cortico-habenular connectivity might also be involved in
pathophysiology of mood disorders, such as unipolar and bipolar depression. The
functioning of the mPFC-LHB axis was not yet directly studied in in vivo conditions.
The aim of this study was to examine the effect of electrical stimulation of mPFC on in
vivo excitability of LHB neurons in rats.
Methods. Adult male Wistar rats were used in the study. Rats were anesthetized with
urethane (1.25 mg/kg, intraperitoneally) and steel fork-shaped stimulation electrodes
were stereotaxically inserted into the mPFC. Glass recording electrodes, filled with 2M
NaCl, were inserted into the ipsilateral LHB. After a LHB neuron was identified and its
basal activity recorded for 2 min, 0.5 mA square current pulses lasting 0.2 msec were
administered into the mPFC, with a frequency of 1 Hz, for the duration of 1 min. After
the end of mPFC stimulation, the firing activity of LHB neurons was recorded for 5 min.
Results. mPFC stimulation induced robust and long-lasting inhibition of LHB neuronal
firing activity.
Conclusion. The obtained results allow us to suggest that mPFC negatively controls the
excitability of LHB neurons. The mPFC-mediated inhibitory control of LHB excitability
might play a role in mood regulation and in the pathophysiology of mood disorders.
Further studies should be performed to examine this hypothesis.
This study was supported by ERA-NET-Neuron JTC 2018 and APVV-15-0388.
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FEBRILNÉ KŔČE U DETÍ
Faixová, Z.1, Diničová, T.1, Faixová, D.2
1 Ústav patologickej fyziológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 041
81 Košice, Slovensko
2 Ústav imunológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 041 81 Košice,
Slovensko

Úvod. Febrilné kŕče (FK) sú časté komplikácie horúčkovitých ochorení u detí vo veku
od 3 mesiacov do 5 rokov. Cieľom práce bolo zistiť informovanosť verejnosti o febrilných
kŕčoch, ich príčinách, prevencii a terapii.
Metodika. Na získanie informácií sme vytvorili dotazník, ktorý obsahoval 25 otázok.
Dotazník vyplnilo 110 respondentov.
Výsledky. Viac ako 43% respondentov boli muži a ženy vo veku 31-40 rokov
s vysokoškolským vzdelaním bývajúci v obciach do 3 000 obyvateľov. Väčšina
respondentov (97,3%) správne určila FK ako častú komplikáciu horúčkovitých ochorení
a správne určila (až 83% respondentov) stuhnutie tela, zášklby tváre a končatín a stratu
vedomia za príznaky FK. Väčšina (až 94%) respondentov určila vírusové alebo
bakteriálne ochorenie za príčinu FK. Až 90% opýtaných označila za najrizikovejšiu
vekovú kategóriu výskytu FK deti vo veku od 3 mesiacov do 5 rokov. Na otázku, či sú
antipyretiká liekom prvej voľby pre liečbe FK, odpovedalo až 61,5% kladne.
Antipyretiká nie sú lieky prvej voľby pri terapii FK, pretože sú to lieky na zníženie
horúčky, teda by mali byť prevenciou vzniku FK. Liek prvej voľby pri terapii febrilných
kŕčov je diazepam, ktorý sa podáva p. rectum vo forme čapíkov. Z fyzikálnych metód
znižovania telesnej teploty pri horúčke 63,6% respondentov správne uviedlo chladenie
pomocou vlažných zábalov a viac ako 7% by sprchovalo pacienta studenou vodou. Pri
sprchovaní studenou vodou dôjde k prudkému ochladeniu pacienta, vazokonstrikcii,
zníženému odvodu tepla a v konečnom dôsledku k zvýšenej tvorbe tepla. Viac ako 85%
opýtaných uviedla, že najlepšou prevenciou výskytu febrilných kŕčov je zabránenie
zvýšenia telesnej teploty nad 39,00 C.
Záver. Z odpovedí respondentov vyplýva, že informovanosť laickej verejnosti
o príčinách a príznakoch febrilných kŕčov je dobrá, ale poznatky o prvej pomoci
a terapii sú nedostatočné.
Práca bola podporená grantom VEGA č.1/0658/17.
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VPLYV MEDZIPOHLAVNEJ TRANSPLANTÁCIE FEKÁLNEHO
MIKROBIÓMU NA KOMPONENTY METABOLICKÉHO
SYNDRÓMU
Feješ, A.1,2, Marônek, M.1, Gardlík, R.1, Borbélyová, V.1, Celec, P.1
1 Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava,
Slovensko
2 Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského,
Bratislava, Slovensko

Úvod. Spoločný výskyt centrálnej obezity, hyperglykémie, vysokého krvného tlaku
a dyslipidémie sa označuje ako metabolický syndróm (MetS). Klinické štúdie naznačujú
pohlavné rozdiely v komponentoch MetS, ale aj v ďalších asociovaných biochemických
parametroch. Príčina týchto rozdielov je doposiaľ neznáma. Súčasný výskum poukázal
na úlohu črevného mikrobiómu v etiológii MetS. Cieľom tohto experimentu bolo zistiť,
či transplantácia fekálneho mikrobiómu (FMT) medzi pohlaviami môže ovplyvniť
komponenty MetS.
Metodika. Dospelé potkany kmeňa Wistar (samice: n=25, samce: n=25) sme rozdelili do
skupín: donorom (8 samíc a 8 samcov) bola denne odoberaná stolica pre FMT zvieratá
toho istého pohlavia (F2F, M2M) alebo opačného pohlavia (F2M, M2F). Potkanom bol
per os denne podávaný čerstvý roztok fekálií po dobu 1 mesiaca. Následne bola
odobraná krv nalačno, ktorá bola podrobená biochemickým analýzam.
Výsledky. FMT neovplyvnila hmotnosť zvierat ani žiadne nami sledované parametre
asociované s MetS. Medzipohlavné rozdiely sme však okrem telesnej hmotnosti
(p<0,001) a testosterónu (p<0,001) našli len v koncentrácii inzulínu v plazme, ktorý bol
tiež vyšší u samcov (p<0,001).
Záver. Hoci by účinnosť FMT bolo potrebné potvrdiť analýzou črevného mikrobiómu,
je zrejmé, že medzipohlavná FMT neovplyvňuje komponenty MetS u potkanov. Ďalšie
experimenty by mali byť zamerané na význam mikroflóry pri interindividuálnych
rozdieloch v komponentoch MetS v rámci jedného pohlavia.
Práca bola podporená grantom APVV-17-0505 a VEGA 1/0204/17.
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KARDIOVASKULÁRNE ÚČINKY KVERCETÍNU U ZUCKER
DIABETICKÝCH (ZDF) POTKANOV
Ferenczyová, K.1, Kaločayová, B.1, Kindernay, L.1, Sýkora, M.1, Bališ, P.2, Zemančíková,
A.2, Török, J.2, Berényiová, A.2, Čačányiová, S.2, Barteková, M.1
1 Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava, Slovensko
2 Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava,
Slovensko

Úvod. Kvercetín (QCT) je prírodný polyfenol, ktorý vykazuje viaceré priaznivé účinky
na kardiovaskulárny systém. V našich predchádzajúcich prácach QCT preukázal
kardioprotektívne účinky voči ischemicko-reperfúznemu (I/R) poškodeniu srdca u
zdravých mladých potkanov. Cieľom súčasnej štúdie bolo preskúmanie účinkov QCT
na I/R poškodenie srdca, krvný tlak a cievnu reaktivitu u starších, 6-mesačných a 1ročných potkanov kmeňa ZDF (Zucker Diabetic Fatty), modeli diabetu 2. typu.
Metodika. QCT (20 mg/kg/deň) sme podávali obéznym a chudým ZDF potkanom
v oboch vekoch počas 6 týždňov. Počas experimentu sme potkanom merali krvný tlak
pletyzmografickou metódou. Izolované srdcia sme ex vivo vystavili 30-min ischémii
a 120-min reperfúzii na Langendorfovej perfúznej aparatúre. Izolované aortálne krúžky
sme ex vivo prekontrahovali fenylefrínom (10-6 mol/l), a následne aplikovali acetylcholín
(10-9-10-5 mol/l) pre meranie cievnej relaxácie závislej na endoteli.
Výsledky. QCT znižoval krvný tlak u 6-mesačných chudých aj obéznych ZDF potkanov,
no bol bez efektu na krvný tlak u 1-ročných potkanov. QCT zlepšoval na endoteli závislú
cievnu relaxáciu u 6-mesačných obéznych potkanov. U 1-ročných potkanov bola
relaxácia zhoršená u obéznych jedincov, a QCT ju ešte viac zhoršil. Neboli preukázané
kardioprotektívne účinky QCT voči I/R poškodeniu, pričom QCT dokonca zhoršoval
post-ischemickú obnovu funkcie srdca u 1-ročných sŕdc.
Záver. Konštatujeme, že QCT vykazuje vekovo-závislé vazoprotektívne účinky u ZDF
potkanov, zatiaľ čo je neúčinný voči I/R poškodeniu. Preto narastajúci vek a prítomnosť
metabolických komorbidít je potrebné vziať do úvahy pri potenciálnom využití QCT v
prevencii kardiovaskulárnych ochorení.
Práca bola podporená grantmi: VEGA 2/0104/20, 2/0147/18 a APVV-18-0548.
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REGULÁCIA MITOCHONDRIÁLNYCH PÓROV PRECHODNEJ
PERMEABILITY V PODMIENKACH ENERGETICKEJ ZÁŤAŽE
MYOKARDU
Ferko, M.1, Andelová, A.1, Ravingerová, T.1, Waczulíková, I.2
1 Ústav pre výskum srdca, CEM SAV, Bratislava, Slovensko
2 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra biofyziky a jadrovej fyziky, Univerzita
Komenského, Bratislava, Slovensko

Úvod. Nedostatok kyslíka, alebo poškodenie na úrovni elektrónového transportného
reťazca má za následok redukciu energie produkovanej srdcovými mitochondriami. I
napriek tomu majú mitochondrie schopnosť kompenzácie voči nepriaznivým
podmienkam a tým schopnosť udržať dostatočnú hladinu energie
Akútna fáza diabetes mellitus (D) ako experimentálny model, preukázal dostatočnú
ochranu na kompenzáciu mitochondriálnej energie srdca v patologických podmienkach.
Dôležitým cieľom pri skúmaní iniciačných a signálnych dráh zapojených do
kardioprotekcie sa stali mitochondriálne póry prechodnej permeability (mPTP). Jedným
z vhodných spôsobov na objasnenie molekulárnej štruktúry a regulačných zložiek
multienzýmového komplexu proteínov mPTP predstavuje proteomická analýza.
Metodika. Na proteomické analýzy boli použité izolované mitochondrie srdca potkana
kmena Wistar z modelu reprezentovaného akútnym 8-dňovým streptozotocínom
indukovaným D (65 kg/mg ip.) oproti zdravej kontrolnej skupine. Na úrovni
proteomickej analýzy pomocou LC/MS sme sa zamerali na proteíny, ktoré sa v
súčasnosti považujú za štrukturálne a regulačné zložky mPTP.
Výsledky. Identifikované proteíny patriace do komplexu mPTP boli zoradené na
základe ich najvyššieho priemerného výskytu. Medzi najviac abundantné v poradí
patrili proteíny ADT1, ATP5H, ATPA a ATPB. Boli vyšetrené vzájomné prepojenie
identifikovaných proteínov mPTP korelačnou analýzou prezentovanou tzv. tepelnými
mapami. Výsledky preukázali, že proteíny skupiny D vykazujú odlišné vzájomné
interakcie ako proteíny v kontrolnej skupine. Pomocou STRINGS databázy sme
definovali vzájomné proteínové interakcie tvoriace regulačné a štruktúrne zložky
mPTP.
Záver. Výsledky proteomickej analýzy mPTP naznačujú pozitívny účinok procesov
účinných pri regulácii mPTP ako súčasť endogénnych ochranných procesov vedúcich k
adaptácii myokardu na energetickú záťaž predstavovanú akútnym D.
Práca bola podporená grantom APVV 15-0119, VEGA 2/0121/18, ITMS 26230120009, EUCARDIOPROTECTION COST CA-16225.
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VPLYV PERIVASKULÁRNEHO TUKOVÉHO TKANIVA NA
VAZOAKTÍVNE ODPOVEDE ENDOGÉNNEHO
A EXOGÉNNEHO H2S V MEZENTERICKEJ ARTÉRII
NORMOTENZNÝCH A SPONTÁNNE HYPERTENZNÝCH
POTKANOV
Golas, S.1, Čačányiová, S.1, Berényiová, A.1
1 Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava,
Slovenská republika

Úvod. Perivaskulárne tukové tkanivo (PVAT) zohráva významnú úlohu v regulácii
kardiovaskulárneho systému (KVS). Jednou z látok produkovaných PVAT ale aj cievnou
stenou je H2S s bifázickým efektom na KVS. Cieľom práce bolo porovnať vplyv PVAT a
endogénneho H2S na acetylcholínom (Ach) indukované vazorelaxačné odpovede
mezenterickej artérie (MA) v podmienkach normotenzie a esenciálnej hypertenzie.
Taktiež sme sledovali vplyv inhibície endogénnej produkcie NO na vazoaktívne
odpovede vyvolané exogénnym H2S.
Metodika. Použili sa dospelé Wistar a spontánne hypertenzné (SHR) potkany, samce.
Sledovali sa zmeny izometrickej tenzie izolovanej MA so zachovaným alebo
odstráneným PVAT pred a po predradení DL-propargylglycínu (PPG), inhibítora
enzýmu produkujúceho H2S, alebo L-NAME, inhibítora NO-syntázy.
Výsledky. U SHR bola v porovnaní s Wistar potkanmi zmenšená vazorelaxačná
odpoveď ciev vyvolaná Ach, či bolo PVAT prítomné alebo nie. Na druhej strane,
exogénny H2S vyvolal u ciev s intaktným PVAT väčšiu vazorelaxáciu v porovnaní s
Wistar potkanmi. Na rozdiel od SHR, u Wistar potkanov H2S produkovaný PVAT
participoval na vazorelaxačných odpovediach vyvolaných Ach. Podobne, na rozdiel od
SHR, cievy s aj bez intaktného PVAT u Wistar potkanov mali v prítomnosti L-NAME
zväčšenú relaxačnú odpoveď na exogénny H2S.
Záver. Z výsledkov vyplýva, že k endotelovej dysfunkcii MA u SHR prispieva strata
relaxačného účinku H2S produkovaného PVAT. U SHR, exogénny H2S v prítomnosti
PVAT pravdepodobne spustil kompenzačnú vazoaktívnu odpoveď na nedostatok
endogénne produkovaného H2S. Na druhej strane, akútna NO deficiencia dokázala
rozvinúť kompenzačné odpovede len v normotenzných podmienkach.
Práca bola podporená grantom VEGA 2/0103/18, APVV-15-0565.
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VPLYV OVARIEKTÓMIE NA SPRÁVANIE V ANIMÁLNOM
MODELI AUTIZMU
Görčiová, D.1,2, Feješ, A.1,2, Borbélyová, V.1, Celec, P.1
1 Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava,
Slovensko
2 Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského,
Bratislava, Slovensko

Úvod. Vyššia prevalencia autizmu u chlapcov zatiaľ nie je objasnená. Výskum
sa zameriava na význam testosterónu v rôznych štádiách vývinu mozgu. Ale je možné,
že kľúčové budú protektívne účinky ženských pohlavných hormónov. Na testovanie
tejto hypotézy sme využili genetický model autizmu. Cieľom nášho experimentu bolo
popísať vplyv ovariektómie (OVX) na správanie dospelých samičiek s mutáciou
v SHANK3 géne.
Metodika. Dospelé zvieratá boli rozdelené podľa genotypu (WT a KO)
a randomizované do skupín s OVX a SHAM operáciou. S odstupom 1 mesiaca boli
následne myši testované na lokomotorickú aktivitu (test otvoreného poľa), úzkosť (test
otvoreného poľa, vyvýšené bludisko v tvare plus, test preferencie svetla a tmy),
sociabilitu (trojkomorový sociálny test), repetitívne (test zahrabávania guličiek)
a depresívne správanie (test núteného plávania).
Výsledky. Rozdiely medzi WT a KO myšami sme našli v teste preferencie svetla a tmy
a v teste otvoreného poľa, kde KO samice prejavili vyššiu mieru úzkostného správania
(p<0,05). OVX úzkosť u KO zvierat výrazne redukovala (p<0,01). Podobne, redukovaná
sociálna preferencia u KO myší bola normalizovaná pomocou OVX (p<0,05). OVX ale
zároveň mierne zvyšovala depresii podobné správanie (p<0,05). Ostatné sledované
behaviorálne charakteristiky sa medzi skupinami neodlišovali.
Záver. Hoci SHANK3 KO myši nie sú optimálnym modelom autizmu, vykazujú
niektoré autistické črty a sú viac úzkostné. Keďže OVX normalizovala tieto črty,
estradiol prípadne iné ovariálne hormóny nepôsobia protektívne a nie sú zodpovedné
za pohlavné rozdiely v autizme. Naše výsledky možno interpretovať len v rámci
jedného genetického modelu autizmu. Ďalší výskum by mal byť zameraný na analýzu
vplyvu modulácie estrogénovej signalizácie na autizmu podobné správanie.
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ZMENY EXPRESIE BETA3-ADRENERGICKÝCH RECEPTOROV
V SRDCI A TUKOVOM TKANIVE POTKANOV V ZÁVISLOSTI
OD INTENZITY DOBROVOĽNÉHO BEHANIA
Graban, J.1, Puhová, A.1, Lonek, Ľ.2, Ravingerová, T.2,Ježová, D.1
1 Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava, Slovenská
republika
2 Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava, Slovenská
republika

Úvod. Hlavný fyziologický účinok katecholamínov v srdci je sprostredkovaný betaadrenergickými receptormi (AR). Beta3-adrenergický prenos v srdci môže byť
považovaný za ochranný mechanizmus po dlhotrvajúcej sympatikovej beta1- a beta2stimulácii. Po aktivácii beta3-receptorov v tukovom tkanive dochádza k aktivácii génov
spojených s nárastom metabolickej aktivity. Pravidelná, dlhotrvajúca fyzická aktivita je
spojená s postupnou premenou bieleho tuku na hnedý.
Metodika.V snahe preskúmať vplyv rôznej intenzity fyzického cvičenia na expresiu
beta3-receptorov sme využili fakt, že rôzne kmene potkanov vykazujú odlišnú intenzitu
dobrovoľného behania v kolese. Vyšetrili sme biele tukové tkanivo a srdce v dvoch
experimentálnych sériách: 1) Potkany kmeňa Sprague-Dawley behajúce v kolese 21 dní
s vysokou intenzitou a 2) potkany kmeňa Wistar behajúce v kolese 14 dní s nižšou
intenzitou. Po dekapitácii bolo odobrané biele tukové tkanivo a tkanivo ľavej komory
srdca, z ktorých bola izolovaná celková mRNA, ktorá bola následne prepísaná do cDNA.
Pomocou qPCR bola stanovená miera expresie beta3-AR.
Výsledky. Málo intenzívne behanie potkanov kmeňa Wistar viedlo k nárastu expresie
beta3-receptorov v ľavej komore srdca bez zmeny v tukovom tkanive. V skupine
intenzívne behajúcich zvierat kmeňa Sprague-Dawley nebola zaznamenaná zmena v
srdci, kým v bielom tukovom tkanive bol zaznamenaný výrazný nárast expresie beta3receptorov.
Záver. Zdá sa, že mierne intenzívne dobrovoľné behanie má pozitívny vplyv na betaadrenergickú reguláciu srdca. Pri vysokej intenzite behania sa tento účinok stráca.
Práca bola podporená grantmi APVV-15-0388, VEGA SR 2/0042/19 a VEGA SR 2/0141/18.
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PUPILÁRNY SVETELNÝ REFLEX A ADHD
Hamráková, A.1,2, Ondrejka, I.2, Sekaninová, N.1, Hrtánek, I.2, Cesneková, D.2, Oppa, M.2,
Bóna Olexová, L.1, Muchová, Z.2, Huťka, P.2, Tonhajzerová, I.1
1 Ústav fyziológie a Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed), Jesseniova lekárska fakulta
v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovenská republika
2 Psychiatrická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského
v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin, Slovenská republika

Úvod. Pupilárny svetelný reflex (PSR) poskytuje kontinuálnu informáciu o zmenách
regulačných mechanizmov oboch subsystémov autonómneho nervového systému
(ANS) v kontexte psychofyziologických procesov. Pri hyperkinetickej poruche
pozornosti (attention deficit/ hyperactivitydisorder - ADHD) predpokladáme
dysreguláciu ANS. Cieľom je štúdium zmien centrálnej autonómnej aktivity pri ADHD
v detskom a adolescentnom veku analýzou PSR.
Metodika. Súbor pozostával z 20 detských pacientov s ADHD (vek: 13,0±2,3r.) a 20
zdravých probandov rovnakého veku a pohlavia. PSR bol vyšetrený za štandardných
podmienok v dopoludňajších hodinách použitím prístroja Pupillometer PLR-2000
(NeurOptics, USA) osobitne pre pravé a ľavé oko. Hodnotené parametre: priemer
zrenice pred aplikáciou svetelného stimulu (INIT), priemer zrenice na vrchole
konstrikcie (END), percentuálna zmena konstrikčnej amplitúdy (DELTA), priemerná
konstrikčná rýchlosť (ACV), maximálna konstrikčná rýchlosť (MCV), priemerná
redilatačná rýchlosť (ADV).
Výsledky. Skupina detí s ADHD mala signifikantne nižšiu reaktivitu PSR oproti
kontrolnej skupine: menšia percentuálna zmena konstrikčnej amplitúdy (pravé oko: 25,81+/-4,9% vs. -30,32+/-5,69 %, p<0,05, ľavé oko: -25,44+/-6,61% vs. -30,35+/-4,39%,
p˂0,05), pomalšia maximálna a priemerná konstrikčná rýchlosť(p˂0,05). Nebol
signifikantný rozdiel medzi ľavým a pravým okom.
Záver. Práca odhalila znížené parametre PSR poukazujúce na abnormality v centrálnej
parasympatikovej modulácii s tendenciou k sympatikotónii u detských pacientov s
ADHD. Dané zistenia sú v súlade so zisteniami zníženej kardiovagovej regulácie
chronotropnej činnosti srdca pri ADHD, preto predpokladáme, že stanovenie zmien
PSR môže prispieť k objasneniu diskrétnych zmien komplexnej centrálnej autonómnej
integrity pri ADHD. PSR predstavuje potenciálny biomarker včasnej diagnostiky, ako aj
možnosti sledovania bezpečnosti a efektu farmakoterapie v pedopsychiatrii.
Práca bola podporená grantom VEGA1/0044/18, 1/0190/20 a UK grantom UK15/2019.
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IMUNOHISTOCHEMICKÁ ANALÝZA CELISTVÝCH TKANÍV
GITU V ROTENÓNOM INDUKOVANOM MYŠOM MODELI
PARKINSONOVEJ CHOROBY
Harsányiová, J.1, Hajdúchová, D.1, Pokusa, M.1,2, Kráľová Trančíková, A. 1,2
1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav patologickej
fyziológie, Martin, Slovensko
2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Martinské centrum
pre biomedicínu, Martin, Slovensko

Úvod. Parkinsonova choroba (PCH) je neurodegeneratívne ochorenie, charakterizované
na bunkovej úrovni tvorbou agregátov alfa-synukleínu (αS) a Lewyho teliesok v CNS.
Predpokladá sa, že nástup ochorenia je pravdepodobne lokalizovaný do periférnych
orgánov, najmä gastrointestinálneho traktu (GIT). Avšak, v súčasnosti nie je úplne
objasnené miesto v GITe, kde dochádza k iniciácii patologických procesov spojených
s PCH; mechanizmus, ktorým sa tieto procesy šíria do CNS; a tiež ktoré patologické
prejavy by mohli slúžiť ako spoľahlivý marker skorých štádií PCH. Naša štúdia sa preto
zameriava na detekciu skorých patologických zmien pomocou imunohistochemického
farbenia celistvých tkanív GITu a ich mikroskopickej analýzy v rotenónomindukovanom (ROT) myšom modeli PCH.
Metodika. PCH v myšom modeli ochorenia bola indukovaná pomocou orálnej aplikácie
rotenónu (0-12 týždňov). Celistvé tkanivá GITu z kontrolných a ROT myší boli
podrobené imunohistochemickému farbeniu a analyzované pomocou konfokálnej
mikroskopie.
Výsledky. Po 8 – 12 týždňoch orálnej aplikácie rotenónu, sme zaznamenali morfologické
zmeny na úrovni mukózy a myenterického plexu, ako aj prítomnosť rôznych foriem αS.
Záver. Zistili sme, že u myšieho modelu PCH dochádza k vzniku prvých
morfologických zmien v oblasti GITu po 8 týždňoch orálnej aplikácie rotenónu. Tieto
zmeny, prítomné najmä v mukóze a myenterickom plexe, sa prejavujú hlavne
prítomnosťou rôznych foriem αS ako aj degeneráciou nervových vlákien. Aby bolo
možné zodpovedať otázky o lokalizácii primárneho zdroja patológie u PCH, a akým
mechanizmom sa táto patológia šíri do CNS, je nevyhnutné analyzovať aj ostatné
tkanivá GITu. Avšak naše výsledky naznačujú, že imunohistochemické farbenie
celistvých tkanív v kombinácii s konfokálnou mikroskopiou môže pomôcť tieto otázky
zodpovedať.
Práca bola podporená grantom MZ SR 2018/10-UKMT-6.
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OD POHLAVIA ZÁVISLÉ ZMENY V EXPRESII HODINOVÝCH
GÉNOV V KOLOREKTÁLNOM KARCINÓME ČLOVEKA
Herichová, I.1, Reis, R.2, Hasáková, K.1, Moravčík, R.1, Vicián, M.3, Zeman, M.1
1 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a
etológie, Bratislava, Slovenská republika
2 Nemocnica Staré Mesto, I. chirurgická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a
Univerzitnej nemocnice, Bratislava, Slovenská republika
3 Nemocnica Staré Mesto, IV. chirurgická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a
Univerzitnej nemocnice, Bratislava, Slovenská republika

Úvod. Deregulácia cirkadiánneho systému bola pozitívne asociovaná s incidenciou
a progresiou viacerých typov nádorov. Preto sme sa zamerali na spôsob regulácie
cirkadiánneho oscilátora v tkanive kolorektálneho a priľahlého zdravého tkaniva
sprostredkovanej estrogénovým receptorom β (ERβ) a miRNA.
Metodika. Na analýzu sme použili tkanivo kolorektálneho karcinóm (CRC),
proximálneho úseku čreva (min. 10 cm nad nádorom) a distálneho úseku čreva (2 cm
pod nádorom) 64 pacientov. Zo vzoriek bola vyizolovaná mRNA a miRNA. cDNA bola
použitá buď na génový profiling prostredníctvom technológie RT2 ProfilerTM PCR
Array (vlastný dizajn), alebo na real time PCR.
Výsledky. Zatiaľ čo expresia ERβ sa znižovala so stúpajúcim klinickým štádiom nádoru,
u mužov bola už u pacientov bez metastáz znížená a nemenila sa s klinickým štádiom.
Screening ukázal, že miR-34a-5p a 30c-5p, ktorých potenciálnym cieľovým génom je
per2, sa odlišne exprimujú v nádorovom tkanive v porovnaní s priľahlým tkanivom.
Zvýšená expresia miR-34a-5p negatívne korelovala s expresiou per2 in vivo u pacientov
s vyšším štádiom ochorenia aj in vitro v bunkách DLD1 a pozitívne korelovala
s prežívaním najmä u mužov. Screening preukázal, že expresia miRNA je intenzívnejšia
u mužov ako u žien a že tento rozdiel je markantnejší v nádorovom tkanive pacientov
bez metastáz v porovnaní s pacientami, ktorým boli diagnostikované vzdialené
metastázy.
Záver. Naše výsledky poukazujú na rozdiely v dynamike expresie ERβ počas progresie
CRC aj na komplexnú reguláciu cirkadiánneho oscilátora v tkanive CRC
sprostredkovanú miRNA. Nazdávame sa, že pri vývoji nových diagnostických
nástrojov CRC je potrebné brať do úvahy pohlavné rozdiely.
Podporené grantami APVV-16-0209 a VEGA 1/0679/19.
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VPLYV SOCIÁLNEJ IZOLÁCIE MLADÝCH POTKANOV NA
NEUROTROFNÚ SIGNALIZÁCIU CEZ VGF/BDNF/TrkB A
SPRÁVANIE V DOSPELOSTI
Hlaváčová, N.1, Chmelová, M.1, Ježová, D.1, Riečanský, I.2
1 Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum, SAV, Bratislava, Slovensko
2 Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Centrum experimentálnej medicíny, SAV, Bratislava,
Slovensko

Úvod. Sociálna izolácia hlodavcov v skorom postnatálnom období predstavuje
animálny model pre štúdium psychopatologických zmien blízkym schizofrénii a
depresii. Existuje množstvo štúdií o úlohe neurotrofnej signalizácie cez BDNF
(neurotrofný faktor odvodený od mozgu) a jeho TrkB receptor. Do popredia vedeckého
záujmu vystupuje neuropeptidový prekurzor VGF, ktorý sa považuje za kľúčový
komponent pozitívnej regulačnej slučky signalizačnej dráhy BDNF/TrkB. Cieľom štúdie
bolo testovať hypotézu, že behaviorálne zmeny vyvolané sociálnou izoláciou potkanov
od odstavu sú sprevádzané poklesom v signalizácii cez VGF/BDNF/TrkB dráhu a to v
závislosti od pohlavia.
Metodika. Samce a samice potkanov boli chované v sociálnej izolácii alebo v sociálnych
skupinách od 21. postnatálneho dňa (odstav) po dobu 9 týždňov. Vyšetrovali sme
zmeny v správaní a v génovej expresii neurotrofných faktorov VGF, BDNF a TrkB
receptora.
Výsledky. Sociálna izolácia vyvolala zmeny v senzorimotorickom vrátkovaní
demonštrované deficitom v prepulznej inhibícii (PPI), ktorý bol výraznejší u samíc.
Samce aj samice chované v sociálnej izolácii vykazovali výrazne zvýšené úzkostné
správanie v teste vyvýšeného plusového bludiska. Sociálna izolácia viedla k poklesu v
hladinách mRNA kódujúcich VGF, ktorý bol výraznejší u izolovaných samcov v
porovnaní so samicami. Expresia BDNF nebola po 9. týždňoch izolácie zmenená.
Pozorovali sme však signifikantne nižšie hladiny mRNA pre TrkB bez ohľadu na
pohlavie.
Záver. Naše výsledky ukazujú, že behaviorálne zmeny vyvolané sociálnou izoláciou
potkanov od odstavu sú sprevádzané zníženou signalizáciou cez VGF/BDNF/TrkB
dráhu. Tieto zmeny by mohli interferovať s neurovývinovými procesmi a tak prispievať
k patologickým behaviorálnym symptómom v dospelosti.
Práca bola podporená grantom VEGA 2/0042/19 a grantom APVV-14-0840.
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INHIBÍCIA GLYKOLÝZY PROSTREDNÍCTVOM PFK15
ZNIŽUJE PROGRESIU NÁDOROV U MYŠÍ
Horváthová, J.1, Moravčík, R.1, Matúšková M.2, Šišovský V.3, Boháč A.4, Zeman, M.1
1 Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského,
Bratislava, Slovensko
2 Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava, Slovensko
3 Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko
4 Katedra organickej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava,
Slovensko

Úvod. Nádorové, ako aj deliace sa endotelové bunky metabolizujú vo vyššej miere
glukózu a zároveň sú omnoho senzitívnejšie na nedostatok glukózy v porovnaní
s ostatnými zdravými bunkami. Preto inhibícia glykolýzy predstavuje jednu z možností
protinádorovej terapie. Blokovanie aktivity kľúčového glykolytického enzýmu PFKFB3
môže redukovať príjem glukózy bunkami a indukovať apoptózu nádorových buniek
v podmienkach in vitro, ako aj in vivo. Jedným z možných blokátorov je PFK15 (1-(4pyridinyl)-3-(2-quinolinyl)-2-propén-1-ón). Cieľom nášho experimentu bolo overiť
protinádorový účinok PFK15 na modeli imunodeficientných myší s nádormi
indukovanými bunkami kolorektálneho karcinómu.
Metodika. Ako experimentálny model sme použili dospelé samce atymických myší
kmeňa Crl:NU(NCr)-Foxn1nu. Nádorové bunky (DLD1) izolované z ľudského
kolorektálneho karcinómu boli myšiam aplikované subkutánne do ľavej a pravej oblasti
chrbta. PFK15 bol aplikovaný intraperitoneálne po dobu 12 dní (každý 3. - 4. deň).
Zvieratá boli usmrtené cervikálnou dislokáciou s následnou dekapitáciou. Regresné
zmeny
v proliferácii
buniek
v nádorovom
tkanive
sme
hodnotili
imunohistochemickými metódami. Zmeny na molekulárnej úrovni boli kvantifikované
pomocou real time PCR a western blot analýzy.
Výsledky. Analýzou účinku PFK15 sme potvrdili zníženie objemu vzniknutých
nádorov u myší, ktorým bol aplikovaný PFK15. Imunohistochemická analýza potvrdila
pokles expresie proliferačného markera Ki67 po podávaní PFK15. Western blot
analýzou sme zaznamenali zmeny v expresii proteínov Bcl2/Bax a PFKFB3 v porovnaní
s kontrolou.
Záver. Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať, že PFK15
prostredníctvom selektívnej inhibície enzymatickej aktivity PFKFB3 môže inhibovať
progresiu nádorov indukovaných bunkami ľudského kolorektálneho karcinómu. Keďže
efekty boli relatívne malé, je potrebné analyzovať širší rozsah aplikovaných dávok, ako
aj kombináciu inhibície glykolýzy s ďalšími protinádorovými stratégiami.
Práca bola podporená grantom APVV-17-0178 a VEGA 1/0492/19.
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ŠTÚDIUM BIOLOGICKÉHO ÚČINKU NEUROPEPTIDOV
ALATOTROPÍN A ALATOSTATÍN U KLIEŠŤA IXODES
RICINUS
Hromníková, D.1, Roller, L. 1, Kočí, J.1, Furka, D.2, Furka, S.2, Žitňan, D.1
1 Ústav zoológie SAV, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava, Slovenská
republika
2 Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v
Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4, Slovenská republika

Úvod. Kliešte radíme medzi článkonožce a obligátne ektoparazitické hematofágy,
patriace medzi významné prenášače patogénov. Prenášajú vírus kliešťovej encefalitídy,
baktérie rodov Borrelia, Rickettsia, Anaplasma, prípadne prvoky rodu Babesia. Pri prenose
týchto patogénov zohrávajú dôležitú úlohu črevo a slinné žľazy. Na regulácii týchto
orgánov sa u článkonožcov podieľajú viaceré neuropeptidy, avšak úloha jednotlivých
peptidov u kliešťa je veľmi málo známa. Alatotropín a alatostatín sú neuropeptidy,
ktoré u hmyzu ovplyvňujú rôzne fyziologické funkcie. V našom laboratóriu sme
identifikovali gény pre tieto neuropeptidy a ich receptory u kliešťa Ixodes ricinus
a analyzovali ich expresiu. Úroveň expresie sa v jednotlivých orgánoch kliešťa počas
cicania na hostiteľovi významne menila. V tejto práci sme študovali účinky potlačenia
expresie génov pre tieto neuropeptidy a ich receptory.
Metodika. PCR klonovaním sme získali úseky cDNA pre jednotlivé gény, ktoré
poslúžili na prípravu dsRNA pomocou komerčne dostupných kitov. dsRNA sme
mikroinjektorom injektovali do kliešťov a sledovali ich účinok počas cicania, oogenézy
a kladenia vajíčok. Úspešnosť potlačenia expresie študovaných génov sme overili na
časti ovplyvnených a kontrolných kliešťov pomocou qPCR. Pri vyhodnotení fenotypov
sme využili bioinformatické metódy.
Výsledky. Zistili sme, že potlačením expresie neuropeptidov pomocou RNAi dochádza
u I. Ricinus ku fyziologickým zmenám. Potlačením expresie alatotropínu a jeho
receptora dochádza k miernemu predĺženiu cicania. Potlačením expresie alatostatínu
a jeho receptorov sme pozorovali zvýšenie množstva nasatej krvi, predĺženie času od
pustenie kliešťa z hostiteľa až po kladenie vajíčok a zvýšenie počtu nakladených vajíčok.
Záver. Výsledky naznačujú, že alatotropín a alatostatín plnia dôležité funkcie pri
prijímaní potravy a množstve nakladených vajíčok.
Práca bola podporovaná grantmi APVV-14-0556, APVV-18-0201, VEGA-2/0080/18.
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VPLYV LIPOPOLYSACHARIDU A POLYMYXÍNU B NA
FLUIDITU LIPIDOVÝCH MODELOV PĽÚCNEHO
SURFAKTANTU
Hubčík, L.1, Kanjaková, N.1, Stašková, Z.1,Uhríková, D.1
1 Katedra
fyzikálnej chémie liečiv, Farmaceutická Fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave,Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, Slovensko

Úvod. Pľúcny surfaktant je zložitý komplex, pozostávajúci hlavne z lipidov
a špecifických surfaktantových proteínov. V pľúcach pokrýva povrch alveol a vďaka
schopnosti znižovať povrchové napätie uľahčuje dýchanie a bráni alveolárnímu
kolapsu. Rôzne látky ako lipopolysacharid (LPS) inhibujú jeho funkciu, pričom môže
dochádzať k vážnym poruchám dýchania. Polymixín B (PxB) preukázal schopnosť
imitovať funkciu surfaktantového proteínu B a bráni inaktivácii pľúcneho surfaktantu.
Metodika. Vplyv LPS a PxB bol sledovaný na rôznych lipidových modeloch pľúcneho
surfaktatu zložených z fosfolipidu dipalmitoylfosfatidylcholínu (DPPC) a prímesí iných
nenasýtených a záporne nabitých fosfolipidov a mastných kyselín. Fluidita týchto
modelov bola študovaná pomocou metódy fluorescenčnej anizotropie s využitím sondy
difenyhexatriénu (DPH). Z teplotných meraní fluorescenčnej anizotropie boli
vyhodnotené teploty fázových prechodov, ktorých porovnaním, môžeme porovnávať
zmeny v membránovej fluidite lipidov.
Výsledky. Z výsledkov merania anizotropie fluorescencie vyplýva, že pre čistý lipid
DPPC po pridaní lipopolysacharidu dochádza k zvýšeniu teploty fázového prechodu
DPPC, čiže k zníženiu jeho membránovej fluidity. Pri zmesiach DPPC s nenasýtenými
a záporne nabitými lipidmi LPS vyvoláva opačný efekt a dochádza k zníženiu teploty
fázového prechodu týchto zmesí. Čiže LPS má na tieto zmesi lipidov fluidizačný účinok.
Prídavok PxB v prípade DPPC ako aj testovaných zmesí lipidov viedol k potlačeniu
alebo zníženiu efektu LPS na membránovú fluiditu.
Záver. Naše výsledky ukázali jednoznačný vplyv lipopolysacharidu na fluiditu
lipidových modelov pľúcneho surfaktantu. Pri zmesiach lipidov viedol prídavok LPS
k zvýšeniu ich membránovej fluidity. Tieto zmeny boli čiastočne potlačené prídavkom
Polymyxínu B.
Práca bola podporená grantami VEGA 1/0223/20, APVV 17-0250 a JINR project 04-4-11212015/2020.
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ZMENY V AKTIVITÁCH MMP-2 A MMP-9 V ANIMÁLNOM
MODELI ESENCIÁLNEJ HYPERTENZIE
Husseinová, M.1, Púzserová, A.2, Bališ, P.2, Barančík, M.2, Radošinská, J.1,2.
1 Fyziologický ústav, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko
2 Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko

Esenciálna hypertenzia postihuje až 95 % pacientov a nemá jasne identifikovateľnú
príčinu. Matrixové metaloproteinázy (MMP) sú skupinou proteáz, ktoré degradujú
proteíny medzibunkovej hmoty a zohrávajú významnú úlohu v patogenéze širokého
spektra ochorení, vrátane hypertenzie. U ľudí je známych vyše 20 MMP. V experimente
sme sa zamerali na MMP-2 a MMP-9, pretože mnohé lieky užívané pri hypertenzii ich
svojimi účinkami ovplyvňujú. Cieľom experimentu bolo sledovať rozdiely v aktivácii
MMP-2 a MMP-9 v závislosti od veku a fenotypu.
Pracovali sme s plazmou samcov spontánne hypertenzných (SHR) a normotenzných
Wistar-Kyoto (WKY) potkanov. Zvieratá sme rozdelili do šiestich skupín na základe
veku (7, 20 a 52 týždňov) a fenotypu: SHR-7, SHR-20, SHR-52, WKY-7, WKY-20 a WKY52. Aktivity MMP-2 a MMP-9 sme stanovili elektroforetickou metódou želatínovej
zymografie.
SHR-7 preukázali vyššiu aktivitu MMP-2 v porovnaní s WKY-7 (p < 0,01). Naopak, SHR52 preukázali nižšiu aktivitu MMP-2 v porovnaní s WKY-52 (p < 0,05). Pri skúmaní
vekovo závislých zmien v aktivitách MMP-2 a MMP-9 v rámci jedného fenotypu sme
zistili zníženie aktivity MMP-2 so zvyšujúcim sa vekom u SHR (r = -0,66; p < 0,0001), aj
u WKY (r = -0,73; p < 0,0001). Aktivita MMP-9 sa naopak, v oboch fenotypových
skupinách zvyšovala so zvyšujúcim sa vekom (WKY: r = 0,75; p < 0,0001; SHR: r = 0,64;
p < 0,001).
Výsledky naznačujú, že hypertenzia je sprevádzaná rôznou mierou aktivácie MMP
v rôznom veku. V prípade potvrdenia rovnakej tendencie u ľudí je potenciálne využitie
týchto poznatkov v rozdielnom terapeutickom prístupe k hypertenzným pacientom
rôznych vekových skupín.
Práca bola podporená grantom VEGA 2/0190/17, VEGA 2/0160/18 a Slovenskej kardiologickej
spoločnosti.
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TROXERUTIN AMELIORATES METABOLIC DISTURBANCES
ASSOCIATED WITH POSTMENOPAUSAL METABOLIC
SYNDROME
Hüttl, M.1, Poruba, M.2, Malínská, H.1, Marková, I.1, Oliyarnyk, O.1, Miklánková, D.1,
Kazdová, L.1, Večeřa, R.2
1 Centre for Experimental Medicine, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague,
Czech Republic
2 Department of Pharmacology, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University,
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Background. Metabolic syndrome (MetS) elevates cardiovascular diseases (CVD) and
type 2 diabetes risk. Its incidence, including CVD complications, increases dramatically
in women after menopause. Troxerutin is effective in suppression of peripheral venous
inflammatory disorders, however recent studies suggest its other beneficial effetcs. In
our study, we examined possible positive effects of troxerutin on metabolic disturbances
associated with postmenopausal MetS.
Methods. 8-weeks-old Wistar rats were ovariectomized (OVX) or sham-operated
(controls). After 4 months of MetS development, rats were treated with troxerutin
(150mg/day) for 4 weeks.
Results. After ovariectomy, body weight (+25%; p<0.001), visceral adiposity (+88%;
p<0.001), serum cholesterol (+52%; p<0.001), fasting glucose and insulin levels were
elevated compare to controls. Serum triacylglyceroles were not influenced by
ovariectomy while the ectopic lipid deposition was markedly elevated as well as hepatic
oxidative stress. Tissue insulin sensitivity was aggravated. Troxerutin therapy has not
reduced weight gain nor adipose tissue whereas serum lipid profile, pro-inflammatory
factors and HOMA-IR were decreased. Insulin sensitivity was not improved however
troxerutin ameliorated hepatic oxidative stress. Liver of troxerutin-treated OVX rats
showed higher expressions of Abc transporters responsible for cholesterol efflux. The
therapy protected liver from increase of Cyp4a isoforms and lipoprotein lipase
expression. Troxerutin improved fatty acid composition of hepatic phospholipids as
their anti-inflammatory index was significantly increased (+46%; p<0.001).
Conclusion. Results suggest therapeutic troxerutin benefit in prevention of disturbances
associated with postmenopausal MetS. Oxidative stress amelioration, positive changes
in CypP450 and anti-inflammatory effect may be involved in the mechanism.
Supported by MH CZ–DRO grant (IKEM, IN 00023001).
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POHLAVNÉ ROZDIELY V EXTRACELULÁRNEJ DNA
A DEOXYRIBONUKLEÁZOVEJ AKTIVITE V PLAZME
Janovičová, Ľ.1, Rénczes, E.1, Borbélyová, V.1, Hodosy, J.1, Celec, P.1
1 Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK, Bratislava

Úvod. Autoimunitné choroby asociované s prítomnosťou protilátok voči DNA sú
častejšie u žien. Príčinou by mohli byť kvantitatívne alebo kvalitatívne medzipohlavné
rozdiely v plazmatickej DNA, prípadne v jej metabolizme.
Metodika. Na overenie tejto hypotézy sme analyzovali extracelulárnu DNA (ecDNA)
a deoxyribonukleázovú (DNázovú) aktivitu u dospelých potkanov, keďže majú na
rozdiel od myší podobnú DNázovú aktivitu ako ľudia. Koncentráciu ecDNA sme
analyzovali fluorometricky a pomocou real time PCR, jej fragmentáciu pomocou
vysoko-citlivej kapilárnej elektroforézy. DNázovú aktivitu sme merali gélovou
radiálnou difúziou.
Výsledky. Prekvapujúco sme zistili, že samice mali DNázovú aktivitu o 60% vyššiu ako
samce (p<0,05), čo je úplnom protiklade k našej hypotéze o pomalšom odstraňovaní
ecDNA u samíc. Predpokladali sme, že vysoká DNázová aktivita bude asociovaná
s nízkou ecDNA, najmä mitochondriálneho pôvodu, ale signifikantné korelácie v rámci
skupín, ani rozdiely v ecDNA medzi skupinami sme nenašli. Predpokladali sme, že
pohlavný rozdiel v plazmatickej DNázovej aktivite bude spôsobený vplyvom
testosterónu, ako už bolo ukázané pre DNázovú aktivitu v moči. Kastrácia u samcov ale
nezmenila ani DNázovú aktivitu, ani nukleárnu, či mitochondriálnu ecDNA v plazme.
Analýza fragmentácie plazmatickej DNA ukázala u všetkých skupín podobné profily
s maximom medzi 100 a 200 bp, čo zodpovedá veľkosti nukleozomálnej DNA.
Záver. Príčinu vyššej prevalencie autoimunitných chorôb asociovaných s ecDNA u žien
sme neodhalili. Naše hypotézy sme nepotvrdili. Zistili sme, že samice potkanov majú
vyššiu DNázovú aktivitu, čo ale nesúvisí s testosterónom. V ďalšom experimente
otestujeme možný význam estradiolu. Odhalenie mechanizmov, či už endokrinných
alebo genetických, zodpovedných za tento pohlavný rozdiel by mohlo prispieť
k lepšiemu pochopeniu fyziológie metabolizmu ecDNA, ale aj k cielenej prevencii,
prípadne liečbe reumatoidnej artritídy, lupusu a iných autoimunitných chorôb.
Práca bola podporená grantom APVV-16-0273.
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VLASTNOSTI ČERVENÝCH KRVINIEK U DETÍ S PORUCHOU
AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Jasenovec, T.1, Babinská, K.1, Vidošovičová, M.1, Celušáková, H.1, Púzserová, A.2,
Radošinská, J. 1,2
1 Fyziologický ústav, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
2 Centrum Experimentálnej Medicíny, Slovenská Akadémia Vied, Bratislava, Slovenská republika

Úvod. Erytrocyty pacientov s poruchou autistického spektra (PAS) vykazujú
morfologické a funkčné zmeny. Jednou z takto zmenených vlastností je deformabilita
erytrocytov, ktorá predstavuje schopnosť erytrocytov meniť svoj tvar. V práci
nadväzujeme na štúdiu, v ktorej sme popísali vzťah medzi deformabilitou erytrocytov
a závažnosťou klinických príznakov u detí s PAS. Je známe, že erytrocyty disponujú
vlastnou endotelovou syntázou oxidu dusnatého (NO) a jeho tvorba významne
ovplyvňuje deformabilitu erytrocytov. Preto sme sa zamerali na popísanie vzťahu medzi
deformabilitou erytrocytov, produkciou NO a závažnosťou klinických príznakov u detí
s PAS.
Metódy. Našej štúdie sa zúčastnilo 50 detí s PAS. Diagnózu sme stanovili pomocou
metód ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule – second edition) a ADI-R
(Autism Diagnostic Interview-Revised). Deformabilitu erytrocytov sme stanovili
filtračnou metódou. Produkciu NO v erytrocytoch sme vizualizovali pomocou
fluorescenčnej sondy DAF-2 DA.
Výsledky. V našom súbore sme pozorovali pozitívnu koreláciu medzi produkciou NO
erytrocytmi a C doménou (p=0,017) vyšetrenia ADI-R, ako aj subdoménami C1 (p=0,041)
a C2 (p=0,007). Deformabilita erytrocytov, podobne ako v predchádzajúcej štúdii,
vykazovala negatívnu koreláciu práve s C doménou (p=0,028) ADI-R a jej subdoménou
C1 (p=0,001). C doména zodpovedá úzko vymedzenému, repetitívnemu a
stereotypnému správaniu sa. Závislosť medzi deformabilitou erytrocytov a produkciou
NO erytrocytmi sme nepozorovali.
Záver. Produkcia NO erytrocytmi, ako aj deformabilita erytrocytov môže aspoň
čiastočne vplývať na závažnosť klinických prejavov u detí s PAS. Na úplné ozrejmenie
úlohy deformability erytrocytov, ako aj produkcie NO erytrocytmi v patomechanizme
PAS je však potrebný ďalší výskum.
Podporené grantom VEGA 1/0286/18 a APVV-15-0085.
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DETERMINANTY TLAKU KRVI NOVORODENCOV
Javorka, K.1, Zibolen, M.2
1 Ústav fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UK v Bratislave, Slovensko
2 Klinika neonatológie JLF UK a UNM, Martin, Slovensko

Tlak krvi (TK) novorodencov má svoje špecifiká a závisí od množstva fyziologických
a klinických faktorov. Z fyziologického hľadiska závisí TK aj u novorodencov na práci
srdca a morfologickom i funkčnom stave ciev. Srdce novorodenca má vyšší pomer
fibrózneho: kontraktilného tkaniva, z čoho vyplýva znížená poddajnosť srdca. To
ovplyvňuje autoreguláciu činnosti srdca, keď homeometrický mechanizmus,
v porovnaní s heterometrickým je u novorodencov efektívnejší. Zároveň to vysvetľuje
fyziologickú potrebu zvýšenej pokojovej frekvencie srdca, ktorá pomáha udržiavať
požadovaný prietok krvi, aj pri malom pružníkovom efekte aorty. Dominantným
generátorom TK a tým aj perfúzie orgánov novorodenca je srdce s typickou relatívne
vysokou frekvenciou srdca. Cieľovým hemodynamickým parametrom je perfúzia
orgánov. Podľa Hagenovho - Poiseuilleovho zákona závisí prietok krvi (F) aj od
priemeru trubíc a ich dĺžky. Cievy novorodenca majú síce menší lumen, ale aj dĺžku, čo
umožňuje mať požadovaný prietok krvi i pri relatívne nižšom TK a jeho gradiente.
Donosení novorodenci vo včasnom postnatálnom živote majú hodnoty TKsyst. 62
(56 – 68) mmHg, TK diast. 35 (28 – 38) mmHg, pričom stredný TK (TKstr.) je okolo 44
(39 – 48) mmHg. Nedonosení novorodenci majú TK nižší v závislosti od gestačného
týždňa. Stredný TK nemá byť nižší ako je číslo dokončeného gestačného týždňa
novorodenca, pričom jeho veľkosť je najčastejšie ovplyvnená klinicky významným
extrakardiálnym ľavo-pravým skratom cez otvorený ductus arteriosus Botalli. Vo
včasnom postnatálnom živote popôrodne zvýšený TK novorodencov v prvých
hodinách klesá a následne sa v prvých dňoch postupne zvyšuje. V našich sledovaniach
v priebehu prvých 10 postnatálnych dní stúpol TKsyst. u detí narodených v 34. – 36.
gestačnom týždni o 12%, u detí narodených v 26. – 33. týždni o 19%. Podľa niektorých
autorov u detí v 44. – 48. týždni postkoncepčnom veku vymiznú rozdiely v hodnotách
TK medzi nedonosenými a donosenými novorodencami.
Donosený novorodenec má k svojim životným podmienkam primerane vyvinutú
reguláciu KVS. Má relatívne nižšiu baroreflexnú senzitivitu, čo prispieva k udržiavaniu
potrebnej vyššej FS, TK i perfúzie, ale zároveň môže zvyšovať kardiovaskulárnu
instabilitu. Biologicko-klinické determinanty tlaku krvi novorodencov sú veľmi
rozmanité. Patria sem faktory predpôrodné, genetické, stav matky počas tehotnosti
(nutrícia, fajčenie, hypertenzia, lieky), gestačný vek, hypotrofia, perinatálne (napr.
spôsob pôrodu), a faktory popôrodné – postnatálny vek, cirkadiánny rytmus, príjem
potravy, externá manipulácia, hluk i terapia.
Intermitentné i kontinuálne monitorovanie TK – komplexného kardiovaskulárneho
parametra závisiaceho na činnosti srdca i ciev je v súčasnosti nenahraditeľnou metódou
v neonatológii. Pri správnom určovaní a interpretácii hodnôt TK novorodencov sa však
musia brať do úvahy všetky známe faktory, ktoré ich determinujú a ovplyvňujú.
Práca bola podporená grantom VEGA 1/0199/19
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RESPIRAČNÁ SÍNUSOVÁ ARYTMIA A JEJ MECHANIZMY
U MLADÝCH OBÉZNYCH PACIENTOV
Javorka, M.1, Krohová, J.1, Czippelová, B.1, Turianiková, Z.1, Mažgútová, N.1, Wiszt, R.1,
Čiljaková, M.2,3, Černochová, D.2,3, Faes, L.4
1 Ústav fyziológie a Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin), Jesseniova lekárska
fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovensko
2 Detské oddelenie, Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n.o., Ľubochňa, Slovensko
3 Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v
Bratislave, Martin, Slovensko
4 Department of Engineering, University of Palermo, Palermo, Taliansko

Úvod. Aktivita autonómneho nervového systému (ANS) a nerovnováha medzi jeho
zložkami patria medzi dôležité faktory prispievajúce k vzniku a progresii s obezitou
spojených kardiovaskulárnych ochorení. Výsledky predchádzajúcich štúdií
hodnotiacich veľkosť respiračnej sínusovej arytmie (RSA) ako index parasympatikovej
aktivity nie sú u obéznych subjektov jednoznačné. V súvislosti s očakávanou zmenou
parasympatikovej
regulácie
kardiovaskulárneho
systému
pozorovanej
v predchádzajúcich štúdiách u obéznych pacientov bolo cieľom práce nielen porovnať
veľkosť RSA medzi skupinami obéznych pacientov a kontrolou, ale aj zhodnotiť podiel
baroreflexného a nebaroreflexných (najmä centrálneho) mechanizmov na vzniku RSA.
Metodika. Na hodnotenie účasti jednotlivých skupín mechanizmov na vzniku RSA sme
použili metódu analýzy v informačnej oblasti – parciálny rozklad informácie (partial
information decomposition – PID). Táto metóda bola aplikovaná na oscilácie frekvencie
srdca (RR intervalov z EKG), systolického tlaku krvi (STK) a signál respiračného objemu
(RESP) u 29 obéznych a 29 kontrolných adolescentov a mladých dospelých v pokoji v
ľahu a počas posturálneho a kognitívneho stresu. PID bola použitá na hodnotenie tzv.
unikátnej informácie prenesenej z RESP do RR odrážajúcej nebaroreflexné mechanizmy
RSA a unikátnej informácie z STK do RR odrážajúcej baroreflexné mechanizmy
nesúvisiace s dýchaním. Ďalším hodnoteným parametrom bola redundancia vplyvu
RESP a STK na RR, ktorá odráža baroreflexný mechanizmus RSA.
Výsledky. Obezita je spojená so zníženým zapojením nebaroreflexných mechanizmov
vzniku RSA a so zníženou odpoveďou na ortostázu vo viacerých PID parametroch.
Súčasne sme nepozorovali signifikantné medziskupinové rozdiely vo veľkosti RSA.
Záver. Zmeny v rovnováhe ANS sú u mladých obéznych pacientov iba mierne a sú
detekovateľné pomocou detailnejšej analýzy mechanizmov RSA počas rôznych
manévrov.
Práca bola podporená grantom VEGA 1/0117/17, VEGA 1/0199/19, VEGA 1/0200/19 a ITMS
projektom “BioMed Martin” no. 26220220187.
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VPLYV SVETLA POČAS NOCI NA LIPOPOLYSACHARIDOM
INDUKOVANÚ ODPOVEĎ MONOCYTOV A NEUTROFILOV
V CIRKULÁCII
Jerigová, V.1, Zeman, M1., Okuliarová, M.1
1 Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Slovensko

Úvod. Viaceré fyziologické procesy vykazujú cirkadiánne rytmy, ktorých
synchronizačným signálom je svetlo. Vystavenie umelému svetlu počas noci (ALAN) sa
spája s narušenou cirkadiánnou kontrolou fyziologických funkcií. V našej práci sme
testovali hypotézu, že expozícia ALAN vedie k narušeniu cirkadiánnych rytmov
imunitných parametrov, čo sa môže prejaviť na deregulovanej imunitnej odpovedi.
Metodika. Samce potkanov kmeňa Wistar sme rozdelili na kontrolnú skupinu (K: L~150
lux; D=0 lux) a skupinu vystavenú ALAN (L~150 lux; D~2 lux). Po dvoch týždňoch boli
zvieratá intraperitoneálne stimulované lipopolysacharidom (LPS) v časoch ZT2 a ZT14
(ZT0=začiatok svetlej fázy). V krvi sme 24 h po LPS stimulácii analyzovali prietokovou
cytometriou počet monocytov (Mo) a funkčnú aktivitu neutrofilov (Ne).
Výsledky. Tri dni po podaní LPS sme zaznamenali úbytok hmotnosti tela a znížený
príjem potravy, pričom ALAN vyvolal menšiu stratu hmotnosti v dôsledku
redukovaného anorektického správania, najmä po LPS stimulácii v ZT2. Stimulácia LPS
v ZT02 znížila počet cirkulujúcich Mo v K skupine, pričom ALAN túto odpoveď potlačil
v subpopuláciách klasických aj neklasických Mo. Podanie LPS stimulovalo produkciu
reaktívnych foriem kyslíka v Ne, ale neovplyvnilo forbol-myristyl-acetátom (PMA)
indukované oxidačné vzplanutie u K potkanov. Potkany vystavené ALAN vykazovali
po LPS stimulácii v ZT2 nižšiu produkciu voľných radikálov a naopak silnejšie PMAindukované oxidačné vzplanutie v Ne ako K potkany.
Záver. Naše výsledky demonštrujú, že svetlo počas noci môže ovplyvniť reguláciu
imunitnej odpovede, čím môže následne nepriaznivo ovplyvniť schopnosť organizmu
reagovať na zápalové a infekčné stimuly.
Podporené grantmi APVV-17-0178 a VEGA 1/0492/19.
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AKTIVITA ALFA-AMYLÁZY U DETÍ VO VZŤAHU K
ÚZKOSTLIVOSTI A DEPRESII
Ježová, D.1, Ďuračková, Z.2, Trebatická, J.3, Hlaváčová, N.1
1 Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava, Slovenská
republika
2

Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, LF UK, Bratislava, Slovenská republika

3

Klinika detskej psychiatrie, LF UK a NÚDCH, Bratislava, Slovenská republika

Úvod. Aktivita enzýmu alfa-amylázy sa považuje za nepriamy indikátor aktivity
sympatikového nervového systému. Je dobre známe, že aktivácia sympatika patrí medzi
základné zložky akútnej stresovej reakcie. Je len málo poznatkov a zmenách aktivity
tohto enzýmu vo vzťahu k psychickým funkciám. Poruchy zvládania stresových situácií
sú obzvlášť dôležité u detí a adolescentov.
Metodika. Vyšetrili sme 36 zdravých detí vo veku 10 rokov. Deti sme rozdelili na dve
skupiny podľa skóre v škále klasickej sociálno-situačnej anxiety a trémy (KSAT) na
vysoko a nízko úzkostlivé. Vzorky slín sme odoberali počas vyučovania v škole dva dni,
v dvoch časových intervaloch, a to ráno (pred písomkou alebo bez nej) a na obed (po
písomke alebo bez nej). Aktivitu alfa-amylázy sme merali pomocou metódy ELISA.
Navyše sme v rovnakých časových intervaloch analyzovali vzorky slín 15 detí vo veku
11 - 17 rokov trpiacich depresívnou poruchou a 15 zdravých detí rovnakého veku a
pohlavia.
Výsledky. Aktivita alfa-amylázy bola zvýšená v čase po napísaní písomky, teda po
stresovej situácii nezávisle na miere úzkostlivosti. Celkove vykazovali deti z vysokou
úzkostlivosťou nižšiu aktivitu alfa-amylázy počas stresového aj kontrolného dňa. U detí
s depresívnou poruchou, ktoré neboli vystavené stresovej situácii, sme pozorovali nižšiu
aktivitu enzýmu v porovnaní so zdravými deťmi vo vzorke slín odobratej na poludnie.
Záver. Úzkostlivosť a depresívny stav u detí je sprevádzaný zníženou aktivitou alfaamylázy. Naznačuje to možnú zníženú aktivitu sympatikového nervového systému.
Práca bola podporená grantom APVV-15-0063.

39

AKTIVÁCIA NOCICEPTÍVNYCH C-VLÁKIEN VČELÍM JEDOM
Jurčáková, D.1, Undem, B.2
1 Ústav patologickej fyziológie, JLF UK, Martin, Slovensko
2 Johns Hopkins School of Medicine, Baltimore, MD, USA

Úvod. Uštipnutie včelou je sprevádzané bolesťou a u alergikov môže vyvolať
anafylaktický šok. Pomocou nedávno vyvinutého preparátu inervovanej kože z myši,
sme charakterizovali aferentné C-vlákna inervujúce myšiu kožu. V tejto práci sme sa
zamerali na C-vlákna s vysokým mechanickým prahom (C-HTM; C-high threshold
mechanoreceptors), ktoré môžeme rozdeliť na dve podskupiny: C-pruriceptory, ktoré
odpovedajú na pruritogénne stimuly (histamín, chlorokvín, BAM8-22, aktivácia
mastocytov) a C-nociceptory, ktoré nereagujú na pruritogénne stimuly, ale odpovedajú
na stimuláciu algogénmi (serotonín, ATP). U oboch skupín C-HTM sme hodnotili
odpoveď na včelí jed a jeho zložky.
Metodika. Nervová aktivita jednotivých spinálnych vlákien inervujúcich kožu bola
snímaná metódou extracelulárnej elektrofyziológie. Chemické stimuly boli injekčne
privedené priamo k nervovým zakončeniam v koži pomocou hlavného arteriálneho
prívodu. Uvoľnenie histamínu sme stanovili fluorometrickou analýzou.
Výsledky. Včelí jed (10µg/ml) aktivuje oba typy C-HTM, pričom silnejšie stimuluje Cpruriceptory (59±28 akčných potenciálov (AP), n=4) ako C-nociceptory (26±3 AP, n=7).
Podobne melittín (10µg/ml), hlavná zložka včelieho jedu, stimuluje silnejšie C-pruriceptory: 40±11 AP (n=3) ako C-nociceptory: 3±1 AP (n=4). Predpokladáme, že Cpruriceptory sú silnejšie aktivované, pretože na rozdiel od C-nociceptorov, môžu byť
stimulované v dôsledku aktivácie mastocytov. Inkubácia s melittínom (10ug/ml) vedie
k aktivácii mastocytov (uvoľneniu histamínu) v izolovaných fragmentoch kože (76 ± 19
ng/g, n=4), pričom množstvo uvoľneného histamínu nie je inhibované knock-out génu
MrgprB2.
Záver. Včelí jed priamo aktivuje nervové zakončenia C-vlákien s vysokým
mechanickým prahom v koži myši. C-pruriceptory sú aktivované silnejšie, čo môže byť
spôsobené nepriamo prostredníctvom aktivácie mastocytov, ku ktorej dochádza
nezávisle od receptorov MrgprB2.
Práca bola podporená grantom VEGA 1/0306/18.
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ACTIVATION OF NRF2 IN EXPERIMENTAL MODEL OF
PERINATAL HYPOXIC ISCHEMIC INSULT
Kapoor, S.1,2, Kala, D.2, Svoboda, J.2, Juranek, I.1, Brnoliakova, Z.1, Otahal, J.2
1 Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology, Centre of Experimental Medicine,
Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic
2 Institute of Physiology, Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic

Introduction Hypoxic-ischemic insult (HI) is one of the most severe complications
during parturition. The brain, mostly affected organ in this model, exhibits symptoms of
neurodegeneration in hypoxia-sensitive regions. There are limited therapeutic
possibilities to interact with pathogenesis till present. Therefore, we experimentally
tested, whether pharmacological activation of Nrf2 transcription factor by Sulforafane
(SFN) can protect brain against HI damage.
Method Animal model of HI injury in seven days old Sprague -Dawley rats were
employed. Animals were divided into four groups: Sham operated, Sham with SFN, HI
and HI with SFN. SFN was applied 24h prior to surgery (5mg/kg ip). Animals were
anaesthetized and left common carotid artery was exposed and ligated in HI groups,
then pups were incubated in a hypoxic chamber (pO2 8%) for 90 min. Evaluation of
glucose uptake was evaluated by PET imaging with 18F-FDG, applied ip, after 24 hrs,
7days and 5 weeks after the HI insult with total activity ~12MBq in pups and ~18MBq in
older animals. Analysis of activity was performed using PMOD software and Schiffer
rat brain MR atlas.
Results We have observed significant changes in regions typically affected this model of
HI injury namely hippocampus and surrounding cortex.
Conclusion The pretreatment with SFN led to significant protection in the hippocampus
1 day after the insult as represented by both normalizations of interhemispheric ratio
and increase in 18F-FDG activity.
The project was supported by program QUALITAS of Strategy AV21 and grants no. 18-07908S
CSF, 15-33115A AZV, APVV-18-0336 and VEGA 2/0166/20.
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SOCIÁLNA IZOLÁCIA POTKANOV OD ODSTAVU VEDIE
K ZMENÁM V GÉNOVEJ EXPRESII BIELKOVÍN ČREVNEJ
EPITELIÁLNEJ BARIÉRY
Karailiev, P.1, Chmelová, M.1, Riečanský, I.2, Hlaváčová, N.1, Ježová, D.1
1 Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum, Bratislava, Slovensko
2 Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská
akadémia vied, Bratislava, Slovensko

Úvod. Stres sa pokladá za možnú príčinu zmien nastávajúcich na úrovni
gastrointestinánleho traktu. Stresový hormón aldosterón je hlavným agonistom
mineralokortikoidných receptorov (MR), ktoré sa vyskytujú nielen v mozgu, ale aj v
črevnom epiteli. Naším cieľom bolo testovať hypotézu, že stres spôsobený sociálnou
izoláciou mláďat potkana zapríčiňuje zmeny na úrovni génovej expresie bielkovín
črevnej bariéry a ovplyvňuje zloženie črevného mikrobiálneho spoločenstva. Sledovali
sme aj následky blokády MR.
Metodika. Samice potkanov Sprague-Dawley boli v deň odstavu implantované
podkožnými peletami vylučujucími spironolaktón alebo placebo a následne boli
vystavené sociálnej izolácii po dobu 9 týždňov. Úzkostné správanie zvierat bolo v 82.
dni života hodnotené pomocou testu vyvýšeného bludiska. V 85. dni života boli zvieratá
usmrtené a vzorky tkanív boli odobraté z distálnej časti tenkého čreva, vrátane jeho
obsahu.
Výsledky. Stresované zvieratá prejavili v teste vyvýšeného bludiska vyššiu úzkosť.
Analýza génovej expresie bielkovín črevnej bariéry pomocou kvantitatívnej PCR
ukázala u stresovaných zvierat zvýšenú mieru expresie bielkovín okludínu a ZO-1
v porovnaní s kontrolnou skupinou. Génová expresia MR bola u stresovaných zvierat
znížená. Pozorovali sme signifikantnú negatívnu koreláciu medzi génovou expresiou
MR a okludínu. Amplifikácia DNA špecifickej pre rod Bifidobacterium ukázala, že
blokáda MR spôsobila vyšší podiel tohto bakteriálneho rodu v črevnej mikroflóre
zvierat.
Záver. Chronický stres viedol k zvýšenej expresii bielkovín črevnej epiteliálnej bariéry,
sprevádzanej zníženou expresiou MR v čreve. Zdá sa, že MR v čreve môžu zohrávať
úlohu v kompozícii črevnej mikroflóry.
Práca bola podporená grantami VEGA 2/0042/19 a APVV-14-0840.
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KONTRAPRODUKTIVNÍ ÚČINEK ADIPOKINETICKÉHO
HORMONU PŘI PATOGENNÍM NAPADENÍ HMYZU
Kodrík, D.1, Ibrahim, E.1, Gautam, K.U.1, Shaik, A.H.1
1 Entomologický ústav Biologického centra AVČR a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity,
České Budějovice, Česká republika

Úvod. Adipokinetické hormony (AKH) jsou hmyzí anti-stresové hormony peptidické
povahy, které za nepříznivých okolností mobilizují energetické zásoby, inhibují
syntetické reakce a ovlivňují řadu dalších biochemických a fyziologických reakcí, které
se účastní eliminace nebo alespoň zmírnění dopadu stresu na hmyzí organismus. Zdá
se však, že některé patogeny dokáží prolomit tyto obranné reakce a využít je ve svůj
prospěch.
Metodika. Pomocí entomopatogenní hlístice Steinernema carpocapsae (Nematoda)
a houby Isaria fumosorosea (Ascomycota) jsme u modelových (normálních i mutantních –
AKH-deficientních) druhů hmyzu: ploštice Pyrrhocoris apterus, octomilky Drosophila
melanogaster a švába Periplaneta americana, vyvolali patogenní infekci a sledovali účinek
AKH na ni. Výsledky jsme hodnotili pomocí mortality ošetřeného hmyzu, exprese AKH
genu, hladiny vlastního AKH v hmyzím těle, a metabolických a nutritivních
charakteristik.
Výsledky. Oba druhy infekce zvyšovaly expresi AKH genů i AKH peptidů, nicméně koaplikace patogenů s hormonem významně zvýšila účinnost infekce nárůstem mortality
ošetřených jedinců oproti samotným patogenům. Došlo také ke zvýšení intenzity
metabolismu monitorované pomocí produkce oxidu uhličitého a v souladu s tím
kolísala také hladina živin v hemolymfě.
Závěr. Výsledky naznačují, že AKH stimuloval účinnost patogenů (1) zvýšením
metabolismu, a tím rychlejším obratem patogenních toxinů v těle, (2) obohacením
hemolymfy jako základního živného média patogenů o mobilizované energetické
substráty (cukry a tuky) a (3) zřejmě také pravděpodobnou inhibicí syntézy hmyzích
antimikrobiálních peptidů. Výsledky jsou zajímavé teoreticky, nicméně myšlenka
hormonálního ovlivnění účinnosti hmyzích patogenů může mít někdy v budoucnu
praktické využití v kontrole škodlivých populací hmyzu.
Práce byla podpořená grantem GAČR 17-03253S.
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HYPEROXIOU POTENCOVANÉ POŠKODENIE PĽÚC A
MOŽNOSTI JEHO OVPLYVNENIA
Kolomazník, M.1, Kopincová, J.1, Maťašová, K. Jr1, Topercerová, J.1, Žila, I.1, Košútová,
P.1, Mikolka, P.1, Mokrá, D.1, Čalkovská, A.1
1 Martinské centrum pre biomedicínu a Ústav fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovenská republika

Úvod. Hyperoxia a následná akumulácia reaktívnych foriem kyslíka (ROS) počas
podpornej a riadenej ventilácie u pacientov môže vyvolať zápalovú odpoveď a viesť k
poškodeniu pľúc. V dôsledku uvedených zmien sa pľúcne tkanivo stáva náchylnejším
na bakteriálnu infekciu. Endogénne antioxidačné mechanizmy v pľúcach dokážu
predchádzať negatívnemu efektu ROS a ich účinok môže byť zvýšený aplikáciou
terapeutických antioxidantov, ako napríklad N-acetylcysteínu (NAC). Cieľom pilotnej
štúdie bolo zhodnotiť vplyv NAC v experimentálnom modeli dvojitého poškodenia pľúc
(hyperoxia+lipopolysacharid) u potkanov.
Metodika. Dospelé potkany (Wistar ♂, n=15, 290±35g) boli umelo ventilované:
frekvencia dýchania (f) 50/min, inspiračný čas (Ti) 50%, dychový objem (VT) 6ml/kg.
Kontrolnej skupine bol podaný fyziologický roztok (2,2ml/kg), skupina bola ventilovaná
frakciou inspirovaného kyslíka (FiO2) 0,4. Ďalšie 2 skupiny boli ventilované FiO2 1,0, po
15 minútach bola vyvolaná bakteriálna infekcia intratracheálnym podaním
lipopolysacharidu (LPS; 500µg/kg; 2,2ml/kg; E.coli, 055:B5). Liečenej skupine bol
intravenózne podaný NAC (10mg/kg). Po 5hod ventilácie boli v homogenáte pľúc
stanovené markery zápalu, oxidačného poškodenia a v krvi celkový počet leukocytov.
Výsledky. Podanie NAC neovplyvnilo koncentráciu 3NT, ale malo tendenciu znížiť
produkciu malóndialdehydu (p=0,095) a zvyšovalo TAC (p=0,024). Inhibovaná bola aj
aktivácia Casp-3 (p=0,001) a bola zaznamenaná vysoká tendencia k zníženiu
koncentrácie CINC-1 (p=0,055). Takisto NAC inhiboval migráciu leukocytov do pľúc
(4.hodina p=0,050; 5.hodina p=0,005).
Záver. V modeli akútneho poškodenia pľúc vyvolaného dvojitým inzultom
(hyperoxia+lipopolysacharid) u potkanov sa ukazuje, že terapia N-acetylcysteínom
dokáže zlepšiť antioxidačnú kapacitu pľúc a čiastočne znížiť oxidačný stres. NAC môže
inhibovať aj proapoptotické a zápalové kaskády a potenciálne by mohol predstavovať
ľahko dostupnú liečbu s ventilátorom asociovaných pneumónií.
Práca bola podporená grantom APVV-17-0250, APVV-15-0075, VEGA 1/0055/19, BioMed
26220220187.
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VPLYV NÍZKEJ DÁVKY N-ACETYLCYSTEÍNU NA
EXPERIMENTÁLNE VYVOLANÉ AKÚTNE POŠKODENIE
PĽÚC
Kopincová, J.1, Mikolka, P.1, Košútová, P.1, Kolomazník, M.1, Topercerová, J.1, Nová, Z.1,
Čalkovská, A.1, Mokrá, D.1
1 Ústav fyziológie a BioMed Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita
Komenského v Bratislave, Slovensko

Úvod. Opakovaná laváž pľúc fyziologickým roztokom indukuje poškodenie pľúc
charakterizované akútnou respiračnou tiesňou vyžadujúcou umelú pľúcnu ventiláciu,
pľúcnym edémom, neprítomnosťou surfaktantu a v neposlednom rade rozvíjajúcim sa
zápalom spojeným s oxidačným poškodením. Viaceré z dôležitých molekulárnych
kaskád sú spúšťané prítomnosťou voľných kyslíkových radikálov. N-acetylcysteín
(ACC) ako účinný antioxidant by teda v liečbe akútneho poškodenia pľúc mohol priniesť
výsledky.
Metodika. Dospelé novozélandské biele králiky sme rozdelili do štyroch skupín po 7
zvierat: VK (ventilovaná kontrola bez poškodenia pľúc), VK+ACC (ventilovaná kontrola
s i.v. podaním ACC, 10mg/kg), ALI (ventilované zvieratá s poškodením pľúc
vyvolaným opakovanými lavážami pľúc fyziologickým roztokom, 30ml/kg, kým P/F
ratio nekleslo pod 26,7 kPa), ALI+ACC (ventilované zvieratá s poškodením pľúc a i.v.
podaním ACC, 10mg/kg). Zvieratá boli ventilované kyslíkom počas 5 hodín, post mortem
sme z homogenátu pľúc biochemicky stanovili oxidačné markery a biologicky aktívne
látky. Výsledky boli analyzované dvojcestným ANOVA testom (respiračné parametre)
alebo neparametrickým Mann-Whitney testom (biochemické parametre).
Výsledky. N-acetylcysteín významne znížil tvorbu hydroxynonenalu a nitrotyrozínu, a
zvýšil celkovú antioxidačnú kapacitu v pľúcnom homogenáte zvierat. Nezaznamenali
sme žiadne zmeny v produkcii tromboxánu, endotelínu-1 a sekretorickej fosfolipázy A2IIA, respiračné parametre ako P/F ratio, oxygenačný index, index efektivity ventilácie
(VEI) ako aj alveolárno-arteriálny gradient kyslíka boli však v liečenej skupine výrazne
zlepšené. Podanie ACC ventilovaným kontrolám inhibovalo expresiu indukovateľnej
NO-syntázy.
Záver. N-acetylcysteín aj v nízkej dávke dokázal zlepšiť oxidačné poškodenie pľúc a
ventilačno-perfúzne vzťahy. Presné mechanizmy tohto účinku však treba ešte objasniť.
Práca bola podporená grantom VEGA 1/0356/18, VEGA 1/0055/19, APVV-15-0075, APVV-170250 a BioMed Martin ITMS kód: 26220220187.
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VPLYV INHIBÍTORA FOSFODIESTERÁZY-3 NA PĽÚCNE
FUNKCIE A ZÁPAL PRI EXPERIMENTÁLNOM SYNDRÓME
AKÚTNEJ RESPIRAČNEJ TIESNE
Košútová, P.1, Mikolka, P.1, Čalkovská, A.1, Mokrá, D.1
1 Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed) a Ústav fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta,
Univerzita Komenského, Martin, Slovenská republika

Úvod. Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS) je charakterizovaný poruchou
alveolo-kapilárnej membrány s prenikaním neutrofilov a ostatných zápalových buniek
do pľúc, kde uvoľňujú zápalové a cytotoxické mediátory, poškodzujú syntézu a
metabolizmus surfaktantu. Cieľom štúdie bolo vyhodnotiť, či systémové podanie
inhibítora fosfodiesterázy-3 (PDE-3) môže pozitívne ovplyvniť pľúcne funkcie a zápal u
experimentálnych zvierat s ARDS.
Metodika. Model ARDS bol u dospelých králikov vyvolaný opakovanými lavážami
pľúc fyziologickým roztokom (30 ml/kg, 9±3 krát), kým sme nedosiahli hodnotu PaO2
<26,7 kPa pri FiO2 1.0. Zvieratá boli rozdelené do 3 skupín: zdravé kontroly bez ARDS
(Kontrola), neliečená skupina s ARDS (ARDS), zvieratá s ARDS a liečbou PDE-3
inhibítorom olprinonom (ARDS+OLP; 1 mg/kg i.v.) a ventilované kyslíkom počas
nasledujúcich 4 hodín. Respiračné parametre (Cdyn, MAP, SaO2, AAG, PaO2/FiO2, OI
a VEI) sa hodnotili každú hodinu a post mortem sa hodnotili zápalové markery (IL-6, ILlβ, receptor pre produkty pokročilej glykácie: RAGE, IL-18, IL-10, sfingozín-1-fosfát:
S1P) v pľúcnom tkanive. Výsledky boli štatisticky vyhodnotené one-way ANOVA
testom.
Výsledky. Terapia olprinonom signifikantne znížila uvoľňovanie prozápalových
cytokínov (IL-6, IL-lβ, IL-18,), markerov poškodenia endotelu a epitelu (RAGE, S1P)
a zvýšila protizápalový marker IL-10, čo sa prejavilo signifikantným zlepšením
respiračných parametrov už 30 min po podaní terapie.
Záver. Liečba olprinonom mala pozitívny účinok na pľúcne funkcie a viedla k poklesu
markerov zápalu v pľúcnom tkanive.
Práca bola podporená grantom VEGA 1/0356/18, APVV-15-0075, BioMed (ITMS
26220220187).
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ZVÝŠENÁ UTILIZACE SACHARIDŮ U PACIENTŮ
S CHRONICKOU OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCÍ
Kovařík, M.1,2, Najpaverová, S.1,2, Koblížek, V.3, Zadák, Z.2, Hronek, M.1,2
1 UK, Katedra biologických a lékařských věd, Farmaceutická fakulta, Hradec Králové, ČR
2 Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, ČR
3 Plicní klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, ČR

Úvod. Zatímco zvýšení klidového energetického výdeje (REE) u pacientů s chronickou
obstrukční plicní nemocí (CHOPN) je popisováno řadou studií, o utilizaci nutričních
substrátů (UNS) u této populace mnoho známo není. Cílem této studie bylo
vyhodnocení parametrů REE a UNS u pacientů s CHOPN a zjištění jejich asociace
s klinickými prediktory morbidity a mortality.
Metodika.
V této studii bylo vyšetřeno 50 pacientů se stabilní CHOPN (37 mužů a 13 žen) a 25 osob
bez respiračního postižení (20 mužů a 5 žen). U všech subjektů byly stanoveny
parametry REE a UNS za bazálních podmínek pomocí indirektní kalorimetrie.
U pacientů s CHOPN byla určena závažnost onemocnění (dle GOLD a ABCD
klasifikace) a vypočítána hodnota prognostických indexů (ADO, BODE a uBODE).
Výsledky. Vyšetření indirektní kalorimetrií prokázalo vyšší hodnoty REE
a respiračního kvocientu u pacientů s CHOPN. Utilizace sacharidů u pacientů
s CHOPN byla až trojnásobně vyšší, v utilizaci lipidů ani proteinů jsme však významné
rozdíly mezi skupinami nezaznamenali. Korelační analýza prokázala u pacientů
s CHOPN pozitivní asociaci mezi hodnotami prognostických indexů a relativní
hodnotou REE nebo utilizací lipidů a negativní asociaci mezi hodnotami prognostických
indexů a hodnotou respiračního kvocientu nebo utilizace sacharidů.
Závěr. Podařilo se nám popsat významné zvýšení REE a utilizace sacharidů u pacientů
s CHOPN a významnou asociaci parametrů energetického metabolizmu s klinickými
prediktory morbidity a mortality u těchto pacientů.
Práce byla podpořena granty SVV/2019/260417, MZ ČR – RVO (FNHK, 00179906) a
PROGRES Q42.

47

CYTOTOXIC AND VASOGENIC BRAIN EDEMA LEAD TO
DISTINCT PATTERN OF ICP ELEVATION DURING
TELEMETRIC MONITORING IN FREELY MOVING RATS
Kozler, P.¹, Marešová, D.¹, Pokorný, J.¹
¹ Institute of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic

Objectives. A novel method of long-term telemetric monitoring of mean arterial
pressure (MAP) and intracranial pressure (ICP) for the determination of current cerebral
perfusion pressure (CPP) and the time course of ICP in freely moving rats under
physiological conditions and with increased ICP due to the induced cerebral edema were
studied.
Methods. The brain edema that caused volume enlargement and ICP elevation was
achieved in entirely experimental conditions without any parallel pathological process.
Vasogenic/extracellular edema was induced by osmotic blood-brain barrier disruption
(BBBd) and for induction of cytotoxic/intracellular edema the water intoxication model
(WI) was used.
Results. The results showed significantly elevated values of ICP both in conditions of
osmotic blood-brain barrier disruption (BBBd model) and cytotoxic/intracellular edema
(WI model) compared to intact rats. The average values of ICP were significantly higher
in WI model compared to osmotic BBBd model. Distinct pattern of elevated ICP, related
to the selected way of experimental brain edema induction, was found. In the
experimental model of osmotic BBB disruption, the elevation of ICP started earlier but
was of very short duration. In WI model the elevation of ICP was present during the
whole period of monitoring.
Conclusion. Our results indicate that purely experimental models of brain edema (WI,
BBBd) without any parallel pathological process can compromise the basic brain
homeostatic activity.
Supported with grant Progres Q35/LF1
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VYBRANÉ POTENCIÁLNE BIOMARKERY DEPRESIE
V PEDIATRICKEJ POPULÁCII
Krivošová, M.1, Grendár, M.2, Tonhajzerová, I.3,4, Sekaninová, N.3, Bóna Olexová, L.3,
Hrtánek, I.5, Ondrejka, I.5, Mokrý, J.1,4
1 Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave, Martin, Slovensko
2 Oddelenie bioinformatiky, Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave, Martin, Slovensko
3 Ústav fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave, Martin, Slovensko
4 Biomedicínske centrum Martin, Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave, Martin, Slovensko
5 Psychiatrická klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave a Univerzitná nemocnica
Martin, Martin, Slovensko

Úvod. Depresia je psychické ochorenie, ktorého etiológia doposiaľ nebola jednoznačne
objasnená. Niektoré zo symptómov depresie sa podľa výskumov objavujú u 50%
pacientov už v 14. roku života, u 75% do 24. roku. Aj vďaka zvyšujúcej sa prevalencii
depresívnej poruchy v pediatrickej populácii – v súčasnosti 0,5-2,5% u detí a 5-8%
u adolescentov – je významné sledovanie potenciálnych biomarkerov pre pochopenie
patofyziologických mechanizmov tohto ochorenia.
Metodika. U 27 detí a adolescentov trpiacich depresívnou poruchou (19 dievčat, 8
chlapcov) sme sledovali hladiny vybraných parametrov v plazme, potenciálne
ovplyvňujúcich depresívne ochorenie, a hodnoty sme porovnávali pred a po adekvátnej
antidepresívnej terapii počas hospitalizácie a tiež s hodnotami zdravých kontrol (n=26).
Sledované biologické markery boli peroxiredoxín 1 (PRDX1), tenascín C (TNC), kolagén
typu IV (COL4) a vybrané parametre krvného obrazu súčasne s ich pomermi. Namerané
hodnoty boli štatisticky spracované využitím lineárnej regresie s ohľadom na vek
a pohlavie.
Výsledky. U depresívnych adolescentov boli zistené signifikantne nižšie hladiny
PRDX1 (p=0,05) a vyššie hladiny COL4 (p=0,009) než u zdravých kontrol. Parametre
PRDX1 a COL4 boli závislé od veku skúmaných subjektov. Hodnoty TNC neboli
štatisticky rozdielne medzi pacientami a kontrolami, no po antidepresívnej terapii sa
štatisticky významne zvýšili (p=0,02). Z krvných parametrov bol jediný významný
rozdiel v pomere monocytov a lymfocytov, kde daná hodnota bola u depresívnych
pacientov signifikantne nižšia v porovnaní s kontrolou (p=0,03).
Záver. Na základe vyššie uvedených výsledkov môžeme konštatovať, že plazmatické
koncentrácie vybraných parametrov môžu súčasne s ďalšími biomarkermi pomôcť
v diagnostike i monitorovaní úspešnosti liečby depresie. Je vhodné ďalej pokračovať vo
forme longitudinálnych štúdií.
Práca bola podporená grantom UK/83/2019 a VEGA 1/0255/18, VEGA 1/0044/18, VEGA
1/0190/20.
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VÝBER KRVNÉHO TLAKU NA ANALÝZU KARDIÁLNEJ
CHRONOTROPNEJ A VASKULÁRNEJ ODPOROVEJ ZLOŽKY
BAROREFLEXU
Krohová, J.1, Czippelová, B.1, Turianiková, Z.1, Wiszt, R.1, Mažgútová, N.1, Faes, L.2,
Javorka, M.1
1 Ústav fyziológie a Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin), Jesseniova lekárska
fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovensko
2 Department of Engineering, University of Palermo, Palermo, Taliansko

Úvod. Hodnotenie kardiálnej chronotropnej zložky baroreflexu pomocou kauzálnej
analýzy bolo v predchádzajúcich štúdiách výhradne zamerané na silu spriahnutia
medzi systolickým tlakom krvi (STK) a frekvenciou srdca (reprezentovanej RR
intervalmi) a v prípade vaskulárnej odporovej zložky na silu spriahnutia medzi
diastolickým tlakom krvi (DTK) a periférnou vaskulárnou rezistenciou (PVR). Použitie
iných parametrov tlaku krvi pri analýze funkcie baroreflexu je stále sporné. Cieľom tejto
štúdie bolo porovnať silu kauzálneho spriahnutia vo frekvenčnej oblasti medzi STK,
stredným tlakom krvi (StrTK) a DTK (zdrojové signály) s RR a PVR (cieľové signály).
Metodika. 39 zdravým dobrovoľníkom (22 žien, medián veku 18,7 r.) bol pri každom
údere srdca zaznamenávaný tlak krvi (STK, StrTK a DTK) pomocou volume-clamp
metódy (Finometer Pro) a RR intervaly pomocou EKG (CardioFax ECG-9620). Srdcový
výdaj
(CO)
bol
zaznamenaný
pomocou
impedančnej
kardiografie
(CardioScreen® 2000). Následne sme vypočítali PVR ako pomer StrTK a CO. Spektrálne
spriahnutie
sme
hodnotili
v nízkofrekvenčnom
(LF,
0,04 – 0,15 Hz)
a vysokofrekvenčnom (HF, 0,15 – 0,4 Hz) pásme počas ľahu v pokoji a ortostatickej
záťaže.
Výsledky. Spektrálne spriahnutie parametrov charakterizujúcich vaskulárnu odporovú
zložku baroreflexu (PVR ako cieľový signál) bolo silnejšie v LF ako v HF pásme. Vplyv
DTK na RR počas ľahu v pokoji bol signifikantne väčší ako vplyv STK na RR v oboch
frekvenčných pásmach. Počas ortostázy sa vplyv STK na RR a PVR signifikantne zvýšil
najmä v LF pásme.
Záver. Vaskulárna odporová zložka baroreflexu by mala byť výhradne hodnotená v LF
pásme. V pokoji boli oscilácie DTK úzko spojené s RR a PVR osciláciami, počas ortostázy
prevažovalo spriahnutie s STK osciláciami.
Práca bola podporená grantom VEGA 1/0117/17, VEGA 1/0200/19, UK/66/2019 a ITMS
projektom “BioMed Martin” no. 26220220187.
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CITLIVOSŤ KAŠĽOVÉHO REFLEXU A FENO (FRACTIONAL
EXHALED NITRIC OXIDE) U DETÍ S ASTHMA BRONCHIALE
Kunč, P.1, Fábry, J.1, Zaťko, T.2, Grendár, M.3, Péčová, R.2
1 Klinika detskej tuberkulózy a resiračných chorôb, Univerzita Komenského v Bratislve,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb,
Dolný Smokovec, Slovensko
2 Ústav patologickej fyziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta
v Martine, Slovensko
3 Martinské centrum pre biomedicínu, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska
fakulta v Martine, Slovensko

Úvod. Analýza NO (oxidu dusnatého) vo vydychovanom vzduchuje citlivá metóda na
stanovenie alergického zápalu v dýchacích cestách. Cieľom štúdie bolo zistiť zmeny
citlivosti kašľového reflexu (CKR) a jeho koreláciu s vyšetrením NO vo vydychovanom
vzduchu (FeNO) u astmatických detí.
Metodika. Vyšetrili sme 25 detí s bronchiálnou astmou a kontrolnú skupinu,
ktorútvorilo15 detí. CKR bola definovaná ako najnižšia koncentrácia kapsaicínu, ktorá
vyvolala 2 zakašľania (hodnota C2) alebo 5 zakašlaní (hodnota C5). Aerosól kapsaicínu
bol inhalovaný v dvojnásobne sa zvyšujúcej koncentrácii (od 0,61 do 1250 micromol/l),
jednodychovou metódou pomocou nebulizátora (KoKoDigiDoser; nSpireheathInc,
Louisville, CO) s modifikáciou pridaním regulačného prietokového ventilu (RIFR;
nSpireheathInc, Louisville, CO).
Výsledky. U detí s bronchiálnouastmou (11 chlapcov a 14 dievčat, priemerný vek 9 ± 1
roka) bola CKR (geometrický priemer a 95 % CI) pre C2 4.25 (2.25 – 8.03) micromol/l vs.
kontrolná C2 (6 chlapcov a 9 dievčat, priemerný vek 8 ± 1 roka) bola 10.61 (5.28 – 21.32)
micromol/l(p=0.024). Hodnota C5 u detí s astmou bola 100.27 (49.30 – 203.93) micromol/l
vs. C5 kontroly 56.53 (19.69 – 162.35) micromol/l (p=0.348). Bola štatisticky signifikantne
znížená hodnota C2 u astmatických deti v porovnaní s kontrolou (p = 0.024). Pre
hodnotu C5rozdiel nebol štatisticky signifikantný (p = 0.348). FeNO vs C2 u astmatikov
(r-0.146, p=0.49); FENO vs C5 u astmatikov (r=-0.777, p=0.71).
Záver. Nezistili sme koreláciu medzi CKR a FeNO ani u kontrolnej skupiny ani u detí
s astmou bronchiale.
Práca bola podporená grantom Ministerstva zdravotníctva SR - 2018/12-UKMT-8.
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CHORIOALANTOICKÁ MEMBRÁNA – EXPERIMENTÁLNY
MODEL NA TESTOVANIE TERAPEUTICKÝCH LÁTOK
A NANOČASTÍC
Kundeková, B.1, Bilčík, B.1, Čavarga, I.1,4, Holič, R.1, Huntošová, V.2, Kronek, J.3,
Máčajová, M.1
1 Ústav biochémie a genetiky živočíchov CBv SAV, Bratislava, Slovensko
2 Centrum interdisciplinárnych biovied, Technologický a inovačný park, UPJŠ, Košice, Slovensko
3 Ústav polymérov SAV, Bratislava, Slovensko
4 Onkologický ústav svätej Alžbety, Bratislava, Slovensko

Úvod. Chorioalantoická membrána vtáčieho embrya (CAM) je imunodeficientný a husto
vaskularizovaný dýchací orgán vyvíjajúceho sa embrya. Pre špecifické potreby
experimentov je možné použiť CAM rôznych druhov. Vajcia prepelice japonskej sú
vhodné pre inkubáciu ex ovo, morka domáca pre in ovo inkubáciu pričom vďaka
dlhšiemu vývinu poskytuje viac času na experiment a intravenóznu aplikáciu. Na liečbu
nádorových ochorení sa ako sľubná javí fotodynamická terapia (PDT).
Fotosenzibilizátory však majú malé molekuly, ktoré len krátko cirkulujú v krvnom
riečisku. Tieto problémy by vyriešila tvorba kopolymérov, ktoré významne zlepšujú
profil uvoľňovania liečiva a ponúkajú sľubnú alternatívu vo farmaceutických
aplikáciách.
Metodika. Vajcia sme inkubovali pri teplote 37 °C a relatívnej vlhkosti 50-60 %. Na tretí
deň embyonálneho vývinu (ED3) sme vajcia vyklopili do 6-jamkovej platničky. Na ED7
sme na CAM do silikónových krúžkov ( 6 mm) pridávali sledované látky: kys.
punikovú (rôzne koncentrácie) a polymérne micelárne nanočastice (obsahujúce
hypericín), s následným PDT (diódový laser Ocean optics, USA, 405nm, intenzita 280
mW/cm2). Prežívaním embryí sme sledovali úroveň toxicity látok. Účinky aplikovaných
látok sme vyhodnotili z digitálnych snímok, z histologických preparátov a pomocou
qPCR (gény zapojené do angiogenézy).
Výsledky. Pozorovali sme vazokonstrikčný vplyv kyseliny punikovej na vaskulatúru
CAM. Chemická štruktúra použitých nanočastíc výrazne ovplyvnila rýchlosť
uvoľnovania hypericínu, efektívnosť PDT, ako aj optimálny spôsob administrácie
(topicky alebo intravenózne). Tiež sme zistili aj signifikantné zmeny sledovaných génov
v závislosti od nanočastice.
Záver. V experimente sme ukázali sľubný potenciál polymérnych nanočastíc a kys.
punikovej na modeli CAM, pričom do budúcnosti je potrebné zamerať sa na nežiadúce
účinky (edém, erytém).
Práca bola podporená grantami: VEGA 1/0156/18, VEGA 2/0096/18, VEGA 2/0124/18 a APVV15-0485.
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FLUKTUAČNÁ ASYMETRIA U CHLAPCOV S PORUCHOU
AUTISTICKÉHO SPEKTRA A PRENATÁLNE VYSTAVENIE
TESTOSTERÓNU
Kyselicová, K.1, Jankovičová, V.2, Belica, I.1, Neščáková, E.2, Kondeková, M.2,
Ostatníková, D.1
1 Fyziologický ústav, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
2 Katedra antropológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko

Úvod. Fluktuačná asymetria – odchýlky v bilaterálne symetrických znakoch, spôsobená
nerovnováhou počas ontogenetického vývinu, odzrkadľuje neschopnosť jedinca
vytvoriť ideálny fenotyp. Odráža vývinovú (ne)stabilitu a môže byť spôsobená aj
hormonálnymi vplyvmi.
Metodika. Porovnávali sme asymetriu v utváraní daktyloskopických odtlačkov (Chíkvadrát test) na prstoch pravej a ľavej ruky u chlapcov (5,11 ± 2,51 rokov) s poruchou
autistického spektra (PAS; N = 67), u neurotypických chlapcov (N = 53; 6,77 ± 2,66 rokov)
a u chlapcov s intelektovým nadaním (N = 30; 11,47 ± 0,80 rokov). Aby sme zistili, či
asymetria podlieha prenatálnemu vystaveniu zvýšeným hladinám testosterónu, bola
miera asymetrie korelovaná s pomerom dĺžky druhého a štvrtého prsta (2D:4D).
Výsledky. U chlapcov s PAS bola najvyššia prevalencia (45,67 %) asymetrie,
v porovnaní s neurotypickými chlapcami (38,11 %) a intelektovo nadanými (28,67 %).
Doposiaľ sa nám podarilo zistiť, že asymetria v útvaroch na druhom a štvrtom prste sa
v rámci skupín nelíši. Chlapci s PAS mali najčastejšie asymetrické útvary na prvom (p =
0,008), treťom (p = 0,024) a piatom prste (p= 0,033), v porovnaní s nadanými, ktorí boli
viac symetrický v rámci prvého prstu v porovnaní s bežnými chlapcami (p = 0,11).
Záver. Prenatálne vystavenie testosterónu zrejme má vplyv na utváranie odtlačkov
prstov na druhom a štvrtom prste, pretože na týchto prstoch sa asymetria v rámci skupín
nelíšila, ale nebola zistená korelácia medzi mierou asymetrie (počet asymetrických
prstov) a 2D:4D, pretože miera asymetrie zahŕňa aj prvý, tretí a piaty prst ktoré najviac
podliehajú fluktuačnej asymetrii).
Práca bola podporená grantom APVV 15-0045 a APVV 15-0085.
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REGULÁCIA CaV2.2 KANÁLA GRINA/TMBIM3 PROTEÍNOM
Lacinová, L.1, Mallmann, R.T.2, Moravčíková, L.1, Jurkovičová-Tarabová, B.1,
Klugbauer, N.2
1 Centrum biovied SAV, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Bratislava, Slovensko
2 Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie, Albert-LudwigsUniversität, Freiburg, Nemecko

Úvod. Grina/TMBIM3 je transmembránový proteín s málo známou funkciou. Zistili
sme, že priamo interaguje s hlavnou podjednotkou CaV2.2 neuronálneho vápnikového
kanála. Tento napäťovo závislý vápnikový kanál zohráva významnú úlohu
v synaptickom prenose signálu z periférie do CNS, preto je dôležité poznať, akými
spôsobmi je fyziologicky regulovaný.
Metodika. Priamu interakciu Grina/TMBIM3 proteínu a hlavnej podjednotky CaV2.2
kanála sme demonštrovali ko-imunoprecipitáciou. Moduláciu prúdu sme skúmali
metódou „patch clamp“ v konfigurácii „z celej bunky“ v línii CHO (chinese hamster
ovary) buniek s permanentne exprimovaným komplexom CaV2.2 kanála. cDNA pre
Grina/TMBIM3 proteín bola klonovaná do pEGFP vektora a exprimovaná v tejto línii.
Kontrolné bunky boli transfektované iba pEGFP vektorom. Transfektované bunky boli
identifikované vizuálne podľa zelenej fluorescencie.
Výsledky. Prítomnosť Grina/TMBIM3 proteínu štatisticky signifikantne modulovala
vápnikový prúd cez CaV2.2 vápnikový kanál. Hustota prúdu bola znížená približne
o 50% a kinetika aktivácie prúdu bola spomalená. Inhibíciu amplitúdy prúdu bolo
možné odstrániť aplikovaním krátkeho depolarizačného predpulzu s vysokou
amplitúdou. Tento mechanizmus de-inhibície je podobný mechanizmu inhibície a deinhibície CaV2.2 kanála G-proteínmi. Expresia podjednotiek Gβγ skutočne napodobila
účinok proteínu Grina/TMBIM3 a súčasná expresia Grina/TMBIM3 a Gβγ účinky
nezvýšila. Kinetika deinhibície depolarizačným predpulzom a kinetika obnovy inhibície
bola rovnaká pre oba proteíny.
Záver. Grina/TMBIM3 proteín moduluje prúd cez CaV2.2 kanál podobným
mechanizmom, ako bol opísaný pre Gβγ podjednotky G-proteínov. Keďže aktivácia
CaV2.2 kanála je nevyhnutná v určitých synapsách, modulácia synaptického prenosu
môže byť novou fyziologickou funkciou Grina/TMBIM3 proteínu.
Práca bola podporená grantom APVV-15-0388.
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VPLYV POHLAVNÝCH HORMÓNOV NA SPRÁVANIE U DETÍ
S AUTIZMOM
Lakatošová, S.1, Babková, J.1, Janšáková, K.1, Repiská, G.1, Keményová, P.1, Szapuová Ž.1,
Belica, I.1, Celušáková, H.1, Čelárová, D.1, Tomová, A.1, Babinská, K.1, Ostatníková, D.1
1 Fyziologický ústav, Akademické centrum výskumu autizmu, Lekárska fakulta, Univerzita
Komenského, Bratislava, Slovensko

Úvod. Autizmus je neurovývinové ochorenie s nejasnou etiológiou. Vyskytuje sa 3-4
krát častejšie u mužského pohlavia, čo naznačuje možné zapojenie pohlavných
hormónov.
Metodika. Do štúdie bolo zapojených 192 detí s autizmom vo veku 3-10 rokov (172
chlapcov, 20 dievčat). Diagnóza bola stanovená na základe vyšetrení ADOS-2 a ADI-R,
ktoré boli použité aj na kvantifikáciu hlavných prejavov správania detí s autizmom, ako
sú sociálna interakcia, komunikácia, úzko vymedzené a repetitívne záujmy. V plazme
boli stanovené hladiny hormónov testosterón, estradiol, DHEA, DHEA-S, kortizol a
SHBG metódou ELISA. Hladiny hormónov a SHBG boli následne použité na koreláciu
s prejavmi správania.
Výsledky. U chlapcov do 5 rokov sú hladiny SHBG spojené s nižšou mierou úzko
vymedzených a repetitívnych záujmov (p=0,007, Pearson r=-0,31) a u starších chlapcov
(7-10rokov) sú hladiny SHBG spojené s nižšou mierou poruchy sociálnej interakcie
(p=0,012, r=0,45). Hladiny testosterónu u chlapcov vo veku 7-10 rokov negatívne
korelovali s prejavmi repetitívneho správania (p=0,034, r=-0,38). U chlapcov vo veku 5-7
rokov sme taktiež pozorovali negatívny vzťah medzi hladinami testosterónu a prejavmi
repetitívneho správania (p=0,012, r=0,54). U dievčat s autizmom (vek 3-7 rokov) sme
zistili, že hladiny DHEA a DHEA-S sú spojené s lepšou mierou sociálnej interakcie
a repetitívneho správania (p=0,025, r=-0,53, p=0,01, r=-0,58). Hladiny testosterónu
pozitívne korelovali s mierou závažnosti porúch sociálnej interakcie (p=0,042, r=0,48).
Záver. Aktuálne hladiny hormónov a SHBG majú súvis s parametrami správania detí
s autizmom. Spôsob, ako hladiny hormónov a SHBG ovplyvňujú správanie sa mení s
vekom detí a je čiastočne iný u dievčat.
Práca bola podporená grantom APVV150045, APVV150085.
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BEHAVIORÁLNÍ A MORFOLOGICKÉ DŮSLEDKY ČASNÉ
POSTNATÁLNÍ HYPOXIE-ISCHÉMIE U MYŠI C57Bl/6NTac
Laštůvka, Z.1, Janišová, K.1, Borbélyová, V.2, Otáhal, J.3, Riljak, V.1
1 Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha, Česká Republika
2 Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK, Bratislava, Slovensko
3 Fyziologický ústav AVČR, Praha, Česká Republika

Úvod. Hypoxicko-ischemická encefalopatie je onemocnění postihující celosvětově asi
čtyři miliony dětí ročně. Cílem našeho experimentu bylo sledovat časné funkčněstrukturální důsledky po expozici normobarické hypoxemické hypoxii v kombinaci
s podvazem společné pravé karotidy u myši kmene C57Bl/6NTac sedmý postnatální
den.
Metodika. K experimentu bylo použito celkem 69 myší kmene C57Bl/6NTac obou
pohlaví. Ve věku 7 dnů byla myším podvázána společná pravá karotida a následně byly
vystaveny hypoxii v komoře s řízenou atmosférou (8% kyslík, 92% dusík) po dobu 90
minut. U kontrolních skupin byl proveden pouze nástřih kůže a během pobytu
v komoře dýchala mláďata atmosférický vzduch. Ve věku 25 dnů bylo spontánní
chování myší obou pohlaví sledováno v zařízení LABORAS (open field aréna). Pro účely
morfologické analýzy byly mozky nakrájeny na kryostatu a obarveny Nisslovým
barvením.
Výsledky. Na základě výsledků behaviorálních testů jsme nalezli pohlavně vázané
rozdíly – samci s indukovanou hypoxií a podvazem v aréně urazili delší vzdálenost,
vykazovali delší dobu strávenou pohybem a pomaleji habituovali. Šplháním strávili
naopak kratší dobu. Samice se více přiblížily výsledkům kontrolních skupin. Na základě
výsledků morfologické analýzy jsme prokázali zánik buněk v hippocampální oblasti u
myší s podvazem pravé společné karotidy, jsou-li zároveň vystaveny hypoxii. V
současné době probíhá detailní vyhodnocování histologických řezů.
Závěr. Předběžné výsledky naznačují, že se samci a samice liší v reakci na hypoxii v
kombinaci s podvazem pravé společné karotidy a že behaviorální změny mají svůj
morfologický korelát v případě kombinace podvazu karotidy a expozice hypoxii. Pokud
dochází pouze k expozici hypoxii bez podvazu karotidy, nemusí být u změn chování
plně vyjádřeny také morfologické změny.
Práce byla podpořena grantem č. 454218 Grantové agentury Univerzity Karlovy a programy
PROGRES Q25/LF1/2 a PROGRES Q35/ LF1/2.
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VYUŽITIE FYZICKEJ AKTIVITY A ,,REMOTE“
PRECONDITIONINGU ZA ÚČELOM OCHRANY MYOKARDU
PRED ISCHÉMIOU
Lonek, Ľ.1, Kindernay, L.1, Kováčová, D.2, Karailievová, L.3, Puhová, A.3,
Zahradníková, A. Jr3, Graban, J.3, Ježová, D.3, Ravingerová, T.1
1 Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava, Slovensko
2 Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta, UK, Bratislava, Slovensko
3 Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava, Slovensko

Úvod. Rizikové faktory, akými sú stres, hyperglykémia, hyperlipidémia a hypertenzia
majú nielen negatívny vplyv na myokard, ale zhoršujú aj účinnosť vlastných ochranných
mechanizmov v srdci. Fyzická aktivita a ,,remote“ preconditioning (RPC) majú
pozitívny účinok na kardiovaskulárny systém, metabolizmus a ukazuje sa, že zlepšujú
schopnosť ochrany myokardu pred dlhotrvajúcou ischémiou.
Metodika. Cieľom práce bolo porovnať možnosti zvýšenia odolnosti srdca voči
ischemicko/reperfúznemu poškodeniu pri použití dvoch neinvazívnych foriem
,,conditioningu“ myokardu potkana kmeňa Wistar: druhej neskoršej fázy RPC (2. okno)
a dobrovoľného cvičenia ako ďalšej formy PC na diaľku a odhaliť molekulárne
mechanizmy kardioprotekcie (Western blotting). Po 24 hod. od úvodného stimulu RPC
indukovaného 3 cyklami nafúknutia/vyfúknutia tlakovej manžety na zadnej končatine
anestezovaného potkana alebo po 15 dňoch voľného behu v kolese účinnosť oboch
adaptačných zásahov bola testovaná počas 30 min. ischémie/2 hod. reperfúzie sŕdc
perfundovaných ex vivo za normálnych podmienok a v podmienkach simulovanej
hyperglykémie so zameraním na zmeny funkcie, arytmogenézy a rozsahu letálneho
poškodenia.
Výsledky. Pri oboch adaptačných zásahoch sme zaznamenali zmeny v hladinách
a aktivite vybraných proteínov kaskády RISK ako aj anti-oxidačný a anti-apoptotický
účinok. Tieto zásahy rovnako účinne znižovali veľkosť infarktu myokardu, výskyt
a závažnosť komorových tachyarytmií a post-ischemickú kontraktilnú dysfunkciu u
sŕdc v podmienkach normo- a hyperglykémie.
Záver. Výsledky naznačujú že cvičením indukovaný PC a druhá fáza RPC môžu byť
vhodnou formou ochrany ischemického myokardu u pacientov s ďalšími
komorbiditami.
Práca bola podporená grantom VEGA 2/0141/18, APVV-15-0607, APVV-15-0388, MAD
SAV-18-27, ITMS 26230120009 a EU Cardioprotection COST Action CA16225.
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VPLYV APLIKÁCIE LEPTÍNU PRI FOTODYNAMICKEJ
TERAPII – DOKÁŽE MINIMALIZOVAŤ NEŽIADÚCE ÚČINKY?
Máčajová, M.1, Meta, M.1,2, Čavarga, I.1,3, Kundeková, B.1, Bilčík, B.1
1 Ústav biochémie a genetiky živočíchov CBv SAV, Bratislava, Slovensko
2 Katedra živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava, Slovensko
3 Onkologický ústav svätej Alžbety, Bratislava, Slovensko

Úvod. Chorioalantoická membrána (CAM) prepelice japonskej je pre svoju bohatú
vaskularizáciu výborným modelom na štúdium fotodynamickej terapie (PDT). PDT sa
používa pri liečbe nádorových a infekčných ochorení a hoci má značné pozitíva (nízka
toxicita, selektívna deštrukcia nádoru, neinvazívnosť), má aj limity ako niekoľkodňovú
fotosenzitivitu kože, pocit pálenia, začervenanie a opuch. V našom experimente sme sa
snažili negatíva PDT zmierniť aplikáciou tkanivového hormónu – leptínu, ktorý má
regeneračné účinky na hojenie rôznych typov rán.
Metodika. V experimente boli použité embryá prepelice japonskej inkubované ex ovo
pri teplote 37 °C a vlhkosti 50-60 %. Na siedmy deň embryonálneho vývinu sme
povrchovo aplikovali leptín (5µg na embryo) a hypericín (79 µM v PBS s 0,17 % DMSO),
s následnou PDT (diódový laser Ocean optics, USA, 405nm, intenzita 280 mW/cm 2).
Účinky leptínu sme vyhodnotli z digitálnych snímok, histologických preparátov a
pomocou qPCR, kde sme sledovali zmeny v expresii génov VEGF-A, Quek1, Quek2 a
FREK.
Výsledky. Kontrolné skupiny nevykazovali žiadne poškodenie ciev, najvyššie
poškodenie sme zistili po aplikácii samotného hypericínu. V skupine kde bol leptín
aplikovaný pred aplikáciou hypericínu sme pozorovali najmenšie poškodenie
vaskulatúry (p˂ 0.001), podobne aj v skupine kde bol leptín aplikovaný 3 hodiny po PDT
(p˂ 0.01). Analýza histologických preparátov potvrdila ochranný charakter leptínu.
Výsledky qPCR analýzy nepotvrdili štatisticky významné zmeny v účinkoch Hyp pri
súčasnej aplikácii leptínu.
Záver. Naše výsledky naznačujú možný vplyv leptínu pri profylaxii popálenín
spôsobených PDT a pri následnej regenerácii tkaniva.
Práca bola podporená grantami VEGA 2/0096/18 a APVV-15-0485.
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POZITÍVA A NEGATÍVA HORMONÁLNEJ ANTIKONCEPCIE
V PRAXI
Maková, Z.1, Eliasová, L.1
1 Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie, Ústav patologickej fyziológie, UVLF v
Košiciach, Slovensko

Úvod. Základnou jednotkou reprodukčného systému je síce vznik nového jedinca, no
v súčasnosti sa veľa párov riadi plánovaným rodičovstvom, alebo neželanou graviditou.
Z toho vyplýva často svojvoľné užívanie hormonálnej antikoncepcie, čo môže mať
negatívny dopad na ženský reprodukčný systém. Ale na druhej strane, existujú
diagnózy, ktoré vyriešiť pomáha práve hormonálna antikoncepcia.
Metodika. Cieľom štúdie v spolupráci s gynekologickou ambulanciou v Banskej Bystrici
bolo na základe štyroch vybraných klinických prípadov poukázať na jej pozitívne a
negatívne účinky. Vo všetkých prípadoch išlo o užívanie perorálnej kombinovanej
hormonálnej antikoncepcie (PKHA).
Výsledky. V prvom prípade u 18 ročnej užívateľky PKHA Lunytta boli po pravidelných
lekárskych vyšetreniach zistené zvýšené hepatálne enzýmy, ktoré však nesúviseli s
antikoncepciou. Išlo o reprezentatku v plávaní, u ktorej v tejto súvislosti bol zistený
doping. V druhom prípade išlo o 19 ročnú užívateľku PKHA Belara, ktorej bolo toto
kontraceptívum doporučené cielene z dôvodu diagnostiky ovariálnych cýst. Cysty pri
sonografickom vyšetrení po piatich mesiacoch neboli prítomné, čím sa pacientka
terapiou konzervatívnou vyhla terapii radikálnej. Tretí prípad sa týkal 19 ročnej
užívateľky PKHA Diane-35, ktorej prípravok bol doporučený dermatológom z dôvodu
silného pretrvávajúceho akné. Po niekoľkých mesiacoch sa stav výrazne zlepšil, čo malo
značný psychologický význam pre pacientku. Štvrtý prípad, 38 ročnej užívateľky
poukazuje na negatívny dopad svojvoľne užívanej antikoncepcie Yadine s ignoráciou
pravidelných lekárskych kontrol a zlou životosprávou (fajčenie). U pacientky bola
diagnostikovaná tromboflebitída.
Záver. V súčasnosti je najčastejšie používaná práve PKHA, zároveň je však
najvýznamnejším rizikom vzniku tromboembolickej choroby. Preto je nevyhnutné
pristupovať k antikoncepcii tak, aby sa zo zdravej užívateľky, nestala pacientka.
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ÚLOHA NEURÁLNYCH THETA OSCILÁCIÍ V SÉMANTICKEJ
PAMÄTI
Marko, M.1, Cimrová, B.1, Riečanský, I.1,2
1 Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava, Slovensko
2 Fakulta psychológie, Univerzita Viedeň, Rakúsko

Úvod. Efektívne sprístupňovanie obsahov sémantickej pamäti je sprostredkované
interakciou prefrontálnych a temporoparietálnych mozgových oblastí. Viaceré štúdie
naznačujú, že synchrónne neurálne oscilácie v pásme theta (4-8 Hz) by mohli zohrávať
dôležitú úlohu v tomto procese.
Metodika. V dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej štúdii sme pomocou
transkraniálnej stimulácie striedavým prúdom (tACS, 1.5 mA) indukovali theta oscilácie
(6 Hz) v ľavej prefrontálnej a temporoparietálnej kôre, pričom fázový posun v stimulácii
týchto oblastí bol 0° (stimulácia vo fáze) alebo 180° (stimulácia v protifáze). Počas
stimulácie zdraví dobrovoľníci riešili úlohy zamerané na automatické a kontrolované
sémantické vybavovanie. Všetci participanti (N = 18) boli vyšetrení v každej
experimentálnej podmienke (tACS-0°, tACS-180°, placebo; 3 sedenia s odstupom
niekoľkých dní, vyvážené poradie podmienok v súbore).
Výsledky. tACS signifikantne ovplyvnila sémantické vybavovanie a jej efekty záviseli
od typu úlohy a fázy aplikovaného prúdu. Stimulácia vo fáze (0°) narušila kontrolované
vybavovanie, zatiaľ čo stimulácia v protifáze (180°) zlepšila kontrolované vybavovanie
a narušila automatické vybavovanie zo sémantickej pamäti.
Záver. Výsledky svedčia o tom, že fázová synchronizácia theta oscilácií zohráva úlohu
v sémantickej pamäti.
Práca bola podporená grantom VEGA 2/0170/19.
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POLYMORFIZMY GÉNOV PRE BETA-ADRENERGNÉ
RECEPTORY – VPLYV NA FUNKCIU BAROREFLEXU
Matušková, L.1, Czippelová, B.1 , Turianiková, Z.1, Kolková, Z.2, Lasabová, Z.2,
Javorka, M.1
1 Ústav fyziológie a Martinské centrum pre biomedicínu, Univerzita Komenského v Bratislave,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Martin, Slovensko
2 Ústav molekulovej biológie a Martinské centrum pre biomedicínu, Univerzita Komenského v
Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Martin, Slovensko

Úvod. Adrenergné receptory (AR) sú kľúčové molekuly pri prenose informácií v rámci
regulácie rôznych orgánov pomocou sympatikového oddielu autonómneho nervového
systému. Génové polymorfizmy AR môžu ovplyvniť funkciu kardiovaskulárneho
systému, čo môže mať súvis s patogenézou rôznych ochorení. Vplyv génových
polymorfizmov AR na kardiovaskulárne parametre je stále nedostatočne preskúmaný.
Metodika. Cieľom práce bolo nájsť asociácie medzi 4 vybranými génovými
polymorfizmami β-AR a základnými kardiovaskulárnymi parametrami v skupine 70
mladých zdravých adolescentov. Uskutočnili sme genotypizáciu pre polymorfizmy β1AR (rs1801252), (rs1801253) a β2 -AR (rs1042714), (rs1042713). Merali sme základné
kardiovaskulárne parametre: stredné hodnoty RR intervalu, systolického (STK)
a diastolického (DTK) tlaku krvi a hodnoty odvodené z impedančnej kardiografie
(periférna vaskulárna rezistencia (TPR) a ejekčný čas ľavej komory (LVET)). Senzitivita
baroreflexu (BRS) bola hodnotená kauzálnou analýzou vo frekvenčnej oblasti. Všetky
parametre boli merané v pokoji a počas testu na sklopnom lôžku (HUT).
Výsledky. Vplyv všetkých polymorfizmov okrem rs1042714 bol veľmi slabý. Alela G
v tomto polymorfizme bola spojená so zvýšenou frekvenciou srdca a so zníženým STK,
DTK a LVET počas HUT. Pokles tlaku krvi (rozdiel medzi hodnotami počas HUT
a v pokoji) bol v tejto skupine výraznejší a tento rozdiel možno pravdepodobne pripísať
nižšej BRS pozorovanej počas obidvoch fáz.
Záver. Hoci je vplyv genetických variantov v AR slabý, pozorovali sme potenciálne
dôležitú asociáciu medzi genetickým polymorfizmom v β2 -AR a reakciou na ortostázu.
Tento polymorfizmus môže potenciálne odhaliť subjekty náchylné na ortostatickú
synkopu, čo si však vyžaduje ďalšie štúdium.
Práca bola podporená grantmi VEGA 1/0117/17, VEGA 1/0199/19, VEGA 1/0200/19 a grantom
ITMS „Biomed Martin“ č. 26220200187.
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GENETICKÉ POLYMORFIZMY MMP2, MMP8, MMP9 A TIMP2
GÉNOV ASOCIOVANÉ SO ZMENAMI V ZLOŽENÍ ECM
A ROZVOJOM VARIXOV DOLNÝCH KONČATÍN
V SLOVENSKEJ POPULÁCII
Mazuchová, J.1, Halašová, E.,1,2, Mazuch, J.3, Šarlinová, M.2, Valentová, V.1, Franeková,
M.1, Zelník, Š.4, Krkošková, K.5, Javorka, K.6, Péč, M.1
1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, Ústav lekárskej biológie,
Martin, Slovensko
2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, Martinské centrum
pre biomedicínu, Oddelenie Molekulovej Medicíny, Martin, Slovensko
3 Univerzitná nemocnica Martin, Chirurgická klinika a Transplantačné centrum, Martin,
Slovensko
4 ŽILPO sro., Neštátne zdravotnícke zariadenie, Žilina, Slovensko
5 GynMart sro., Gynekologická klinika, Martin, Slovensko
6 JAVORKA sro., Gynekológia a pôrodníctvo, Imunoalergológia, Ružomberok, Slovensko

Úvod. Matrix metaloproteinázy (MMPs) sú rodinou zinok-dependentných
metaloendopeptidáz, ktoré degradujú zložky extracelulárnej matrix (ECM). MMPs sú
asociované s prestavbou cievnej steny, proliferáciou, migráciou ale aj fenotypickou a
funkčnou transformáciou hladkých svalových buniek a fyziologickou aj
patofyziologickou remodeláciou ECM. V našej štúdii sme sa zamerali na štúdium
genetických polymorfizmov MMP2 (rs243866), MMP8 (rs11225395), MMP9 (rs3918242)
a TIMP2 (rs8179090) nachádzajúcich sa v promótorovej oblasti a ich asociáciu
so vznikom kŕčových žíl v Slovenskej populácii.
Metodika. U 276 jedincov (138 pacientov, 138 kontrol) bola genotypizovaná genómová
DNA pre vybrané SNPs (rs243866, rs11225395, rs3918242 a rs8179090) prostredníctvom
PCR-RFLP analýzy. Získané výsledky boli následne štatisticky vyhodnotené s využitím
Chi-kvadrát (χ2) testu, logistickej regresie, a Mann Whitney testu. Riziko rozvoja
kŕčových žíl bolo hodnotené v dominantnom, kodominantnom a recesívnom
genetickom modeli.
Výsledky. Štatistické vyhodnotenie získaných výsledkov s použitím všetkých troch
genetických modelov nepreukázalo signifikantnú zmenu rizika rozvoja varixov dolných
končatín. V prípade kombinácie genotypu rs11225395 CC a rs3918242 TT bolo zistené
niekoľkonásobne vyššie riziko vzniku ochorenia (OR=11,00; 95% CI=0,56 – 215,51;
p=0,0511).
Záver. Naša analýza nepotvrdila asociáciu medzi zvolenými polymorfizmami
a zvýšeným rizikom rozvoja varixov dolných končatín v slovenskej populácii. Pre
získanie jednoznačnejších výsledkov budú potrebné dalšie analýzy s rozšíreným
súborom vzoriek.
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SUPERPARAMAGNETIC POLYETHYLENE GLYCOL-COATED
IRON OXIDE NANOPARTICLES ALTER EXPRESSIONS OF
GENES INVOLVED IN IRON METABOLISM
Mičurová, A.1, Kluknavský, M.1, Bališ, P.1, Škrátek, M.3, Cigáň, A.3, Maňka, J.3, Bernátová,
I.1
1 Institute of Normal and Pathological Physiology, Centre of Experimental Medicine, Slovak
Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
2 Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Bratislava, Slovakia
3 Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia

Introduction. Homeostasis of iron is tightly regulated on both systemic and genomic
levels and it can be dysregulated in stress, inflammation or in iron overload. In this study
we investigated if a single administration of superparamagnetic polyethylene glycolcoated Fe3O4 nanoparticles (USPIONs) alters gene expressions of genes involved in iron
homeostasis such hepcidin (Hamp), ferroportin (Fpt), divalent metal transporter 1
(Dmt1), ferritin heavy chain 1 (Fth1), iron-responsive element-binding protein 1 (Ire-bp1),
transferrin (Trf) and transferrin receptor 1 (TfR1) in the liver of adult Wistar-Kyoto rats.
In addition, the involvement inducible nitric oxide synthase (iNOS) produced nitric
oxide-mediated mechanisms was investigated.
Methods. USPIONs (30 nm, hydrodynamic size 51 nm) were administered i.v. (1 mg
Fe/kg in saline) during 10-min infusion and the effects were investigated 90 min postinfusion. Saline was administered to control rats. The presence of USPIONs in the liver
was determined by Quantum Design MPMS-XL 7AC (SQUID) magnetometer. mRNA
expression was investigated by qRT-PCR.
Results. Magnetic measurements showed significant differences in temperature and
field dependent magnetization in the liver after USPIONs application vs. controls.
USPIONs significantly elevated expressions of Hamp, Fth1 and iNOS. No effects of
USPIONs on expressions of other above mentioned genes was found. Expression of
iNOS mRNA positively correlated with all Hamp, Fpn1, Fth1 and Ire-bp1 mRNAs,
respectively.
Conclusion. Single i.v. administration of USPIONs elevated expression of mRNAs of
genes of acute phase proteins (iNOS, hepcidin, ferritin) without changes in other genes
involved in iron metabolism in rats.
This study was supported by APVV-16-0263, VEGA-2/0160/17, VEGA-2/0164/17 and SAVBAV-18-11.
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PATERNITNÁ EXPOZÍCIA METAMFETAMÍNOM- VPLYV
NA LOKOMOČNÚ AKTIVITU MLÁĎAT
Mihalčíková, L.1, Ochozková, A.1, Šlamberová, R.1,
1 Ústav Fyziologie 3. LF UK Praha, Česká republika

Drogová závislosť je v súčasnej dobe považovaná za jednu z dôležitých tém v našej
spoločnosti. Metamfetamín (MA) patrí medzi jedno z najzneužívanejších
psychostimulancií v Čechách ale aj na Slovensku. Predošlé štúdie popisujú vplyv matkyužívateľky MA na vývoj a chovanie mláďat. Avšak štúdií, ktoré by popisovali vplyv otca
je zatiaľ pomerne málo. Cieľom našej štúdie je preto objasnenie vplyvu požívania MA
z pohľadu otca na lokomočnú aktivitu potomkov.
Efekt 30-dňovej aplikácie MA v dávke 5mg/kg s.c. bol testovaný na laboratórnych
potkanoch kmeňa Wistar. V kontrolnej skupine bol v rovnakom objeme a čase
aplikovaný fyziologický roztok (FR). Následne sme prenatálne exponovaných
potomkov podrobili testu lokomočnej aktivity (Laboras). Pred testom bola mláďatám
podaná akútna dávka MA (1mg/kg) ev. FR v dôsledku testovania senzitizačného efektu
drogy. Chovanie potomkov v neznámom prostredí bolo zaznamenávané po dobu 1
hodiny. V rámci testu Laboras prebehla analýza nasledovných parametrov: celkové
trvanie lokomočnej aktivity (s), vztyčovanie sa (s), očisťovanie sa (s), imobilita (s),
celková prejdená vzdialenosť (m) a priemerná rýchlosť (mm/s).
Analýza výsledkov poukazuje na štatisticky významné rozdiely chovania a aktivity
v prípadoch akútnej aplikácie drogy a pri zohľadnení rozdielu v pohlaví.
Výsledky nášho experimentu poukazujú predovšetkým na to, že paternitná aplikácia
MA nevyvoláva žiadne signifikantné rozdiely v lokomočnej aktivite mláďat.
Práca bola podporená grantom GAUK 560317, Progres Q35, 26038/SVV/2018, PharmaBrain
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007444.
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EFFECTS OF PALMITOLEIC ACID ON PARAMETERS OF
METABOLIC SYNDROME AND DIABETES
Miklánková, D.1, Hüttl, M.1, Marková,I.1, Malínská, H.1, Staňková, B.2
1 Centre for Experimental Medicine, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague,
Czech Republic
2 4th Department of Internal Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague,
Czech Republic

Background. The effect of palmitoleic acid (POA) is still inconsistent, although
monounsaturated fatty acids can prevent and have therapeutic implications on
complications associated with metabolic syndrome and diabetes. In recent studies, POA
improved glucose tolerance and insulin secretion and reduced inflammation. On the
other hand, higher proportion of POA in serum was associated with increased risk of
dyslipidemia, insulin resistance and hepatic steatosis.
In our study we investigated the effect of POA supplementation on glucose and lipid
metabolism, parameters of insulin sensitivity and inflammation in a model of metabolic
syndrome and prediabetes – hereditary hypertriglyceridemic rats (HHTg).
Methods. Palmitoleic (cis 16:1n7) or oleic acid was administrated intragastrically in dose
100 mg/kg bwt for 4 weeks.
Results. Compared to oleic acid, POA administration elevated level of serum
triglycerides (+35%, p˂0.001), decreased HDL-C (-10%) and led to hepatic triglyceride
accumulation (+25%, p˂0.05), but serum glucose, insulin, cholesterol or NEFA were not
changed. On the other hand, POA administration improved insulin sensitivity in
adipose tissue and skeletal muscles. Increased levels of adiponectin (+23%, p˂0.05) after
POA can be involved in the improvement of insulin sensitivity. In addition, decreased
levels of MCP-1 (-10%, p˂0.01) and hsCRP (-19%, p˂0.05) can contribute to
antiinflammatory properties of POA.
Conclusion. POA supplementation in model of metabolic syndrome and prediabetes
ameliorated insulin sensitivity and decreased proinflammatory cytokines but
aggravated dyslipidemia and hepatic lipid deposition. Our results show that POA can
favourably affect only some of the complications associated with metabolic syndrome
and diabetes.
The study was supported by MH CZ – DRO grant (IKEM, IN 00023001).
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SYNTETICKÝ SURFAKTANT S ANALÓGMI ĽUDSKÝCH
SURFAKTANTOVÝCH PROTEÍNOV SP-B A SP-C (CHF5633)
AKO TERAPIA EXPERIMENTÁLNEHO SYNDRÓMU AKÚTNEJ
RESPIRAČNEJ TIESNE (ARDS)
Mikolka, P.1,2, Curstedt, T.3, Rising, A.1, Johansson, J.1
1 Divízia neurogeriatrie, Oddelenie NVS, Karolinska Inštitút, Štokholm, Švédsko
2 Martinské centrum pre biomedicínu, Ústav fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Komenského Univerzita v Bratislave, Martin, Slovensko
3 Ústav molekulárnej medicíny a chirurgie, Karolinska Inštitút, Karolinska univerzitná
nemocnica, Štokholm, Švédsko

Úvod. Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS) je charakterizovaný poškodením
alveolárneho epitelu, difúznym zápalom a inaktiváciou endogénneho pulmonálneho
surfaktantu. Pľúcne funkcie by mohli byť obnovené terapiou exogénnym surfaktantom.
Avšak klinické štúdie ohľadom surfaktantovej terapie pri ARDS sú rozporuplné.
CHF5633 je prvý syntetický surfaktant obsahujúci analógy ľudských surfaktantových
proteínov SP-B a SP-C, teoreticky odolnejší voči inaktivácii. V tejto štúdii sme
porovnávali terapeutické účinky syntetického CHF5633 a naturálne modifikovaného
surfaktantu poractantu alfa (Curosurf©) na experimentálnom modeli ARDS u dospelých
Novozélandských bielych králikov.
Metodika. Po splnení kritérií stredne ťažkého ARDS (P/F <26,7 kPa) vyvolaného
miernou lavážou pľúc, po ktorej nasledovalo ventilátorom indukované pľúcne
poškodenie (VILI), bol zvieratám aplikovaný intratracheálny bolus surfaktantu:
CHF5633 alebo poractant alfa (2,5 mL/kg, 200 mg fosfolipidov/kg), alebo vzduch
kontrolám (každá skupina n=8). Následne boli ďalšie 4 hodiny zaznamenávané krvné
plyny a ventilačné parametre a post mortem sa stanovil pľúcny edém (pomer mokrej a
suchej hmotnosti pľúc) a hladiny cytokínov TNFa, IL-6 a IL-8 v pľúcach.
Výsledky. Oba surfaktanty porovnateľne zlepšili pľúcne funkcie (pomer P/F,
oxygenačný index, alveolárno-arteriálny gradient), znížili hladiny zápalových
cytokínov a tvorbu pľúcneho edému v porovnaní s kontrolami. Medzi použitými
terapiami CHF5633 a poractantom alfa neboli pozorované štatisticky významné rozdiely
v žiadnom z analyzovaných parametrov.
Záver. Táto štúdia, v ktorej bol prvýkrát použitý syntetický surfaktant CHF5633 v
podmienkach ARDS, preukazuje zlepšenie pľúcnych funkcií, zmiernenie zápalu a
zníženie tvorby pľúcneho edému.
Práca bola podporená grantom Swedish Research Council, The Swedish Heart Lung Foundation,
FORMAS, CIMED, APVV-17-0250, VEGA 1/0055/19, Chiesi Farmaceutici S.p.A.
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OXIDAČNÉ A ZÁPALOVÉ ZMENY V TKANIVÁCH SRDCA
A PEČENE V MODELI SYNDRÓMU AKÚTNEJ RESPIRAČNEJ
TIESNE U DOSPELÝCH KRÁLIKOV
Mikolka, P.1, Košútová, P.1, Kolomazník, M.1, Kopincová, J.1, Čalkovská, A.1, Mokrá, D.1
1 Martinské centrum pre biomedicínu, Ústav fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Komenského Univerzita v Bratislave, Martin, Slovensko

Úvod. Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS) je difúzne alveolárne poškodenie
charakterizované zvýšenou priepustnosťou alveolo-kapilárnej membrány, edémom,
neutrofilovým zápalom a dysfunkciou pľúcneho surfaktantu. Indukované závažné
respiračné zlyhávanie s hypoxémiou narušuje homeostázu organizmu a môže viesť k
poškodeniu iných orgánov. Pribúdajú dôkazy, že zlyhanie srdca súvisí so zápalovým
poškodením pľúc. V tejto štúdií sme sledovali oxidačné a zápalové zmeny v tkanivách
srdca a pečene v dvoch modeloch ARDS rôznej etiológie.
Metodika. Stredne ťažké ARDS (P/F <26,7 kPa) bolo u Novozélandskych bielych
králikoch vyvolané: (i) i.t. instilácia mekónia (4 ml/kg, 25 mg/ml; MEC); (ii) opakované
laváže pľúc fyziologickým roztokom (30 ml/kg, 6-12 krát; LAV). Kontroly (CNTRL)
predstavovali zdravé zvieratá (každá skupina n=8). Následne počas 5 hodinovej
ventilácie boli zaznamenávané krvné plyny a ventilačné parametre a celkový
a diferenciálny počet leukocytov v krvi. Post mortem sa v homogenátoch z tkanív srdca
a pečene stanovilo oxidačné poškodenie lipidov (TBARS) a proteínov (3NT), vaskulárne
poškodenie (RAGE) a hladiny cytokínov TNF-α, IL-6.
Výsledky.
TBARS

3NT

RAGE

TNF-α

Srdce

Pečeň

Srdce

Pečeň

Srdce

Pečeň

Srdce

Pečeň

CNTRL

13,1±0,7

6,5±0,6

96,7±16,0

126,0±31,7

14,2±2,3

58,8±10,3

28,5±4,5

6,3±1,2

MEC

16,7±0,9

8,2±0,3

278,6±53,6

382,7±54,1

62,6±18,5

94,7±11,9

59,8±10,2

54,0±16

LAVS

15,6±0,4

7,7±0,8

332,6±54,5

407,1±129,1

20,6±0,8

84,7±4

92,7±21,3

54,6±8,5

Zvýraznené sú štatisticky významné rozdiely MEC–ARDS a LAV–ARDS vs. CNTRL

Záver. Naše výsledky naznačujú, že oxidačné a zápalové zmeny srdca a pečene môžu
súvisieť s poškodením pľúc. ARDS môže mať okrem lokálneho aj systémový vplyv na
extrapulmonálne orgány.
Práca bola podporená grantom APVV-15-0075, VEGA 1/0356/18, Biomed Martin (ITMS
26220220187).
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ODHAD KARDIOMETABOLICKÉHO RIZIKA U DOSPELÝCH
BEZ METABOLICKÉHO SYNDRÓMU POMOCOU
KONTINUÁLNEHO SKÓRE METABOLICKÉHO SYNDRÓMU
Miláček, D.1, Volkovová, K.2, Gajdoš, M.2, Šebeková, K.1
1 Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovensko
2 Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Slovensko

Úvod. Diagnostika metabolického syndrómu (MS) je založená na prítomnosti
minimálne troch z piatich kritérií – abdominálna obezita, zvýšený krvný tlak, zvýšená
koncentrácia triacylglycerolov, znížená koncentrácia HDL cholesterolu a zvýšená
glykémia nalačno. Takáto dichotomická klasifikácia síce umožňuje jednoznačne
stanoviť, či jedinec má alebo nemá MS, no nie je vhodná na odhad kardiometabolického
rizika u jedincov, ktorí MS nemajú. Pomocou kontinuálneho skóre metabolického
syndrómu (siMSS) je možné spoľahlivo určiť kardiometabolickú záťaž u jedincov, ktorí
podľa dichotomického delenia nemajú diagnostikovaný metabolický syndróm.
Metodika. Analyzovali sme dáta od 876 jedincov (62 % žien) vo vekovom rozmedzí 2081 rokov. Metabolický syndróm sme klasifikovali podľa Medzinárodnej diabetologickej
federácie (IDF) na základe prítomnosti abdominálnej obezity plus minimálne dvoch zo
štyroch ďalších kritérií. Pre každého jedinca sme vypočítali siMSS a ZMSS (populačnošpecifické Z-skóre). Na zistenie hraničnej hodnoty podľa ktorej sme určili podiel
jedincov bez metabolického syndrómu s, resp. bez, kardiometabolickej záťaže sme
použili ROC analýzu.
Výsledky. Metabolický syndróm sme diagnostikovali u 23% žien a 38 % mužov. U 7
žien zo 100 a 16 mužov zo 100, ktorí podľa dichotomickej klasifikácie nemali
metabolický syndróm, sme zistili zvýšené kardiometabolické riziko. ROC analýza
preukázala vhodnosť oboch skóre (siMSS a ZMSS) na určenie kardiometabolickej záťaže
u jedincov bez metabolického syndrómu: plocha pod krivkou (90-98 %), senzitivita (8795 %) a špecificita (85-94 %).
Záver. Výhodou použitia siMSS je jeho jednoduchosť na výpočet, spoľahlivosť
a možnosť odhadnúť kardiometabolickú záťaž u tých jedincov, ktorí ešte nemanifestujú
MS, čím sa dá dosiahnuť včasnejšie sledovanie, prípadne liečba takýchto jedincov.
Práca bola podporená grantom VEGA 1/0307/19.

68

ELEKTROMAGNETICKÉ POLIA OVPLYVŇUJÚ VARIABILITU
FREKVENCIE SRDCA U KRÁLIKOV
Míšek, J.1, Veterník, M.1, Tonhajzerová, I.2, Jakušová, V.3, Sládičeková, K.1, Parízek, D.1,
Jakuš, J.1
1 Ústav lekárskej biofyziky, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v
Bratislave, Martin, Slovensko
2 Ústav fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave,
Martin, Slovensko
3 Ústav verejného zdravotníctva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského
v Bratislave, Martin, Slovensko

Úvod. Cieľom tejto štúdie bolo posúdiť účinky rádiofrekvenčných (RF)
elektromagnetických polí (EMP) na aktivitu autonómneho nervového systému (ANS)
zisťovanú pomocou variability frekvencie srdca (VFS) s priemernou intenzitou
elektrického poľa (E) dosahujúcou povolené limitné hodnoty. Podľa smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2013/35/EU je limitná hodnota E = 127 V/m pre dané
frekvenčné pásmo.
Metodika. Celkovo bolo použitých 21 novozélandských bielych králikov, rozdelených
do dvoch skupín: v skupine G1 - 10 jedincov bez celkovej anestézie ,podstúpilo
vyšetrovanie HRV za použitia prístrojom generovaného signálu RF EMP (1788 MHz, 160
V/m, 150 min). V skupine G2 - 11 jedincov sa rovnakým spôsobom postupovalo u zvierat
v celkovej anestézii (Zoletil 30mg/kg i.m., α-chloralóza 60 mg/kg i.p.), ktoré boli
vystavené reálnemu telekomunikačnému signálu (pásmo 1805 – 1870 MHz, 160 V/m, 150
min). Primárne bola exponovaná okcipitálno-parietálna oblasť hlavy králika. Intenzita E
poľa bola zaznamenaná širokopásmovým meracím zariadením Narda NBM550
(Nemecko). Jednotlivé 5 min. záznamy boli použité pre analýzu časových parametrov
HRV: RR a rMSSD a spektrálnych výkonov v pásmach nízkych (LF-VFS) a vysokých
frekvencií (HF-VFS). Interval spoľahlivosti bol nastavený na 95% (p <0,05) hodnotený ttestom.
Výsledky. Zvieratá v skupine G1 aj G2 boli počas expozície RF EMP charakterizované
zvýšenou vagovou aktivitou, v porovnaní s kontrolnými podmienkami pred
expozíciou. Výsledky ukázali štatisticky významné predĺžené RR (G2:p<0,01), rMSSD
(G1:p<0,05; G2:p<0,01) a HF-VFS (G1:p<0,05; G2:p<0,05).
Záver. Na základe výsledkov môžeme predpokladať potenciálny netepelný účinok RF
EMP v zmysle aktivácie parasympatikového oddielu ANS.
Práca bola podporená grantom APVV-0189-11 (prof. Jakuš) a VEGA 1/0166/17.
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POUŽITIE KOMBINOVANEJ HFOV+CMV VENTILÁCIE V
EXPERIMENTÁLNOM MODELI NEHOMOGÉNNEHO
POŠKODENIA PĽÚC
Mokrá, D.1,2, Košútová, P.1,2, Kolomazník, M.1,2, Mikolka, P.1,2, Čalkovská, A.1,2
1 Ústav fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin, Slovensko
2 Martinské centrum pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin, Slovensko

Úvod. Nehomogénne poškodenie pľúc môže znížiť účinnosť bežných typov ventilácie –
konvenčnej mechanickej ventilácie (CMV) a vysokofrekvenčnej oscilačnej ventilácie
(HFOV). Cieľom štúdie bolo zhodnotiť efekt kombinácie HFOV+CMV
v experimentálnom modeli syndrómu aspirácie mekónia (MAS).
Metodika. Model MAS sme vyvolali intratracheálnym podaním mekónia (25 mg/ml, 4
ml/kg) anestézovaným a CMV-ventilovaným králikom. Po vytvorení respiračného
zlyhávania sme zvieratá rozdelili do skupín podľa typu ventilácie (ventilátor SLE5000,
UK): skupina HFOV+CMV4 (f. CMV 4/min., f. HFOV 8 Hz, n=7), skupina HFOV+CMV30
(f. CMV 30/min., f. HFOV 10 Hz, n=7), skupina HFOV+CMV50 (f. CMV 50/min., f. HFOV
10 Hz, n=7) a skupina CMV50 (f. CMV 50/min., n=8), a ventilovali kyslíkom ďalšie 4 h,
pričom sme merali krvné plyny a respiračné parametre. Po usmrtení zvierat sme určili
stupeň pľúcneho edému (wet/dry lung weight ratio), celkový a diferenciálny počet
leukocytov v krvi a bronchoalveolárnej lavážnej (BAL) tekutine a stanovili markery
zápalu (IL-8, IL-6, IL-1β, TNFα) a oxidačného stresu (TBARS, 3-nitrotyrozín) v pľúcnom
tkanive a plazme ELISA metódou.
Výsledky. Kombinácia HFO+CMV4 viedla ku signifikantnému zlepšeniu oxygenácie
a saturácie hemoglobínu kyslíkom (P<0,05), ako aj k miernemu, hoci nesignifikantnému
zlepšeniu PaCO2, pH a pľúcneho edému v porovnaní s ostatnými skupinami (P˃0,05). V
HFOV+CMV4 skupine sme zaznamenali aj najnižší celkový počet buniek a neutrofilov
v BAL tekutine, pričom porovnania s ostatnými skupinami boli aj štatisticky významné
(P<0,05). V markeroch zápalu a oxidačného stresu sme žiadne rozdiely medzi skupinami
nezaznamenali (P˃0,05).
Záver. Výsledky našej experimentálnej štúdie naznačujú možné perspektívy použitia
HFOV+CMV aj v klinickej praxi.
Práca bola podporená grantami APVV-15-0075 a VEGA 1/0356/18.
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VPLYV PDE3 INHIBÍTORA OLPRINONU NA REAKTIVITU
DÝCHACÍCH CIEST A ZÁPAL U OVALBUMÍNOM
SENZIBILIZOVANÝCH MORČIAT
Mokrý, J.1, Kertys, M.1, Urbanová, A.2, Sun, I.1, Košútová, P.2, Mokrá, D.3
1 Ústav farmakológie JLF UK, Martin, Slovensko
2 Martinské centrum pre biomedicínu JLF UK, Martin, Slovensko
3 Ústav fyziológie JLF UK, Martin, Slovensko

Úvod. Je známe, že selektívne inhibítory fosfodiesterázy (PDE) 4 (napr. roflumilast) sú
účinné pri obštrukčných ochoreniach dýchacích ciest (DC) spojených s neutrofilovým
a eozinofilovým zápalom. Nakoľko je známe, že PDE3 sa nachádza prednostne v hladkej
svalovine DC, cieľom tejto štúdie bolo sledovať pôsobenie olprinonu (selektívneho
inhibítora PDE3) v dvoch rôznych dávkach a dávkovacích režimoch na in vivo a in vitro
reaktivitu hladkej svaloviny DC na histamín, zmeny počtu a zastúpenia krvných buniek
v bronchalveolárnej lavážnej (BAL) tekutine a niektorých zápalových mediátorov
v plazme u morčiat s experimentálne navodeným eozinofilovým zápalom.
Metodika. Zdravé morčatá po štrnásťdňovej senzibilizácii ovalbumínom dostávali
intraperitoneálne 0,5 alebo 1,0 mg/kg olprinonu ako jednotlivú dávku, resp. raz denne
počas 7 dní. Parametre boli merané po poslednej dávke pomocou celotelového
pletyzmografu, orgánových komôrok, bunkových analyzátorov, resp. pomocou
komerčne dostupných ELISA kitov.
Výsledky. Senzibilizácia ovalbumínom viedla k zvýšeniu in vivo a in vitro reaktivity DC
(p<0,01). Zároveň sme pozorovali zvýšenie plazmatických koncentrácií IL-4 a IL-5
(p<0,01), so zvýšením zastúpenia eozinofilov v krvi (p<0,05) aj BAL tekutine (p<0,01).
Podávanie olprinonu významne potlačilo in vivo reaktivitu DC na histamín (p<0,01) a in
vitro reaktivitu tracheálnych tkanivových prúžkov na kumulatívne dávky histamínu
(p<0,05). Koncentrácie IL-4 a IL-5 ako aj zmeny relatívneho zastúpenia eozinofilov boli
ovplyvnené len nevýznamne (p>0.05).
Záver. Naše výsledky naznačujú, že inhibícia PDE3 má u morčiat s eozinofilovým
zápalom najmä bronchorelaxačný účinok, ktorý prevažuje nad protizápalovým
účinkom. Inhibíciu PDE3 je možné považovať za potenciálny terapeutický cieľ v rámci
navodenia bronchodilatácie pri obštrukčných ochoreniach DC spojených s alergickým
zápalom.
Práca bola podporená grantmi VEGA 1/0255/18, 1/0356/18 a APVV-18-0084.
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PRENATÁLNE A SKORÉ POSTNATÁLNE VYSTAVENIE
ZMESI FTALÁTOV ZNÍŽILO HLADINY TESTOSTERÓNU
A SOCIABILITU POTOMSTVA POTKANA
LABORATÓRNEHO
Morová, M.1, Senko, T.1, Olexová, L.1, Dzirbíková, Z.1, Kršková, L.1
1 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a
etológie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovensko

Úvod. Ftaláty sú endokrinné disruptory, schopné interferovať s funkciou endogénnych
hormónov v organizme. Testosterón (T) je hormón nevyhnutný pre správny vývin
mozgu počas prenatálneho obdobia a jeho hladina je negatívne ovplyvňovaná ftalátmi,
čo môže mať vplyv na vývin a funkciu mozgu a tým aj na následný behaviorálny profil
jedinca. Naším cieľom bolo sledovať vplyv prenatálneho a skorého postnatálneho
vystavenia zmesi ftalátov na anogenitálnu vzdialenosť (AGD; odráža úroveň
prenatálneho vystavenia T) a plazmatické hladiny T v dospelosti, ako aj sociabilitu
potkanov v odstave, puberte a dospelosti.
Metodika. Gravidné samice potkanov kmeňa Wistar boli rozdelené na kontrolnú (K,
n=6) a ftalátovú (Ft, n=6) skupinu. Ft samiciam bola od 15. dňa gravidity až do 4. dňa po
narodení mláďat, denne perorálne podávaná zmes troch ftalátov (dietylhexylftalát,
dibutylftalát a diisononylftalát) v dávke 4,5 mg/kg živej hmotnosti z každej látky,
rozpustená v 500 µl vehikula - arašidového oleja. K samice dostávali rovnaké množstvo
vehikula. Sociabilita potomkov bola testovaná v teste párovej interakcie v odstave,
puberte a dospelosti. V dospelosti bola pomocou posuvného meradla odmeraná AGD
(vzdialenosť od anusu po genitálie) a hladiny T stanovené pomocou
rádioimunoanalýzy.
Výsledky. Zistili sme, že potomstvo z Ft skupiny malo kratšiu AGD, znížené hladiny T
v plazme a zníženú sociabilitu v odstave, puberte aj dospelosti v porovnaní s kontrolnou
skupinou.
Záver. Zvolená zmes ftalátov viedla u potkanov k zníženiu prenatálnych aj
postnatálnych hladín T, čo môže viesť k abnormalitám vo vývine mozgu a k zníženej
sociabilite, ktorá je častým symptómom rozličných neurovývinových ochorení.
Práca bola podporená grantom VEGA2/0166/16; VEGA1/0679/19.
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PRELIMINARY STUDY ON THE DEVELOPMENT OF THE
HEALTH PROMOTION TOOL ABOUT SOME OF THE
POTENTIAL HEALTH EFFECTS RELATED TO THE
CONSUMPTION OF ENERGY DRINKS
Munemo, W.1, Ahmed, A.1, Maziko, Z.1, Moola, I.1, Motwege, S.1, Mtshali, N.1,
Mphahlele, K. S.1, Srinivas, C. S.1, Sharma, S.1, Tandlich, R.1,2
1
Faculty of Pharmacy, Rhodes University, Artillery Road, P.O. Box 94,
Grahamstown/Makhanda 6140, South Africa
2 Faculty of Health Sciences, Technical University of Liberec, Studentská 2, 461 17 Liberec, Czech
Republic

Introduction. In this study, a health information leaflet (HIL) about the potential
negative health effects of energy drinks consumption and compounding effects was
developed at a South African University.
Methodology. The HIL first draft was developed through a combination of a literature
review and the imput from the author team. Then the successive drafts of the HIL were
analysed for quality and suitability using the Suitability Assessment of Materials (SAM)
and Patient Education Materials Assessment Tool (PEMAT) tests. The HIL draft was also
run through a focus group consising of the peer educators (the trained health promotion
agents) from amongst support at the South African University. Ethical clearance for the
study was granted by the Faculty of Pharmacy Ethics Comnmittee and the Rhodes
University Ethical Standards Committee. All necessary gatekeeper permissions were
obtained prior to the study starting.
Results and Discussion. The average level of education for the peer educators was grade
10. Based on the seven readability formulas, the HIL obtained a grade level of 8 and the
reading level is standard. Furthermore, PEMAT showed a very high understandability
percentage of 94% and actionability was 72%. The average result from the SAM test was
67% and the HIL was found to be useful by the health promotion community members,
i.e. provided comprehensive coverage of the energy drinks consumption risks.
Conclusion. The development process is linked to the agent-based ethics as a potential
driver for the development of inclusive health promotion materials.
The authors would like to thank the Rhodes University Research Committee for funding the study
in part.
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PRÍJEM NUTRIČNEJ ENERGIE A MAKRONUTRIENTOV VO
VZŤAHU KU KĽUDOVÉMU ENERGETICKÉMU
METABOLIZMU A PÔRODNÝM PARAMETROM U ČESKÝCH
TEHOTNÝCH ŽIEN
Najpaverová, S.1, Kovařík, M.1, Kacerovský, M.2, Hronek, M.1
1 Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, UK, Česká republika
2 Pôrodnícka a gynekologická klinika, Fakultná nemocnica Hradec Králové, Česká republika

Úvod. Uvádza sa, že optimálny nutričný príjem prispieva k udržaniu homeostázy
materského organizmu a podporuje správny vývoj plodu. Cieľom štúdie bolo zhodnotiť
nutričný príjem energie a makronutrientov (PNEM) vo vzťahu ku kľudovému
energetickému výdaju (REE) a pôrodným parametrom u českých gravidných žien
v priebehu celého tehotenstva, vzhľadom k tomu, že to nie je známe.
Metodika. Štúdie sa zúčastnilo 65 českých žien s fyziologickou graviditou, ktoré mali v
priemere 29 rokov, 166,5cm and 67,8 kg. Merania REE boli vykonané po 12 hod, na lačno,
metódou indirektnej kalorimetrie v troch periódach: G1 (17.- 27. týždeň tehotenstva), G2
(28.- 35. tt.) a G3 (36.- 38. tt.). Nutričná analýza 7-dňových záznamov bola hodnotená
počítačovým programom Nutridan.
Výsledky. PNEM, vyjadrený na kilogram hmotnosti ženy, významne súvisel s REE.
Príjem energie sa so zvyšujúcim sa štádiom tehotenstva znižoval (2061 kcal/deň, 1965
kcal/deň, 1962 kcal/deň). Klesajúci trend bol zaznamenaný aj v oblasti príjmu proteínov
(79,91g, 75,63g, 73,94g), tukov (76,66g, 75,06g, 72,4g) a sacharidov (239,6g, 223,3g,
225,2g). Vo všetkých trimestroch PNEM významne koreloval s pôrodnou váhou
novorodenca (p < 0,001). V druhom trimestri PNEM pozitívne asocioval s pôrodnou
dĺžkou jedinca (p < 0,01) a negatívne (s výnimkou prímu sacharidov) s dĺžkou trvania
pôrodu (p < 0,01). Zvýšený PNEM v poslednej fáze tehotenstva signifikantne súvisel so
skrátením obdobia gravidity (p < 0,01).
Záver. Príjem nutričnej energie a makronutrientov významne ovplyvňuje energetický
výdaj a koreluje s pôrodnými parametrami a to vo všetkých trimestroch tehotenstva.
Práca bola podporená GA UK č. 1306218, SVV/2019/260417, MH CZ –DRO (UHHK,
00179906) a PROGRES Q42.
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POROVNANIE CITLIVOSTI ZNAČKOVAČOV
NEUROGENÉZY
Niederová-Kubíková, Ľ.1, Mikulášková, V.2, Polomová, J.1
1 Centrum biovied SAV, Ústav biochémie a genetiky živočíchov, Bratislava, Slovensko
2 Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava,
Slovensko

Úvod. Na označovanie proliferujúcich buniek in vivo sa používajú tymidínové analógy
ako 5-bromo-2-deoxyuridín (BrdU) alebo 5-etyl-2-deoxyuridín (EdU), ktoré sú
inkorporované do DNA počas jej syntéyzy. V neurovedách sa tieto látky používajú na
zistenie proliferácie neuronálnych progenitorov aj na štúdium migrácie a včleňovania
nových neurónov do mozgových oblastí. Cieľom tejto štúdie bolo zistiť, 1/ či bežne
podávaná dávka BrdU (50 mg/kg) a EdU (43 mg/kg, ekvimolárne množstvo) označí
rovnaký počet nových buniek a 2/ aká dávka značkovačov označí maximálny počet
nových buniek v mozgu vtákov.
Metodika. Použili sme dospelých samcov zebričky červenozobej (Taeniopygia guttata),
ktorým sme podali rôzne koncentrácie BrdU alebo ekvimolárne množstvo EdU 2h pred
usmrtením. Bunky v rezoch tkaniva sme farbili fluorescenčnou imunohistochemickou
metódou (BrdU) a CLICK reakciou bez použitia protilátky (EdU). Počet nových buniek
sme vyhodnocovali v štyroch častiach neurogénnej subventrikulárnej zóny.
Výsledky. Zistili sme, že ekvimolárne dávky BrdU a EdU neoznačujú rovnaké
množstvo nových buniek, pričom BrdU je efektívnejší. Vyššia dávka 225 mg/kg BrdU
označuje väčšie množstvo buniek než 50 mg/kg, ale tento nárast nie je úmerný dávke.
Podanie 225 mg/kg EdU viedlo k označeniu rovnakého množstva buniek ako 43 mg/kg.
Záver. Tieto výsledky ukazujú, že výber značkovača ovplyvňuje počet detegovaných
nových buniek v mozgu. To spolu s rôznym dávkovaním môže viesť k variabilite
v referovanom počte nových buniek v rôznych štúdiách.
Práca bola podporená grantami APVV-15-0077 a VEGA 2/0068/20.
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VPLYV ENDOTOXÍNU NA ĽUDSKÉ BUNKY A549
PRODUKUJÚCE PĽÚCNY SURFAKTANT: PRÍSPEVOK
K METODIKE
Nova, Z.1, Skovierova, H.2, Strnadel, J.2, Halasova, E.2,3, Calkovska, A.1
1 Ústav fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UK v Bratislave, Slovensko
2 Divízia molekulovej medicíny, Biomed Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UK v
Bratislave, Slovensko
3 Ústav lekárskej biológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UK v Bratislave, Slovensko

Úvod. Pôsobenie bakteriálneho lipopolysacharidu (LPS) na alveolárne epitelové bunky
II. typu (ATII) môže zhoršiť ich viabilitu, vyvolať oxidačný stres a modulovať produkciu
pľúcneho surfaktantu. Štúdia hodnotí účinok LPS na A549 bunky (model pre ATII
bunky) pri krátkodobom a dlhodobom kultivovaní.
Metodika. A549 bunky boli kultivované za štandardných podmienok s LPS 10-500 µg/ml
počas 24, 48 a 72 hodín. Dlhodobé kultúry boli udržiavané 25 dní. Viabilita buniek bola
stanovená pomocou MTT testu, úroveň oxidačného stresu prietokovou cytometriou a
expresia génov pre surfaktantové proteíny (SPs) A, B, C a D pomocou Real-Time PCR.
Výsledky. LPS nemal výrazný vplyv na životaschopnosť buniek pri nízkych
koncentráciách; pri LPS 500 µg/ml bola viabilita znížená o 33%. Nebol zaznamenaný
rozdiel v úrovni oxidačného stresu medzi kontrolnými bunkami a bunkami
vystavenými LPS 10 a 100 µg/ml; LPS 500 µg/ml zvýšil hladinu oxidačného stresu o 28%.
Expresia génov pre SPs sa znížila pôsobením LPS 24 a 72 hodín a zvýšila po pôsobení
LPS 48 hodín. V dlhodobo kultivovaných bunkách bola expresia génov pre SPs vyššia
ako v bunkách kultivovaných krátkodobo a bola zosilnená pôsobením LPS. Efekt vyššej
dávky LPS 100 µg/ml bol silnejší ako LPS 10 µg/ml.
Záver. A549 bunky sú relatívne rezistentné voči LPS a sú schopné udržať si integritu aj
pri jeho vysokých koncentráciách. LPS moduluje génovú expresiu SPs v závislosti od
dávky a času. Dlhodobo kultivované A549 bunky pravdepodobne produkujú väčšie
množstvo surfaktantu ako krátkodobé kultúry. Okrem toho je expresia génov pre SPs v
ATII bunkách po vystavení LPS modulovaná odlišným spôsobom.
Práca bola podporená grantmi VEGA 1/0055/19, APVV-17-0250, GUK/32/2019.
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SATURACE VITAMINU D U SPORTOVCŮ
Novák, J.1, Topolčan, O.2, Kučera, R.2, Fuchsová, R.2
1 Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví LF UK v Plzni, Česká republika
2 Oddělení imunochemické diagnostiky Fakultní nemocnice v Plzni, Česká republika

Úvod. Vitamin D je účinným lékem nejen křivice, ale jeho nedostatek nepříznivě
ovlivňuje prakticky všechny chorobné děje v lidském organizmu. Hypovitaminóza D
nepříznivě působí na vznik a průběh aterosklerózy, maligních nemocnění, diabetu,
nepříznivě ovlivňuje imunitu, je nezbytným faktorem v léčbě osteoporózy, a souvisí
s řadou dalších patologických stavů. Receptory pro vitamin D byly nalezeny ve většině
tkání lidského těla, mj. také v kosterním svalstvu. Řada experimentálních studií
potvrdila jeho možný vliv na svalovou výkonnost. Význam nedostatku vitaminu D v
klinické medicíně neustále roste a indikace optimální saturace stoupá.
Metodika. Vyšetřili jsme několik skupin sportovců v různých obdobích roku a
porovnali jsme hladinu vitaminu D jednak ve vztahu k uznávané dolní hranici
plasmatické normy (60 nmol/l), jednak naměřenou v různých obdobích roku u různých
skupin. Jednalo se o zimní plavce (n=15) v březnu a o skupinu dobrovolníků z různých
sportů (n=28) v dubnu, tj. na konci „zimního“ období, a o skupiny ultramaratónců
v říjnu (n=18) po letním období a v březnu (n=9) po skončení „zimního“ období. U 12
osob z uvedené skupiny zimních plavců bylo provedeno kontrolní vyšetření po
několikatýdenní suplementaci preparátem Vigantol.
Výsledky. Pouhých 20 % zimních plavců a 18 % členů skupiny ostatních sportovců
dosahovalo po zimním období alespoň dolní hranice fyziologické hladiny vitaminu D.
Po provedené suplementaci Vigantolem dosáhlo této a vyšší úrovně všech devět
suplementovaných zimních plavců. U skupin ultramaratónců po letním období
nedosahovalo fyziologického minima pouze 22 % běžců, zatímco po zimním období
potřebné úrovně nedosahoval ani jediný.
Závěry. 1. Hladina vitaminu D u sledovaných skupin sportovců po zimním období v 80100 % případů nedosahuje fyziologického normativu. 2. U sportovců věnujících se
sportovní činnosti venku (běžci vytrvalci) je na konci letního období nedostatečná
hladina vitaminu D spíše výjimečná. 3. Suplementaci vitaminu D v zimním období lze
doporučit téměř bez výjimky všem sportovcům, a to i těm, kteří se v tréninku a
v soutěžích vystavují dennímu světlu téměř zcela obnaženi (zimní plavci). 4. Vzhledem
k řadě dalších funkcí vitaminu D (udržování svalové síly, regulace růstu, proliferace a
morfologie kardiomyocytů, regulace krevního tlaku) lze předpokládat, žer vitaminóza
D může významně ovlivnit výkonnost nejen sportovců, ale zejména netrénovaných
osob.
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POZITIVA A NEGATIVA VÝUKY FYZIOLOGIE FORMOU
SEMINÁŘŮ
Nováková, M.1, Nováková, Z.1, Stračina, T.1
1 Fyziologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

Prezentace bude věnována výuce lékařské fyziologie na Fyziologickém ústavu Lékařské
fakulty Masarykovy univerzity, se zvláštním zřetelem k výuce formou seminářů. Bude
prezentována přestavba výuky v posledních 5 letech, během které byly do seminářů
z fyziologie zavedeny vstupní testy. Budou diskutovány statistiky úspěšnosti u těchto
testů a jejich srovnání se seminárními testy na Biochemickém ústavu Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity. Budou také prezentovány různé formy výuky seminářů, které
obráží snahu učitelů ústavu přiblížit obtížná témata z fyziologie studentům pomocí
moderních přístupů ve výuce a motivovat je k lepší studijní morálce.
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EXPOZÍCIA SVETLU V NOCI NARÚŠA IMUNITNÉ
MECHANIZMY A REDOXNÚ SIGNALIZÁCIU V OBLIČKE
Okuliarova, M.1, Mazgutova, N.1, Majzunova, M.1, Rumanova, V.S.1, Zeman, M.1
1 Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského,
Bratislava, Slovensko

Úvod. Vystavenie umelému svetlu v noci (ALAN) narúša prirodzený svetelný režim a
zhoršuje cirkadiánnu kontrolu rôznych biologických funkcií vrátane fungovania
imunitného systému. To potvrdzujú aj naše predchádzajúce zistenia, podľa ktorých
expozícia potkanov tlmenému svetlu v noci zmenila distribúciu a potlačila dennú
variabilitu imunitných buniek v cirkulácii, čo môže následne viesť k narušenému
prestupu imunitných buniek do tkanív. V tejto štúdii sme sa preto zamerali na dôsledky
expozície ALAN na renálnu infiltráciu makrofágov a T buniek a možný súvis so
zmenenou redoxnou rovnováhou v obličke.
Metodika. Dospelé samce Wistar potkanov boli chované na kontrolnom režime
svetlo/tma (LD 12:12h) alebo boli vystavené režimu s nízkou úrovňou osvetlenia počas
tmavej fázy (L~150 lux; D~2 lux). Po dvoch a piatich týždňoch sme v renálnom kortexe
analyzovali markery imunitných buniek, chemokíny, adhezívne molekuly, oxidačnoredukčné markery, ako aj vybrané transkripčné faktory a koregulátory metódou
imunofluorescencie, qPCR a Western blot analýzy.
Výsledky. Dva týždne ALAN viedli na úrovni mRNA k vyššej expresii markera
makrofágov cd68 a naopak nižšej expresii chemotaktického proteínu pre monocyty (mcp1). Tieto zmeny sme už nedetegovali po piatich týždňoch expozície ALAN. Potkany
vystavené ALAN vykazovali v porovnaní s kontrolou nižšie hladiny 3-nitrotyrozínu, čo
značí zníženú nitráciu cieľových proteínov v obličke. Narušenú redoxnú rovnováhu
indikovala vyššia expresia protektívnych faktorov, nrf2 a pgc1-α po piatich týždňoch
ALAN.
Záver. Expozícia ALAN môže interagovať s lokálnou imunitnou a redoxnou
signalizáciou v obličke, čo sa v prípade limitovanej kapacity homeostatických
mechanizmov môže prejaviť negatívnymi dôsledkami na renálne funkcie.
Práca bola podporená grantom APVV-17-0178 a VEGA 1/0492/19.
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OD TESTOSTERÓNU K AUTIZMU
Ostatníková, D.1
1 Fyziologický ústav, Akademické centrum výskumu autizmu, Lekárska fakulta, Univerzita
Komenského, Bratislava, Slovensko
Jedným z faktorov, ktoré u človeka prispievajú k pohlavnému dimorfizmu je
testosterón. V prenatálnom období má trvalý organizačný účinok na vývin ľudského
mozgu, jeho vplyv pokračuje v postnatálnom živote aktivačným účinkom na mozgové
funkcie. Poznanie biologických rytmov pohlavne dimorfných neurohormńov je kľúčom
k pochopeniu funkcií fyziologických systémov, správania a myslenia človeka. U oboch
pohlaví sme preukázali cirkalunárne fluktuácie testosterónu a potvrdili sme jeho
pohlavne dimorfný efekt na špecifické kognitívne schopnosti. Špecificky sme sa
venovali porovnaniu hladín testosterónu u intelektovo nadaných chlapcov s chlapcami
bežnej populácie. Testosterón ovplyvňuje mozgové funkcie prostredníctvom svojej
voľnej biologicky neviazanej frakcie a tiež prostredníctvom svojich metabolitov, ktorých
koncentrácie závisia od expresie príslušných konvertujúcich enzýmov a príslušných
receptorov v rôznych mozgových regiónoch. Sledovali sme aktuálne hladiny
testosterónu a oxytocínu a genetické polymorfizmy účastné v metabolizme a účinku
oboch hormónov.
Vyššia prevalencia autizmu v mužskej populácii aj animálne experimenty poukazujú na
možnú úlohu testosterónu v patogenéze autizmu, a to najmä počas kritického obdobia
vývinu mozgových štruktúr v prenatálnom období. Na posúdenie hladín prenatálneho
testosterónu sme využili marker pomeru dĺžky prstov na rukách. Hormonálne hladiny
sme korelovali s behaviorálnymi ukazovateľmi typickými pre autistický fenotyp.
Hyperandrogénovú teóriu v súčasnosti nahrádza všeobecnejšia „teória fetálnych
steroidov“, aj naše najnovšie výsledky poukazujú na rozdiely v steroidnej
metabolómovej dráhe chlapcov s autizmom v porovnaní so zdravými jedincami.
Relatívne vysoká prevalencia autizmu v populácii nás nabáda k multidisciplinárnemu
prístupu v hľadaní biologických markerov autizmu a v skúmaní prepojenia medzi
kognitívno-psychologickými a neuro-biologickými charakteristikami jedincov s touto
vývinovou poruchou.
Moja vedecká práca bola počas rokov 1994-2019 finančne podporená najmä vedeckými grantmi
VEGA a APVV Ministerstva školstva SR a vedeckými grantmi Ministerstva zdravotníctva SR.
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VPLYV POHLAVIA NA ZÁPALOVÉ ZMENY V PĽÚCACH V
EXPERIMENTÁLNOM MODELI BRONCHIÁLNEJ ASTMY
Paľová, R.1, Adamčáková, J.1, Nová, Z.1, Topercerová, J.1, Kopincová, J.1, Mikolka, P.1,2,
Mokrý, J.2,3, Pršo, K.3, Mokrá, D.1,2
1 Ústav fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin, Slovensko
2 Martinské centrum pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin, Slovensko
3 Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin, Slovensko

Úvod. Bronchiálna astma je chronické ochorenie charakterizované hyperreaktivitou
dýchacích ciest, zápalom a dysreguláciou apoptózy buniek. Nakoľko najnovšie štúdie
ukazujú, že existujú rozdiely v prejavoch a výskyte astmy u mužov a u žien, cieľom
našej pilotnej štúdie bolo zistiť prípadné medzipohlavné rozdiely v niektorých
markeroch zápalu a apoptózy v modeli alergickej astmy navodenej ovalbumínom
(OVA).
Metodika. Morčatá Dunkin-Hartley oboch pohlaví boli rozdelené na kontrolnú (CTRL)
a modelovú skupinu (OVA). Senzibilizácia bola navodená s.c. a i.p. podaním OVA (1.
a 3. deň), na 14. deň boli zvieratá vystavené expozícii OVA vo forme aerosólu (1 min).
Post mortem sme v krvi a bronchoalveolárnej lavážnej tekutine (BALF) stanovili celkový
a differenciálny počet leukocytov. Stanovili sme in vitro kontraktilitu trachey na
bronchokonstrikčný mediátor metacholín v koncentráciácách 10-7 - 10-5 mol/l.
V homogenáte pľúcneho tkaniva sme pomocou metódy real-time kvantitatívnej PCR
analyzovali expresiu niektorých génov apoptózy (kaspáza-3, Bax, Bcl).
Výsledky. Senzibilizácia OVA zvýšila kontrakčnú odpoveď trachey na metacholín
oproti kontrolám, pričom v koncentráciách 10-6 a 10-5 mol/l bola táto odpoveď
signifikantne vyššia u samíc ako u samcov. Senzibilizácia OVA tiež zvýšila percento
eozinofilov s krvi a BALF oproti kontrolám, pričom tento nárast bol výraznejší
u samcov. U OVA-samcov došlo aj ku signifikantnému zvýšeniu neutrofilov,
lymfocytov a monocytov v BALF v porovnaní s OVA-samicami. OVA senzbilizácia
spôsobila aj zníženie expresie proapoptotických génov, rozdiely medzi pohlaviami však
neboli štatisticky významné.
Závery. Pilotné výsledky našej štúdie naznačujú existenciu medzipohlavných rozdielov
aj v experimentálnom modeli astmy.
Práca bola podporená grantami UK/153/2020, APVV-15-0075, VEGA 1/0356/18, BioMed
(ITMS 26220220187).
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VOLTAGE GATED SODIUM CHANNELS MEDIATING
CONDUCTION IN VAGAL MOTOR FIBERS INNERVATING
THE ESOPHAGEAL STRIATED MUSCLE
Pavelková, N.1,2, Kollárik, M.2, Brozmanová, M.1
1 Ústav patologickej fyziológie JLF UK, Martin, Slovensko
2 Molecular Pharmacology and Physiology, MCOM USF, Tampa, Florida, USA

Introduction. The vagal motor fibers innervating the esophageal striated muscle are
essential for regulation of esophageal motility including swallowing and vomiting.
However, it is unknown which subtypes of voltage-gated sodium channels (NaV1s)
regulate action potential conduction in these efferent nerve fibers. As novel inhibitors of
various NaV1s are developed for treatment of pain, this information is neecessary for
understanding of potential side effects of these inhibitors on upper gut.
Methods. Ex vivo isolated superfused (35°C) vagally-innervated mouse esophagus
preparation containing striated muscle layer (mucosa removed) was used. Isometric
contractions of circular striated muscle were evoked by electrical stimulation of the
vagus nerve (pulse 1ms, 0.1Hz, supramaximal voltage) and recorded by using force
transducer. NaV1 inhibitors were delivered to the separately superfused segment of the
vagus nerve which was desheathed to allow drug diffusion to motor fibers.
Results. The class-defining NaV1 inhibitor tetrodotoxin (TTX, 0.1µM) delivered to the
vagus nerve completely abolished electrically-evoked contractions (N=5) indicating
involvement of one or more neuronal TTX-sensitive NaV1s (NaV1.1, 1.2, 1.3, 1.6 and/or
1.7). The selective NaV1.7 inhibitor PF-05089771 (3µM) alone failed to inhibit
contractions (N=5), however, PF-05089771 caused a significant >3-fold leftward shift in
TTX concentration-inhibition curve (N=5) indicating role for NaV1.7. The group NaV1.1,
NaV1.2 and NaV1.3 inhibitor ICA-121431 failed to inhibit contractions (N=5) or to affect
TTX concentration-inhibition curve (N=5).
Conclusions. Action potential conduction in vagal motor fibers to esophageal striated
muscle in the mouse is mediated by TTX-sensitive voltage gated sodium channels which
include NaV1.7 and possibly NaV1.6.
Supported by VEGA 1/0020/19.
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KOGNITIVNÍ FUNKCE PO EXPOZICI METAMFETAMINU
BĚHEM KRITICKÉ PERIODY VÝVOJE A POHLAVNÍ
DIFERENCIACE MOZKU
Petríková, I.1, Šlamberová, R.1, Nogová, E.1
1 Ústav fyziologie, 3. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

Prenatální a neonatální expozice metamfetaminu (MA) narušuje vývoj mozku plodu
tím, že narušuje dráhy signální transdukce, syntézu proteinů i samotnou DNA. Tyto
účinky vyvolávají změny hladin neurotransmiterů a vedou k dlouhodobým
neurobehaviorálním deficitům, které se projevují později v životě. Z našich studií je
zřejmé, že kritickou neuro-ontogenetickou periodou je druhá polovina gestace a časné
postnatální období vývoje u potkanů, během které navíc expozice MA vede
k prohloubení mezipohlavních rozdílů v negativním účinku MA na chování potkanů
v dospělosti. Je tedy otázkou, jak expozice MA během kritické periody vývoje struktur
zprostředkujících danou formu chování zasahuje také do účinku testosteronu
v pohlavní diferenciaci mozku, které nastává mezi gestačním dnem (GD) 18 a
postnatálním dnem (PD) 10 u laboratorních potkanů a tím ovlivňuje nejenom
mezipohlavní rozdíly v chování zvířat, ale také hladiny pohlavních hormonů či
neurotransmiterů.
Cílem práce bylo zjistit deficity v sociální hře adolescentních (PD 30) potomků
exponovaných matek a také jejich kognitivní schopnosti v dospělosti (PD 60)
pomocí testu Morrisova vodního bludiště. Dále stanovíme hladiny pohlavních hormonů
a neurotransmiterů po vykonání jednotlivých behaviorálních testů. Březím potkaním
matkám byl denně v periodě od GD 18 do PD 10 injektován MA (5 mg/ml/kg) nebo
fyziologický roztok. Testováni byli samčí i samičí potomci v PD 30 a PD 60.
Naše výsledky naznačují, že expozice MA vedla k prohloubení mezipohlavních rozdílů
v chování adolescentních i dospělých zvířat. Míra sociální aktivity adolescentních zvířat
odpovídá kognitivním deficitům v dospělosti. V rámci pokračování naší studie budeme
zjišťovat neurochemické změny na molekulární úrovni jako možný mechanismus
účinku.
Finanční podpora: GAČR 18-09296S, PROGRES Q35, OPVVV PharmaBrain
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007444.
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DENNÝ PROFIL EXPRESIE ENZÝMOV BIOSYNTÉZY miRNA
DROSHA A DICER V SCN, SRDCI, OBLIČKÁCH A PEČENI
SAMCOV POTKANA
Pidíková, P.1, Mravec, B.2, Herichová, I.1
1 Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v
Bratislave, Bratislava, Slovenská republika
2 Fyziologický ústav, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava,
Slovenská republika

Úvod. Mikro RNA (miRNA) sú malé nekódujúce RNA regulujúce expresiu génov na
post-transkripčnej úrovni. Biosyntéza miRNA zahŕňa dve procesovania primárneho
transkriptu. Prvé procesovanie prebieha v jadre enzýmom Drosha s kofaktorom
DiGeorge syndrome chromosomal region 8 a druhé procesovanie v cytoplazme
enzýmom Dicer. Cieľom našej práce bola analýza denného profilu expresie enzýmov
biosyntézy miRNA Drosha a Dicer v centrálnom oscilátore v SCN a v periférnych
oscilátoroch v srdci, pečeni a obličkách a jeho zmeny po podávaní angiotenzínu II
(AngII).
Metodika. Samce potkana vo veku 10 – 11 týždňov (n=54), boli nasynchronizované na
svetelný režim svetlo/tma 12/12 hod.. Zvieratá boli rozdelené na dve skupiny –
kontrolná skupina (K) a skupina ovplyvnená angiotenzínom II (AngII). Zvieratám
v AngII skupine bol podávaný AngII v koncentrácii 100ng/kg/min osmotickými
minipumpičkami počas 28 dní. Kontrolné jedince sa podrobili sham operácii. Po
ukončení pokusu boli odobraté tkanivá mozgu, srdca, pečene a obličiek. Génová
expresia bola analyzovaná pomocou real time PCR. Výsledky boli normalizované
a vyhodnotené kosínorovou analýzou.
Výsledky. Expresia dicer bola arytmická v centrálnom oscilátore v SCN a tiež
v periférnych oscilátoroch v srdci, pečeni a obličkách u kontrolnej skupiny aj po
podávaní AngII. Expresia drosha vykazovala signifikantný 24h rytmus v pečeni, ktorý
po podávaní AngII vymizol. V tkanivách SCN, srdce a obličky bola expresia drosha
arytmická.
Záver. V našej štúdií sme zistili, že expresia drosha v pečeni vykazuje signifikantný
denný rytmus, ktorý bol podávaním AngII eliminovaný. Funkčný vzťah medzi AngII
a biogenézou miRNA je predmetom ďalších štúdií.
Práca bola podporená grantom APVV-16-0209 a VEGA 1/0679/19.
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VPLYV RIZIKOVÝCH FAKTOROV NA ZDATNOSŤ
OBEHOVÉHO SYSTÉMU U ŠTUDENTOV FARMÁCIE NA
UVLF V KOŠICIACH
Piešová, E.1, Krempaská, M.1
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Ústav patologickej fyziológie, Košice,
Slovensko

Úvod. Najlepším ukazovateľom fyzickej zdatnosti človeka je srdcová frekvencia. Srdce
reaguje na záťaž zvýšením frekvencie a podľa toho, ako reaguje a v akých hodnotách sa
pohybuje, je možné zistiť zdravotný stav jedinca. Na posúdenie zdatnosti obehovej
sústavy slúži Ruffierova skúška, ktorá určuje funkčný stav kardiovaskulárneho systému
a pripravenosť organizmu na zaťaženie.
Metodika. Prieskumu sa zúčastnilo 56 študentov 2. ročníka, študijného odboru
Farmácia. Súbor pozostával zo 49 žien a 7 mužov vo veku 26±2 roky.
Výsledky. Na základe indexu Ruffierovej skúšky bolo zistené, že 12,5 % probandov
malo výborný, 26,8 % dobrý a 46,4 % priemerný funkčný stav. Len 8 študentov (14,3 %)
malo slabý funkčný stav a žiaden nemal veľmi slabý funkčný stav. Fyzickej aktivite sa
venuje každý deň 12 % probandov, zvyšných 88 % sa venuje športu len niekoľkokrát
týždenne alebo mesačne. 53 % študentov uvádzalo, že sú často vystavení stresu a 13 %
pociťuje stres neustále. Väčšina študentov je nefajčiarov (60 %), 26 % študentov fajčí
aktívne. Príležitostne konzumuje alkohol 74 % probandov, častú konzumáciu alkoholu
priznalo 9 %. Optimálny tlak krvi malo 73,2 %, normálny 21,4 %, vysoký normálny tlak
1,8 % a 3,6 % študentov malo izolovanú systolickú hypertenziu.
Záver. Pri sledovaní zdatnosti obehového systému sme podľa výsledkov Ruffierovej
skúšky zistili, že väčšina študentov je zaradená do skupín s výborným, dobrým
a priemerným funkčným stavom. Vplyv rizikových faktorov na obehovú zdatnosť
vyžaduje ich dlhodobé pôsobenie. V sledovanom súbore študentov 75 % z nich
potvrdilo, že toho času nemá žiadne problémy týkajúce sa porúch kardiovaskulárneho
systému.
Práca bola podporená grantom VEGA MŠVVaŠ SR 1/0658/17.
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EFFECT OF CENTRAL PROLACTIN RELEASING PEPTIDE
SYSTEM MODULATION IN HIGH FAT DIET INDUCED
MODEL OF OBESITY IN MICE
Pirník, Z.1,2,3,4, Železná, B.4, Maletínská, L.4
1 Institute of Physiology, Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava, Bratislava,
Slovakia
2 Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center SAS, Bratislava, Slovakia
3 Department of Human and Clinical Pharmacology, University of Veterinary Medicine, Košice,
Slovakia
4 Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, AS CR, Prague, Czech Republic

Introduction. Obesity is associated with increased risk of metabolic and cardiovascular
diseases and can be characterized as a state in which energy intake chronically exceeds
energy expenditure. Feeding and energy expenditure are controlled by neural networks
via hypothalamic and brainstem nuclei. Although the paraventricular hypothalamic
nucleus (PVN) does not have a direct role in food intake, it plays important indirect role
in this process. The PVN neurons are source of several important neuropeptides
involved in food intake regulation including oxytocin (OXY) and PVN OXY neurons
form synaptic contacts with prolactin-releasing peptide (PrRP) positive fibers that
originate in cell bodies located in the hypothalamic dorsomedial nucleus (DMN) and
nucleus of the solitary tract (NTS). In the present study we aim to explore if the
peripherally administered lipidized palm-PrRP31 is associated with the anorexigenic
effect in mouse model of obesity induced by prolonged high fat diet (HFD) intake as
well as with activity of hypothalamic PVN OXY, DMN and NTS neurons involved in the
regulation of energy homeostasis.
Methods. The cumulative food intake in overnight fasted HFD mice was analyzed and
Fos and Fox-OXY immunohistochemical stainings determined on brain free floating
sections.
Results. The statistical analysis confirmed a suppressive effect of subcutaneously
administered palm-PrRP31 on the cumulative food intake in HFD mice what was
associated with increased activation of DMN, PVN OXY and NTS neurons.
Conclusion. Lipidized-PrRP31 analog may be involved in dual central effect on energy
homeostasis represented by food intake inhibition as well as energy expenditure in HFD
obese mice.
The work was supported by the project "Renewal of research and development infrastructure and
instrumentation on UVLF, ITMS 26210120028" funded by the EU.
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„GENDER BIAS“ – PRÍČINY A DÔSLEDKY PRE KVALITU
BIOMEDICÍNSKEHO VÝSKUMU
Plevkova, J.1, Brozmanova, M.1, Honetschlager, J.2, Buday, T.1
1 Ústav patologickej fyziológie JLF UK, Martin, Slovensko
2 Ústav molekulárnej genetiky ČAV, České centrum pre fenogenomiku BIOCEV, Vestec, Česká
republika

Príspevok analyzuje problematiku „gender bias“ v biomedicínskom výskume, jeho
príčiny a dôsledky pre kvalitu vedy, základného a klinického výskumu. Pohlavný bias
v biomedicínskom výskume má negatívne dôsledky pre zdravie žien a kvalitu vedy,
pretože produkuje chybné výsledky na základe vynechania jedného pohlavia
z experimentálneho postupu, či klinickej štúdie a tým obmedzuje úspešnú transláciu
výsledkov do klinickej praxe. Nerovnomerný výskyt niekoľkých chorôb medzi
pohlaviami, napr. roztrúsená skleróza, ktorá postihuje ženy trikrát viac ako mužov,
vysvetľuje použitie prevažne samíc, ktoré sa používajú na experimentálny výskum v
tejto oblasti. Vo všeobecnosti sa však v biomedicínskom výskume dlhodobo nevyužívali
samice cicavcov kvôli obavám, že hormonálne cykly znižujú homogenitu študovaných
populácií, a preto ovplyvňujú výsledky výskumu. Najnovšie štúdie však poukazujú na
vyššiu heterogenitu u samcov v dôsledku zmien hladín testosterónu a stresových
hormónov (alfa samec vs subordinované samce v chovnej klietke). Rozsiahla
prevalencia rozdielov medzi pohlaviami pri ochoreniach ľudí si v konečnom dôsledku
vyžaduje podrobné experimenty vykonané na oboch pohlaviach. Aj keď grantové
agentúry podporujú využívanie samíc cicavcov, vo výskumnej literatúre stále prevažujú
štúdie vykonávané na samcoch. Okrem diskutabilnej kvality výskumu
uskutočňovaného iba na jednom pohlaví existujú aj etické otázky týkajúce sa samíc
cicavcov narodených v chovných zariadeniach. Všetci vedci musia porozumieť a
podporovať využívanie oboch pohlaví v relevantných oblastiach biomedicínskeho
výskumu.
Práca bola podporená grantom VEGA 1/0260/18.
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VULNERABILITA ORGANELOVÝCH ŠTRUKTÚR NA ZMENY
RELEVANTNÉ PRE PARKINSONOVU CHOROBU
Pokusa, M.1, Hajdúchová, D.2, Menichová, V.2, Evinová, A.1, Hatoková, Z.3, KráľováTrančíková, A.1
1 Martinské centrum pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita
Komenského v Bratislave
2 Ústav patologickej fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v
Bratislave
3 Ústav biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

Úvod. Pre proces neurodegenerácie charakteristický pre Parkinsonovu chorobu (PCH)
sú príznačné viaceré vnútrobunkové patologické zmeny organelových štruktúr. Medzi
najpodrobnejšie popísané patria mitopatie, či poruchy vnútrobunkového vezikulárneho
transportu odvíjajúceho sa aj na poškodení cytoskeletárneho systému. Okrem týchto sa
výskum sústreďuje na endoplazmatické retikulum (ER) a vnútrobunkové sanačné
mechanizmy, ktorých poruchy vyúsťujú k hromadeniu agregátov poškodených
proteínov (tzv. Lewyho teliesok). Následnosť a príčinný vzťah týchto porúch je doposiaľ
nezodpovedanou otázkou. Cieľom našej štúdie bolo sledovanie iniciálnych štádií
patogenézy podobnej PCH v bunkovom modeli s ohľadom na časovú závislosť a
charakter zmien jednotlivých organelových štruktúr.
Metodika. Patogenéza PCH bola v ľudských neuronálnych SH-SY5Y bunkách
indukovaná pomocou mitochondriálneho toxínu rotenónu. Zmeny vnútrobunkových
štruktúr v krátkom čase po použití rotenónu (1,2,4 a 24h) boli sledované mikroskopicky
s použitím vitálnych organelovo-špecifických fluorescenčných prób alebo
imunocytochemického farbenia.
Výsledky. Kvantifikáciou intenzity fluorescencie boli pozorované štatisticky významné
morfologické ako aj fyziológie zmeny sledovaných organel. Na základe zmeny intenzity
fluorescencie jednotlivých organelovo-špecifických fluorescenčných prób možno
identifikovať mitochondriálnu sieť a endoplazmatické retikulum ako najcitlivejšie
organelové štruktúry s výrazným vzájomným prepojením. Následne a v menšej miere,
sme pozorovali morfologické zmeny Golgiho aparátu a napokon lyzozómov. Zmeny
spomenutých organel prebiehajú na pozadí rozpadu tubulárnej časti cytoskeletu
identifikovanom už v prvej hodine ovplyvnenia rotenónom.
Záver. Prezentovaná práca sumarizuje skoré zmeny vybraných vnútrobunkových
štruktúr relevantných pre patogenézu neurodegenetívnych porúch. Na základe
získaných výsledkov je pravdepodobné, že spomenuté zmeny organel sú v časovej
následnosti charakteristické pre rozvoj ďalších poškodení smerujúcich k zániku
neurónu.
Práca bola podporená grantom VEGA 1/0334/18.
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VPLYV POHLAVNÝCH HORMÓNOV NA INFEKCIE
MOČOVÝCH CIEST V ANIMÁLNOM MODELI
Potočárová, A.1, Šarayová, V.1, Gaál-Kovalčíková, A.2, Pastorek, M. 1, Tóthová, Ľ.1
1 Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovensko
2 Národný ústav detských chorôb, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovensko

Infekcie močových ciest (IMC) sa častejšie vyskytujú u žien, ale aj u mužov vo veľmi
mladom alebo staršom veku. U mužov je IMC častejšie sprevádzaná komplikáciami a
mortalitou. Na základe týchto údajov sa predpokladá, že pohlavné hormóny
ovplyvňujú imunitnú odpoveď na uropatogénne baktérie. Avšak presný mechanizmus
ich pôsobenia nie je známy. Našim cieľom bolo preto objasniť vplyv pohlavných
hormónov na priebeh IMC v animálnom modeli.
Zvieratá boli mesiac pred podaním baktérií rozdelené do 4 skupín: intaktné samice;
samice, ktoré podstúpili ovariektómiu; intaktné samce; a samce, ktoré podstúpili
orchiektómiu. IMC podstúpilo 56 myší oboch pohlaví mini-invazívnou chirurgickou
aplikáciou uropatogénnych baktérií E. coli. Po 24 hodinách od navodenia infekcie boli
zvieratá humánne usmrtené a za aseptických podmienok im boli odobrané močový
mechúr, obličky a krv. V odobraných orgánoch bola stanovená koncentrácia baktérií
kultiváciou. V plazme boli merané koncentrácie zápalových cytokínov a testosterónu.
Kastrované samce mali nižšiu koncentráciu testosterónu a signifikantne nižšie množstvo
baktérií v močovom mechúre aj v obličkách po 24 hodinách. Naopak, ovariektomované
samice mali signifikantne vyššiu koncentráciu testosterónu a počet baktérií v močovom
mechúre aj obličkách v porovnaní s kontrolnou skupinou.
Koncentrácia IL-10 v plazme orchiektomovaných samcov bola signifikantne nižšia
v porovnaní s kontrolnou skupinou, zatiaľ čo u samíc bol zistený opačný efekt. Podobný
trend bol zistený pri koncentráciách IL-27, avšak tieto rozdiely neboli signifikantné.
Výsledky experimentu potvrdili, že vyššie koncentrácie testosterónu zhoršujú priebeh
IMC. Zároveň protizápalové cytokíny IL-10 a IL-27 boli vyššie v skupinách s vyšším
testosterónom, preto je možné predpokladať, že budú zohrávať dôležitú úlohu
v patogenéze IMC.
Práca bola podporená grantom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky (grantové číslo - VEGA 1/0234/18).
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ZMENY V HEMOREOLÓGII A CHARAKTERISTIKÁCH
ERYTROCYTOV PO PODÁVANÍ VITAMÍNU C
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Úvod. Hemoreologické vlastnosti výrazne vplývajú na prúdenie krvi vo veľkých
cievach. Zmeny v makrocirkulácii prispievajú k rozvoju aterosklerózy a následne
kardio-vaskulárnych ochorení. Poruchy prúdenia krvi však zhoršujú aj kvalitu
mikrocirkulácie, napr. u pacientov s rekurentnými epizódami ischémie srdca. Ukázalo
sa, že plazmatické hladiny vitamínu C negatívne korelujú s viskozitou krvi, preto sme
sa v našej práci zamerali na detailnejšiu charakterizáciu účinku tohto vitamínu na
hemoreológiu. Vzhľadom na významnú úlohu erytrocytov v hemoreológii, rozhodli
sme sa súčasne sledovať zmeny v parametroch erytrocytov po podávaní vitamínu C u
zdravých dobrovoľníkov.
Metodika. Hemoreologické parametre sme stanovili rotačnými a oscilačnými
meraniami. Pri erytrocytoch sme sa zamerali na ich deformabilitu, produkciu oxidu
dusnatého a aktivitu sodíkovo-draslíkovej pumpy.
Výsledky. Zaznamenali sme priaznivý vplyv zvýšeného príjmu vitamínu C na viaceré
hemoreologické parametre. Súčasne sme pozorovali zlepšenie deformability
erytrocytov, zvýšenú produkciu oxidu dusnatého erytrocytmi a zvýšenie aktivity
sodíkovo-draslíkovej pumpy v membránach erytrocytov. Parametre oxidačného stresu
a antioxidačnej ochrany v plazme neboli zmenené.
Záver. Podávanie vitamínu C zdravým mladým dobrovoľníkom viedlo ku zlepšeniu
viacerých hemoreologických ukazovateľov. Nakoľko sa zlepšenie hemoreológie môže
podieľať na zvýšení kvality makro- aj mikrocirkulácie, naše výsledky naznačujú možný
potenciál podávania vitamínu C u pacientov so zhoršenou hemodynamikou, ako je
tomu napríklad pri kardio-vaskulárnych ochoreniach.
Práca bola podporená grantom VEGA 2/0166/17, VEGA 1/0234/18, VEGA 1/0286/18, APVV15-0085 a ITMS 26240120020-CEKOMAT II.
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CVIČENIE AKO FORMA NEISCHEMICKÉHO
„CONDITIONINGU“ MYOKARDU: POTENCIÁLNA ÚLOHA
ΒETA-3 ADRENERGICKÝCH RECEPTOROV V SRDCI
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Úvod. Ischemický preconditioning (IPC) ako najefektívnejšia adaptačná intervencia
chráni srdce všetkých živočíšnych druhov pred ischemicko/reperfúzným poškodením
(I/R), čo súvisí aj s krátkodobým endogénnym uvoľňovaním katecholamínov
a aktiváciou bunkových ochranných mechanizmov. Dlhšie trvajúca adrenergická
stimulácia má nežiaduci dopad na myokard vrátane vývoja hypertrofie, ktorý môžu
utlmiť kardiodepresívne účinky beta-3 adrenergických receptorov (AR) pôsobiacich ako
“brzda“ za patologických podmienok vrátane ischémie. Úloha beta-3 AR
v mechanizmoch PC však preskúmaná nebola.
Metodika. Cieľom práce bolo štúdium možností zvýšenia odolnosti srdca potkana
kmeňa Wistar vplyvom subchronického cvičenia ako neischemickej formy PC (CPC) a
skúmanie molekulárnych mechanizmov kardioprotekcie. Po 15 dňoch dobrovoľného
behu v kolese bola funkcia a štruktúra srdca behajúcich a sedantných potkanov
vyšetrená echokardiograficky. Účinnosť CPC bola testovaná po 30 min. ischémii/2 hod.
reperfúzii izolovaných perfundovaných sŕdc so zameraním na zmeny v kontraktilnej
funkcii, arytmogenéze a veľkosti infarktu (IS, farbenie TTC). V tkanive ľavej komory
srdca boli vyšetrené zmeny v hladinách a aktivite proteínov kaskády “prežitia“ RISK
(WB) a expresia beta-3 AR bola stanovená pomocou q-PCR.
Výsledky. Po 15 dňoch cvičenia došlo k nárastu expresie beta-3 AR v ľavej komore srdca.
V súlade s tým nálezom echokardiografia odhalila bradykardiu bez štrukturálnych
(hrúbka stien ĽK) a funkčných (EF) zmien v myokarde “bežcov“. Účinnosť CPC voči I/R
sa preukázala poklesom IS, závažnosti tachyarytmií a kontraktilnej dysfunkcie.
Protektívne zmeny boli sprevádzané zvýšením hladín a aktivity proteínov súvisiacich
s prežívaním buniek (p-Akt/Akt, PKCɛ, ERK1/2, eNOS) ako aj anti-oxidačným a antiapoptotickým účinkom.
Záver. Priaznivé účinky CPC súvisia s up-reguláciou beta-3 AR v myokarde
a následnou aktiváciou kaskády “prežitia“.
Práca bola podporená grantom VEGA 2/0141/18, APVV-15-0607, APVV-15-0388, MAD
SAV-18-27, ITMS 26230120009 a EU Cardioprotection COST Action CA16225.
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Úvod. Nejčastějším důvodem akutní orofaciální bolesti u pacientů jsou zubní příčiny.
Chronická bolest obličeje může být jednostranná nebo oboustranná s trvalým nebo
záchvatovitým průběhem. Novější výzkumy předpokládají zapojení periferního a
centrální nervového systému jako možných mechanismů v patofyziologii orofaciální
bolesti.Experimentální model orofaciální bolesti UGO BASILE jsme použili k měření
hypersenzitivity na termickou nebo mechanickou stimulaci v trigeminální oblasti
u laboratorních potkanů. Testovali jsme účinek opioidního analgetika tapentadolu.
Metodika. Tapentadol má synergní duální efekt, brání zpětnému vychytávání
noradrenalinu a je agonistou na u opioidních receptorech a ovlivňuje alfa 2 receptory
v míše. Testováno bylo 42 laboratorních potkanů, kterým byl aplikován tapentadol
intraperitoneálně v dávce 5mg/kg, byl aplikován 1 hodinu před měřením. Kontrolní
skupině byl aplikován Fyziologický roztok v dávce 0,1 ml/100 g intraperitoneálně.
Termická stimulace trvala 10 minut na 70 stupňů Celsia a mechanická stimulace byla
testována Von Freyovými vlásky, také 10 minut. Byla měřena doba resp doažení pití
přes mechanickou nebo termickou překážku.
Výsledky. 1 mg/ kg tapentadolu neměl žádný efekt na termickou ani mechanickou
stimulaci 2 mg/ kg tapentadolu zvýšil citlivost potkanů na mechanickou stimulaci
5mg/kg tapentadolu prodlužuje dobu pití přes termickou a mechanickou zábranu.
Závěr. Aplikace 5 mg/ kg tapentadolu ovlivňuje citlivost na mechanickou a termickou
stimulaci a prodlužuje délku pití.Orofaciální stimulační test je vhodným modelem pro
sledování antinocicepčního efektu různých farmak.
Práce byla podpořena grantem Univerzity karlovy PROGRES Q 35.
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OPTIMALIZACE TESTOVÁNÍ NANOTOXICITY IN VITRO
Roušar, T.1, Báčová, J.1, Brůčková, L.1, Handl, J.1, Majtnerová, P.1, Čapek, J.1, Knotek, P.2,
Motola, M.3, Macák, J.3
1 Katedra biologických a biochemických věd, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita
Pardubice, Pardubice, Česká republika
2 Katedra obecné a anorganické věd, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice,
Pardubice, Česká republika
3 Centrum materiálů a nanotechnologií, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice,
Pardubice, Česká republika

Úvod. V současné době jsou nové nanomateriály stále více produkovány, využívány, a
díky tomu také studovány. Při testování jejich biologických účinků se používá celá řada
metod, v rámci kterých se často pro srovnání používají nanopartikule TiO2 P25. Pro
validní využití těchto nanočástic pro testování zbývá zodpovědět celá řada otázek, a
proto bylo cílem naší studie charakterizovat a optimalizovat použití TiO2 P25
v biologickém materiálu.
Metodika. Plicní buňky byly inkubovány v DMEM médiu s potřebnými suplementy.
TiO2 P25 byl s buňkami inkubován v koncentracích 0-100 µg/ml. K charakterizaci
chování TiO2 P25 v biologických systémech byly kromě rutinních metod použity také
DLS a SEM.
Výsledky. Výsledky studie ukázaly, že použití TiO2 P25 k testování v biologických
médiích je ovlivněno celou řadou preanalytických parametrů (typ a délka disperze,
agregace, aglomerace, typ média a suplementů, atd.), a tyto musí být vzaty v úvahu pro
získání validních výsledků daných experimentů.
Závěr. Použití TiO2 P25 jako srovnávacího nanomateriálu při toxikologických studiích je
ovlivněno celou řadou parametrů, které mohou zcela zásadně ovlivnit detekovanou
míru toxicity či další dosažené výsledky.
Práce byla podpořená projektem MŠMT ČR OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007421.

93

GENETICKÉ DETERMINANTY VRÁTKOVANIA
SENZORICKÝCH PODNETOV U ČLOVEKA
Rovný, R.1, Besterciová, D.1, Riečanský, I.1,2
1 Oddelenie behaviorálnej neurovedy, Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Centrum
experimentálnej medicíny, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko
2 Social, Cognitive and Affective Neuroscience Unit, Department of Basic Psychological Research
and Research Methods, Faculty of Psychology, University of Vienna, Austria

Úvod. Porucha vrátkovania senzorických podnetov, t. j. schopnosti potlačiť spracovanie
irelevantných podnetov, hrá zrejme významnú úlohu v patogenéze viacerých
neuropsychiatrických porúch, predovšetkým schizofrénie. Vrátkovanie je narušené u
pacientov so schizofréniou ale aj u ich zdravých príbuzných, čo nasvedčuje, že efektivita
vrátkovania môže predstavovať biomarker genetického rizika tohto ochorenia.
Metodika. S cieľom preskúmať silu dôkazov, ktoré poukazujú na súvislosť medzi
genetickou variabilitou, efektivitou vrátkovania a patogenézou schizofrénie sme
realizovali systematický prehľad genetických asociačných štúdií senzorického (supresia
vlny P50 sluchového evokovaného potenciálu) a senzorimotorického vrátkovania
(prepulzná inhibícia akustického úľakového reflexu) u človeka.
Výsledky. Do prehľadu bolo zahrnutých 68 originálnych štúdií, v rámci ktorých sme
identifikovali celkovo 102 genetických variantov asociovaných s efektivitou
vrátkovania, z toho 32 variantov pre senzorické vrátkovanie, 66 variantov pre
senzorimotorické vrátkovanie a 4 varianty pre senzorické aj senzorimotorické
vrátkovanie. Avšak iba 9 z týchto asociácii bolo zreplikovaných v rámci nezávislých
štúdii (8 pre senzorimotorické a 1 pre senzorické vrátkovanie) a z toho 3 polymorfizmy
v dvoch génoch (TCF4 rs9960767, HTR2A rs6311 and rs6313) boli zároveň asociované so
schizofréniou na meta-analytickej úrovni.
Záver. Aj keď vrátkovanie podnetov je všeobecne považované za dôležitý endofenotyp
schizofrénie, naše zistenia svedčia o tom, že poznatky o spoločných genetických
koreňoch narušeného vrátkovania a schizofrénie sú zatiaľ nedostatočné a potrebný je
ďalší výskum v tejto oblasti.
Práca bola podporená agentúrou VEGA (projekt č. 2/0170/19).
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ZMENY 24-HODINOVÝCH RYTMOV LIPIDOVÉHO
METABOLIZMU PO EXPOZÍCII POTKANOV OSVETLENIU V
NOCI
Rumanová, V.S.1, Okuliarova, M.1, Zeman, M.1
1 Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského
v Bratislave, Slovenská republika

Úvod. Umelé osvetlenie v noci (ALAN) predstavuje nový rizikový faktor prostredia,
ktorého miera sa s narastajúcou urbanizáciou zvyšuje a narušuje cirkadiánny systém.
Chronodisrupcia sa podieľa na vzniku civilizačných ochorení, akými sú napríklad
diabetes alebo obezita, avšak mechanizmy ako ALAN prispieva k ich vývinu nie sú
známe. Cieľom experimentu bolo sledovať zmeny v 24-hodinových rytmoch
metabolických parametrov po expozícii potkanov ALAN.
Metodika. Dospelé samce Wistar potkanov boli chované buď v podmienkach
štandardného svetelného režimu (12L:12D) alebo vystavené osvetleniu s nízkou
intenzitou počas tmavej fázy (ALAN, ~2 lx) po dobu dvoch týždňov. Hladiny
plazmatických triacylglycerolov a cholesterolu boli stanovované spektrofotometricky.
V pečeni sme merali expresiu hodinových a metabolických génov.
Výsledky. Expozícia ALAN potlačila rytmus v plazmatických hladinách
triacylglycerolov a cholesterolu, zatiaľ čo u kontrolnej skupiny sme zaznamenali
očakávaný rytmický priebeh. Koncentrácie cholesterolu boli u experimentálnej skupiny
zvýšené. Hodinové gény si zachovali rytmus aj po vystavení ALAN, ale došlo u nich
k miernemu posunu akrofázy. Rytmická expresia génov kódujúcich sirtuín (sirt1) a Liver
X receptor alpha, (lxra) bola potlačená u experimentálnej skupiny v porovnaní
s kontrolnou.
Záver. Strata rytmickej expresie sirt1 neviedla k potlačeniu rytmu hodinových génov,
hoci sirt1 pôsobí ako transkripčný faktor, ktorý deacetyláciou ovplyvňuje fungovanie
molekulárnych hodín. LXRa spolu s SIRT1 pôsobia benefične na lipidový metabolizmus
v pečeni, kde inhibujú lipogenézu a aktivujú β-oxidáciu mastných kyselín, preto sa
domnievame, že zmeny v ich 24-hodinovom profile by mohli viesť k vzniku hepatickej
steatózy. Nakoľko LXRa stimuluje cholesterolový katabolizmus, jeho potlačený rytmus
by mohol vysvetľovať zvýšené hladiny cholesterolu v plazme.
Práca bola podporená grantom APVV-17-0178.
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NEGATÍVNY EMOČNÝ STRES JE SPOJENÝ S CENTRÁLNOU
AUTONÓMNOU DYSREGULÁCIOU PRI ADOLESCENTNEJ
DEPRESII
Sekaninová, N.1,2, Ondrejka, I.3, Bóna Olexová, L.1,2, Višňovcová, Z.2,1, Cesneková, D.3,
Hrtánek, I.3, Hamráková, A.1,3, Tonhajzerová, I.1,2
1 Ústav fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave,
Martin, Slovensko
2 Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin), Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovensko
3 Psychiatrická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského
v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin, Martin, Slovensko

Úvod. Pupilárny svetelný reflex (PSR) – zmeny priemeru zrenice v odpovedi na svetelný
podnet - patrí medzi neinvazívne možnosti hodnotenia centrálnej dynamickej
rovnováhy oboch vetví autonómneho nervového systému a emočno-kognitívnych
vplyvov. Hodnotenie PSR pri psychických poruchách v adolescentnom veku je
ojedinelé. Cieľom našej štúdie bolo stanoviť zmeny PSR v odpovedi na negatívny
emočný stimul v skupine depresívnych adolescentných pacientiek.
Metodika. 20 depresívnych adolescentných pacientiek (priemerný vek: 15,3±0,3 rokov)
a rovnaký počet zdravých probandiek rovnakého veku a pohlavia bolo vyšetrených
v psychofyziologickom laboratóriu za štandardných podmienok. Parametre PSR sme
zaznamenávali pomocou prístroja Pupilometer PLR-2000 (NeurOptics, USA) počas
pokoja a po aplikácii emočného stresora, osobitne pre ľavé a pravé oko.
Výsledky. V skupine depresívnych pacientiek boli zistené signifikantné zmeny PSR
oproti kontrolnej skupine v pokoji (ľavá strana: iniciálny priemer zrenice (INIT) p=0,004; latencia - p=0,017; priemerná dilatačná rýchlosť (ADV) - p=0,026; pravá strana:
INIT - p=0,003; priemer zrenice po iluminácii na vrchole konstrikčnej fázy (END) p=0,023; priemerná konstrikčná rýchlosť (ACV) - p=0,011; maximálna konstrikčná
rýchlosť (MCV) - p=0,027) i po aplikácii negatívneho emočného stresora (ľavá strana:
percentuálna zmena priemeru zrenice počas kontrikčnej fázy (DELTA) - p=0,004; ACV p=0,049; MCV - p=0,027; pravá strana: INIT - p=0,002; DELTA - p=0,007).
Záver. Zmeny PSR môžu poukazovať na diskrétne abnormality centrálnej autonómnej
regulácie v zmysle zníženej parasympatikovej modulácie a tendencie k sympatikotónii,
ovplyvnenej kognitívnym spracovaním emočného obsahu, pri depresívnej poruche
v adolescentnom veku. Hodnotenie PSR tak môže prispieť k objasneniu možných
abnormalít centrálnej regulačnej psychosomatickej integrity ako možného
neuropatomechanizmu adolescentnej depresie.
Práca bola podporená grantmi VEGA 1/0044/18, VEGA 1/0190/20 a projektom „Martinské
centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)“ ITMS kód: 26220220187, ktorý je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.
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VLIV PARENTERÁLNÍ VÝŽIVY NA KONCENTRACE
HORMONŮ TUKOVÉ TKÁNĚ A ALFA-TOKOFEROLU V SÉRU
U KRITICKY NEMOCNÝCH
Skořepa, P.1,2, Sobotka, O.2, Fortunato, J.2, Blaha, V.2, Horáček, J. M.1,3, Sobotka, L.2
1 Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny, Fakulta vojenského zdravotnictví,
Univerzita obrany v Brně, Hradec Králové, Česká republika
2 III. interní gerontometabolická klinika Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Univerzity
Karlovy, Hradec Králové, Česká republika
3 IV. interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy,
Hradec Králové, Česká republika

Úvod. Metabolické změny navozené stresovou odpovědí a podávaným typem výživy
mohou ovlivnit nejen energetickou, ale i hormonální úlohu tukové tkáně. Je známa
spojitost mezi koncentracemi vybraných adipocytokinů ovlivňujících inzulinovou
rezistenci a klinickým výsledkem u kriticky nemocných. Cílem studie bylo zjistit, do jaké
míry ovlivní specifická intravenózní nutriční podpora koncentrace vybraných hormonů
tukové tkáně a alfa-tokoferolu v séru.
Metodika. Do studie bylo zařazeno 48 pacientů s průměrným věkem 64 ± 10 let přijatých
na jednotku intenzivní péče fakultní nemocnice. Nemocní byli randomizováni do dvou
skupin. První skupina (G) dostávala glukózu (5,8 g∙kg-1∙den-1) a aminokyseliny (1,8
g/∙kg-1∙den-1), druhá skupina (L) pak kombinací glukózy (2,9 g/∙kg-1∙den-1), lipidové
emulze (1,2 g∙kg-1∙den-1) a aminokyselin (1,8 g∙kg-1∙den-1). Celkový příjem energie byl
u obou skupin totožný (30 kcal/kg/den). Před zahájením nutriční podpory (den 0) a 1.,
3., 6., 9., 14. a 28. den byly stanoveny koncentrace hormonů tukové tkáně metodou
s využitím biočipové technologie na analyzátoru Evidence Investigator (Randox). Alfatokoferol a retinol byly stanoveny chromatograficky. Statistika byla provedena
programem R 3.5.3 2019 s použitím neparametrického testu s aplikováním BonferroniHolm korekce.
Výsledky. Byl zjištěn signifikantní vzestup v koncentraci alfa-tokoferolu ve skupině L
s maximem 28. den a to při porovnání s dnem 0 a se skupinou G. Nenalezli jsme
signifikantní změny v koncentracích retinolu, resistinu, leptinu ani inhibitoru aktivátoru
plasminogenu-1 (PAI-1).
Závěr. Specifické složení parenterální výživy ovlivní sérovou koncentraci alfatokoferolu, ale neovlivní koncentrace vybraných hormonů tukové tkáně.
Práce vznikla za finanční podpory Ministerstva obrany České republiky – Dlouhodobého záměru
rozvoje organizace - Klinické obory 1011 a Progres Q40/12 LF UK HK.
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MAGNETICKÉ POLE ZVYŠUJE POHYBOVOU AKTIVITU
MYŠI, NEMĚNÍ SE VŠAK JEJÍ DENNÍ RYTMUS
Slámová, H.1, Šebestíková, J.1, Tomanová, K.1, Vácha, M.1
1 Oddělení fyziologie a imunologie živočichů, Ústav experimentální biologie, Masarykova
univerzita, Kamenice 5, 625 00, Brno, Česko

Úvod. Ve zpětnovazebných smyčkách genové exprese, které řídí cirkadiánní rytmy
savců i bezobratlých se uplatňují flavoproteiny kryptochromy. Kryptochromy jsou také
součástí dosud neobjasněné dráhy magnetorecepčního, kompasového smyslu zvířat.
Pravděpodobně jsou přímo recepčními molekulami spojujícími fotosensitivitu
s magnetickou citlivostí. Hypoteticky tedy mohou poskytovat magnetickou citlivost
i cirkadiánním rytmům. Na hmyzím modelu byl již vliv magnetického pole na rytmicitu
pohybové aktivity prokázán. Zajímalo nás, zda se i u myši změní perioda cirkadiánního
rytmu pohybové aktivity při vystavení zeslabenému a zesílenému stálému
magnetickému poli. Vzhledem ke stále vzrůstajícímu znečištění prostředí
elektromagnetickými poli by taková citlivost savčích hodin mohla mít významné
zdravotní dopady, případně by mohla být terapeuticky využita.
Metodika. Samci kmene C57Bl/6 byli po dva týdny umístěni do elektromagneticky
stíněné komory s konstantními světelnými podmínkami (slabé trvalé modré světlo
448nm, 5x10-9 Wcm-2). Každých 5 minut byl uložen snímek 4 chovných nádob s jedním
samcem a analýzou obrazu byla hodnocena pohybová aktivita. Podmínky
magnetického ovlivnění se vždy mezi prvním a druhým týdnem změnily. Střídalo se
pole hypomagnetické (0,5uT) a hypermagnetické (100uT – 2x silnější, než pole Země).
Pomocí SW ImageJ/ActogramJ jsme získali aktogramy a periodogramy. Významné
hodnoty individuálních period v obou typech polí jsme srovnávali párovou statistikou.
Srovnány také byly celkové počty pohybů bez ohledu na rytmus.
Výsledky. Perioda rytmu pohybové aktivity myší se změnou magnetických podmínek
nijak významně nezměnila (n=14). Také významnost periodogramu (hodnota PN) se
mezi magnetickými podmínkami nelišila. Naproti tomu se ale významně zvýšila
celková pohybová aktivita u myší vystavených hypermagnetickému poli 100uT proti
aktivitě v poli hypomagnetickém.
Záver. Krok hodin řídících cirkadiánní rytmicitu pohybové aktivity myši se nezdá být
citlivý na relativně malé změny statického magnetického pole, jaké jsou běžné v okolí
technických zařízení. Na druhé straně to, že se při tom mění celková pohybová aktivita,
ukazuje na magneticky citlivý mechanismus, jehož princip a lokalizace nejsou známy.
Práca bola podporená grantom MUNI/G/1391/2018.
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VZŤAH CITLIVOSTI KAŠĽOVÉHO REFLEXU A BODY MASS
INDEXU U DETÍ S CHRONICKÝM KAŠĽOM – PILOTNÁ
ŠTÚDIA
Sojak, J.1,2, Ďurdík, P.3, Zaťko, T.1, Mohamedová, E.O.4, Grendár, M.5, Péčová, R.1
1 Ústav patologickej fyziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta
v Martine, Slovensko
2 Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Slovenská zdravotnícka univerzita v
Bratislave, Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity, Ústredná vojenská nemocnica
SNP – Fakultná nemocnica v Ružomberku, Slovensko
3 Klinika detí a dorastu, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v
Martine, Univerzitná Nemocnica v Martine, Slovensko
4 Ambulancia klinickej imunológie a alergológie v Ružomberku, Slovensko
5 Martinské centrum pre biomedicínu, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska
fakulta v Martine, Slovensko

Úvod. Obezita je charakterizovaná chronickým systémovým zápalom. Cieľom štúdie
bolo zistiť vzájomný vzťah medzi citlivosťou kašľového reflexu (CKR) a body mass
indexom (BMI) u detí s chronickým kašlom trvajúcim viac ako 4 týždne.
Metodika. Do štúdie bolo zaradených 41 detí (22 chlapcov a 19 dievčat, priemerný vek
6,8 roka) s chronickým kašľom, bez ohľadu na atopický status, ktorých pulmonárne
a spirometrické parametre boli v norme. U detí bol vypočítaný BMI, podstúpili meranie
CKR a následne sme zisťovali vzťah medzi CKR a BMI. CKR bola definovaná ako
najnižšia koncentrácia kapsaicínu, ktorá vyvolala 2 zakašľania (hodnota C2) alebo 5
zakašlaní (hodnota C5). Aerosól kapsaicínu bol inhalovaný v dvojnásobne sa zvyšujúcej
koncentrácii (od 0,61 do 1250 micromol/l), jednodychovou metódou pomocou
nebulizátora (KoKo DigiDoser; nSpire heath Inc, Louisville, CO) s modifikáciou
pridaním regulačného prietokového ventilu (RIFR; nSpire heath Inc, Louisville, CO).
Výsledky. CKR pre hodnotu C2 bola 5,249 micromol/l, pre hodnotu C5 39,29
micromol/l. Pozorovali sme štatisticky signifikantný vzťah medzi CKR a BMI (P<0,05).
Nárast BMI o jednu jednotku bol asociovaný so zmenou C5 o -34,959 micromol/l.
Záver. U detí s chronickým kašľom sme zaznamenali súvis medzi zvýšením CKR (C5)
pri náraste BMI.
Práca bola podporená grantom MZ SR 2018/12-UKMT-8.
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VPLYV ENDOSKOPICKEJ ADENOIDEKTÓMIE NA
CITLIVOSŤ KAŠĽOVÉHO REFLEXU U DETÍ S CHRONICKÝM
KAŠLOM
Sojak, J.1,2, Ďurdík, P.3, Zaťko, T.1, Mohamedová, E.O.4, Grendár, M.5, Lučanská, M.6,
Péčová, R.1
1 Ústav patologickej fyziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta
v Martine, Slovensko
2 Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica SNP –
Fakultná nemocnica v Ružomberku, Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity,
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Slovensko
3 Klinika detí a dorastu, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v
Martine, Univerzitná Nemocnica v Martine, Slovensko
4 Ambulancia klinickej imunológie a alergológie v Ružomberku, Slovensko
5 Martinské centrum pre biomedicínu, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska
fakulta v Martine, Slovensko
6 Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Univerzita Komenského v Bratislave,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná Nemocnica v Martine, Slovensko

Úvod. Kašeľ je najčastejším symptómom ochorení dýchacieho systému u detí. Množstvo
detí trpí chronickým kašľom a hyperpláziou adenoidného tkaniva zároveň. Problémom
u detí nie je krátkotrvajúci, väčšinou symptomatický kašeľ, ktorý sprevádza infekcie
dýchacích ciest, ale chronický, alebo rekurentný kašeľ, ktorý býva diagnostickým
a terapeutickým problémom. Cieľom štúdie bolo zistiť zmeny citlivosti kašľového
reflexu (CKR) u detí s chronickým kašľom po prevedení endoskopickej adenoidektómie.
Metodika. Do štúdie bolo zaradených 17 detí (6 chlapcov a 11 dievčat, priemerný vek
6,2 roka) s chronickým kašľom, bez atopie, ktorých pulmonárne a spirometrické
parametre boli v norme a u ktorých boli fibroskopiou verifikované adenoidné vegetácie.
U detí bolo vykonané meranie CKR pred operáciou a 3 mesiace po operácii. Následne
sme vyhodnocovali zmeny v CKR v dôsledku adenoidektómie. CKR bola definovaná
ako najnižšia koncentrácia kapsaicínu, ktorá vyvolala 2 zakašľania (hodnota C2) alebo 5
zakašlaní (hodnota C5). Aerosól kapsaicínu bol inhalovaný v dvojnásobne sa zvyšujúcej
koncentrácii (od 0,61 do 1250 micromol/l), jednodychovou metódou nebulizátorom
(KoKo DigiDoser; nSpire heath Inc, Louisville, CO) s modifikáciou pridaním
regulačného prietokového ventilu (RIFR; nSpire heath Inc, Louisville, CO).
Výsledky. CKR (geometrický priemer, 95% CI) pre C2 bola predoperačne 31,86 (12,98 –
78,18) micromol/l a pooperačne 11,97 micromol/l (6,16 – 23,26), pre C5 bola
predoperačne 234,91 (97,19 – 567,77) micromol/l a pooperačne 69,13 (29,08 – 164,35)
micromol/l. Zistili sme štatisticky signifikantný pokles hodnoty C5 (P=0,022); pokles
hodnoty C2 nebol signifikantný (P=0,064).
Záver. V dôsledku endoskopickej adenoidektómie došlo k signifikantnému zvýšeniu
CKR u detí s chronickým kašľom.
Práca bola podporená grantom MZ SR 2018/12-UKMT-8.
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ZMENY V EXPRESII POSTSYNAPTICKÝCH PROTEÍNOV
POČAS VÝVINU MAJÚ VZŤAH K TESTOSTERÓNU
Srančíková, A.1, Mihalj, D.1,3, Bačová, Z.1, Bakoš, J.1,2
1 Biomedicínske centrum, Ústav experimentálnej endokrinológie, SAV, Bratislava, Slovensko
2 Lekárska fakulta, Fyziologický ústav, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
3 Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko

Úvod. Poruchy autistického spektra (ASD) sú charakterizované abnormálnym vývinom
pred 3.rokom života u ľudí, pričom vyššia miera výskytu je pozorovaná u chlapcov.
Skorý postnatálny vývin mozgu je obdobie extenzívnej tvorby neuritov a
synaptogenézy, pričom významnú rolu v neuroplasticite hrajú pohlavné hormóny.
V tejto práci sme sa zamerali na sledovanie rozdielov v expresii vybraných génov
skafoldových a postsynaptických proteínov v závislosti od pohlavia.
Metodika. Génová expresia bola stanovená na úrovni mRNA (RT-PCR) a proteínov
(Western blot) u oboch pohlaví potkanov kmeňa Wistar. Sledovali sme aj účinok
testosterónu na expresiu génov in vitro na ľudských neuroblastómových bunkách SHSY5Y.
Výsledky. Zistili sme pohlavné rozdiely v expresii génov SHANK3, PSD95 a Neuroligín
1 v hipokampe potkana, pričom hladina mRNA SHANK3 a PSD95 bola znížená
u samcov v porovnaní so samičkami u 2-mesačných jedincov. Naopak, v prípade
Neuroligínu 3 sme namerali vyššie hladiny mRNA aj proteínu u 21-dňových ako aj 2mesačných samcov. Signifikantné zníženie mRNA pre SHANK3 a Neuroligín 1 sme
namerali in vitro v odpovedi na podanie testosterónu.
Záver. Skafoldový proteín SHANK3 vyskytujúci sa hlavne v excitačných synaptických
spojeniach bol znížený v hipokampe u samcov potkana ako aj v bunkách po vplyve
testosterónu in vitro. Tieto výsledky naznačujú, že testosterón môže mať najmä
krátkodobo supresívny účinok na syntézu SHANK3 a naopak stimulačný účinok na
tvorbu Neuroligínu 3. Zmeny v pomere excitačných a inhibičných synapsií v dôsledku
nerovnováhy hladín testosterónu počas vývinu môžu zohrávať úlohu v etiológii ASD.
Práca bola podporená grantom APVV-15-205 a VEGA 2/0038/18.
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VPLYV OSVETLENIA VEĽMI NÍZKEJ INTENZITY NA
HLADINY MELATONÍNU U MLADÝCH ZDRAVÝCH
PROBANDOV
Stebelová, K.1, Roška, J. 1, Zeman, M.1
1 Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského,
Bratislava, Slovensko

Úvod. Hormón melatonín predstavuje signál informujúci organizmu o vonkajšej
fotoperióde. Tvorí sa počas noci a ostré svetlo jeho biosyntézu potláča. V súvislosti
s moderným životným štýlom je vysoko aktuálna otázka, či je melatonín inhibovaný aj
svetlom nízkej intenzity. Cieľom nášho experimentu bolo zistiť, či budú hladiny
melatonínu u človeka zmenené vplyvom tlmeného osvetlenia do 10 luxov.
Metodika. Experimentu sa zúčastnilo 15 zdravých probandov (priemerný vek 23,7 ± 1
rok) a prebiehal v 2 častiach. Počas prvej časti boli probandi medzi 22:00 – 3:00 hod
v absolútnej tme. Druhá časť prebiehala v rovnakom čase, ale s odstupom 2 mesiacov.
Medzi 24:00 – 02:00 hod boli probandi náhodne rozdelení do 2 skupín a exponovaní
osvetleniu do 10 lux s teplotou svetla 3000 K alebo 5900 K. Hladiny melatonínu v slinách
(odbery v 20 min intervaloch) a 6-sulfatoxymelatonínu v moči (odbery v 2 hod
intervaloch) boli merané RIA.
Výsledky. Dvojhodinová expozícia svetlu s intenzitou nižšou ako 10 luxov vyvolala
signifikantné zníženie melatonínu v slinách probandov v obidvoch svetelných
podmienkach (ANOVA s opakovaním). Priemerný pokles melatonínu v slinách bol o
35% ± 5,6% (SEM) pri teplote svetla 3000K a 27% ± 5,3% (SEM) pri 5900K v porovnaní
s kontrolnými podmienkami. Koncentrácie 6-sulfatoxymelatonín v moči vykazovali
tendenciu poklesu po 2 hodinovej expozícii svetlu.
Záver. Výsledky ukazujú, že aj tlmené svetlo počas noci dokáže potlačiť produkciu
melatonínu u mladých zdravých ľudí, čo môže mať negatívne dôsledky na kvalitu
spánku a následne aj na zdravie.
Práca bola podporená grantom APVV-18-0174; APVV-17-0178, VEGA/0679/19.
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VLIV HALOPERIDOLU NA VARIABILITU SRDEČNÍ
FREKVENCE SPONTÁNNĚ BIJÍCÍCH IZOLOVANÝCH SRDCÍ
POTKANŮ SE SCHIZOFRENII PODOBNÝM FENOTYPEM
Stračina, T.1, Janoušek, O.2, Štark, T.3, Rudá-Kučerová, J.3, Micale, V.4, Nováková, M.1
1 Fyziologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
2 Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií,
Vysoké učení technické v Brně, Brno, Česká republika
3 Farmakologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
4 Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

Úvod. Asociace schizofrenie a kardiovaskulárních onemocnění je v současnosti
předmětem intenzivního výzkumu. Jelikož možnosti klinického výzkumu jsou u
pacientů s akutní psychózou limitovány, nabízí se využití animálních modelů. V této
práci jsme se zaměřili na popis variability srdeční frekvence (HRV) u izolovaných srdcí
potkanů se schizofrenii podobným fenotypem a její změny indukované aplikací
haloperidolu. V studii byl využitý neuro-vývojový model schizofrenie, kdy je
schizofrenii podobný fenotyp u potkanů navozen prenatální expozicí
metylazoxymetanol acetátu.
Metodika. Izolovaná srdce potkanů se schizofrenii podobným fenotypem (MAM) a
kontrolních potkanů (CON) byla perfundována podle Langendorffa následovně:
stabilizace (20 min), aplikace haloperidolu (10nM; 40 min), washout (40 min).
Elektrokardiogram byl snímán bezkontaktně ve třech svodech. Byla provedena
automatická analýza RR intervalů. Analýza HRV byla provedena na sekvencích RR
intervalů: 1x10 min stabilizace, 4x10 min aplikace haloperidolu, 4x10 min washout. HRV
byla analyzována v časové a frekvenční oblasti i s využitím nelineárních metod.
Výsledky. V parametru SDNN nebyl během stabilizace nalezen významný rozdíl mezi
experimentálními skupinami. Aplikace haloperidolu vedla k významnému snížení
hodnot SDNN u obou skupin, washout vedl naopak k zvýšení hodnot SDNN. Téměř
během celého experimentu byla hodnota sample entropy u MAM vyšší než u CON.
Závěr. Aplikace haloperidolu indukuje změny HRV parametrů u izolovaného srdce
potkana. Srdce potkanů ze schizofrenii podobným fenotypem vykazují v některých
parametrech HRV odlišné změny od srdcí kontrolních potkanů.
Práce vznikla na Masarykově univerzitě v rámci projektu číslo MUNI/A/1255/2018 a
MUNI/A/1307/2019 podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský
výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2019 a 2020.
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ODPOVĚĎ RYCHLOSTI PULZOVÉ VLNY NA
ORTOSTATICKOU ZÁTĚŽ U DIABETIKŮ A ZDRAVÝCH
KONTROL
Svačinová, J.1, Hidegová, S.2, Sieglová, H.1, Kaščáková, Z.1, Fabšík, M.1, Jakubík, J.1,2,
Novák, J.1,2, Nováková, Z.1, Budinskaya, K1, Hrušková, H.1,2
1 Fyziologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
2 ICRC, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika

Úvod. Zvýšená tuhost cévní stěny je jednou z komplikací diabetu mellitu. Endoteliální
dysfunkce a remodelace arteriální stěny, které zvyšují její tuhost, mohou být nepřímo
hodnoceny pomocí rychlosti pulzové vlny (PWV). PWV periferních tepen je na rozdíl
od aorty ovlivněna také aktuální aktivitou autonomního nervového systému. Cílem
studie bylo vyhodnocení efektu změny polohy těla na PWV periferních tepen diabetiků
a zdravých kontrol.
Metodika. PWV byla měřena u pacientů s diabetem II (7m/8ž, 68 ± 10 let, TK 158/90 ±
19/9 mmHg) a zdravých kontrol (5m/6ž, 23 ± 2 let, TK 117/76 ± 9/5 mmHg) pomocí
vícekanálové celotělové bioimpedance. Měření probíhalo na levé ruce (PWVr) a noze
(PWVn). Protokol se sestával z 6 minut měření v leže a 6 minut na lůžku sklopeném do
45°. Pro každou skupinu byl vypočítaný poměr PWVr/PWVn.
Výsledky. Diabetici měli v leže vyšší PWV než kontroly. Sklopení zvýšilo PWVn jen u
diabetiků. PWVr/PWVn během sklopení byl významně nižší u diabetiků než u kontrol
a než u obou skupin v leže.
Závěr. Vyšší PWV u diabetiků v leže v porovnání s kontrolami je dáno vyšší tuhostí
tepen. To je důsledek kombinace diabetu, vyššího věku a pravděpodobně i hypertenze.
Hlavní vliv na rozdíl mezi PWVr a PWVn během sklopení měl hydrostatický tlak, ale
diabetici měli rozdílnou odezvu na sklopení. Zvýšení PWVr/PWVn diabetiků je
pravděpodobně známkou rozdílné regulace redistribuce krve během sklopení. Tyto
rozdíly naznačují změny v regulaci arteriálního tonu, což může souviset jak s
endoteliální funkcí tak posunem v autonomním řízení cév.
Podpořeno granty MUNI/A/1255/2018, MUNI/A/1475/2018, LQ1605 (MEYS-CR, NPU-II).
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TWO-PHOTON IMAGING OF ANIMAL BRAIN
VASCULATURE
Svoboda, J.1,3, Kala, D.1,2, Vondrášek, D.1, Otáhal, J.1,
1Institute of Physiology Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic
2Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, Czech Republic,
3Faculty of Physical Education and Sport Charles University Prague, Czech Republic

Introduction: Confocal microscopy is widely used by variety of studies in
neuroanatomy or neurophysiology but is slightly limited by its low penetration depth.
In comparison multiphoton imaging allows deeper imaging into tissue, making it
suitable technique for higher mass tissue specimens, such as brain. In addition optical
configuration allowing the use of pulsed infrared lasers which provides the ability to
perform photo stimulation or photo activation of selected tissue area.
Methods: Custom made holder is placed on isoflurane anesthetized (0,5 – 1,5%)
C57BL6/J mouse skull. Transparent cranial window is implanted over somatosensory
cortex where distal branches of middle cerebral artery are localized. After one day
recovery, animal is lightly anesthetized and bolus of specified fluorophore (Evans blue,
Fluorescein sodium, FITC-Dextran 4, TRITC-Dextran 40) is administrated by
intravenous injection. Fluorophore is excited by infrared pulsed laser Chameleon
Discovery TPC (Coherent Inc., Ca; 3.5W, 80MHz, 100-140fs) with 680 – 1300nm tuneable
and 1040nm fixed lasers. Ultima IntraVital two-photon microscope with Nikon CFI75
25x/1.1 WD=2mm CC – MP1300 lens and two highly sensitive gated GaAsP detectors is
used for image capturing.
Results: We are able to measure basic physiological phenomena in deeper layers of
mouse cortex (up to 600µm). First pass is fast peak of fluorescent activity after
intravenously introduced bolus of specified fluorophore (bolus – peak time: 160 ms).
Conclusions: Ultima IntraVital two-photon microscope is suitable for „in vivo“
imagining of deeper layers of brain cortex and its vasculature.
The project was supported by program QUALITAS of Strategy AV21 and grants no. 18-07908S
CSF, 15-33115A AZV, LM2015062 CzechBioImaging.
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POROVNANIE SKUTOČNEJ HMOTNOSTI S IDEÁLNOU
HMOTNOSŤOU AKO FAKTORA OVPLYVŇUJÚCEHO
VÝSKYT OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU
Szabóová, R.1, Semanová, B.1
1Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
Úvod. Obezita predstavuje v súčasnosti jeden z najčastejšie sa vyskytujúcich
civilizačných problémov čoraz častejšie sa vyskytujúci aj u detí. Svetová zdravotnícka
organizácia definuje obezitu ako nadmerné/abnormálne nahromadenie tukového
tkaniva s možnosťou poškodenia zdravia organizmu znižujúcou kvalitu aj dĺžku života,
pričom predstavuje nielen estetický problém, no najmä riziko vzniku zdravotných
komplikácií ako napr. diabetes mellitus typu II, metabolický syndróm, diabezita,
hypertenzia, gastrointestinálne, renálne, muskuloskeletárne i psychosociálne
komplikácie.
Metodika. Cieľom tejto modelovej štúdie bolo sledovanie skutočnej hmotnosti
v porovnaní s ideálnou hmotnosťou detí na základe výpočtu spomínanej hmotnosti
pomocou vzorca podľa Coopera, a to u detí školského veku, t.j. u žiakov 1. a 2. stupňa
základnej školy vo veku 6-15 rokov v počte n=90.
Výsledky. Z celkového počtu detí bola u 20% (8 chlapcov a 10 dievčat) zaznamenaná
vyššia skutočná telesná hmotnosť v porovnaní s ich ideálnou hmotnosťou, pričom
najvyššia bola u dievčat vo veku 12-15 rokov. K faktorom ovplyvňujúcim vznik detskej
obezity zaraďujeme genetické, prenatálne, psychologické a socioekonomické vplyvy
ako nezdravý životný štýl so stravovacími návykmi a nedostatočnou fyzickou aktivitou.
Výskyt obezity v rodine bol potvrdený u 25% detí. Vyššia skutočná hmotnosť sa
vyskytla taktiež u 29% detí prijímajúcich umelú mliečnu výživu počas
novorodeneckého veku.
Záver. Na základe získaných údajov možno konštatovať, že rozdiel medzi skutočnou
a ideálnou hmotnosťou u sledovaných detí školského veku nepotvrdil fakt, že
pozorovaná skupina detí trpela obezitou. Je dôležité podotknúť, že u 1/5 detí bola
pozorovaná nadváha často vedúca k výskytu obezity nielen v detskom veku, ale aj
v dospelosti.
Práca bola podporená grantom 1/0658/17.
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DYNAMIKA ZMĚN SRDEČNÍ VARIABILITY PO
DLOUHODOBÉ EXPOZICI TMOU (CHAMBER-REST)
Škrda, D.1, Švorc, P., Jr.1, Malůš, M.2, Kempný, M.1, Michalčák, T.1, Jarkuliš, V.1, Kmeť,
Š.1, Marko, A.1
1 Ústav fyziologie a patofyziologie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Česká republika
2 Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Ostravská Univerzita v Ostravě, Česká republika

Úvod. Cílem této studie bylo vyhodnotit vliv dlouhodobé expozice tmy na HRV
parametry u mladých lidí. Je to experimentální metoda, která se v současnosti využívá
v psychologii. Dosavadní výsledky „terapie tmou“ poukazují na zlepšení mentálního
zdraví lidí žijících pod neustálým stresem. Zatím však nebyly zjištěny žádné poznatky
z oblasti fungování autonomního nervového systému v závislosti na dlouhodobém
pobytu ve tmě a jeho vlivu na kardiovaskulární systém.
Metodika. Hodnocení probíhalo u 32 probandů (věk 19-26 let), umístněných na 96 hodin
do místnosti s maximální tmou. Místnost splňovala podmínky pro pohodlný pobyt a
byla umístěna na tichém místě. Probandi byli sociálně izolovaní. Účastníci během
pobytu dostávali jídlo a pití Ad Libitum a nepoužívali žádné zařízení, které by vydávalo
světlo anebo ukazovalo aktuální čas. Měření probíhalo den před nástupem na pobyt,
v den ukončení pobytu cca 30 minut po výstupu ze tmy a následně čtvrtý a sedmý den
po pobytu. Pro měření se použil ortostatický test. Byly hodnoceny parametry power LF,
power HF a LF/HF.
Výsledky. Power HF vykazoval signifikantní změnu mezi prvním a druhým měřením
v horizontální poloze (p≤0,05), která měla přetrvávající trend i během třetího a čtvrtého
měření. Poměr mezi LF/HF poukazoval na modulační vliv jak sympatiku tak i
parasympatiku během ortostatického testu taktéž bez signifikantnosti.
Závěr. 96 hodin pobytu a následně i časová dezorientace s největší pravděpodobností
měla vliv na regulaci hlavně parasympatiku po ukončení pobytu ve tmě, na což
poukazuje přetrvávající snížená tepová frekvence. Nakolik je srdeční frekvence jedním
z markerů ovlivňujících kardiovaskulární onemocnění, je tento efekt žádoucí.

107

VLIV OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ NA CHOVÁNÍ, KOGNICI A
HLADINY NEUROTRANSMITERŮ ADOLESCENTNÍCH
POTKANÍCH SAMCŮ EXPONOVANÝCH METAMFETAMINU
ČASNĚ POSTNATÁLNĚ
Šlamberová, R.1, Petríková, I.1, Ochozková, A.1, Mihalčíková, L.1, Čechová, B.1,
Mikulecká, A.2
1 Ústav fyziologie, 3. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
2 Fyziologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, Česká republika

Děti prenatálně exponované metamfetaminu (MA), jedné z nejčastěji zneužívaných drog
v těhotenství, jsou vystaveni velkému riziku rozvoje psychických poruch, popř. poruch
chování. Naše předchozí výsledky ukázaly, že časné postnatální období u potkanů (12
dní po narození) je nejcitlivější na expozici MA. Nepříznivé účinky expozice drogám
mohou být negativně i pozitivně ovlivněny různými epigenetickými faktory. Jedním
z nejdůležitějších epigenetických faktorů jsou životní podmínky, kterým je jedinec
vystaven během vývoje. V této studii jsme zjišťovaly důsledky životního prostředí na
chování, kognitivní funkce a hladiny neurotransmiterů na adolescentní samce
laboratorního potkana vystavené MA časně postnatálně. Potkaní matky po porodu,
postnatální dny (PD) 1 až PD 12, byly subkutánně injikovány MA (5 mg / kg) nebo
fyziologickým roztokem. Bylo použito několik podmínek ustájení: před odstavem
(standardní klece vs. obohacené prostředí) a po odstavu (ustájení v separaci vs. ustájení
ve skupině). Zvířata (n = 8) byla testována v následujících postnatálních dnech: PD 2832 (test Habituace), PD 35-38 (testy rozpoznávání objektů a umístění objektů) a PD 4051 (Morrisovo vodní bludiště). Naše výsledky naznačují, že podmínky ustájení ovlivňují
profil chování zvířat vystavených prenatálně MA v kognitivní i emoční oblasti, což
koresponduje s hladinou neurotransmiterů (především glutamátu). V dalších studiích
budeme pokračovat v analýzách na molekulární a buněčné úrovni, vysvětlujících tyto
účinky.
Finanční podpora: granty GAČR 18-03806S a GAUK 1520218, projekty PROGRES Q35 a
OPVVV PharmaBrain CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007444.
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VIZUÁLNÍ STIMULACE PODMIŇUJE ODOLNOST VŮČI
NEUROINFLAMACI REGULACÍ EXPRESNÍHO PROFILU
NEUROPROTEKTIVNÍCH GENŮ
Štofková, A.1, Opalecká, G.1, Kubovčiak, J.2, Vítková, I.1,3, Hejda, J.4, Kutílek, P.4
1 Ústav fyziologie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
2 Servisní laboratoř funkční genomiky a bioinformatiky, Ústav molekulární genetiky AV ČR,
Praha, Česká republika
3 Ústav patofyziologie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
4 Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze, Kladno, Česká
republika

Úvod. Útlum nervové stimulace může bránit expresi regulačních faktorů
zabezpečujících přežití neuronů a stabilizaci synapsí. V zánětlivém mikroprostředí
mohou být utlumené neurony defektní v řadě fyziologických funkcí. V této studii jsme
se zaměřili na identifikaci expresních programů genů spojených s rozdílnou
predispozicí k autoimunitnímu zánětu v dospělé sítnici v závislosti na vizuální
stimulaci.
Metodika. Pomocí RNA-seq a RT-qPCR analýzy byly charakterizovány transkripční
změny a identifikovány geny selektivně exprimované stimulovanými buňkami sítnice,
které byly korelovány s rozvojem experimentální autoimunitní uveoretinitidy (EAU) u
myší. Dále byla provedena analýza nabohacených GO (gene ontology) termínů
diferenciálně exprimovaných (DE) genů. Proteinové exprese byly analyzovány
metodami imunohistochemie a ELISA. Nakonec produkty vybraných DE genů byly
testovány na protizánětlivou aktivitu v modelu EAU.
Výsledky. Vizuální stimulace, která byla asociována s redukcí příznaků EAU, vedla ke
snížení exprese souboru genů aktivujících ERK1/2 signální dráhu regulující produkci
prozánětlivých cytokinů a chemokinů. Stimulované sítnice dále vykazovaly nabohacení
GO termínů spojených s biologickými procesy podporujícími přežití a diferenciaci
neuronů, neurogenezi, regulaci synaptické transmise a plasticity. Mezi DE geny
stimulovaných buněk sítnice byly nalezeny i geny kódující protizánětlivé neuropeptidy
CRH a VIP a rovněž byl potvrzen nárůst jejich proteinové exprese v sítnici
stimulovaných myší. Zároveň byla prokázána signifikantní protizánětlivá aktivita
intravitreálně podaného CRH v modelu EAU u nestimulovaných myší.
Závěr. Vizuální stimulace indukuje expresní profil genů, který zabraňuje aktivaci
neuroinflamačních procesů v sítnici. Z hlediska protizánětlivých regulačních faktorů
aktivovaných během vizuální stimulace, CRH představuje nový molekulární cíl pro
terapii zánětu sítnice.
Práce bola podpořena granty PRIMUS/17/MED/7, GAČR 18-11795Y a Progres Q35.
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VPLYV UMELÉHO OSVETLENIA POČAS NOCI NA 24HODINOVÝ PROFIL TLAKU KRVI U HYPERTENZNÝCH
POTKANOV
Šutovská, H.1, Molčan, Ľ.1, Zeman, M.1
1 Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského
v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Kardiovaskulárne procesy vykazujú výrazné cirkadiáne oscilácie synchronizované
striedaním svetla a tmy. Aj tlmené svetlo v noci môže interferovať s cirkadiánnou
reguláciou, pričom mechanizmy ovplyvňujúce rytmy tlaku krvi (TK) nie sú dostatočne
preskúmané.
Cieľom práce bolo študovať vplyv nízkej intenzity osvetlenia (1-2 lx) počas noci (ALAN)
na TK spontánne hypertenzných potkanov (SHR), ktoré majú endogénne zvýšenú
aktivitu sympatikového nervového systému. Ako kontrolu sme použili normotenzné
potkany (WT). 24-hodinový profil TK bol meraný rádiotelemetriou. Reaktivitu
kardiovaskulárneho systému sme hodnotili ako odpoveď TK na aplikáciu
noradrenalínu v strede svetlej a tmavej fázy dňa počas kontrolného, druhého (ALAN2)
a piateho týždňa ALAN (ALAN5).
ALAN zvýšil TK a eliminoval píky TK na začiatku a konci tmavej fázy po ALAN2
a ALAN5 v porovnaní s kontrolným týždňom. Po ALAN2 došlo u SHR k vytrateniu
rozdielu TK medzi svetlou a tmavou fázou, ktorý sa obnovil po ALAN5. ALAN u WT
znížil TK, pričom sa znížil rozdiel medzi svetlou a tmavou fázou počas ALAN2
a obnovil sa počas ALAN5.
Na noradrenalín reagovali SHR aj WT výraznejšie počas svetlej fázy, pričom SHR
reagovali v oboch fázach senzitívnejšie ako WT. V dôsledku vystavenia ALAN2 sa
vytratil rozdiel odpovede TK na noradrenalín medzi svetlou a tmavou fázou u WT aj
SHR. Počas ALAN5 sa rozdiel odpovede TK na noradrenalín obnovil u SHR aj WT.
V dôsledku odlišnej odpovede bazálneho TK medzi SHR a WT usudzujeme, že
sympatikový nervový systém má významnú úlohu pri prenose informácie
z biologických hodín na kardiovaskulárny systém a môže byť ovplyvnený aj tlmeným
svetlom v noci.
Práca bola podporená grantom APVV-17-0178; UK/176/2019.
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HODNOTENIE ARTERIÁLNEJ PODDAJNOSTI Z RÝCHLOSTI
POKLESU TLAKU KRVI V DIASTOLICKEJ FÁZE SRDCOVÉHO
CYKLU
Švec, D.1, Czippelová, B.1, Krohová, J.1, Mažgútová, N.1, Wiszt, R.1, Turianiková, Z.1,
Javorka, M1
1 Ústav fyziológie a Martinské centrum pre biomedicínu, Univerzita Komenského v Bratislave,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Martin, Slovensko

Úvod. Arteriálna poddajnosť (C) je charakterizovaná mierou roztiahnutia artérie
v reakcii na zmenu tlaku krvi v nej. Zmeny C sú spájané s rôznymi fyziologickými
(starnutie) a patologickými (ateroskleróza, hypertenzia) stavmi, a hodnota C môže byť
preto použitá ako dôležitý diagnostický alebo prognostický ukazovateľ. Cieľom tejto
práce bolo zaviesť metodiku hodnotenia C z periférnej tlakovej krivky a sledovať zmeny
C počas rôznych fyziologických stavov.
Metodika. Vyšetrili sme 48 zdravých dobrovoľníkov (27 žien, priemerný vek 19,2 roka).
Vyšetrovací protokol pozostával zo štyroch fáz: ľah v pokoji, sklopenie do 45° (HUT),
ľah v pokoji, mentálna aritmetika (MA). Windkessel model definuje C ako pomer medzi
rýchlosťou poklesu tlaku krvi v diastolickej fáze srdcového cyklu (časová konštanta
Tau) a celkovým periférnym odporom (TPR). Tau sme vypočítali z periférnej tlakovej
krivky s použitím nedávno vyvinutej metódy. Na výpočet sme potrebovali pomocou
volume-clamp metódy určiť stredný arteriálny tlak (MAP), frekvenciu srdca, diastolický
tlak, dĺžku časových intervalov medzi predchádzajúcim diastolickým tlakom
a aktuálnym systolickým tlakom, a pulzový tlak (PP). TPR sme určili z MAP
a srdcového výdaja (získaný pomocou impedančnej kardiografie z hodnoty vývrhového
objemu (SV)).
Výsledky. Vo fáze HUT sme pozorovali očakávaný nárast TPR, ktorý bol sprevádzaný
poklesom Tau a C. Vo fáze MA sa Tau znížilo s minimálnou zmenou TPR, teda hodnotu
Tau ovplyvňovala najmä zmena C. Vo všetkých fázach pomer SV/PP (alternatívna
metóda určenia C) pozitívne koreloval s odhadnutými hodnotami C.
Záver. Arteriálna poddajnosť sa významne mení počas rôznych fyziologických stavov
a môže byť určená z rýchlosti poklesu tlaku krvi v diastolickej fáze srdcového cyklu.
Práca bola podporená grantom VEGA 1/0117/17, 1/0199/19, 1/0200/19 a grantom ITMS
„Biomed Martin“ č. 26220200187.
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ZMĚNY EKG PARAMETRŮ PO ABSOLVOVÁNÍ TERAPIE
TMOU
Švorc, P., Jr.1, Škrda, D.1, Malůš, M.2, Kempný, M.1, Michalčák, T. 1, Jarkuliš, V.1, Kmeť,
Š.1, Marko, A.1
1 Ústav fyziologie a patofyziologie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Česká republika
2 Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Ostravská Univerzita v Ostravě, Česká republika

Úvod. Cílem této studie bylo vyhodnotit efekt terapie tmou na EKG parametry mladých
lidí. Terapie tmou je léčebná metoda založena na pobytu v úplné tmě za účelem zlepšení
zdraví lidí žijících pod neustálým stresem. Kromě zlepšení psychického stavu by mohla
také ovlivňovat vitální funkce včetně elektrofyziologie srdce.
Metodika. Hodnocení probíhalo u 32 studentů ve věku od 19 do 26 let, umístněných na
96 hodin do speciální místnosti s maximální tmou. Místnost splňovala podmínky pro
pohodlný pobyt a byla umístěna na tichém místě. V této místnosti byla na pobytu vždy
pouze jedna osoba. Účastníci během pobytu dostávali jídlo a pití dle potřeby a
nepoužívali žádné zařízení, které by vydávalo světlo anebo ukazovalo aktuální čas.
Měření probíhalo den před nástupem na pobyt, v den ukončení pobytu cca 30 minut po
výstupu ze tmy a následně čtvrtý a sedmý den po pobytu. Byly hodnoceny PQ, QT, QTc
intervaly a tepová frekvence z II. bipolárního končetinového svodu EKG.
Výsledky. Tepová frekvence byla signifikantně nižší v den výstupu, čtvrtý i sedmý den
po výstupu. QT interval byl signifikantně delší v den výstupu. U zbylých intervalů byly
změny nesignifikantní.
Závěr. 96 hodin terapie tmou mělo vliv na tepovou frekvenci ve smyslu jejího snížení.
Tento efekt je žádoucí, jelikož vysoká tepová frekvence je rizikovým faktorem
kardiovaskulárních onemocnění. Prodloužení QT intervalu je markerem pro vznik a
vývoj možných komorových arytmií, nedošlo však k prodloužení QTc intervalu, což
znamená, že terapie tmou signifikantně nemění možnou predispozici pro vznik a vývoj
komorových arytmií.
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AUTONÓMNY NERVOVÝ SYSTÉM V PODMIENKACH
CELKOVEJ ANESTÉZIE. CHRONOBIOLOGICKÁ ŠTÚDIA
POHLAVNÝCH ROZDIELOV U POTKANOV
Švorc, P.1,2, Petrášová, D.2, Švorc, P., ml.3, Tokárová, D.1
1 Ústav fyziológie, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice, Slovenská republika
2 Laboratórium výskumných biomodelov, Lekárska fakulta, Univerzita P.J.Šafárika, Košice,
Slovenská republika
3 Ústav fyziológie a patofyziológie, Lekárska fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, Česká
republika

Znalosť rozdielov medzi pohlaviami počas anestézie v závislosti od svetlo-tma cyklu
(LD) v aktivite autonómneho nervového systému (ANS) môže zlepšiť kvalitu dizajnu
experimentu. Nemáme žiadne údaje o pohlavných rozdieloch a nemáme žiadne údaje o
stave v aktivite ANS v závislosti od LD cyklu v celkovej anestézii. Primárnym cieľom
štúdie bolo vyhodnotiť pohlavné rozdiely v aktivite autonómneho nervového systému
(ANS) v závislosti od cyklu svetlo-tma (LD) u zdravých, sexuálne zrelých, spontánne
dýchajúcich anestetizovaných potkanov. Experimenty sa robili na potkanoch kmeňa
Wistar u oboch pohlaví v celkovej anestézii vyvolanej zoletilom (30 mg/kg
[intraperitoneálne]) po 4 týždňoch adaptácie na LD cyklus (12 hodín: 12 hodín). Zvieratá
boli rozdelené do štyroch experimentálnych skupín podľa pohlavia a svetelnej periódy
(n = 20). Variabilita srdcovej frekvencie (HRV) bola hodnotená 20 minút od podania
anestézie u spontánne dýchajúcich zvierat. Sympatiková a baroreflexná aktivita sa
znížila a parasympatiková aktivita sa zvýšila u oboch pohlaví a v oboch svetelných
periodách režimového dňa potkanov. Ak sa vezmú do úvahy rozdiely v pohlaví, HRV
bola významne nižšia u samíc oproti samcom vo svetlej perióde. V tmavej perióde
vykazovali samice vyššiu HRV ako samce. Berúc do úvahy LD rozdiely, HRV u samíc
bola nižšia vo svetlej perióde oproti tmavej perióde režimového dňa, na rozdiel od
samcov, u ktorých bola HRV vyššia v tmavej oproti svetlej perióde. Na vyhodnotenie
reakcií iných druhov je potrebný ďalší výskum, nakoľko účinok zoletilu sa v
experimentálnej praxi prakticky nepopisuje.
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ZAPOJENIE LEUKOTRIÉNOVÝCH A HISTAMÍNOVÝCH
RECEPTOROV A EXOGÉNNEHO SURFAKTANTU DO
MECHANIZMOV ODPOVEDE HLADKÉHO SVALU
DÝCHACÍCH CIEST NA EXPOZÍCIU LPS
Topercerová, J.1, Kolomazník, M.2, Kopincová, J.1, Nová, Z.1, Urbanová, A.2, Mokrá, D.2,
Mokrý, J.2,3, Čalkovská, A.1
1 Ústav fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin, Slovensko
2 Martinské centrum pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského,
Martin, Slovensko
3 Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin, Slovensko

Úvod. Surfaktant pôsobí relaxačne na hladký sval dýchacích ciest (HSDC). Táto
schopnosť ako aj reaktivita HSDC môže byť nepriaznivo modulovaná bakteriálnym
lipopolysacharidom (LPS). Cieľom štúdie bolo skúmať pôsobenie LPS na reaktivitu
dýchacích ciest a úlohu surfaktantu v tejto interakcii. Variabilná reaktivita HSDC po LPS
bola kontrolovaná indometacínom a relaxačný účinok surfaktantu na HSDC bol
sledovaný s použitím antagonistov leukotriénových a H1-histamínových receptorov.
Metodika. Reaktivitu hladkého svalu dýchacích ciest sme hodnotili pomocou systému
orgánových kúpeľov na tkanivových prúžkoch trachey a pľúc u dospelých zdravých
morčiat a morčiat, ktorým bol podaný LPS intraperitoneálne (i.p.) v dávke 1 mg/kg
hmotnosti tela počas 4 dní.
Výsledky. Expozícia tracheálneho svalu exogénnemu surfaktantu v koncentrácii 1 mg
PL/ml vyvolala signifikantný pokles reaktivity u zdravých zvierat (P<0,01) a LPS
exponovaných in vivo (P<0,05). Indometacín zosilnil tracheálnu reaktivitu na
metacholín, ale znížil reaktivitu HSDC exponovaného LPS in vitro (P<0,05). Antagonisty
leukotriénových a histamínových receptorov významne znížili reaktivitu tracheálneho
tkaniva na metacholín u zdravých zvierat a zvierat exponovaných LPS in vivo (P<0,001).
Záver. Surfaktant pôsobí relaxačne na hladký sval dýchacích ciest, ale neovplyvňuje silu
kontrakcie hladkého svalu navodenú in vitro pôsobením LPS. Aplikácia indometacínu a
tým inhibícia produkcie prostaglandínov vedie k zvýšeniu kontrakčnej odpovede na
metacholín u zvierat exponovaných lipopolysacharidu. Pôsobenie montelukastu
a mepyramínu poukazuje na zapojenie leukotriénových a H1-histamínových receptorov
v mechanizmoch kontrakcie HSDC zvierat exponovaných lipopolysacharidu.
Práca bola podporená grantom VEGA 1/0055/19 a APVV-17-0250.
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VPLYV PERIVASKULÁRNEHO TUKOVÉHO TKANIVA NA
ADRENERGICKÉ KONTRAKCIE MAGISTRÁLNYCH TEPIEN
U POTKANOV S RÔZNOU PREDISPOZÍCIOU K
HYPERTENZII
Török, J.1, Zemančíková, A.1
1 Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava,
Slovensko

Úvod. V práci bol hodnotený vlyv perivaskulárneho tukového tkaniva (PVTT) na
adrenergické kontrakcie izolovaných artérií u potkanov s normálnym a zvýšeným
krvným tlakom.
Metodika. V experimente boli použité 12-týždňové potkany normotenzného kmeňa
Wistar-Kyoto (WKY; systolický tlak krvi: 114±2 mmHg), spontánne hypertenzné
potkany (SHR; 166±5 mmHg) a ich krížence – hranične hypertenzné potkany (BHR;
126±2 mmHg). Potkanom bola po usmrtení vypreparovaná arteria mesenterica superior a
aorta abdominalis, z ktorých boli pripravené prstencové preparáty so zachovaným a
odstráneným PVTT. Boli merané izometrické kontraktilné odpovede artérií na
transmurálnu nervovú stimuláciu a na exogénne aplikovaný noradrenalín.
Výsledky. U normotenzných aj hypertenzných potkanov PVTT vykazovalo inhibičný
vplyv na kontrakcie mezenterickej artérie na exogénny noradrenalín. V mezenterickej
artérii WKY potkanov sa antikontraktilný efekt PVTT prejavil tiež pri neurogénnych
kontrakciách vyvolaných elektrickou stimuláciou perivaskulárnych sympatikových
nervov, inhibícia neurogénnych kontrakcií však nebola signifikantná u BHR a SHR. V
brušnej aorte PVTT významne neovplyvnilo kontraktilné odpovede na exogénny
noradrenalín ani u jednej skupiny potkanov. V prípade neurogénnych kontrakcií
brušnej aorty sa v prítomnosti PVTT pozorovalo ich významné zväčšenie u WKY a BHR,
a to pravdepodobne v dôsledku zvýšeného výskytu sympatikových nervových
zakončení v PVTT tejto artérie.
Záver. Z výsledkov vyplýva, že inhibičný vplyv PVTT na adrenergické odpovede závisí
od denzity a distribúcie sympatikových nervov v arteriálnej stene, keďže tieto môžu
zasahovať až do PVTT a ovplyvňovať jeho vazomodulačné účinky. Zároveň sa u SHR
pozoroval slabší antikontraktilný efekt PVTT v mezenterickej artérii, čo môže prispievať
k zvýšenej arteriálnej senzitivite na adrenergické stimuly.
Práca bola podporená grantom VEGA č. 2/0147/18.
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BODY MASS INDEX A DIABETES MELLITUS - MOŽNÉ
RIZIKOVÉ FAKTORY VZNIKU SYNDRÓMU KARPÁLNEHO
TUNELA AKO CHOROBY Z POVOLANIA
Ulbrichtová, R.1, Jakušová, V.1, Osina, O.2, Zibolenová, J.1, Hudečková, H.1, Jakuš, J.3
1 Ústav verejného zdravotníctva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského
v Bratislave, Martin, Slovenská republika
2 Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita
Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica v Martine, Martin, Slovenská republika
3 Ústav lekárskej biofyziky, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského
v Bratislave, Martin, Slovenská republika

Úvod. Syndróm karpálneho tunela patrí medzi najrozšírenejšiu periférnu neuropatiu
horných končatín a najčastejšie diagnostikovanú chorobu z povolania. Možné rizikové
faktory podieľajúce sa na jeho vzniku nie sú doposiaľ celkom zrejmé. Cieľom práce bolo
preto identifikovať BMI a diabetes mellitus ako možné rizikové faktory súvisiace so
vznikom tohoto ochorenia.
Metodika. Do „case-control“ štúdie bolo zaradených 162 dospelých pacientov
s diagnózou syndróm karpálneho tunela, verifikovanou elektromyograficky (EMG)
a 300 dospelých bez EMG verifikácie. Multivariantná analýza bola vykonaná
prostredníctvom logistickej regresie.
Výsledky. Priemerný BMI (28,8 ± 4,6) bol väčší v skupine prípadov ako v skupine
kontrol (26,8 ± 4,6). Multivariatná analýza odhalila, že BMI je signifikantne (p< 0,001)
asociovaný so vznikom syndrómu karpálneho tunela (OR=1,05, 95 % CI= 1,01-1,11,).
Multivariantná analýza však nepreukázala signifikantný vzťah (p=0,330) medzi diabetes
mellitus a vznikom ochorenia (OR=1,36, 95 % CI= 0,73-2,51).
Záver. Syndróm karpálneho tunela patrí medzi multifaktoriálne ochorenie, z tohto
dôvodu nemožno jednoznačne považovať jeden faktor ako hlavnú príčinu jeho vzniku.
Výsledky našej štúdie poukazujú na možnú súvislosť medzi BMI a vznikom syndrómu
karpálneho tunela ako choroby z povolania. Objasnenie týchto vzťahov má dôležitý
vplyv na systém posudzovania a odškodňovania chorôb z povolania.
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OVERENIE MOŽNÉHO VPLYVU VYSOKOFREKVENČNÉHO
ELEKTROMAGNETICKÉHO POĽA NA AKTIVITU
AUTONÓMNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU
Važan, R.1, Červenková, T.1, Redhammerová, K.1
1 Fyziologický ústav LFUK, Bratislava, Slovensko

Úvod. V súčasnej dobe sme čím ďalej, tým viac obklopení elektrickými zariadeniami
generujúcimi umelé elektromagnetické polia (EMP). Evidencia o ich možnej škodlivosti
pri dlhodobom pôsobení narastá, ale objavujú sa aj správy o možných akútnych
efektoch. Cieľom našej práce bolo v štandardizovaných podmienkach overiť možný
akútny vplyv vysokofrekvenčného EMP na aktivitu autonómneho nervového systému
(ANS).
Metodika. Súbor tvorilo 21 mladých zdravých mužov. Vysokofrekvenčné EMP bolo
generované základňou domáceho bezdrôtového telefónu (počas 15 minút) a aktivitu
ANS sme sledovali prostredníctvom analýzy variability srdcovej frekvencie (HRV).
Každý participant podstúpil dve merania v rovnakom čase v dvoch rôznych dňoch –
jeden deň s pôsobením EMP a iný deň bez pôsobenia EMP, pričom nevedel, v ktorý
z dní je umelé EMP prítomné.
Výsledky. Porovnanie parametrov analýzy HRV neukázalo žiadny signifikantný
rozdiel, ani trend, medzi hodnotami získanými počas merania s pôsobením a merania
bez pôsobenia vysokofrekvenčného EMP.
Záver. Krátkodobá expozícia vysokofrekvenčnému EMP v našich experimentálnych
podmienkach nepreukázala žiadny efekt na aktivitu ANS sledovanú prostredníctvom
variability srdcovej frekvencie.
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VPLYV AKUSTICKEJ EXPOZÍCIE NA VARIABILITU
FREKVENCIE SRDCA U ADOLESCENTNÝCH ŠTUDENTOV
Veterník, M.1, Tonhajzerova, I.2,3, Míšek, J.1, Jakušová, V.4, Jakuš, J.1
1 Ústav lekárskej biofyziky, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského
v Bratislave, Martin, Slovensko
2 Ústav fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave,
Martin, Slovensko
3 Martinské centrum pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita
Komenského v Bratislave, Martin, Slovensko
4 Ústav verejného zdravotníctva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského
v Bratislave, Martin, Slovensko

Úvod. Predchádzajúce štúdie fyziologických odpovedí na hudbu a hluk potvrdili
účinok týchto podnetov na autonómny nervový systém. Variabilita frekvencie srdca
(VFS) je jedným z parametrov, ktorý sa používa na hodnotenie aktivácie sympatikového
a parasympatikového oddielu vegetatívneho nervového systému.
Metodika. Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať VFS počas expozície adolescentov (vo
veku 17,4±0,2 rokov) štyrmi sínusovými tónmi (20 Hz, 50 Hz, 2 kHz a 15 kHz)
v prostredí, kde ekvivalentná hladina akustického tlaku presiahla 65 dB (A váženie).
Počas expozičného protokolu, ktorý bol rozdelený na 6 intervalov (1-krát kontrola bez
akustickej expozície, 4-krát akustická expozícia s rôznou frekvenciou, 1-krát kontrola
bez expozície), ležali študenti (20 dievčat) v supinačnej polohe, 1-krát s akustickou
expozíciou, 1-krát bez expozície.
Výsledky. V protokole bez akustickej expozície boli hodnoty výkonovej spektrálnej
hustoty (PSD) v pásme nízkych frekvencií zvýšené v porovnaní s hodnotami
v kontrolných meraniach (kontrolný interval_1: 6,05±0,29 ms2 voči intervalu_5: 6,56±0,20
ms2, p<0,05 ). Signifikantný nárast hodnôt rMSSD (druhej odmocniny priemeru druhých
mocnín rozdielov dĺžky bezprostredne po sebe nasledujúcich NN-intervalov, kontrolný
interval_1: 4,09±0,16 s voči intervalu_6: 4,33±0,12 s, p<0,05) a predĺženie RR intervalu
(interval_1: 889±30 ms voči intervalu_5: 973±30 ms, p<0,001) boli pozorované
v protokole bez akustickej expozície, pričom v protokole s akustickou expozíciou bola
pozorovaná iba bradykardia.
Záver. Na rozdiel od predchádzajúcich nejednoznačných nálezov v literatúre naša
štúdia naznačuje, že nami použitá akustická expozícia nemala vplyv na VFS
a autonómnu reguláciu srdca.
Práca bola podporená grantom VEGA 1/0166/17.
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METABOLOMICKÁ ANALÝZA ACYLKARNITÍNOVÉHO
PROFILU A AMINOKYSELÍN U DETÍ S PORUCHAMI
AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Vidošovičová, M.1, Babinská, K.1, Addová, G.2, Górová, R.2, Waczulíková, I.3, Harman,
R.3, Kováč, A.4, Katina, S.5, Ostatníkova, D.1, Repiská, G.1
1 Fyziologický ústav Lekárskej fakulty, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
2 Chemický ústav, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská
republika
3 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská
republika
4 Neuroimunologický ústav, Slovenská akadémia vied. Bratislava, Slovenská republika
5 Ústav matematiky a štatistiky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brne, Česká
republika

Úvod. Poruchy autistického spektra (PAS) sú neurovývinové ochorenia s narastajúcou
prevalenciou. S cieľom prispieť k objasneniu patofyziológie tohto heterogénneho
ochorenia a k odhaleniu potenciálnych biomarkerov sme sa zamerali na metabolomickú
analýzu aminokyselín a acylkarnitínov u detí s PAS.
Metodika. Vo vzorkách suchej kvapky krvi a prvého ranného moču osôb s PAS
(N=58/35) a neurotypických kontrol (N=72/30) vo veku 2-19 rokov sme stanovili
koncentrácie vybraných aminokyselín a acylkarnitínov pomocou komerčnej súpravy
Chromsystems@/ AbsoluteIDQ p180Kit metódou založenou na hmotnostnej
spektrometrii.
Výsledky. Výsledky analýzy endogénnych metabolitov preukázali signifikantné
rozdiely medzi osobami s PAS a neurotypickými kontrolami v hladinách acylkarnitínov
s krátkym a stredne dlhým reťazcom (C0, C4, C8, C10, C10:1, C12, C14 OH, C14:1)
a v hladinách ornitínu vo vzorkách suchej kvapky krvi. Vo vzorkách moču sme
detegovali rozdiely v hladinách acylkarnitínov s krátkym reťazcom (C7-DC, C9), avšak
nedetegovali sme signifikantné rozdiely v sledovaných aminokyselinách.
Záver. Napriek tomu, že metabolomické štúdie majú veľký potenciál pri identifikácii
nových biologických markerov pre PAS, ich výsledky sú nekonzistentné, čo môže byť
spôsobené viacerými faktormi. Naše zistenia korešpondujú s výsledkami iných prác a
naznačujú, že interpretácia výsledkov je ovplyvnená typom biologického materiálu,
behaviorálnou a biologickou charakteristikou zvoleného súboru a použitou metódou
stanovenia vybraných molekúl, či typom štatistickej analýzy. Štandardizácia
metabolomickej analýzy a následného štatistického spracovanie údajov je nevyhnutná
pre dosiahnutie presvedčivých výsledkov využiteľných v diagnostike a liečbe PAS.
Práca bola podporená grantami APVV 15-0045, APVV 15-0085.
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ELEKTROMAGNETICKÉ POLIA – SÚ SPOJENÉ
S KARDIOVASKULÁRNYM RIZIKOM?
Višňovcová, N.1, Kohan, M.1, Mešťaník, M.2,3, Míšek, J.1, Višňovcová, Z.2,3, Jakuš, J.1,
Tonhajzerová, I.2,3
1 Ústav lekárskej biofyziky, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského
v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta, Martin, Slovensko
2 Ústav fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta, Martin, Slovensko
3 Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed), Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovensko

Úvod. Jedným z prvkov, ktorý ovplyvňuje životné prostredie človeka je aj optickoradiačné prostredie. V našej štúdii sme skúmali možný vplyv EMP v rôznych
telekomunikačných pásmach na komplexnú kardiálnu autonómnu reguláciu
u zdravých mladých ľudí.
Metodika. Cieľom bolo zistiť zmeny HRV vybraných segmentov ľudského tela po
expozícii EMP, zistiť teplotné zmeny segmentov po expozícii EMP a vplyv na zmeny
HRV.
Meranie HRV sme realizovali na Ústave lekárskej biofyziky JLF UK v roku 2019.
Vyšetrili sme 30 zdravých probandov, priemerný vek bol 24,2 ± 3,5 roka. Vstupnými
kritériami boli dobrý zdravotný stav a vek, kontraindikáciami kardiologické
a neurologické ochorenia. Hodnotenými parametrami lineárnej a nelineárnej analýzy
variability frekvencie srdca (VFS) boli: RR interval (ms), spektrálny výkon v oblasti
vysokej frekvencie (HF-VFS) ako index kardiovagovej regulácie, 0V% ako parameter
kardiálnej sympatikovej aktivity.
Expozičný merací systém pozostával z generátora frekvencií s frekvenčným rozsahom
9 kHz – 3GHz, zosilňovača RF signálu s frekvenčným rozsahom 800 MHz - 4,2 GHz
o výkone 5 W a smerových dipólových antén s frekvenciami 2600 MHz a 2400 MHz.
Povrchovú teplotu sme merali termovíznou kamerou bez ohrevu pri vystavení EMP.
Výsledky. RR intervaly sa signifikantne skrátili počas aplikácie oboch EMP (p < 0.05),
parameter HF-VFS bol signifikantne znížený počas aplikácie oboch EMP (p=0,036)
a parameter 0V% bol naopak signifikantne zvýšený (p=0,002).
Záver. Naša práca poukázala na diskrétne abnormality komplexnej kardiálnej
autonómnej regulácie počas aplikácie EMP u zdravých ľudí v zmysle posunu
dynamickej sympatovagovej rovnováhy – zníženie kardiovagovej regulácie a zvýšenie
komplexity sympatikovej regulácie.
Dané zmeny môžu predstavovať prediktor neskorších kardiovaskulárnych komplikácií
pri aplikácii EMP.
Podpora: VEGA 1/0044/18, VEGA 1/0190/20.
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VLIV ISOPRENALINU NA MITOCHONDRIÁLNÍ FUNKCE
V HL-1 KARDIOMYOCYTECH
Vítková, I.1, Elkalaf, M.1, Trinh, M. D.1,2, Toušek, P.2, Polák, J.1
1 Ústav Patofyziologie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Česká republika
2 III. Interní-kardiologická klinika FNKV, Česká republika

Úvod. Studium vlivu isoprenalinu na kardiomyocyty je klíčovým faktorem k rozvoji
poznatků patofyziologických mechanismů během stresem indukované kardiomyopatie
(Tako-tsubo). Tento syndrom způsobuje přechodnou poruchu kinetiky levé komory
srdeční (LKs) z důvodu nadměrné expozice katecholaminům. Předchozí experimenty
prokázaly negativní vliv isoprenalinu na mitochondriální funkce. V našem experimentu
jsme se zabývali účinkem isoprenalinu na bioenergetický profil v HL-1
kardiomyocytech.
Metodika. Ke studiu mitochondriálních funkcí byly použity HL-1 kardiomyocyty
odvozené z myšího atriálního tumoru (schopné spontánní kontrakce). Pro stanovení
mitochondriálních funkcí byl použit přístroj Seahorse Xfe24 Analyser. Jednotlivé
skupiny buněk byly exponované dvěma koncentracím isoprenalinu (2,5 mM a 5 mM)
po dobu 2 hodin. Během této expozice byly studovány mitochondriální funkce pomocí
mitochondriálního stresového testu. Výsledky byly porovnávány s kontrolní skupinou.
Statistická významnost byla stanovena na p<0,05. Data jsou prezentována jako průměr
± SD.
Výsledky. V experimentu jsme prokázali změny aerobního metabolismu u HL-1
kardiomyocytů exponovaných isoprenalinu (viz graf 1). Bazální respirace byla zvýšena
u koncentrace 2,5 mM o 19 ± 6,6 % a u koncentrace 5 mM o 22 ± 9 %. Produkce ATP byla
snížena o 20 ± 11 %, u 2,5 mM a o 17 ± 5 % u 5 mM. Maximální respirace byla snížena u
2,5 mM o 42 ± 9 %, u 5 mM o 23 ± 11 %. Protonový leak byl zvýšen u 5 mM o 19 ± 3 %.
Závěr. Výsledky našeho
experimentu
potvrzují
negativní
vliv
isoprenalinu
na
mitochondriální funkce a
narušení bioenergetiky
kardiomyocytu,
což
může být klíčový faktor
vedoucí
k poruše
kinetiky LKs během
Tako-tsubo.
Práce
byla
podpořena
grantem GA UK 1658119.
Graf 1
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NOVÉ POZNATKY O BIOLOGII VČELY MEDONOSNÉ APIS
MELLIFERA (L.) A JEJÍCH PARAZITECH
Weyda, F.1, Kodrík, D.1, Čapková-Frydrychová R.1
1 Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity a Entomologický ústav Biologického centra AVČR,
České Budějovice, Česká republika

Úvod. Včela medonosná, Apis mellifera je člověkem chována už po tisíciletí pro své
produkty, především med, vosk a jed. O biologických vlastnostech včely, které souvisí
s praktických chovem, je k dispozici obrovské množství údajů. Je však velmi
překvapivé, že o jiných vlastnostech a mechanismech včelího života je informací velmi
málo nebo úplně chybí.
Metodika. S použitím metod elektronové a konfokální mikroskopie jsme studovali
strukturu tukového tělesa a jeho změny v průběhu roku, a také mikrostruktury včelího
parazita včelomorky obecné (Braula coeca). U včel odebíraných v průběhu roku jsme
sledovali množství vitellogeninu v tukovém tělese a jeho uvolňování do hemolymfy, a
vyhodnocovali také syntézu DNA a aktivitu telomerázy. Pomocí imunologických a
chromatografických metod jsme kvantifikovali melittin a vitellogenin v jedu včelích
dělnic.
Výsledky. Naše dosavadní výzkumy ukazují, že tukové těleso včel se skládá ze 3 až 4
typů buněk, jejichž (ultra)struktura (vakuoly) se v průběhu roku mění. V zimním období
v trofocytech narůstá množství vakuol, syntéza DNA i aktivity telomerázy. Tukové
těleso zimních a letních včel obsahuje srovnatelné množství vitellogeninu, nicméně jeho
uvolňování do hemolymfy dramaticky narůstá v zimě. Analýzy jedu ukázaly
přítomnost dominantního toxinu melittinu i vaječného proteinu vitellogeninu, který má
antimikrobiální vlastnosti. Jejich kvantifikace umožní hodnotit kvalitu jedu v různých
stresovým situacích. Studium ultrastruktury včelomorky prokázalo několik vynikajících
adaptací na parazitismus.
Závěr. Podařilo se nám získat několik nových poznatků o včele medonosné. Získané
údaje nám umožní podrobně studovat biologické procesy v tukovém tělese, jedu a vztah
včely k parazitismu.
Práce byla podpořená grantem MŠMT LTAUSA 17116.
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VARIABILITA VÝVRHOVÉHO OBJEMU SRDCA AKO
POTENCIÁLNY MARKER ODPOVEDE NA PODANIE
TEKUTÍN – VPLYV VEĽKOSTI RESPIRAČNEJ SÍNUSOVEJ
ARYTMIE
Wiszt, R.1, Czippelová, B.1, Krohová J.1, Mažgútová N.1, Švec, D.1, Javorka M.1,
1 Ústav fyziológie a Martinské centrum pre biomedicínu, Univerzita Komenského v Bratislave,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Martin, Slovensko

Úvod. Variabilita vývrhového objemu srdca (SVV) sa môže použiť v klinickej praxi na
predpovedanie odpovede na podanie tekutín (fluid responsiveness, FR)
u anestezovaných umelo ventilovaných pacientov. Na zavedenie hodnotenia SVV
u bdelých pacientov je potrebné poznať vplyv rôznych faktorov vrátane veľkosti
respiračnej sínusovej arytmie (RSA) na SVV.
Cieľom štúdie bolo sledovať zmeny SVV u neanestezovaných dobrovoľníkov a veľkosti
RSA počas poklesu preloadu (ortostatický stres) a počas mentálnej záťaže (bez
predpokladaného výraznejšieho vplyvu na preload).
Metodika. Vyšetrili sme 31 dobrovoľníkov (21 žien), priemerný vek 18,4 rokov, rozsah
15,4 – 21,8 rokov počas štyroch fáz: ľah (15 min); test na naklonenej rovine (HUT45°) (8
min); zotavenie v ľahu (10 min); mentálna aritmetika (MA) (6 min). Zaznamenávali sme
kontinuálne a neinvazívne tlak krvi v prstovej artérii volume-clamp metódou a
ModelFlow aloritmus následne určil hodnoty vývrhového objemu (SV) od úderu k úderu. Okrem toho sme zaznamenávali EKG signál a zo zmien RR intervalov sme následne určili veľkosť RSA. SVV sme určili ako SVV = (SVmax – SVmin) / [0,5 . (SVmax + SV min)],
kde SVmax a SVmin sú maximálna a minimálna hodnota SV v rámci jedného dychového
cyklu určeného pomocou respiračnej induktívnej pletyzmografie.
Výsledky. Pri MA došlo k poklesu veľkosti RSA a pravdepodobne s tým súviacemu
poklesu SVV. Pri HUT45° však napriek poklesu RSA došlo k vzostupu SVV.
Záver. RSA môže výrazne ovplyvniť SVV. Pri výraznejšom poklese preloadu však
dominuje vplyv posunu na Frankovej-Starlingovej krivke doľava a dochádza
k vzostupu SVV. Zmeny RSA treba preto brať do úvahy pri hodnotení SVV ako markera
FR.
Grantová podpora: VEGA 1/0117/17, VEGA 1/0200/19, VEGA 1/0199/19, UK/71/2019, ITMS
projekt „Biomed Martin“ č. 26220200187.
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EFFECT OF INTERMITTENT ELF-MF ON UMBILICAL CORD
BLOOD LYMPHOCYTES
Zastko, L.1,3, Makinistian, L.2, Moravčíková, A.1, Jakuš, J.3, Belyaev, I.1
1 Department of Radiobiology, Cancer Research Institute, Biomedical Research Center,
University Science Park for Biomedicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
2 Department of Physics and Instituto de Física Aplicada (INFAP), Universidad Nacional de San
Luis-CONICET, San Luis, Argentina
3 Department of Medical Biophysics, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Comenius
University in Bratislava, Martin, Slovakia

Even after decades of epidemiological and experimental research, the controversy
around the possibility of a causal relation between leukemia and extremely low
frequency (ELF) magnetic fields (MF) still remains unresolved. In search for a better
comprehension of how these fields can affect blood cells, we investigated here whether
a signal recently shown to affect the proliferation of a cancer cell line would also affect
umbilical cord blood lymphocytes (UCBL).
We exposed the UCBL to the signal for several peak amplitudes of the MF (between 6
µT and 24 µT) during 48 h and 72 h. We assed percentages of viable, early apoptotic and
late apoptotic/necrotic cells, reactive oxygen species (ROS) production using flow
cytometry, and DNA double strand breaks (DSB) indicated by formation of 53BP1 and
H2AX foci and their co-localization via fluorescent microscopy.
No indication of significant DNA DSB decrease/increase was found for either exposure
duration. However, after 72 h a decrease in cell viability (down to 44.2 % of the controls,
p < 0.05) occurred for field amplitudes below 13 µT, while 48 h exposure demonstrated
no such effects. We also found an increase in ROS induction at 17 µT (35.3 % higher than
at 24 µT, p < 0.05) after 72 h.
Our results stress the need of finely screening for different MF amplitudes, since
differences of only a few µT implied significant effects in cell viability and ROS
production. The fact that 48 h exposure showed no effects, while 72 h did, suggests a
cumulative mechanism.
This work was supported by the [Structural Funds of EU] under Grant [(Protonbeam, ITMS)
number 26220220129]; [Slovak Research and Development Agency] under Grant [(APVV)
number 0669-10]; [VEGA Grant Agency] under Grants [number 2/0106/15; 2/0109/15]; and
Universidad Nacional de San Luis, Argentina [PROICO 02-0518].
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UŽ NÍZKA ÚROVEŇ SVETELNEJ KONTAMINÁCIE
NARUŠUJE CIRKADIÁNNE RYTMY HORMÓNOV
Zeman, M.1, Rumanová, V.S.1, Okuliarova, M.1
1 Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského
v Bratislave, Slovenská republika

Úvod. Viaceré metabolické a kardiovaskulárne ochorenia sú multifaktoriálne
podmienené a na ich etiopatogenéze sa podieľajú narušené neuroendokrinné regulácie.
Jedným z takýchto faktorov môže byť chronodisrupcia, ktorá je spájaná s prácou na
zmeny, letmi cez časové pásma, ale aj vystavovaním sa umelému svetlu počas noci
(ALAN). V súčasnosti sa intenzita ALAN neustále zvyšuje a môže predstavovať
potenciálny endokrinný disruptor. Preto cieľom našich modelových experimentov bolo
štúdium dôsledkov umelého osvetlenia v noci na cirkadiánne rytmy vybraných
hormónov u potkanov.
Metodika. Dospelé samce potkanov boli vystavené počas dvoch týždňov buď
štandardnému svetelnému režimu (12L:12D) alebo osvetleniu s nízkou intenzitou počas
tmavej fázy (~2 lx). Vzorky krvi boli odoberané v 4-hodinových intervaloch počas 24-h
cyklu a v plazme sme merali koncentrácie vybraných hormónov pomocou
rádioimunoanalýzy alebo enzýmovej imunoanalýzy.
Výsledky. Expozícia tlmenému svetlu v noci eliminovala cirkadiánny rytmus hladín
melatonínu v plazme a výrazne potlačila rytmus cirkulujúcich koncentrácii
kortikosterónu. Denný rytmus bol eliminovaný aj pri hladinách vazopresínu a
testosterónu. Priebeh zmien hladín tyroxínu a trijódtyronínu, ktoré determinujú
energetický metabolizmus, nebol rytmický a nebol výrazne ovplyvnený expozíciou
ALAN. Podobný priebeh sme pozorovali aj v hladinách inzulínu a adiponektínu, ktoré
vykazovali výraznú variabilitu. Koncentrácie leptínu boli rytmické v oboch skupinách,
pričom ALAN spôsoboval predbiehanie rytmu leptínu a kortikosterónu približne o 2
hodiny oproti kontrole.
Záver. Eliminácia cirkadiánnych rytmov melatonínu a vazopresínu a zmenený profil
kortikosterónu poukazuje na skutočnosť, že už nízke hladiny umelého osvetlenia v noci
narúšajú komplexnú neuroendokrinnú reguláciu fyziologických procesov a správania
potkanov a môžu predstavovať nový typ endokrinného disruptora.
Práca bola podporená grantom APVV-17-0178 a VEGA 1/0492/19.
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VPLYV PERIVASKULÁRNEHO TUKOVÉHO TKANIVA NA
ADRENERGICKÉ KONTRAKCIE MEZENTERICKEJ TEPNY
U POTKANOV S RÔZNYM STUPŇOM TELESNEJ ADIPOZITY
Zemančíková, A.1, Török, J.1, Valovič, P.1, Bališ, P.1, Chomová, M.2
1 Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava,
Slovensko
2 Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, Lekárska fakulta UK, Bratislava,
Slovensko

Úvod. Obezita je hlavným rizikovým faktorom pre rozvoj diabetu 2. typu
a kardiovaskulárnych ochorení. Okrem dysfunkčného viscerálneho tukového tkaniva,
ktoré je v podmienkach obezity významným zdrojom zápalu, sa pozornosť začína
sústreďovať aj na perivaskulárne tukové tkanivo (PVTT), ktoré je v tesnom kontakte
s cievnym systémom a má vplyv na jeho funkčné a štruktúrne vlastnosti. Cieľom práce
bolo hodnotiť vplyv PVTT na cievne sympatoadrenergické kontrakcie u potkanov
s rôznym stupňom telesnej adipozity.
Metodika. V experimente boli použité 38-týždňové samce potkanov kmeňa Wistar
a kmeňa Zucker diabetic fatty (ZDF) – neobézne (lean) a obézne diabetické jedince. Po
usmrtení potkanov bola izolovaná arteria mesenterica superior, z ktorej boli pripravené
prstencové preparáty so zachovaným a s odstráneným PVTT. Boli merané izometrické
kontraktilné odpovede artérií na transmurálnu nervovú stimuláciu (TNS) a na exogénne
aplikovaný noradrenalín.
Výsledky. Obézne diabetické ZDF mali najvyššiu telesnú hmotnosť a množstvo
retroperitoneálneho tuku, lean ZDF mali tieto parametre najnižšie, kým hodnoty u
Wistar potkanov boli medzi lean a obéznymi ZDF. Hladina TBARS (thiobarbituric acidreactive substances), markerov lipidovej peroxidácie, bola významne zvýšená v
pečeni lean aj obéznych ZDF. Obézne ZDF mali zvýšenú citlivosť na adrenergické
stimuly a vykazovali najväčšie kontrakcie mezenterickej artérie na TNS aj na
noradrenalín; tieto zosilnené odpovede boli v prítomnosti PVTT výrazne redukované.
U lean ZDF a Wistar potkanov, ktoré mali menšie adrenergické kontrakcie, bol
antikontraktilný vplyv PVTT menší.
Záver. Výsledky práce ukázali, že obezita u potkanov ZDF je spojená so zvýšeným
prokontraktilným stavom, ktorý je akútne kompenzovaný tlmivým vplyvom
perivaskulárneho tuku.
Práca bola podporená grantmi VEGA 1/0314/19 a 2/0147/18.
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