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PŘEHLEDNÝ PROGRAM KONFERENCE

čtvrtek 11. září 2008

Sekce I: Experimentální patologie 2008
Geneticky upravená pokusná zvířata a jejich význam pro studium patogeneze onemocnění 

Sekce II:  Patologická fyziologie 2008
Patologická fyziologie jako výukový předmět 
Škola (multimediální, simulační) hrou. Využití multimediálních aplikací a simulačních modelů 
ve výuce patologické fyziologie

pátek 12. září 2008

Sekce III:  Vědecká sdělení 
Prezentace vědeckých profilů a vědeckých sdělení z jednotlivých pracovišť – ústavů patologické 
fyziologie lékařských fakult v České a Slovenské republice
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Od kmenových buněk ke zvířecím modelům lidských onemocnění 
Nečas Emanuel
Ústav patologické fyziologie, 1. lékařské fakulty UK

Experimentální patologie se rozvíjela, podobně jako jiné exaktní vědy, v závislosti na 
technologickém pokroku a celkovém stavu poznání. Od konce 20. století je novou významnou 
metodou umožňující vytváření modelů lidských a zvířecích onemocnění použití embryonálních 
kmenových buněk k vytváření linií pokusných zvířat s cíleně změněnou funkcí jejich genomu. Tato 
výzkumná technologie je tedy založena na existenci kmenových buněk a stupni jejich poznání.  
V referátu bude uveden stručný přehled výzkumu kmenových buněk od prvních představ ze 
začátku 20. století přes možnosti jejich experimentálního zkoumání v polovině 20. století,  
generalizaci poznatků a získání linií embryonálních kmenových buněk. 
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Princip přípravy geneticky upravených myší
Stopka Tomáš 
Ústav patologické fyziologie, 1. lékařské fakulty UK

Závažná lidská onemocnění jsou modelována na organizmální úrovni pro zjištění patofyziolo-
gického podkladu onemocnění a přípravu takových léčiv, jež ovlivňují primární patogenetické 
momenty onemocnění. Myš a člověk sdílejí významnou homologii stavebních látek a biologic-
kých mechanismů, a proto modelování v myši je prioritou pro studium genetických a epigenetic-
kých mechanismů onemocnění. Gen-inaktivační „knockout“ a transgenní experimenty v myši 
patří mezi základní přístupy spočívající v prvém případě v produkci geneticky manipulovaných 
embryonálních kmenových (ES) buněk, jež jsou při přípravě mutantních myší injikovány do  
embrya ve stadiu blastocysty. Genová manipulace ES buněk využívá principu homologní re-
kombinace. V druhém případě jsou transgenní DNA konstrukty přímo injikovány do pronukleu  
fertilizovaného vajíčka. Další moderní přístupy genové manipulace v myši, především kondiciální  
a tkáňově specifická aktivace transgenů, kondiciální genová inaktivace „conditional knockout“ 
a genově podmíněná inzerce transgenu „knock in“, budou také představeny.
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Imunodeficitní myši pro studium lidských nádorů
Živný Jan,  Molinský Jan, Šimonová Tereza, Klener Pavel
Ústav patologické fyziologie, 1. lékařské fakulty UK

Defekt adaptivní imunity některých myších kmenů, např. nu/nu (homozygotní mutace Foxn1nu), 
SCID (homozygotní mutace Prkdc),  umožňuje in vivo růst xenotransplantovaných nádorových 
linií a některých primárních nádorů. Cílené křížení primárně imunodeficientních myší a genetické 
manipulace vedly k vytvoření nových myších kmenů s prohloubeným defektem přirozené i 
adaptivní imunity vhodné pro přihojení a růst řady lidských primárních nádorových buněk. 
Studie přihojení lidských leukemických buněk v kostní dřeni imunodeficientních NOD/SCID 
myších vedly k vytvoření hypotézy, která předpokládá hierarchické uspořádání buněk nádorů a 
ke snaze definovat nádorovou kmenovou buňku, tj. buňku, ze které může vzniknout nádorový 
klon. Lidské leukemické kmenové buňky osídlují hematopoetickou tkáň imunodeficientních 
NOD/SCID myší a vytvoří leukemický klon. Množství těchto leukemických kmenových 
buněk, tzv. „leukemia-initiating cells“, je v populaci nádorových buněk velmi nízké. Stejně jako 
normální hematopoetické kmenové buňky exprimují leukemické kmenové buňky povrchový 
antigen CD34. Také u řady nehematopoetických nádorů, zejména karcinomů, byla identifikovaná 
subpopulace buněk schopná po xenotransplantaci do imunodeficientní myši vytvořit nádorový 
klon. V příspěvku budou diskutovány jednotlivé kmeny imunodeficientních myších vhodné pro 
výzkum nádorových kmenových buněk a výsledky současných studií.   
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Přínos myších modelů pro poznávání metabolismu železa
Krijt Jan, Vokurka Martin, Nečas Emanuel
Ústav patologické fyziologie a Centrum experimentální hematologie, Univerzita Karlova v 
Praze, 1. lékařská fakulta, Praha 

Dnešní pohled na metabolismus železa je z velké části výsledkem experimentů, prováděných 
na přelomu století na myších modelech. Až do konce devadesátých let se výzkum metabolismu 
železa zabýval zejména regulací vstupu železa do buňky, a to hlavně díky dobře popsanému 
systému regulace exprese transferrinového receptoru. K zásadnější změně došlo až v roce 2000, 
kdy byl identifikován dosud jediný známý exportér železa z buňky, transmembránový protein 
ferroportin. Skutečnou revoluci v pohledu na metabolismus železa pak znamenal objev hepcidinu. 
Jde o peptid syntetizovaný v hepatocytech, jehož funkcí je řízení aktivity ferroportinu, a tedy 
regulace exportu železa z buňky. Následně prováděné klinické studie prokázaly, že centrálním 
patofyziologickým mechanismem hereditární hemochromatózy je právě snížení aktivity 
hepcidinu, které vede ke zvýšení aktivity  ferroportinu v enterocytech a ke zvýšenému exportu 
železa z enterocytů do cirkulace. Přímým důsledkem objevu hepcidinu byl nový zájem o výzkum 
metabolismu železa a identifikace dalších proteinů, k jejichž charakterizaci opět významně 
přispěly myší modely. Zajímavé poznatky přinesl například model myši s kondicionální delecí 
ferroportinu, nebo transgenní myš exprimující hepcidin. Významný je i myší model pro studium 
mechanismu vzniku hereditární hemochromatózy - jde jednak o myš s vyřazeným genem pro 
hemojuvelin, jehož mutace způsobuje těžkou juvenilní hemochromatózu, nebo starší model 
myši s vyřazeným genem Hfe, zodpovídajícím za nejběžnější typ hemochromatózy (oba tyto 
modely jsou k dispozici ve zvěřinci Ústavu patologické fyziologie). Prioritním tématem v 
oblasti metabolismu železa je nyní vlastní regulace syntézy hepcidinu. Zatím poslední událostí 
je  charakterizace myši s vyřazeným genem Tmprss6, jenž je zřejmě nezbytný pro fyziologickou 
regulaci exprese hepcidinu.  

Podporováno granty MŠMT 0021620806 a LC06044.
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Kasuistiky ve výuce patofyziologie
Bernášková Klára, Pometlová Marie, Mareš Jan
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3.LF UK, Praha 

V roce 1999 3.LF UK v Praze zahájila výuku medicíny v novém typu kurikula. Ten vyžaduje 
aktivní zapojení studentů a má je více motivovat ke studiu. Konkrétní problém je pro studenty 
zajímavější a učí je využívat své znalosti k vyřešení zadaného problému. Při výuce patofyziologie 
využíváme konkrétní kasuistiky upravené pro účely našeho oboru. Uplatňujeme je třemi 
způsoby: 1) při seminářích, či praktikách studenti sami vysvětlují nebo doplňují změny hodnot 
různých fyziologických funkcí u imaginárního pacienta. 2) Písemné zpracování individuálně 
zadané kasuistiky je nezbytnou podmínkou k získání zápočtu z patofyziologie v modulu II.A 
ve třetím ročníku studia. Při hodnocení zápočtových kasuistik používáme hodnocení A, B, C a 
D. Výsledky: 18% studentů je výborných (A) a 14% studentů je nejhorších (D). Nejvíce studentů 
(68%) je hodnoceno B nebo C. Všechny kasuistiky jsou individuálně se studenty probírány, u 
skupin B,C a D opakovaně. Průměrně studenti ze těchto skupin opravují svoji kasuistiku 1-2krát, 
nejvíce opakování bylo 4krát. 3) Další využití kasuistik je povinně volitelný kurz „Patofyziologie 
v kasuistikách“ pro 4. ročník. V seminářích tohoto kurzu studenti ve skupinách zpracovávají 
jednotlivé kasuistiky, které prezentují ostatním. K zápočtu z tohoto kurzu opět vypracovávají 
písemnou kasuistiku. Posledním využitím kasuistik je i to, že zkouška z patologické fyziologie 
je od roku 2008 integrována spolu s klinikou v modulu IIC a je zkoušena v rámci pohovoru 
nad kasuistikami. Výuka patofyziologie na modelových kasuistikách je studenty hodnocena 
pozitivně, i studenti šestého ročníku ji považují za velice přínosnou.   

Podporováno VZ 0021620816
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PATOFYZIOLÓGIA V KURIKULE LEKÁRSKEJ FAKULTY UNIVERZITY 
KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Bernadič M.,  Zlatoš L., Bernadičová H., Másová D., Hulín I. 
Ústav patologickej fyziológie Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko
E-mail: marian.bernadic@fmed.uniba.sk

Autori prezentujú pohľad na výučbu patologickej fyziológie v kurikule Lekárskej fakulty UK 
v Bratislave v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo na základe pohľadu 
študentov na tento predmet. Prezentované zistenia sú získané z anonymných dotazníkových 
prieskumov urobených v rokoch 2004-2007. Dotazník sa používa v rámci získavania spätnej 
väzby u študentov všetkých ročníkov, pričom sa špecificky otvára pre problematiku daného 
ročníka štúdia. Vyberáme niektoré zo záverov štatisticky spracovaných výsledkov: viac 
ako 90 % opýtaných študentov považuje prijímacie konanie na LF za objektívne, absolútna 
väčšina študentov by si opakovane vybrala rovnaký smer a odbor vysokoškolského štúdia (58 
%).  Zaujímavé sú výsledky v oblasti obsahu a úrovne štúdia a objektivita skúšania študentov 
- 30 % absolventov považuje úroveň výučby za vysokú, 56 % za strednú a 16 % za nízku. 
Zvyšuje sa možnosť študentov študovať časť štúdia v zahraničí. Metódy hodnotenia úrovne 
poznatkov študentov na ústnej skúške hodnotili študenti ako objektívne v 35 %, testy považuje 
za objektívnejšie 39 % opýtaných. Príklad (vzor) lekára na fakulte našlo 73 % študentov. Za 
najdôležitejšiu disciplínu pre praktickú medicínu študenti považujú: vnútorné lekárstvo (86 %), 
chirurgiu (43 %), patofyziológiu (34 %) a farmakológiu (31 %). Za najmenej užitočné disciplíny 
považujú sociálne lekárstvo (57 %), biofyziku (52 %), chémiu a biochémiu (12 %). Pre výučbu 
patofyziológie je dobré, že aj pri vyhodnotení výučbového procesu (prednášky, semináre, 
praktické cvičenia) sa patofyziológia dostala medzi najlepšie 4 predmety. Vo výučbe zatiaľ chýba 
jednotná učebnica napĺňajúca kurikulum (náš pokus je: Patofyziológia (Hulín et al.), Princípy 
internej medicíny (prof. Ďuriš et al.) a Princípy chirurgie (prof. Siman et al.), ktorá by mohla 
študenta sprevádzať od vstupu na fakultu až po poslednú štátnicu. Druhá oblasť je upevňovanie 
už naučených poznatkov (retenčné testy). V tejto oblasti vítame projekt, ktorý sa v tomto čase 
rozbieha pre všetky LF na Slovensku. 
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Integrovaný komplexný prístup k diabetickému syndómu vo výučbe patologickej 
fyziológie
Dombrovský Peter, Riemerová Magdaléna a Rácz Oliver 
Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta UPJŠ Košice

Patologická fyziológia je kľúčový predklinický odbor lekárskeho štúdia, ktorý vytvára základ 
pre klinickú medicínu – predovšetkým pre integrované a komplexné chápanie etiopatogenézy 
chorôb a ich následkov. Príkladom komplexného prístupu k výučbe je téma diabetes mellitus. 
Prednášky a semináre o diabete sú rozdelené takto:
Definícia, klasifikácia a podstata diabetického syndrómu (prednáška). 2. Perspektívy v liečbe 
diabetes mellitus (prednáška – vrátane prehľadu histórie diabetes mellitus a spomienky na 
činnosť profesora Rudolfa Koreca). 3. Genetické pozadie diabetických syndrómov a monogénové 
formy diabetu (prednáška pre voliteľný predmet „základy molekulovej medicíny“). 4. Akútne 
a chronické komplikácie diabetes mellitus a ich prevencia (seminár – vrátane laboratórnych metód 
potrebných pre posúdenie kompenzácie chorých s diabetes mellitus). Všetky tieto prednášky sú 
pripravené a pravidelne obnovované v spolupráci s poprednými odborníkmi z praxe.
Okrem toho o diabete hovoríme v mnohých iných častiach výučby, ako napríklad:
Obezita a inzulínová rezistencia. V rámci tejto prednášky sú opakované poznatky o biochémii 
metabolizmu glukózy, o účinku inzulínu a ostatných hormónov, o inzulínovom receptore 
a glukózových transportéroch. 2. Ateroskleróza a dysfunkcia endotelu – prednáška nadväzujúca 
na predchádzajúcu tému. 3. Oxidačné poškodenie a iné náhodné postsyntetické zmeny (glykácia, 
AGE). 4. Acidobázická rovnováha a poruchy metabolizmu elektrolytov (diabetická ketoacidóza, 
dehydratácia, nebezpečie hypokalémie pri liečbe ketoacidózy). 5. Poruchy vedomia (najčastejšie 
a menej časté formy bezvedomia pri diabetes mellitus).
Tento komplexný prístup k výučbe danej problematiky sa stretáva s pochopením zo strany  tých 
študentov, ktorým syntéza naštudovaných vedomostí nerobí veľké ťažkosti a naopak, pomáha 
odhaliť tých, ktorí nie sú ochotní alebo schopní túto syntézu uskutočniť.
Náš spôsob výučby diabetes mellitus bol vysoko ocenený aj počas študijnej cesty jedného 
z autorov na jednej z najvýznamnejších lekárskych fakúlt v našom regióne – na Semmelweissovej 
univerzite v Budapešti, kde naše prednášky o diabete boli v roku 2007 prezentované v angličtine, 
nemčine a maďarčine.  
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Pokus o objektívne meranie pedagogického výkonu učiteľov lekárskych fakult
Hanáček Ján1, Meško Dušan2, Cingel Peter3

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine (SR), Ústav patologickej fyziológie1 
, Klinika telovýchovného lekárstva2 , Ústav informačných technológií3  

Objektívne hodnotenie pracovného výkonu učiteľa lekárskej fakulty (LF) je stále problémom. 
Zvlášť to platí pre hodnotenie pedagogického výkonu (PV). Na Slovensku doteraz nemáme kvalitný 
systém merania a hodnotenia tejto podstatnej súčasti pracovných povinností učiteľa LF. Je známe, 
že vytvoriť takýto systém nie je ľahké, ale je tiež zrejmé, že bez takéhoto systému nedokážeme 
objektívne hodnotiť pedagogický proces (PP), a teda ani ho systematicky zdokonaľovať, ani 
nedokážeme presvedčivo argumentovať pri zdôvodňovaní alokácie materiálnych a personálnych 
zdrojov na jeho zdokonaľovanie a bezproblémový priebeh. Výsledkom môže byť ohrozenie 
výchovnej misie lekárskych fakúlt v blízkej budúcnosti.
V našom príspevku chceme prezentovať niektoré výsledky získané riešením projektu MŠ SR 
KEGA 3/3186/05 „Systém objektívneho hodnotenia pedagogického procesu na slovenských 
lekárskych fakultách“. Môžeme konštatovať, že modifikovaním systému merania pedagogického 
výkonu  publikovaného Nutterom et al (2000) sa nám podarilo vytvoriť systém, ktorý dáva 
reálnu nádej na získanie objektívnych údajov o všetkých druhoch a formách pedagogických 
aktivít uskutočňovaných učiteľmi LF na Slovensku. Ďalším spracovaním týchto údajov je možné 
získať prehľad o PV jednotlivca, pracoviska a celej fakulty, o distribúcii pedagogickej práce do 
jednotlivých študijných programov, do jednotlivých kategórií a foriem pedagogickej práce. Každý 
jednotlivec, každé pracovisko tak môže získať „pedagogické portfólio“, ktoré by malo slúžiť pre 
potreby kariérneho postupu jednotlivca, ako aj na objektívne oceňovanie učiteľov a pracovísk 
za ich pedagogickú prácu. Takto získané informácie by mali byť základnou podmienkou pre 
racionálne riadenie celého PP na LF.
Hlavnými súčasťami navrhnutého systému sú: a) Kompletný zoznam pedagogických kategórií 
a aktivít učiteľov LF, b) Elektronický systém zberu informácií o PP, c) Systém tvorby relatívnych 
hodnôt edukačných jednotiek.
Tento systém bude formou pilotnej štúdie odskúšaný v priebehu zimného semestra akademického 
roka 2008/09 na troch pracoviskách JLF UK v Martine (teoretickom, predklinickom 
a klinickom.

Projekt bol podporený grantom MŠ SR KEGA 3/3186/05 
Nutter D.O. et al: Measuring Faculty Effort and Contribution in Medical Education. Acad Med 
2000; 75: 199-207.  
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Výuka patologické fyziologie na LF UK v Hradci Králové
Kuba M., Borská L., Kubová Z., Kremláček J., Szanyi J., Langrová J., Vít F.
Ústav patologické fyziologie LF UK v Hradci Králové; http://www.lfhk.cuni.cz/patfyz/

Patologická fyziologie bude od nadcházejícího akademického roku vyučována v rámci třetího 
ročníku (paralelně s patologickou anatomií) v rozsahu 160 hodin ve všeobecném lékařství a 120 
hodin u studentů zubního lékařství, s vyrovnaným zastoupením přednášek a praktických cvičení 
nebo seminářů. 
K získání zápočtů je třeba zvládnout několik průběžných testů ke klíčovým tématům (včetně 
popisu EKG), kde při hodnocení je dle hesla „Primum est non nocere“ penalizována více 
špatná odpověď než odpověď chybějící (když nevím, tak raději „na pacienta nesahám“). Další 
podmínkou zápočtu je vypracování a přednesení prezentace na téma jedné z rigorózních otázek, 
výlučně z nejčerstvějších internetových zdrojů. Zkouška obsahuje jednu otázku z obecné a dvě 
ze systematické patofyziologie a nikdy není kratší než 30 minut.
Při výuce je kladen důraz na pochopení základních principů udržení homeostázy a jejího 
porušení v případě selhávání jednotlivých systémů, s důrazem na predikci nejpravděpodobnějších 
příčin smrti a možností jejich řešení. Snažíme se, abychom studenty zbavili tendence stále jen 
mechanicky memorovat fakta (často zbytečně detailní) a u zkoušky se vždy ptáme „jak“ a „proč“. 
U každé primární poruchy funkce dbáme na rozlišení kompenzačních (adaptačních) mechanismů, 
sekundárních komplikací a možných funkčních důsledků obvyklé léčby. Zdůrazňujeme nutnost 
komplexního přístupu k pochopení multifaktoriální etiologie nemocí (včetně psychosomatických 
vztahů). Přesvědčujeme studenty, že dobrá (komplexní) standardní medicína by neměla 
ponechávat prostor pro působení provozovatelů komplementárních (alternativních) metod, 
jejichž eventuální pozitivní výsledky se dají vysvětlit patofyziologicky - většinou na základě 
psychosomatických efektů a není nutné přijímat neprokázané iracionální hypotézy.
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II-6

Škola (simulační) hrou
Kofránek Jiří, Mateják Marek, Matoušek Stanislav, Privitzer Pavol, Stodulka Petr, Tribula 
Martin, Vacek Ondřej, Hlaváček Josef 
Oddělení biokybernetiky a počítačové podpory výuky, Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

Výukové programy se simulačními komponentami nejsou jen multimediální náhradou 
klasických učebnic. Jsou zcela novou výukovou pomůckou, kde nachází své moderní uplatnění 
staré krédo Jana Amose Komenského „Schola Ludus“ (škola hrou), které tento evropský pedagog 
razil již v 17. století. Spojení multimediálního prostředí se simulačními modely studentům 
umožňuje pomocí experimentů se simulačním modelem názorně prozkoumat vykládaný problém 
ve virtuální realitě a přináší tak zcela nové možnosti pro vysvětlování složitých problémů. Jedním 
z projektů, kde chceme využít nové možnosti multimédií a simulačních modelů pro výuku, je 
počítačový Atlas fyziologie a patofyziologie, koncipovaný jako multimediální výuková pomůcka, 
která názornou cestou prostřednictvím Internetu s využitím simulačních modelů by měla pomoci 
vysvětlit funkci jednotlivých fyziologických systémů, příčiny a projevy jejich poruch - viz http://
physiome.cz/atlas. Tvorba moderních výukových aplikací je náročný a komplikovaný projekt, 
vyžadující týmovou spolupráci řady profesí – pedagogů, lékařů, tvůrců simulačních modelů, 
výtvarníků a programátorů. Při tom se využívají nejrůznější nástroje – od softwarových nástrojů 
pro tvorbu simulačních modelů jako Matlab/Simulink nebo Modelica, přes Adobe Flash pro tvorbu 
interaktivních animací, Microsoft Visual Studio .NET pro vytváření uživatelského rozhraní, až 
po nástroje pro publikování na webu včetně Adobe Breeze. Pro usnadnění tvorby simulačních 
výukových modelů autoři vytvořili i některé originální softwarové vývojové nástroje. Autory 
používaná metodologie (od sestavení formalizovaného popisu fyziologické reality až vytváření 
interaktivního výukového softwaru přístupného přes Internet) je stručně popsána v http://www.
physiome.cz/atlas/info/01/index.htm. Projekt atlasu je otevřený – jeho výsledky v českém jazyce 
chceme na internetu volně zpřístupnit všem zájemcům a při jeho vývoji uvítáme spolupráci se 
všemi, kdo se budou chtít podílet na jeho postupném budování.
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II-7

Vzkříšení Guytonova diagramu
Kofránek Jiří, Rusz Jan, Matoušek Stanislav
Oddělení biokybernetiky a počítačové podpory výuky, Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

Před šestatřiceti lety vyšel v časopise Annual Review of Physiology článek (A. C. Guyton,  
Coleman T.A., & Grander H.J.: Circulation: Overall Regulation. Annual Review of Physiology, 
41, 13-41, 1972.), který se svou podobou již na první pohled naprosto vymykal navyklé 
podobě fyziologických článků té doby. Byl uveden rozsáhlým schématem na vlepené příloze. 
Schéma plné čar a propojených prvků na první pohled vzdáleně připomínalo nákres nějakého 
elektrotechnického zařízení. Místo elektronek či jiných elektrotechnických součástek však zde 
byly zobrazeny propojené výpočetní bloky (násobičky, děličky, sumátory, integrátory, funkční 
bloky), které symbolizovaly matematické operace prováděné s fyziologickými veličinami. A.C. 
Guyton se dvěma spoluautory tímto, tehdy naprosto novým, způsobem pomocí matematického 
modelu popisoval fyziologické regulace cirkulačního systému a jeho širší fyziologické souvislosti 
a návaznosti na ostatní subsystémy organismu – ledviny, regulaci objemové a elektrolytové 
rovnováhy aj. Místo vypisování soustavy matematických rovnic se v článku využívalo grafické 
znázornění matematických vztahů. Tato syntaxe umožnila graficky zobrazit souvislosti 
mezi jednotlivými fyziologickými veličinami ve formě propojených bloků reprezentujících 
matematické operace. 
Guytonův model i jeho další modifikace byly původně implementovány ve Fortranu a později  
v jazyce C++. Dnes jsou pro vývoj, ladění a verifikaci simulačních modelů k dispozici 
specializovaná softwarová simulační prostředí. Jedním z nich je např. vývojové prostředí  
Matlab/Simulink od firmy Mathworks, které umožňuje postupně sestavovat simulační model 
z jednotlivých komponent – jakýchsi softwarových simulačních součástek, které se pomocí  
počítačové myši mezi sebou propojují do simulačních sítí. Simulinkové počítací prvky jsou velmi 
podobné prvkům, které pro formalizované vyjádření fyziologických vztahů použil Guyton.  
Rozdíl je jen v jejich grafickém tvaru. Tato podobnost nás inspirovala k tomu, abychom 
prostřednictvím Simulinku vzkřísili starý klasický Guytonův diagram a převedli ho do podoby 
funkčního simulačního modelu. Vnější vzhled  simulinkového modelu jsme se snažili zachovat 
zcela stejný jako v původním grafickém schématu – rozložení, rozmístění vodičů, názvy veličin 
i čísla bloků jsou stejné. 
Simulační vizualizace starého schématu nebyla úplně snadná – v originálním obrázkovém 
schématu modelu jsou totiž chyby, které bylo nutno opravit! V nakresleném obrázku to nevadí, 
pokusíme-li se ho ale oživit v Simulinku, pak model ihned zkolabuje jako celek. Je zajímavé, že 
Guytonův diagram byl jako složitý obrázek mnohokrát přetiskován do nejrůznějších publikací. 
Nikdo ale na chyby neupozornil a nedal si práci tyto chyby odstranit. V době, kdy obrázkové 
schéma vznikalo, ještě neexistovaly kreslicí programy – obrázek vznikal jako složitý výkres – 
a ruční překreslování složitého výkresu nebylo snadné.  Možné je i to, že sami autoři modelu 
opravovat chyby ani příliš nechtěli – kdo si dal práci s analýzou modelu, obrazové „překlepy“ 
odhalil, kdo by chtěl jen tupě opisovat, měl smůlu. Z hlediska funkčnosti to nevadilo, ve své 
době autoři rozesílali i zdrojové texty programů svého modelu v programovacím jazyce Fortran 
– takže pokud někdo chtěl pouze testovat chování modelu, nemusel nic programovat. Podrobný 
popis chyb a jejich oprav a námi vytvořená realizace (opraveného) Guytonova modelu je k 
dispozici ke stažení na adrese www.physiome.cz/guyton. Na této adrese je i naše Simulinková 
realizace mnohem složitější verze modelu Guytona a spol. z pozdějších let. Zároveň je zde i 
velmi podrobný popis všech použitých matematických vztahů se zdůvodněním. 
Spletitá pavučina počítacích bloků Guytonova modelu, implementovaná v prostředí Simulinku, 



16

působí sice svou složitostí na první pohled impozantně, pro využití ve výuce fyziologie na 
lékařských fakultách je ale nevhodná. Model implementovaný ve vývojovém prostředí pro 
simulace je možnou výukovou aplikací pro studenty bioinženýrství, nikoli však pro mediky 
a lékaře. Ti preferují simulátory vyjádřené spíše jako interaktivní animované obrázky 
fyziologického atlasu provázené grafy, schématy a vysvětlujícími texty.
Simulační model je proto pouze teoretickým východiskem k výukovému simulátoru. 
Od simulačního modelu k interaktivnímu výukovému simulátoru je poměrně náročná cesta, 
kterou mohou usnadnit vhodně zvolené vývojové nástroje a odpovídající technologický postup. 
Technologiím tvorby výukových simulátorů, trendům budoucího vývoje, našim zkušenostem i 
záměrům v této oblasti je věnován speciální workshop na této konferenci.
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II-8

Bilanční pojetí acidobazické rovnováhy a jeho využití ve výukových simulátorech
Kofránek Jiří, Matoušek Stanislav, Vacek Ondřej
Oddělení biokybernetiky a počítačové podpory výuky, Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

Klasické pojetí acidobazické rovnováhy dle tzv. „dánské školy“ vychází z předpokladu, že 
celkový součet koncentrací všech nebikarbonátových pufračních bazí a koncentrace bikarbonátu 
nezávisí na parciálním tlaku CO2. Celková koncentrace pufračních bazí (total buffer base – tBB) 
jde proto využít jako míra metabolických poruch ABR, neboť při titraci silnou kyselinou se 
tBB v poměru 1:1 snižuje a při titraci silnou zásadou zvyšuje. Problémem je, že koncentrace 
pufračních bazí závisí i na jiných faktorech, například na množství hemoglobinu, takže i při 
fyziologickém pH 7,4 může tBB mít výrazně odlišné hodnoty u pacientů s odlišnou koncentrací 
hemoglobinu. Siggaard-Andersen se proto rozhodl od celkového množství pufračních bazí 
odečíst koncentraci tzv. normálních pufračních bazí (normal buffer base – normBB), což je 
množství pufračních bazí, které je obsaženo ve vzorku krve (pro danou koncentraci hemoglobinu 
a pro normální hladinu albuminů a fosfátů) při pH 7,4. Výslednou hodnotu nazval exces bazí 
(base excess - BE):  BE=tBB-normBB.  BE tedy udává, kolika mmoly silné kyseliny (v případě 
záporného BE silné zásady) bychom museli vzorek krve titrovat, abychom dosáhli ideálního 
pH 7,4. Siggaard-Andersen však nepočítal s tím, že se mohou měnit i koncentrace ostatních 
nebikarbonátových pufrů, např. albuminů krevní plazmy. Jeho normBB tedy nezahrnuje změny 
koncentrace albuminů a fosfátů a díky tomu je hodnota BE u stavů s nenormální hladinou těchto 
látek nepřesnou mírou acidobazické poruchy. Siggaard-Andersen později publikoval i určité 
korekce pro změny koncentrace plazmatických bílkovin, avšak do rutinní klinické praxe tyto 
korekce příliš nepronikly. Kvůli zmíněným nepřesnostem klasické teorie ABR byly v 80. letech 
hledány nové přístupy k popisu acidobazického statutu krve. 
Nejrozšířenějším se stalo tzv. Stewartovo moderní pojetí acidobazické rovnováhy, později do 
klinické praxe rozpracované Fenclem a dalšími spoluautory. Na rozdíl od Siggaard-Andersena se 
Stewartův popis omezuje pouze na krevní plazmu, je však schopen přesně popsat acidobazické 
poruchy u hypo- a hyperalbuminémie, diluční acidózy i koncentrační alkalózy. Stewartovy 
kalkulace vycházejí z kombinace fyzikálně chemických rovnic. Jejich řešením dostal rovnici, v 
níž koncentrace vodíkových iontů závisí na třech proměnných: 
[H+]=Funkce (pCO2, SID, BUFtot ).
Stewart ponechal pCO2 jako parametr popisující respirační složku acidobazické poruchy, 
metabolickou složku však popisuje dvěma parametry: SID (strong-ion difference) a BufTot (celková 
koncentrace nebikarbonátových pufrů plazmy = Buf- + HBuf ). SID Stewart definuje jako rozdíl 
kladně a záporně nabitých tzv. silných, neboli plně disociovaných, iontů plazmy. Vychází přitom 
z principu elektroneutrality plazmy, podle kterého je tBB plazmy (nikoliv tedy plné krve) číselně 
roven právě SID. Následovníci Stewarta, fascinování tím, že acidobazické parametry - pH (a 
příslušné koncentrace bikarbonátů, karbonátů, nebikarbonátových kyselin) lze vypočítat ze 
třech nezávislých proměnných (pCO2, SID a BUFtot) nezřídka docházejí v jejich interpretaci  
k věcně nesprávným názorům. Nezávislost výchozích proměnných, především SID je při  
výpočtu míněna nikoli v kauzálním, ale v striktně matematickém slova smyslu. Ovšem v klinicko-
fyziologické praxi se na to zapomíná, což často vede k nesprávnému výkladu kauzálního řetězce 
příčin acidobazických poruch.
Námi navržené bilanční pojetí acidobazické rovnováhy vychází z toho, že regulace ABR probíhá 
na třech úrovních – na úrovni pufračních systémů, na úrovni regulace bilance CO2 zajišťované 
respirací a pomocí regulace bilance mezi tvorbou a vylučováním silných kyselin zajišťované 
ledvinami. Pufrační reakce nemění elektroneutralitu a přesun iontů mezi kompartmenty tělních 
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tekutin je vždy elektroneutrální. Přesun vodíkových iontu či bikarbonátu je vždy doprovázen 
přesuny komplementárních iontů. Změny hladin iontů charakterizované změnou SID (dle 
Stewarta) a změny veličin charakterizujících pufrační kapacitu - změnou BB, resp BE (dle 
„dánské školy“) - jsou proto duální projevem jednoho a téhož stavu. 
Náš přístup tak sjednocuje klasické pojetí „dánské školy“ s kvantitativním pojetím Stewarta 
a jeho následovníků a umožnuje kauzálně vysvětlit souvislosti poruch acidobazické a iontové 
rovnováhy. Náš bilanční přístup k modelování acidobazických dějů spolu s nově definovanou sadou 
stavových veličin tvoří logicky konzistentní systém. Jsme schopni popsat, identifikovat a simulovat 
v modelu jak transport krevních plynů, tak širokou škálu poruch acidobazické rovnováhy včetně 
acidobazických poruch při hypo- a hyperalbuminémii, hypo- a hyperfosfatémii, hemodiluci, 
hyperhydrataci, hemokoncentraci, dehydrataci a v situacích s abnormální teplotou krve/těla. 
Podrobnější vysvětlení lze nalézt v http://patf-biokyb.lf1.cuni.cz/wiki/projekty/abr. Bilanční 
pojetí acidobazické rovnováhy umožňuje jednoduše a přitom s dostatečnou přesností vytvářet 
výukové simulátory a model využívat i pro klinickofyziologické výpočty. 
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II-9

Metodologie tvorby webových výukových simulátorů
Kofránek Jiří, Privitzer Pavol, Stodulka Petr, Tribula Martin, Mateják Marek
Oddělení biokybernetiky a počítačové podpory výuky, Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

Při vytváření simulátorů a výukových simulačních her je nutno řešit dva typy problémů:
Tvorba simulačního modelu – vlastní teoretická výzkumná práce, jejímž výsledkem je 
formalizace fyziologických vztahů vyjádřená matematickým modelem. Vzhledem k možnostem 
komerčního využití se struktura rozsáhlých simulačních modelů ne vždy kompletně zveřejňuje 
(rovnice modelu se často stávají technologickým know-how).
Tvorba vlastního webově dostupného multimediálního výukového simulátoru – vývojová 
práce, která navazuje na vytvořené (a verifikované) matematické modely. Vyžaduje skloubit 
nápady a zkušenosti pedagogů, vytvářejících scénář výukového programu, kreativitu výtvarníků, 
vytvářejících interaktivní multimediální komponenty, a úsilí programátorů, kteří „sešijí“ 
výsledné dílo do konečné podoby.
Každý z těchto problémů má svou specifiku a je proto výhodné pro každou etapu použít zcela 
odlišné vývojové nástroje. 
Pro tvorbu simulačních modelů jsme v naší laboratoři sáhli po profesionálních nástrojích 
firmy Mathworks (Matlab, Simulink a příslušné aplikační knihovny) a v poslední době i po 
velmi nadějném simulačním jazyku Modelica, pro nějž dotváříme i některé vlastní komponenty 
vývojového prostředí. Jazyk byl původně vyvinut ve Švédsku a nyní je dostupný jak ve verzi 
open-source (vyvíjené pod záštitou mezinárodní organizace Modelica Association, http://www.
modelica.org/), tak i ve dvou komerčních implementacích – od firmy Dynasim AB (pod názvem 
Dymola) a od firmy MathCore (pod názvem MathModelica). Zásadní inovaci, kterou na rozdíl 
od námi dosud používaného Simulinku Modelica přináší, je tzv. akauzální zápis modelů, kdy 
jednotlivé části modelu popisujeme přímo jako rovnice a nikoli jako algoritmus řešení těchto 
rovnic. 
Vytvoření vlastního simulátoru je spíše vývojářskou prací, při níž využíváme standardní 
vývojová prostředí pro tvorbu softwarových a webových komponent Visual Studio .NET 
a grafické prostředí WPF od firmy Microsoft, prostředí pro tvorbu a vývoj interaktivní grafiky 
od firmy Adobe (Adobe Flash a Adobe Flex). V minulosti jsme výukové simulátory vyvíjeli 
také pomocí nástroje pro vytváření průmyslových aplikací Control Web. 
Jestliže pro tvorbu simulačních modelů a pro vytváření vlastního simulátoru používáme odlišné 
vývojové nástroje, pak musíme zajistit dostatečně flexibilní přenos výsledků z jednoho vývojového 
prostředí do druhého. Tak např. modifikujeme-li simulační model v některém nástroji pro 
tvorbu simulačních modelů, je výhodné zajistit, aby se změny v modelu bez větších potíží mohly 
rychle promítnout do aktualizace těchto změn ve vlastním simulátoru. U jednodušších modelů je 
možné změny ručně přeprogramovat. U složitějších modelů je však pracnost a pravděpodobnost 
zavlečení chyby příliš vysoká. K usnadnění přenosu z jednoho vývojového prostředí do druhého 
je proto vhodné vytvořit si softwarové pomůcky. Pro propojení obou skupin vývojových nástrojů 
jsme proto vyvinuli vlastní softwarové nástroje pro automatizaci přenosu simulačních modelů, 
vytvořených v prostředí Matlab/Simulink do vývojových prostředí Microsoft Visual Studio 
.NET a do Control Web. Nové technologie přinášejí pro tvorbu výukových simulátorů nové 
možnosti i nové výzvy. Jednou z nich je objektový jazyk Modelica, který podle našeho názoru 
podstatným způsobem usnadní modelování tak složitých a komplexních systémů jakými jsou 
fyziologické systémy. Druhou výzvou jsou nové možnosti platformy .NET a WPF. Pro publikaci 
simulačních her využíváme schopnost .NET aplikací běžet přímo v okně webového prohlížeče. 
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Pro bezešvou technologii vytváření výukových simulátorů potřebujeme propojit Modelicu (v 
níž tvoříme simulační model) a prostředí .NET (v němž chceme vytvářet webové simulátory). 
Proto jsme se pustili do ambiciózního úkolu: implementovat Modelicu a vytvořit příslušné 
vývojové prostředí pro tvorbu modelů a simulátorů na platformě .NET. Podrobnosti o tomto 
našem projektu jsou dostupné na adrese  http://patf-biokyb.lf1.cuni.cz/wiki/modelica.net. 
Zdá se, že pomalu končí doba, kdy vytváření výukových programů bylo otázkou entuziasmu 
a píle skupin nadšenců. Tvorba moderních  biomedicínských výukových aplikací je náročný 
a komplikovaný projekt, vyžadující týmovou spolupráci řady profesí – zkušených pedagogů 
vytvářejících základní scénář, tvůrců simulačních modelů, lékařů, výtvarníků a programátorů. 
Aby tato interdisciplinární kolektivní tvorba byla efektivní, je nutno pro každou etapu 
tvorby využívat specifické vývojové nástroje. K ovládnutí těchto nástrojů i vytvoření jejich 
technologického propojení je zapotřebí věnovat značné úsilí, které se ale nakonec vyplatí. 
Budoucnost (a naše další práce) ukáže, zda a jak se tyto nové možnosti uplatní.
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II-10

Výuka patologické fyziologie na 3. Lékařské fakultě University Karlovy
Mareš Jan, Bernášková Klára, Deykun Kateryna, Matějovská Iveta, Pometlová Marie, 
Raška Otakar
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3.LF UK, Praha

Výuka patologické fyziologie je na 3. LF UK probíhá v rámci specifického kurikula. Magisterské 
studium medicíny je rozděleno do tří cyklů po dvou úsecích (ročnících). I. Cyklus, „Základy 
biomedicínské vědy“, odpovídá prvým ročníkům i náplní. Z pohledu patofyziologie jsou podstatné 
dva moduly:  IC – „Biofyzika a informatika“ a hlavně IA – „Struktura a funkce lidského těla“ 
s morfologickými fyziologickými kurzy. Zde je důraz kladen hlavně na časovou integraci výuky 
jednotlivých systémů. Zkouška je na konci druhého ročníku ze všech pěti kurzů dohromady. 
Patologická fyziologie začíná ve třetím ročníku a uzavřena je v ročníku čtvrtém. Vyučována 
je tedy ve druhém cyklu pojmenovaném „Principy klinické medicíny“ ve dvou modulech. 
Modul IIA – Obecné základy klinické medicíny zahrnuje kurzy Geneticky podmíněné poruchy, 
Imunopatologie, Mikrobiologie, Obecná farmakologie, Obecná patologie a Obecná patologická 
fyziologie. V tomto modulu je opět kladen důraz na časové a obsahové provázání výuky. Modul 
je ukončen zkouškou na konci zimního semestru 3. ročníku. Modul IIC, „Klinicko-patologické 
základy medicíny“, má 19 kurzů vedených klinickými pracovníky. Náš ústav fyzicky vyučuje cca 
v polovině z nich. Speciální patofyziologie má být podstatnou součástí každého kurzu. Z velké 
části jsou její výukou pověřováni kliničtí pracovníci. Každý kurz se z rozvrhových důvodů 
opakuje 4x. Do minulého roku byla patofyziologie zkoušena společně s patologickou anatomií. 
Tento model zkoušení byl po několikaletém opakování doveden na přijatelnou úroveň. V tomto 
roce bylo rozhodnuto, že tato zkouška z patologie bude včleněna do společné závěrečné zkoušky 
čtvrtého ročníku, kde budou ověřovány i klinické znalosti a mentální dovednosti. Zkouší se 
na základě tří kasuistik. V komisi jsou přítomni 3 kliničtí pracovníci, patolog a patofyziolog. 
Zatímní zkušenosti bude zapotřebí velmi pečlivě vyhodnotit. Počet studentů se pohybuje do 200 
v ročníku (včetně anglicky hovořících). Velké nároky klade i výuka cca stejného počtu bakalářů 
v pěti různých typech studia. V příštím roce má přibýt ještě studium dentální hygieny.

Podporováno VZ 0021620816
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II-11

Skúsenosti s výučbou patologickej fyziológie v lekárskych a nelekárskych študijných 
programoch na JLF UK v Martine
Péčová Renata, Hanáček Ján, Tatár Miloš
Ústav patologickej fyziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta 
v Martine

V letnom semestri 3. ročníka a v zimnom semestri 4. ročníka sa vyučuje patologická fyziológia 
v odbore všeobecné lekárstvo. Za posledných 5 rokov sme na zvýšenie efektívnosti vyučovacieho 
predmetu postupne zaviedli riešenie problémových otázok na seminároch, virtuálnych pacientov 
a záverečnú prezentáciu jedného z pacientov, ktorého študenti vyšetrujú v rámci stáží z internej 
propedeutiky. Je to prezentácia z pohľadu patofyziológie a teší sa veľkej obľube zo strany 
študentov. Samostatné hodnotenie EKG záznamu a spirogramu je podmienkou k udeleniu 
zápočtu. Možnosť absolvovať časť výučby formou tzv. tutoriálov študenti využívajú menej. 
Cieľom inovácie výučby je nielen zvýšenie jej efektívnosti, ale aj stimulácia k samoštúdiu. 
Skúška z patologickej fyziológie sa skladá z 2 častí – testovej a ústnej. Rozhodujúca je ústna 
časť – úspešnosť časti testovej môže zmeniť celkové hodnotenie. Identické pomienky sú aj pre 
študentov študujúcich v jazyku anglickom. V 5. ročníku sa vyučuje povinne voliteľný predmet 
Klinická patofyziológia. Je to perspektívna forma výučby, ktorá umožňuje spojenie teórie 
s klinikou, vyžaduje však dôslednú prípravu zo strany klinických a pedagogických pracovníkov  
a študentov. V letnom semestri 1. ročníka prebieha výučba integrovaného predmetu Patologická 
anatómia a patologická fyziológia vo všetkých nelekárskych študijných programoch v dennej aj 
externej forme. Nevýhodu umiestnenia predmetu v 1. ročníku sa snažíme preklenúť existenciou 
novej integrovanej učebnice. Semináre sú diferencované pre jednotlivé študijné programy 
(ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, 
fyzioterapia, zubná technika, verejné zdravotníctvo, rádiologická asistencia), prednášky sú 
spoločné. V externej forme nelekárskych študijných programov výučba prebieha vo forme 
prednáškových blokov. Skúška je testovou formou v dennej i externej forme štúdia.
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Praktická výuka patofyziologie na Lékařské fakultě UK v Plzni 
Voller Jaroslav, Vožeh František
Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v  Plzni.  

Patologická fyziologie je nejvýznamnější preklinický a zároveň experimentální obor, je proto 
nutné věnovat jeho výuce na lékařských fakultách náležitou pozornost a to včetně zachování 
experimentálních postupů. Na Lékařské fakultě UK v Plzni je náplní výuky praktických 
cvičení jak teorie (formou užších tématických seminářů před každým praktikem a samostatných 
seminářů k širším celkům), tak i praktické provádění experimentů. Praktickým úlohám je proto 
věnován značný prostor. 
 Studenti provádějí především jednoduchá vyšetření a pozorování na sobě navzájem. Účelem 
je demonstrovat základní fyziologické reakce organismu na nejrůznější podněty a nacvičovat 
základní vyšetřovací metody a jejich hodnocení. 
Mimo to provádějí i experimenty na zvířecích modelech s cílem pochopit základní fyziologické 
a patofyziologické reakce organismu, které není možné demonstrovat na člověku, a dále si 
vyzkoušet základní chirurgické,  anesteziologické, ale i etické  postupy a přístupy.  Studentům 
jsou k dispozici návody ve skriptech a elektronické výukové materiály na webových stránkách 
pracoviště (http://www/lfp.cuni.cz/patofyziologie). Přestože je experiment na zvířeti velice 
důležitou součástí přípravy na budoucí povolání lékaře, je v současnosti trend tyto pokusy 
redukovat a nahrazovat jinými metodami, například semináři či počítačovými modely. Z tohoto 
důvodu jsou postupně všechny experimentální úlohy na zvířatech filmovány, aby tyto záznamy 
sloužily  pro doplnění teoretického výkladu v době, kdy pokusy na zvířeti budou z praktické 
výuky na LF případně zcela vyřazeny.
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III-1

SÉRIOVÁ ANALÝZA KMEŇOVÝCH AUDITÓRNYCH ODPOVEDÍ POČAS 
AKÚTNEHO RESPIRAČNÉHO ZLYHANIA A OBNOVE DÝCHANIA 
NAZOFARYNGEÁLNOU STIMULÁCIOU
Beňačka, R.1 Tomori, Z.2

1) Ústav patologickej fyziológie a 2) Ústav fyziológie, Lekárska fakulta UPJŠ Košice, 
Slovensko

Úvod
Hodnotenie kmeňových auditórnych evokovaných potenciálov (BAEP) sa stalo po uplynulé 
desaťročia etablovanou súčasťou batérie neinvazívnych elektrofyziologických testov pri 
topickej diagnostike poškodenia sluchu, ale aj hodnotení závažnosti lézií na úrovni mozgového 
kmeňa (Ferbert a spol. 1990) a ako jedno z kritérií pre posúdenie mozgovej smrti (Machado 
a spol. 1991, Facco a spol 2002). Je známe že pri perakútnej anoxickej hypoxii alebo mozgovej 
ischémii môže dochádzať k reverzibilnému zlyhaniu dýchania za podmienok, keď je aktivita 
iných kmeňových ale i kortikálnych štruktúr zachovaná. Táto vulnerabilita môže vyplývať zo 
špecifických vlastností a synaptických vzťahov v respiračnej neuronálnej sieti participujúcej na 
tvorbe i tvarovaní respiračného rytmu i vzoru (Duffin 2004). 
Mechanická, elektrická stimuláciou sliznice nazofaryngu vyvoláva u viacerých cicavcov tzv. 
gaspu podobný aspiračný reflex, ktorý intenzitou a náborom neuromuskulárnych jednotiek 
predstavuje jednu z najintenzívnejších inspiračných reakcií (Beňačka a Tomori 1995, 1997). 
Reflex je sprevádzaný sympatikovou reakciou s rýchlou cirkulačnou odozvou, ktorá sa zachováva, 
podobne ako jeho respiračná zložka aj po zlyhaní fázického dýchania v priebehu hypoxickej 
kómy (Tomori a spol. 1998). Kontinuálne monitorovanie sériových záznamov BAEP v priebehu 
hypoxického apnoe a následnej resuscitácii môže poskytnúť referenčné dáta vo vzťahu k úrovni 
excitability v mozgovom kmeni (Bertrand a spol. 1987). Cieľom prezentovanej práce bolo zistiť 
dynamiku vývoja zmien BAEP počas akútneho hypoxického respiračného zlyhania a počas 
cirkulačnej a respiračnej obnovy navodenej nazofaryngeálnou stimuláciou. 

Materiál a metodika
Práca referuje výsledky 31 testov akútneho respiračného zlyhania u 20 dospelých anestézovaných 
mačiek (pentobarbital mg.kg-1, i.p.; suppl. 8 mg.kg-1) s požitím N2- hypoxie (PETO2 < 10 mmHg)  
a variabilnej FICO2 0- 1% modelujúc hypokapnický (Hy) (PaCO2< 25 mmHg), izokapnický (Iso)
(PaCO2 ~ 35-45 mmHg) a hyperkapnický (HR) (PaCO2 50 - 65 mmHg) priebeh. Kontinuálne 
boli registrované prietokové a objemové respiračné parametre (VT,VE) event. EMG diafragmy, 
hodnoty srdcovej frekvencie (FS), arteriálneho tlaku krvi (STK, stredný tlak), PETCO2, PETO2 
, bifrontálne a bioccipitálne EEG a BAEP. V intervaloch boli zbierané vzorky pre analýzu pH 
a krvných plynov. Kmeňové sluchové evokované potenciály blízkeho poľa (BAEP) boli vyvolané 
pravouhlými zvukovými klikmi alternujúcej polarity (200 µs, frekvencia 20-25 Hz, 90 dB 
NHL) a registrované s aktívnou elektródou na vertexe a referenčným zvodom v nazálnej kosti. 
Signál z vysokoimpedančnej sondy (10 GΩ) bol zosilnený (~104), analógovo filtrovaný (12 dB 
/ oktávu; 100-3000 Hz), digitálne vzorkovaný (20 000 vzoriek/ s, 50 µs na vzorku) a pohyblivo 
spriemerovaný v úsekoch 12,8 ms (256 vzoriek na úsek). Kontrolné spriemerovania (3 min interval, 
2000 -3000 odpovedí)  pred hypoxiou slúžili po následnej spektrálnej analýze pre digitálne 
odfiltrovanie šumu. Sériové záznamy počas testov boli spriemerované z 500 odpovedí dĺžky 
12,8 ms v úsekoch trvajúcich 20 s a spracované "a posteriori" na základe spektrálnej analýzy. Vo 
vertexových záznamoch monoaurálnych far-field BAEP sme identifikovali 5- 6 pozitívnych (P1 
- P6) a 4-5 negatívnych vĺn (N1 - N5), ktoré popísali i iní (napr. Achor a Starr, 1980). Kmeňové 
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segmenty ktoré ich tvoria zahŕňajú sumačné potenciály z pre- a kochleárnych štruktúr, nucl. 
olivalis sup. a trapzoideus (P2-P5) vrátane štruktúr rostrálneho kmeňa zahrnutých do volumovej 
kondukcie (Melcher et al. 1996) (Obr.1). Dáta sú uvádzané ako M±SD. Štatistické rozdiely boli 
považované za signifikantné ak P< 0,05 s použitím Wilcoxonovho testu resp. ANOVA.

Výsledky 
Sériová analýza BAEP v predapnoickej fáze  
Zmeny, ku ktorým dochádzalo počas predapnoickej fázy 12 Hy, 10 Iso a 9 Hr  hypoxie sme 
hodnotili z 31 záznamov BAEP. Pozorovali sme 2 vzory vývoja: 1) V 39% testov (n=12/31) zvlášť 
pri Hy – hypoxiách (n=7/12) oproti No (n=4/10) a Hr (n=2/9) sme získali obraz charakteristický 
postupným poklesom amplitúdy a nárast latencie od vĺn s vyššou latenciou ku vlnám nižšej 
latencie (od P6 po N2).  U vlny P4 bol oproti kontrole pri nástupe apnoe pokles amplitúdy o 
36,5±12,2% (P<0,05) a predĺženie vrcholovej latencie o 0,78±0,12 ms (P<0,05) (n=12). (Obr.1A). 
Prechodne sa pozoroval nárast amplitúdy a skrátenie latencie od P1 po N3 (+19,1±7,4% resp. 
-0,28±0,08 ms). Vo väčšine testov (61 %; n=19/31), zvlášť pri udržiavanom CO2 (Iso- n=6/10 
a Hr-hypoxia n=7/9) bol prítomný súbežný útlm väčšiny komponentov BAEP mimo vĺn P1N1 
(Obr.1B). U vlny P4 - pri vzniku apnoe dosahoval pokles amplitúdy 45,6±11,2% (P<0,05) a nárast 
vrcholovej latencie o 0,86±0,14 ms (P<0,05) (n=17). V čase nástupu apnoe bola vo všetkých 
testoch bez rozdielu aktuálnej hodnoty PETCO2 zachovaná EEG aktivita s rôznym stupňom 
útlmu, v záznamoch BAEP perzistovali všetky komponenty. STK a SF dosahovali v celom 
súbore 96±17 mmHg a 86±15 c.min-1 a s výnimkou Hr - hypoxie sa systematicky nelíšili od 
kontrolných hodnôt pred hypoxiou.
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Dynamika zmien BAEP po respiračnej resuscitácii nazofaryngeálnou stimuláciou
V apnoickom štádiu 6 Hy, 7 Iso a 6 Hr - hypoxických testov boli BAEP použité ako jeden 
z indikátorov úrovne kmeňovej excitability pri kardio-respiračnej obnove mechanickým 
dráždením nazofaryngu cez faryngostómiu. Stimulácia sa robila variabilne cca. 1-2 min po 
nástupe apnoe orientujúc sa podľa rýchlosti útlmu v natívnom EEG a podľa stupňa mydriázy. 
STK a FS pri stimulácii dosahovali v priemere 58,2±7,2 mmHg a 46,6±6,2 c.min-1 (n=19). 
V úspešných prípadoch sa pri dráždení objavil tzv. aspiračný reflex (AR; trvanie 193,4±19,5 ms, 
max. inspir. prietok 354,7±16,2 ml.s-1) nasledovaný po 3-5 s cirkulačnou odozvou s nárastom 
SF a TK. S latenciou 15,3±3,9 s po AR sme pozorovali obnovenie aktivity v EEG záznamoch. 
V rozsahu 37- 63 s po vyvolaní AR sa objavovalo spontánne dýchanie (STK 118,4±11,1 mmHg a 
SF 72,7±14,3 c.min-1). K úplnej normalizácii hladiny krvných plynov a acidobázickej rovnováhy 
dochádzalo 2-4 min po obnove dýchania.
(A) V polovici testov (3 Hy, 3 Iso a 5 Hr - hypoxií) sa vyskytovali pri úspešnom obnovení 
dýchania v BAEP komponenty P1 – P4. AR bol vyvolaný 78,4±5,2 s po začiatku apnoe pri SF 
48±14 c.min-1 a STK 65±12 mmHg. Oproti kontrolným záznamom bola amplitúda vĺn P4, N3, 
P3, N2 významne znížená (∆71,2±9,1%, 61,2±11,3%, 59,2±7,3%, 78,2±9,4% P<0,01). Vrcholová 
latencia narastala v rozsahu 0,17 – 0,42 ms. Pri hodnotení zmien v amplitúde a latencii vĺn P1 
resp. N1 sa nezistili systematické zmeny. 
(B) V 6 testoch  (2 Hy, 3 Iso, 1 Hr - hypoxia) sa v čase úspešnej aplikácie AR vyskytovali v zázname 
vlny P1-P2 a náznaky N2 a P3 (Obr.2). AR sa aplikoval v tejto skupine testov približne 1,5-2 
min po nástupe apnoe (98,6±6,8 s), pri počínajúcom izoelektrickom charaktere EEG záznamu 
a pri poklese STK na 42,2±6,7 mmHg. Pokles amplitúdy a nárast vrcholovej latencie P3 i N2 
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dosahoval -85,4±6,2% a +0,44±0,09 ms, resp. - 84,3±3,2% (P<0,001).  Pozorovala sa disociácia 
vlny P2 s poklesom vrcholovej amplitúdy (∆ 62,2±9,2%, P<0,01) 
a nárast vrcholovej latencie (o 0,24±0,09 ms , P<0,05). (C) V 2 Iso- hypoxiách bola nazofaryngeálna 
stimulácia úspešná v čase keď v zázname BAEP perzistovala vlna P1 a naznačené N1 a P2. U 
vlny P1 sme zistili nesignifikatnú zmenu amplitúdy a predĺženie jej vrcholovej latencie o 0,11ms. 
U vlny N1 a P2 sa zistil pokles amplitúdy o 83,3% a 81,4% (P<0,001) a predĺženie vrcholovej 
latencie o 0,36 ms.
Diskusia
Pri vyhodnotení záznamov BAEP sme zistili podobnú štruktúru a porovnateľné hodnoty 
amplitúd i vrcholových latencií komponentov, aké boli popísané u rôznych cicavcov pri štúdiu 
ich genézy (Achor a Starr 1980, Melcher a spol. 1996, Fontanarosa a spol. 2004). Vývoj počas 
hyperventilačnej fázy hypoxie odhalil 2 odlišné vzory vývoja. Jeden poukazovať na výraznejší 
rostro-kaudálny postup hypoxického útlmu smerom od talamu k jednotlivým štruktúram 
mostu ako u človeka (Garcia-Larrea a spol. 1987). Simultánny pokles všetkých intrakraniálne 
tvorených vĺn môže poukazovať na hypoxické zmeny v celom vertebrobazilárnom povodí, 
ktoré u mačky zásobuje dominantne i vyššie mozgové štruktúry (Sohmer a spol. 1983). Pri 
nástupe apnoe bola zachovaná väčšina včasných komponent BAEP. Následný apnoický útlm 
svojou dynamikou korešpondoval s nastupujúcou  hypotenziou.V záznamoch BAEP sme počas 
úspešnej resuscitácie dýchania pozorovali pretrvávanie prvých dvoch komponent, čo poukazuje 
na skutočnosť, že stimulácia nazaofaryngu je účinná aj pri postupe hypoxického útlmu na 
úroveň ponto-bulbárneho rozhrania (Machado a spol. 1991). Tento obraz, avšak s dlhším 
trvaním zodpovedá nálezom pozorovaným počas hypoxickej kómy u ľudí (Facco a spol 2002). 
Vyvolateľnosť primárnej respiračnej odpovede pri dráždení nazofaryngu, t.j. aspiračného reflexu, 
je nevyhnutná pre celý proces obnovy dýchania, cirkulácie i mozgovej činnosti. . Cirkulačnú 
reakciu možno len ojedinele vyvolať aj bez respiračnej odpovede, nevedie však k revitalizácii 
mozgovej aktivity ani k obnoveniu dýchania. Tieto poznatky naznačujú, že resuscitačný účinok 
nazofaryngeálnej stimulácie je podmienený zachovanou excitabilitou bulbárnych respiračných 
centier a ich aferentnou aktiváciou z nazofaryngeálnych aferentov alebo vplyvom na bulbo-
pontínne tegmentálne štruktúry, ktoré  následne aktivujú okruhy zodpovedné za respiračnú a 
vazopresorickú reguláciu (Jakuš a spol. 2004).
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III-2

KARDIO-RESPIRAČNÁ RESUSCITÁCIA TRIGEMINOVOU STIMULÁCIOU 
PO PERAKÚTNEJ HYPOXII: KONTINUÁLNE HODNOTENIE MSEP
Beňačka, R.1 Tomori, Z. 2

1) Ústav Patologickej fyziológie a 2) Ústav fyziologie, Lekárska fakulta UPJŠ Košice

Úvod
Z experimentálnych i klinických prác je známe, že pri systémovom hypoxii, kolapse alebo 
globálnych hypoxicko-ischemických mozgových inzultoch môže dochádzať k náhlemu útlmu 
respirácie v čase keď je aktivita v iných kmeňových štruktúrach zachovaná. Hypoxické 
zlyhanie dýchania i následný cirkulačný útlm sú do značnej miery reverzibilné a obe vitálne 
funkcie možno reaktivovať stimulmi z branchiogénnej oblasti (Tomori a spol. 2000). Oblasť 
nazálneho filtra (aferentná oblasť n.infraorbitalis) patrí medzi vôbec najúčinnejšie akupunktúrne 
body (GV26) s resuscitačným efektom. Rogers a spol. (1999) zhromaždili vyše 130 citácií o 
účinnosti stimulácie tejto oblasti pri respiračnom a cirkulačnom zlyhaní (predávkovanie 
anestézie, hypoxia, asfyxia, šok) v experimentálnych prácach i  kazuistikách z veterinárnej i 
humánnej medicíny. Protrahovaná stimulácia tejto oblasti počas apnoe umožňuje udržanie 
systémového tlaku krvi a navodením gaspu-podobných inspírií vedie k obnoveniu dýchania 
i po  niekoľkých minútach (Beňačka a Tomori 1999). Kontinuálne sériové monitorovanie MSEP 
(somatosenzorické evokované potenciály vyvolané dráždením n. medianus) patria k etablovaným 
metódam využívaným pri diagnostike lokálnych resp. difúznych poškodení mozgu (Sato a spol. 
1984, Wagner 1991) i pri kriteriálnom posúdení nástupu mozgovej smrti (Buchner a spol. 1988, 
Facco a spol. 2002). Pokým väčšina predošlých experimentálnych štúdií MSEP pri hypoxicko-
ischemických inzultoch sa skôr venovala prierezovému hodnoteniu (Meyer a spol 1985, Walser 
a spol. 1985) dynamika reverzibilných zmien pri perakútnom respiračnom zlyhaní neboli 
podrobnejšie popísané. Cieľom tohto štúdia bolo zistiť popísať vývoj zmien v kortikálnych 
i kmeňových komponentoch MSEP počas anoxickej hypoxie, apnoe a resuscitačného efektu 
nazolabiálnej stimulácie.

Materiál a metodika
Práca uvádza sumárne výsledky z 19 testov akútnej hypoxie u 16 anestézovaných mačiek 
(pentobarbital mg.kg-1, i.p.; suppl. 8 mg.kg-1) s požitím N2 hypoxie (PETO2 < 10 mmHg)  
a variabilnej FICO2 0- 1% modelujúc hypokapnický (Hy) (PaCO2< 25 mmHg), izokapnický 
(Iso)(PaCO2 ~ 35-45 mmHg) a hyperkapnický (HR) (PaCO2 50 - 65 mmHg) priebeh hypoxie. 
Kontinuálne boli registrované prietokové a objemové respiračné parametre, hodnoty srdcovej 
frekvencie (FS), arteriálneho tlaku krvi (STK, stredný tlak), PETCO2, PETO2, bifrontálne EEG. 
MSEP boli snímané z aktívnej elektródy umiestnenej nad kontralaterálnou somatosenzorickou 
kôrou, v projekčnej oblasti hornej končatiny (referenčná elektróda umiestnená v nazálnej kosti). 
Po predzosilnení (10 000x) a zosilnení (200x), bol signál následne analógovo filtrovaný (3-3 000 
Hz) Natívny signál bol ďalej ovzorkovaný (20 000 vzoriek/ s) a následne bol spriemerovaný 
on-line v 51,2 ms úsekoch (1024 bodov na záznam MSEP). Kontrolné – referenčné záznamy 
boli zhromaždené z 2-3 min trvajúceho intervalu pred hypoxickými testami vytvorili metódou 
pohyblivého spriemerovania (3000 odpovedí pre MSEP). Počas hypoxie boli záznamy MSEP 
spriemerované z 300 odpovedí dĺžky v 20 s trvajúcich úsekoch. V zázname MSEP sme pozorovali 
4 komponenty (I-IV) tzv. ďalekého poľa (far field), tvorené pozdĺž somatosenzorickej dráhy 
v mieche a mozgovom kmeni a 4 komponenty tzv. blízkeho poľa (near field) - pozitívne vlny P1 
a P2 a negatívne vlny N1 a N2 generované prevažne v thalamo-kortikálnych okruhoch (Dong 
a spol. 1982).(Obr.1A). Komponenty I-IV a prvá kortikálna vlna P1 v časovej škále do 10-11 ms 
vytvárali komplex pozitívnych vĺn. Hodnotené boli amplitúda, latencia nástupu deflexie i vrcholu 
vĺn. Dáta sú uvádzané ako M±SD. Štatistické rozdiely boli považované za signifikantné ak P< 
0,05 použitím Wilcoxonovho testu resp. ANOVA.
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Výsledky
Sériová analýza MSEP v predapnoickej fáze perakútnej hypoxie
MSEP počas predapnoickej fázy hypoxie boli hodnotené u 19 testov (7 Hy, 6 Iso a 6 Hr). U Hy-
hypoxie (n=5/7) a niektorých Iso-hypoxie (n=3/6) dochádzalo v predapnoickom priebehu hypoxie 
k prechodnej aktivácii s malým nárastom amplitúdy o skrátením latencie vĺn blízkeho poľa P2 
– N2 (∆4,6±1,22 ms, P<0,05) event. vĺn II a III. (Obr. 1B) Počas nástupu apnoe sa nepozorovali 
výraznejšie zmeny amplitúdy alebo latencie vrcholov subkortikálnych vĺn ďalekého poľa. 
V priebehu Hr-hypoxie (n=5/6) bol pozorovaný skôr kontinuálny útlm s poklesom amplitúdy 
(∆ 36,4±7,2%) a nárastom latencie vĺn blízkeho poľa P1-N2(∆ 4,23±2,11 ms, P<0,01) a po ňom 
poklesom amplitúdy a nárastom latencie vĺn III a IV komplexu ďalekého poľa (∆ 24,4±4,2% resp. 
∆ 2,86±1.86 ms pri nástupe apnoe, P<0,05).  Priebeh 2 Hy  a 3 Iso – hypoxií kombinoval do určitej 
miery obidve predchádzajúce tendencie. Bez evidentných zmien amplitúdy a latencie vrcholov 
vĺn subkortikálneho komplexu dochádzalo k útlmu amplitúdy (∆25,7±5,1%) a oneskoreniu vĺn (∆ 
3,76±1, 18 ms) blízkeho poľa P1 a N1 i vĺn P2 a N2 ( ∆31,5±13% a ∆ 4,78±2,1 ms, P<0,01). V 84% 
hypoxických testov (n=16/19) sa pri vzniku apnoe zachovávali všetky vlny blízkeho i ďalekého 
poľa. 

Sériová analýza MSEP počas apnoe a pri obnovení dýchania nazofaciálnou stimuláciou 
V priebehu 40-60 s po nástupe apnoe, s postupom cirkulačného zlyhávania s prehlbujúcou 
sa bradykardiou a hypotenziou  zanikajú kortikálne komponenty MSEP (Obr.1D), v zázname 
perzistujú 3 vlny: 2 vlny s latenciami far-field komplexu (do 10 ms), a jedna s latenciou v rozsahu 
vĺn near-field (15,38±3,22 ms) (zrejme sumačný potenciál vĺn IV, P1 a N1). V dobe 60-80s po 
nástupe apnoe perzistujú 2 vlny far-field komplexu PI a PII, u druhej sa vrcholová latencia 
postupne predlžovala. Resuscitáciu stimuláciou v dolnej tretine nazálneho filtra (trvanie 30-40 
s ) sme robili mechanicky, rotačnými a bodavými pohybmi, pomocou tenkých akupunktúrnych 
ihiel 80-200 s po nástupe apnoe v závislosti na cirkulačných pomeroch a aktivite EEG. V 5 
testoch (3 Hr a 2 Iso) s úspešnou resuscitáciou dýchania začalo 137,4±9,3 s po nástupe apnoe, 
pri STK 14,2±4,1 mmHg a EEG zázname s ojedinelými výbojmi na izoelektrickom pozadí. 
V MSEP perzistovali vlny PI (7,45±1,26 ms; 1,11±0,04 µV) a PII (9,54±1,76 ms, 1,36±0,42µV; 
pomer amplitúdy PII/PI=1,68). V 2 prípadoch (1Iso a 1 Hy)
sa začalo so stimuláciou 172,5±7,2 s po začiatku apnoe pri začiatku cirkulačného zlyhania 
(asystólia). V MSEP perzistovala nezmenená vlna PI (7,69±0,46 ms;. 0,84±0,03 µV) a rezíduum 
vlny PII (11,09±0,23 ms; 0,74±0,07 µV; pomer PII/PI = 1,024). V prípadoch neúspešnej resuscitácie 
sme použili riadnu kardiopulmonálnu resuscitáciu.

Diskusia
Prezentovaná práca ukázala, že v čase nástupu apnoe pri anoxickej hypoxii  je štruktúra MSEP 
prakticky zachovaná, a to nielen u komponentov o ktorých je známe, že sú tvorené v kaudálnej 
časti mozgového kmeňa podobne ako respiračný generátor (Rekling a Feldman 1998) ale aj 
vĺn tvorených v thalamo-kortikálnych okruhoch (Dong a spol. 1982). Rozdiely v hladine CO2 
ovplyvňovali priebeh MSEP počas hypoxickej hyperventilácie. Pri poikilokapnickom vývoji 
(hypokapnii) dochádzalo prechodne k miernej aktivácii so zvýšením amplitúdy a skrátením 
latencie vĺn, pri hyperkapnii predominoval kontinuálny útlm. 
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K  rýchlej deteriorácii kortikálnych vĺn MSEP spolu s útlmom v EEG dochádza 20-40 s po vzniku 
apnoe s nástupom a prehlbovaním apnoickej hypotenzie a tým i mozgovej perfúzie. Na koreláciu 
medzi intenzitou útlmu v kortikálnych komponentoch SEP a stupňom hypoxie, cirkulačných a 
metabolických  zmien v mozgu, vrátane excitability polysynaptických dráh poukázali viaceré 
staršie práce (Sato a spol. 1984, Meyer a spol. 1985, McPherson a spol. 1986). Rýchlosť útlmu, ako 
ukazujú výsledky, je však  zjavne rýchlejší a výraznejší - dotýka sa i kmeňovo-generovaných 
komponentov, takže v priebehu 40-60 s perzistujú v zázname 1-2 komponenty krátkeho poľa, obraz 
pozorovaný pri komatóznych stavoch (Walser a spol. 1985), léziách rostrálnych častí predĺženej 
miechy (Buchner a spol. 1988, Restuccia a spol. 1995, Wagner 1996) a  pri pretrvávajúcom zázname 
pri definícii mozgovej smrti  (Facco a spol. 2002). Praktickým záverom je, že podobný stupeň útlmu 
môže byť reverzibilný a s podobnou rýchlosťou ako útlm vzniká dochádza k obnoveniu kmeňových 
i kortikálnych vĺn k čomu postačuje reexcitácia neuraxis z vhodného aferentného  zdroja - napr. 
trigeminových aferentov použitím nazolabiálnej stimulácie (Jannsens a spol. 1979).  Resuscitačný 
účinok stimulácie nazálneho filtra (bodu GV26) v aferentnej zóne n. infraorbitalis (Lu a Liu 1988) 
u zvierat i ľudí overilo viacero autorov, a to aj v dlhšom časovom odstupe po kardiorespiračnom 
zlyhaní počas ischemicko-anoxickej kómy (Rogers a spol. 1999). Existuje len málo podrobnejších 
štúdií o jeho efektivite a mechanizmoch účinku v kontrolovaných podmienkach (Huang a spol. 
1988, Beňačka a Tomori 1999). Štúdia naznačuje, že i kratšie trvajúca stimulácia (30s), vedie počas 
hypoxického apnoe trvajúceho 2-3 min k nárastu systémového tlaku krvi, obnoveniu respirácie 
gaspovým mechanizmu a to i v prípadoch s izoelektrickým záznamom EEG, strácaním pupilárneho 
reflexu, absenciou kortikálnych evokovaných odpovedí a deterioráciou subkortikálnych vĺn MSEP 
generovaných v kmeni. 
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III-3

AKÚTNE PRERUŠENIE  TACHYARYTMIE AVNRT VALSALVOVÝM  
MANÉVROM A OBMEDZENOU CHLADOVOU FACIÁLNOU IMERZIOU
Beňačka R.1, Sedláková E.1, Lukačínová A.2, Sedlák J.3

1)Ústav Patologickej fyziológie, 2) Ústav fyziológie, Lekárska fakulta, Univerzita P.J. Šafárika, 
Košice, 3) Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice, Slovensko 

Úvod
Valsalvov manéver (VM) i chladová imerzia tváre (CFI) ako jedna z variant trigeminokardiálnych 
reflexov sa vyznačujú výrazným vagotonickým bradykardickým účinkom. Oba tieto manévre 
našli rutínne uplatnenie v diagnostike cirkulačných dyasautonómií (Heath a Downey 1990), 
ale aj ako aj súčasť batérie bradykardických manévrov využívaných pri akútnom prerušení 
paroxyzmálnych supraventrikulárnych tachyarytmií (PSVT) (Waxman a spol. 1980, Blomström-
Lundqvist a spol. 2003). VM sa považuje za najúčinnejší vagový manéver pri prerušení PSVT 
najmä u dospelých (Mangrum a DiMarco 2002) a mechanizmy jeho účinku boli popísané (Waxman 
a spol 1980, Wen a spol. 1998). Referencie o účinkoch CFI sú skôr kazuistické a metodologicky 
nejednotné (Wen a spol. 1998). V kombinácii s masážou karotického sínusu (CSM) a dychovými 
manévrami sa CFI odporúča ako metóda prerušenia PSVT u detí (Blomström-Lundqvist 
a spol. 2003). Cieľom tejto práce bolo porovnať účinnosť CFI a VM pri konverzii elektricky 
a farmakologicky navodenej tachyarytmie do nomotopného rytmu (NR) u dospelých pacientov 
s atrioventrikulárnou nodálnou reentry tachykardiou (AVNRT), ktorá patrí medzi najčastejšie 
formy PSVT.

Metodika
Štúdia zahŕňa 9 dospelých pacientov (21-47 r., 2 mužov, 5 žien) s diagnostikovanou AVNRT  
bez pridruženej organického srdcovej lézie, alebo autonómnej dysfunkcie, ktorí boli prijatí pre 
rádiofrekvenčnú abláciu arytmogénneho ložiska. Pacienti podstúpili pred samotným testovaním 
rutínnu prípravu na katétrizačnú abláciu vrátane umiestnenia intrakardiálnych elektród pod 
skiagrafickou kontrolou. Elektrokardiogfická aktivita (EKG) bola snímaná z intrakardiálnych 
zvodov - RVA (right ventricular apex), CS (coronary sinus), HRA (high right atrium), HIS 
(Hissov zväzok) i štandadných povrchových elektród. Zaznamenávala sa frekvencia srdca 
(FS), neinvazívne sa meral arteriálny tlak krvi (TK) a oximetria. Stabilná tachyarytmia, 
trvajúca bez spontánnej regresie aspoň 15-20 minút bola navodená elektrickými impulzmi (8 
sálv s trvaním 1ms; 400-600 ms perióda stimulácie a intenzitou 2-4mA) cez intrakardiálne 
katétrizačne zavedené elektródy do pravej predsiene (UHS 20, Biotronic) alebo nadprahovou 
dávkou izoprenalínu (1-5µg/min, i.v., Isoprel, Abbot). Priemerná hodnota srdcovej frekvencie 
meraná 2-3 min po indukcii bola v priemere 177±12 c.min-1 (n=11) Uskutočnených bolo celkove 
24 manévrov v 7-15 min intervaloch: 1. masáž karotického sínusu (CSM) v trvaní 10s;  2. VM 
vyvolaný úsilným exspíriom pri uzatvorení hrtana a úst po dobu 20s (uzáverový tlak ~ 35 
mm Hg), 3. CFI navodená perinazálnou a frontálnou aplikáciou chladných vlhkých gélových 
aplikátorov po dobu 30 s (teplota 5-10 °C), 4. kombinácia CFI (30s)+VM (20s). Výsledky sú 
udávané ako M±SD. Ako signifikantné boli považované rozdiely cestou Wilcoxonovho testu 
resp. ANOVA ak P< 0,05.

Výsledky
Účinkom bradykardických manévrov sa frekvencia srdca (FS) znížila z 182±10 c.min-1  v priemere 
o 43,3±12,2 c.min-1. Z hľadiska času nástupu u VM v priebehu 20-40 s po začiatku (maximum 
38,8±6,3 s), počas CFI dochádzalo k poklesu FS v rozsahu 15-30 s (maximum  47,2±7,1 s) pri 
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VM + CFI v rozsahu . K signifikantnému bradykardickému účinku však dochádzalo v prípadoch 
bez úspečnej konverzie rytmu len pri aplikácii CFI (Obr.1).
 K obnoveniu NR došlo v 9 testoch. Ani v jednom prípade po CSM. U každého pacienta 
bol účinný vždy len jeden testov, ak bol účinný CFI alebo VM, konverzia nemusela nastať 
po ich kombinácii. Porovnávaná bola rýchlosť objavenia sa konverzie po začiatku stimulácie, 
ako aj účinnosť efektu meraná rozdielom v FS a TK (Obr.1). Celkový pokles FS pri konverzii 
dosiahol ∆ 68±11 c.min-1, zmeny TK boli nesignifikantné. Ku konverzii pomocou VM (n= 3) 
došlo po 15±7s (8-23s). V prípade neúspešného VM sa v 3 prípadoch konverzia objavila po 
aplikácii CFI v priebehu 26,2±11,3s (9-26s),  v 3 prípadoch neúspešnej VM a CFI došlo ku 
konverzii po aplikácii VM+CFI, kedy sa NR sa objavil v priebehu 24,2 ± 4,8 s. Pokles FS bol 
najvýraznejší pri konverzii VM+CFI Δ 83,2±12,3 c.min-1 oproti VM Δ57,2± 9,2 c.min-1 a CFI 
Δ 68,2±8,3 c.min-1 (P<0,05). Systematické rozdiely medzi trvaním tachyarytmického cyklu pri 
úspešných a neúspešných konverziách arytmií neboli zistené, podobne medzi hodnotami TK 
(Obr.1). Konverzia bola všeobecne účinnejšia, ak tachyarytmia nebola indukovaná (udržiavaná) 
farmakologicky (n= 6 vs. 3). Konverzia po podaní sympatikomimetika sa objavila po VM (n=2) 
a CFI (n=1). 
Spôsob ukončenie tachyarytmie bol sledovaný u 4 pacientov v 5 prípadoch (3 CFI a  2VM). 
V 3 testoch dochádzalo k zrušeniu reentry okruhu blokádou anterográdneho ramena (pomalou 
dráhou) (2 CFI a 1 VM ),  v 2 testoch retrográdnou blokádou (rýchlou dráhou) (1CFI, 1 VM). 
Konverzia tachyarytmie do NR bola sprevádzaná prechodnými supraventrikulárnymi alebo 

ventrikulárnymi extrasystóliami (trvanie 3-8 s), resp. krátkou stratou rytmu (3-7s) (Obr.1). 
Obr.1. Konverzia AVNRT do sínusového rytmu Valsalvovým manévrom a chladovou faciálnou 
imerziou. Hodnoty srdcovej  frekvencie (FS, c.min-1) a tlaku krvi (mmHg) pri konverzii  
navodenej elektrickou stimuláciou (EL) a isoprenalínom (ISO) (hore). Krátka epizóda straty 
rytmu ( vľavo dole) a ventrikulárnej extrasystólie pri konverzii (vpravo dole).
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Diskusia
Pomerne malú účinnosť CSM pri konverzii PSVT  popísali predtým Wen a spol. 1980). Na rozdiel 
od predošlých prác (Waxman a spol. 1980, Wen a spol. 1998), sme zistili, že FCI, pri použitej 
minimálnej stimulácii bol rovnako účinný pri konverzii rytmu ako Valsalvov manéver. Naviac, 
bradykardický účinok FCI sa na rozdiel od VM objavil aj v prípadoch bez konverzie rytmu a bol 
oproti VM výraznejší. Oproti iným, sme v tomto štúdiu opakovali jeden typ manévru raz, max. 2 
x, vylúčiac možnú adaptáciu a interferenciu (Mehta a spol. 1988). Obzvlášť, adaptácia na chladovú 
imerziu, by si vyžadovala predlžovať odstupy event. zvyšovať intenzitu (Heath a Downey 1990).  
Pri opätovnej indukcii tachyarytmie po konverzii je potrebné nezriedka použiť intenzívnejšiu 
elektrickú stimuláciu resp. sympatikomimetiká, čo mnoho predošlých prác neuvádza. Výsledky 
o možnosti konverzie vagotonickou blokádou pomalej i rýchlej dráhy reentry okruhu typickej 
AVNRT korešpondujú s predošlými údajmi (Wen a spol. 1998). Pre všeobecnejšie závery však 
bude potrebné uskutočniť väčší počet meraní.

Poďakovanie
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Pro-apoptotic effect of Goeckerman regimen of psoriasis 
Borska Lenka1, Andrys Ctirad2, Krejsek Jan2, Hamakova Kvetoslava3,
Kremlacek Jan1, Ranna Dianna4, Kotingova Lenka4, Fiala Zdenek4

Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Kralove and University Hospital in 
Hradec Kralove: 1)Institute of Pathological Physiology; 2)Institute of Clinical Immunology and 
Allergology; 3)Clinic of Dermal and Venereal Diseases; 4)Institute of Hygiene and Preventive 
Medicine, Czech Republic

Abstract
Goeckerman regimen (GR) of psoriasis includes dermal application of crude coal tar (polycyclic 
aromatic hydrocarbons - PAHs) and exposure to UV radiation. PAHs and UV radiation represent 
mutagenic, carcinogenic and immunotoxic agents with pro-apoptotic effects. Apoptosis is a form 
of programmed cell death. Apoptosis pathways provide efficient safeguard mechanism against 
cancer that is mediated via cell-intrinsic responses and immune-mediated extrinsic signals. 
Intrinsic pro-apoptotic pathways are largely controlled primarily by above-cited p53 proteins, 
whereas the extrinsic induction of apoptosis is initiated by death ligands, such as FasL. The aim 
of presented study was to evaluate plasma concentrations of p53 protein and soluble FasL in 
patients with psoriasis (treated by GR). The blood samples were collected before and after GR. 
The level of PASI score (Psoriasis Area and Severity Index) was significantly decreased after 
GR (p<0.001) and confirmed high efficiency of GR. We found significantly increased protein 
p53 in plasma (p<0.05), as an indicator of cell response to DNA damage, and significantly 
increased soluble FasL serum level (p<0.01), as indicators of apoptosis after GR. All mentioned 
results indicated increased pro-apoptotic effect of GR. GR modulated apoptosis by induced both 
intrinsic and extrinsic pathways.

The project was supported by the Research project No. 00179906, Ministry of Health, Czech 
Republic.
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Endogenous oxidative stress products that are TRPA1 receptor agonists activate 
nociceptive sensory nerves in the esophagus.
Brozmanova M.*, Ru FV**, Tatar M.*, Kollarik M.*
∗Ústav patologickej fyziológie JLF UK v Martine, Slovensko, ∗∗Johns Hopkins Asthma and 
Allergy Centre, Baltimore, United States

Acid-induced oxidative stress may contribute to the pathogenesis of esophageal injury in 
gastroesophageal reflux disease (GERD). Recent studies revealed that certain endogenous 
oxidative stress products (such as 4-hydroxy-nonenal, 4-HNE) directly gate nociceptive TRPA1 
channel. We hypothesize that the esophageal nociceptive afferent nerve fibers are stimulated 
via the TRPA1 channel and therefore oxidative stress products that are TRPA1 agonists activate 
esophageal nociceptors. Extracellular recordings of single unit activity were made in the isolated 
innervated guinea pig esophagus. Calcium imaging was performed on the isolated vagal nodose 
primary afferent neurons. Nerve terminals of vagal nodose nociceptors in the esophagus (defined 
as nociceptors by discriminative response to noxious esophageal distention and response to 
capsaicin) were robustly stimulated by the TRPA1 agonists allyl isothiocyanate (AITC=mustard 
oil, 100µM, 10 min) and cinnamaldehyde (300µM, 10min) (peak discharge frequency 26±4 Hz, 
n=7/8 and 20±3 Hz, n=14/17, respectively). 4-HNE (300µM, 15min) evoked action potential 
discharge in the cinnamaldehyde-sensitive vagal nodose nociceptors in the esophagus (peak 
discharge 10±2 Hz, n=5/6). In calcium imaging studies the majority (22/31) of the vagal nodose 
capsaicin-sensitive (putative nociceptive) neurons responded to AITC (100µM, 60s) with robust 
intracellular calcium increase (averaging ∼90% of the response to subsequent 0.1µM capsaicin, 
60s). Similarly, 4-HNE (100µM, 60s) evoked intracellular calcium increase in the capsaicin-
sensitive nodose neurons (n=27/39). Thus AITC and 4-HNE directly activate nodose nociceptive 
neurons.  Pretreatment with the TRP receptor inhibitor ruthenium red (30µM) inhibited 4-HNE 
(30µM)-induced calcium response by 70% (p<0.01). We conclude that the TRPA1 agonists 
effectively stimulate vagal nodose nociceptors in the esophagus likely via direct action on the 
TRPA1 receptor in the neuronal membrane. Activation of vagal nociceptors by endogenous 
TRPA1 activators may contribute to the pathogenesis of symptoms in esophageal diseases. 

Supported by VEGA 1/0018/08 and NIH R01DK074480.
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Effects of chronic intake of cola beverages in rats
Celec Peter, Behuliak Michal, Gardlík Roman, Pálffy Roland
Department of Molecular Biology & Institute of Pathophysiology, Comenius University, 
Bratislava, Slovakia

Many epidemiological studies have shown an association between cola intake and diabetes, 
cardiovascular morbidity and chronic renal failure. Experimental data are rare. In this study 
male Wistar rats were divided into 4 groups (CTRL, Kofola, Coca-cola, Pepsi-cola) and had ad 
libitum access to tap water or cola beverages for 3 months. At the end of the study animals were 
phenotyped using behavioral tests and biochemical analysis.
Despite 5x higher liquid intake and diuresis in the cola groups, there were, surprisingly, no 
significant differences in daily food intake and body weight. Glomerular filtration rate was 
higher in all cola groups, creatinine, urea and minerals were comparable to the control group, 
except higher urinary phosphate. There were no differences between groups in plasma lipids and 
liver enzymes. Interestingly, fasting glucose and glucose levels during oral glucose tolerance 
test were lower in all cola groups indicating better insulin sensitivity.
Our results do not support the hypothesis of negative effects of cola intake on renal functions 
and metabolism. Although differences between human and rodent physiology might be partly 
responsible for our findings, the positive effects on insulin sensitivity should be further studied 
to uncover the underlying mechanism.
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Kvantifikace parametrů chůze u myší typu Lurcher dvou kmenů
Cendelín Jan, Voller Jaroslav,  Vožeh František
Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v  Plzni  

Myši Lurcher jsou modelem olivocerebelární degenerace, která je způsobená mutací genu pro 
δ2 podjednotku glutamátového receptoru. Důsledkem je mozečková ataxie. Cílem práce byla 
identifikace parametrů chůze změněných mozečkovou ataxií, jejich kvantifikace a srovnání u 
dvou kmenů myší Lurcher.
Chůze byla vyšetřována systémem CatWalk u dospělých myší Lurcher a wild kmenů B6CBA a 
C3H. Hodnotili jsme rychlost chůze, délku a rychlost kroku, dobu kontaktů končetin s podložkou, 
dobu mezi dvěma kontakty, šířku báze, úhel končetiny svíraný s osou pohybu, pravidelnost 
kroku a relativní zastoupení jednotlivých kombinací končetin, které jsou současně v kontaktu 
s podložkou. U myší kmene B6CBA jsme provedli explorační analýzu parametrů změněných 
ataxií. Tyto parametry pak byly hodnoceny u myší kmene C3H a srovnávány s těmi, které byly 
zjištěny u myší kmene B6CBA.
Mutanti Lurcher kmene B6CBA vykazovali ve srovnání se zvířaty typu wild nižší rychlost 
chůze, nižší rychlost a délku kroku, delší dobu kontaktu končetin s podložkou, delší dobu mezi 
dvěma kontakty končetin s podložkou, širší bázi zadních končetin, menší pravidelnost kroku a 
menší výskyt diagonální a častější výskyt laterální kombinace končetin dotýkajících podložky. 
Myši Lurcher kmene C3H se pohybovaly pomaleji než mutanti kmene B6CBA, vykazovaly 
významně delší dobu kontaktu předních končetin s podložkou, kratší krok předních i zadních 
končetin, rychlost kroku zadních končetin a širší bázi předních končetin. U myší typu wild byly 
jen minimální kmenové rozdíly.
Změny chůze myší Lurcher v důsledku mozečkové ataxie jsou zařízením CatWalk identifikovatelné 
a kvantifikovatelné a vyskytují se u obou zkoumaných kmenů. U myší Lurcher byly zjištěny 
v parametrech chůze i  kmenové rozdíly.

Práce byla podporována výzkumným záměrem VZ MSM 0021620816, VZ FNM 006423-6505 a 
grantem MŠMT, COST Akce B30
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Preconditioning by normobaric intermittent hypoxia improves impairment of 
learning in Morris water maze after chemically induced seizures in rats 
Deykun Kateryna, Pometlová Marie, Raška Otakar, Mareš Jan
Department of Normal, Pathological and Clinical Physiology, The Third Medical Faculty, 
Charles University in Prague

Epileptic seizures cause changes of CNS function. It can be demonstrated by changes in Morris 
water maze (MWM) performance. Numbers of studies have related them to neuronal loss in 
hippocampus. We have developed model of learning impairment caused by flurothyl epileptic 
seizures without morphological changes. We presume, that functional changes are due to, at least 
partially, increase of free radical level during seizures. Earlier, we described protective effect 
of hypobaric hypoxia induced prior flurothyl epileptic seizures (FS). Intermittent normobaric 
hypoxia (INH) causes extreme production of free radicals. Present study was aimed to investigate 
whether INH would exhibit similar to hypobaric hypoxia cross-preconditioning on FS in Wistar 
rats. Behavioral changes were tested in (MWM). We had three experimental groups. Group 1 
was exposed to INH and 3 days later to flurothyl; group 2 – to hypoxia alone and group 3 – to 
flurothyl alone. Results were compared with naïve control animals (MWM tested only). INH 
was conducted in air-tight chamber with oxygen concentrations cycling between 21 and 8 % 
every 30 s during one hour. FS alone, in combination with INH and in lesser extent INH alone 
caused increase in latency and distance moved in WMW, in comparison to control animals. 
However, there was also significant improvement of performance of animals preconditioned by 
INH in contrast to FS group. These findings confirm our hypothesis that INH has protective 
preconditioning effect.  Despite this protection we observed worsening of learning comparing to 
our previous results with hypobaric hypoxia. 

Support: Research goal MSM 0021620816, GAUK 45808/2008
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Affinity Sorbent for Human Pepsins
Frýdlová Jana1, Tichá Marie1,2, Kučerová Zdenka1 
1)Institute of Pathophysiology and CEH, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague, 
U Nemocnice 5, 128 53 Praha 2, Czech Republic
2)Department of Biochemistry Charles University in Prague, Albertov 2030, 128 40 Praha 2, 
Czech Republic

Two major groups of aspartate proteinases, pepsin A and pepsin C are present in human gastric 
juice. They are synthesized in gastric mucosa in the form of inactive zymogens, pepsinogens 
and converted to active enzymes in the gastric juice. These enzymes and their corresponding 
zymogens are of great medical and pharmaceutical interest; changes in their levels are 
associated with some gastric diseases. It was proved that serum levels of pepsinogens reflect the 
morphological and functional status of the gastric mucosa. It has been showed that low PG A 
and low PG A/PG C ratio serum levels have been associated with severe gastric atrophy, and are 
frequently found in gastric cancer.

In the present study, the separation of human pepsin A and C was carried out using fast-flow 
liquid affinity chromatography. N-acetyl-L-phenylalanine immobilized via its free carboxyl 
group to ethylenediamine spacer linked to divinyl sulfone-activated Sepharose was used as an 
affinity sorbent. Pepsins were adsorbed to the prepared sorbent at acidic pH and are separated by 
linear gradient of ionic strength (0 – 0.5 M). Under these conditions no significant non-specific 
interactions were observed. Chromatographic conditions for separation of pepsins A and C were 
optimized. The use of prepared affinity sorbent enabled one-step separation of pepsins from the 
human gastric juice. Individual pepsin isoforms were identified by MALDI-TOF/TOF MS after 
their chymotryptic digestion and purification using C-18 tips.

This work was supported by Ministry of Education of the Czech Republic (grant No. MSM 
0021620806 and project No. LC 06044).



42

III-10

Sdílená databáze cDNA jako prostředek usnadnění výzkumu v patologické 
fyziologii
Krijt Jan, Stodulka Petr, Sýkora Viktor, Nečas Emanuel 
Ústav patologické fyziologie 1. LF UK v Praze

Jednou z běžných metod experimentální práce je stanovení genové exprese na úrovni mRNA. 
Postup spočívá v odběru tkáně, izolace celkové mRNA, jejím přepisu do komplementární DNA 
(cDNA) a stanovení genové exprese, nejčastěji metodou PCR v reálném čase (real-time PCR). 
Postup izolace a přepisu trvá přibližně 4 - 6 hodin, vlastní real-time PCR pak méně než dvě 
hodiny. Z vlastností cDNA vyplývá, že jednou získané vzorky cDNA lze opakovaně rozmrazit 
a použít k dalším analýzám exprese libovolných genů. Z jednoho experimentu je přitom získána 
cDNA pro zhruba 200 stanovení. V průběhu našeho výzkumu v oblasti metabolismu železa jsme 
nashromáždili stovky vzorků cDNA z nejrůznějších tkání, často z dlouhodobých experimentů 
(chronické krvácení, chronická hemolýza, dále aplikace endotoxinu či vzorky z fetálních jater). 
Existence tohoto množství vzorků nás vedla k úvaze, že námi jednou vyizolovaná cDNA by mohla 
být případně využita i ostatními experimentálními pracovišti, například pro předběžné ověření 
genové exprese v jednotlivých tkáních či buněčných liniích. Z tohoto důvodu jsme vytvořili 
veřejně přístupnou databázi vzorků cDNA skladovaných na našem ústavu. Využití databáze je 
založeno jednak na standardizaci postupů izolace a přepisu mRNA, a dále na vytvoření programu 
pro archivaci a vyhledávání informací o jednotlivých vzorcích. K databázi se přistupuje pomocí 
webové aplikace, která je veřejně přístupná na www stránkách ústavu (http://patf-biokyb.lf1.
cuni.cz/specimens). Systém umožňuje prohledávat uložené záznamy, filtrovat podle typu vzorku, 
autoři mohou chránit detaily o jednotlivých záznamech pomocí základní realizace přístupových 
práv atd. Naší snahou je nejen dále využít archivované vzorky cDNA, ale i podnítit ostatní 
experimentální pracoviště k vytvoření obdobných databází,  což by v konečném důsledku jistě 
mohlo přispět k vyšší efektivitě výzkumu v oblasti patologické fyziologie.    
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Changes in the permeability of blood brain barrier: Cortical photothrombosis and 
epileptic seizure induced by flurothyl inhalation. 
Krýsl David1, Tůma Lukáš1, Pokorný Jaroslav2, Mareš Jan1

1) Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF UK, Praha.
2) Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha. 

In adult male Wistar rats we evaluated perilesional and remote change of blood brain barrier 
(BBB) permeability in the photothrombotic model of ischemic stroke (PT). We looked also for 
changes in BBB permeability after flurothyl (FT) induced seizure. After i.v. application of Rose 
Bengal (RB), three stereotactically defined spots on the skull overlaying the left sensorimotor 
cortex were irradiated by a laser (532nm) – 6 minutes each. The experimental group (N=7) 
was divided in three subgroups: in the first, the rats were anaesthetised with pentobarbital (PB; 
N=3); in the second, we used ketamine/xylazine (K/X; N=4).  In third group (N=4) a generalised 
tonic-clonic seizure was induced by FT without irradiation.  Control group (N=4) received 
saline instead of RB. Immediately before irradiation in the PT model and FT inhalation in the 
FT seizure model, the rats received i.v. Evans Blue (EB; 2% solution in 5% dextrose; 0.04 g/
kg/2ml). In case of BBB disruption, the EB-albumin complex escapes from the blood vessels and 
stains the tissue. 24 hours later the brains were perfused, fixated, sectioned and analysed with a 
fluorescent microscope. After PT, experimental animals showed cortical ischemic lesions. They 
were surrounded by an area of disrupted BBB with scattered brightly stained cells accumulating 
EB (EB+). The lesions were larger in the K/X group (mean volume 16.26 mm3), but the area 
of BBB disruption was relatively small (mean volume 2.62 mm3).  In the group where PB was 
used for anaesthesia, the lesions were smaller (mean 15.11 mm3), but were surrounded by a 
large area of BBB disruption (mean 9.46 mm3). In group anaesthetised with PB, EB+ cells were 
observed in remote areas (contra-lateral temporal cortex, cerebellum).  Epileptic seizures did 
not cause significant changes in BBB. In the PT model, the lesion volume and also the volume 
of tissue exhibiting BBB disruption is influenced by the choice of anaesthesia. The use of PB 
was associated with remote changes in BBB permeability leading to neuronal EB accumulation. 
Flurothyl seizure does not lead to changes of BBB permeability. 

Support: Research goal MSM 0021620816
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Research activities at Pathophysiology Dept., Charles University-Faculty of Medicine 
in Hradec Králové
Kuba M., Borská L., Kubová Z., Kremláček J., Szanyi J., Langrová J., Vít F.
Dept. of Pathophysiology, Charles Univ. - Faculty of Medicine in Hradec Kralove; http://www.
lfhk.cuni.cz/patfyz/

The staff of the Department (7 teachers, 2 Ph.D. students and 3 laboratory assistants) is 
systematically involved in research work in the following fields:
Electrophysiological laboratory http://www.lfhk.cuni.cz/elf
The lab is the only representative of the Czech Republic in ISCEV (International Society for 
Clinical Electrophysiology of Vision). For 40 years it has been oriented to computer analysis of brain 
electric potentials, in particular to visual evoked potentials (VEPs). Development of new visual 
stimulation techniques (e.g. various visual motion stimuli) contributed to significant extension 
of clinical applications of this method. Our complex way of the VEPs investigation enables 
to detect some visual and CNS functional disorders (e.g. Multiple Sclerosis, Neuroborreliosis, 
Optic Neuritis, Glaucoma, Amblyopia, Dyslexia, Encephalopathies) more successfully than the 
commonly used laboratory and imaging techniques. For evaluation of some psychiatric disorders, 
new variants of visual cognitive evoked potentials were introduced (“event related potentials - 
ERPs”, “mismatch negativity” - MMN). 
Immunotoxicology http://www.lfhk.cuni.cz/patfyz/imunotox/.
A part of the research activities is oriented to the examination of immunological changes in 
man exposed to toxic chemicals from non-occupational and occupational environment - in co-
operation with Departments of Hygiene and Preventive Medicine, Clinical Immunology and 
Allergology, Dermatology and Venerology, IRSST - University of Montreal and with Medtec-
VOP, Hradec Králové.
The main topics: 
- Evaluation of the genotoxic and immunotoxic risk of Goeckerman’s method therapy of Psoriasis 
vulgaris (combined exposure to therapeutic tar and UV-B radiation) 
- Risk assessment of chemical and industrial emergencies
- Studies of effects of occupational exposures to chemicals on the human immune system 
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Hmotnostní spektrometrie jako nástroj pro detekci markerů žaludečních onemocnění 
pepsinogenů
Kučerová Zdenka
Ústav patologické fyziologie a CEH, 1. LF UK Praha

Jedním z nejdůležitějších faktorů v patogenezi peptického vředu a dalších onemocnění žaludku 
je pepsinová aktivita. Žaludeční sliznice obsahuje dvě hlavní skupiny aspartátových proteináz 
pepsinogeny A a pepsinogeny C , které se vyskytují v několika isoformách.  Zastoupení a 
koncentrace jednotlivých isoforem lidských žaludečních pepsinogenů jsou dány geneticky a 
mohou se  měnit již při ranných stadiích rakoviny žaludku. Hladina pepsinogenů a jejich poměr 
tak  může být užitečným a hlavně včasným markerem žaludečních onemocnění.
 Byla vypracována metoda stanovení pepsinogenů pomocí afinitní chromatografie. Afinitní 
chromatografie na syntetic kém inhibitoru specifickém pro aspartátové proteinázy, Val-D-Leu-
Pro-Phe-Phe-Val-D-Leu vázaném na magnetickém nosiči dovoluje určit, zda se jedná o pepsinogen 
A nebo C. Výrazný rozdíl v inhibičních konstantách pro pepsin A a pepsin C umožňuje velmi 
dobrou separaci obou enzymů. Kromě imobilizovaného inhibitoru byla vypracována také 
metoda afinitní chromatografie s ligandy AcPhe a Tyr(I2). Důvodem  jejich použití jako ligandů 
pro afinitní chromatografii pepsinu byla skutečnost, že dipeptid Ac-Phe-Tyr(I2) je vynikající 
specifický substrát pro pepsin.
 Fosforylované bílkoviny se nacházejí ve vyšší míře u pacientů trpících zhoubným onemocněním. 
Také u rakoviny žaludku byl popsán vyšší výskyt  fosfátových skupin u jednotlivých forem 
pepsinogenů.  Metoda afinitní chromatografie s vázanými železitými ionty (IMAC) byla použita 
pro studium přítomnosti a charakterizace fosfátových skupin v molekule pepsinu.
Hmotnostní spektrometrie MALDI  (matrix-assisted laser desorption/ionization)  byla použita 
po separaci pepsinů a pepsinogenů afinitní chromatografií a) pro detekci bílkovin (pepsin A a 
pepsin C),   b) pro identifikaci pepsinu A a C pomocí peptidového mapování, c) pro studium 
postranslačních modifikací (PTM –fosforylace) a d) pro sledování průběhu chemické modifikace 
pepsinu . 

Problematika tohoto výzkumu je podporována MŠMT ČR (grant No. MSM 0021620806 a 
No. LC 06044).
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Rozdílná věková závislost parametrů zrakových evokovaných potenciálů při 
stimulaci strukturou a pohybem
Langrová Jana, Kuba Miroslav, Kremláček Jan, Kubová Zuzana
Ústav patologické fyziologie, LF UK v Hradci Králové

Zrakové evokované potenciály (visual evoked potentials – VEPs) jsou nástrojem pro přesné a 
objektivní zjištění funkce zrakového systému. Rozšířením stimulačních technik lze komplexně 
vyšetřit parvocelulární i magnocelulární subsystém zrakové dráhy. Cílem naší VEP studie bylo 
popsat věkové změny funkcí těchto dvou subsytémů.
Vyšetřili jsme 70 zdravých dobrovolníků (37 žen, 33 mužů) ve věku 6-60 let. Parvocelulární 
subsystém jsme testovali pomocí reverzace struktury s různou velikostí čtverců (R40‘, R20‘, 
R10‘), zatímco magnocelulární subsystém byl aktivován počátkem translačního pohybu 
izolovaných čtverců nebo počátkem radiálního pohybu koncentricky sdružených kružnic. 
U obou pohybových stimulací šlo o nízkokontrastní strukturu. Stimulace radiálním pohybem 
zahrnovala 3 varianty: stimulace celého zorného pole, periferních 20° a centrálních 8°.
Při statistickém hodnocení VEPs vyvolaných stimulací parvocelulárního subsystému jsme 
nalezli pro všechny velikosti stimulační struktury signifikantní lineární pokles amplitud 
(výrazný u R10‘: r = -0,60; p<0,001 ) a nárůst latencí (R10‘: r = 0,30; p<0,01) se stoupajícím 
věkem (v celém věkovém rozsahu). VEPs na stimulaci magnocelulárního systému nevykazovaly 
významné změny amplitud, ale výrazně odlišnou věkovou závislost latencí. V intervalu od 6ti do 
18ti let se latence signifikantně zkracovaly (r = -0.85; p<0,001) a od 18 do 60 let se signifikantně 
prodlužovaly (r = 0,66; p<0,001). Výraznější závislost byla zjištěna pro radiální pohyb. 
Z uvedeného lze interpretovat, že ve věkovém rozmezí 6-60 let prochází parvocelulární a 
magnocelulární subsystém odlišným procesem vyzrávání a stárnutí, což se projevuje v rozdílných 
funkčních charakteristikách zraku v závislosti na věku. Tyto skutečnosti je třeba respektovat 
při diagnostických testech a mohou sloužit k objektivnímu posouzení rychlosti biologického 
stárnutí CNS.

Podporováno VZ MŠMT (0021620816) a grantem IGA MZ (NR 8421-4/2005.
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Zmeny antioxidačného statusu organizmu po subchronickej intoxikácii kadmiom a 
ortuťou
Lovásová Eva, Chmelárová Anna*, Cimboláková Iveta, Ništiar František, Sedláková Eva, 
Rácz Oliver
Ústav patologickej fyziológie LF UPJŠ Košice, *Ústav experimentálnej medicíny LF UPJŠ 
Košice

Medzi najčastejšie kontaminanty životného prostredia patria ťažké kovy, ktoré vzhľadom na ich 
mohutné využívanie v priemysle sú neustálou hrozbou pre zdravie človeka a zvierat.
V našej práci sme sledovali vplyv subchronickej  intoxikácie kadmiom a ortuťou na zmeny aktivity 
antioxidačných enzýmov červených krviniek superoxiddismutázy (SOD), glutatiónperoxidázy 
(GPX) a katalázy (KAT) a celkovú antioxidačnú kapacitu plazmy (TAS) u 113 dospelých 
potkanov kmeňa Wistar. Pokusné skupiny prvej série (n = 44) prijímali 30 dní CdCl2.H2O 
rozpustený v pitnej vode v dávkach 1,83 - 29,27 mg CdCl2/kg/deň, pokusné zvieratá druhej série 
(n =  50) prijímali 30 dní HgCl2 v dávkach 0,15 - 2,47 mg HgCl2/kg/deň. Kontrolným skupinám 
(spolu v oboch sériách n = 19) bola podávaná čistá pitná voda. Na konci pokusu sme zvieratám 
odobrali krv na stanovenie aktivity SOD, GPX, KAT a TAS. 
V pokuse boli aplikované moderné trendy pri zaraďovaní zvierat do experimentu (RRR).
Zmeny v aktivite intracelulárnych antioxidantov aj TAS mali podobné tendencie v oboch sériách 
pokusu. Priemerná aktivita SOD u všetkých skupín zvierat, ktoré prijímali Cd resp. Hg bola 
oproti kontrole zvýšená, štatisticky významne v skupine s najvyššou dávkou. Aktivita GPX 
bola v skupinách, ktoré prijímali soli ťažkých kovov oproti kontrolám mierne a nesignifikantne 
zvýšená. Zmeny aktivity enzýmu kataláza mali iný priebeh. V oboch sériách pokusu bola 
aktivita KAT u skupín s dvoma najvyššími dávkami CdCl2 resp. HgCl2 oproti kontrolnej 
skupine zvýšená, naopak skupiny s troma najnižšími dávkami mali aktivitu KAT zníženú. TAS 
plazmy zvierat, ktoré prijímali soli ťažkých kovov bola oproti kontrolným skupinám znížená, 
signifikantne v skupinách s najvyššími dávkami Cd resp. Hg. V našej práci sme sledovali zvýšenie 
aktivity intracelulárnych antioxidačných enzýmov po subchronickej intoxikácii soľami Cd a Hg, 
najmä pri vyšších dávkach ťažkých kovov. Aktivita extracelulárnych antioxidantov (TAS) sa po 
intoxikácii ťažkými kovmi znížila.
Práca bola riešená v rámci úloh Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR VEGA 1/8235/01 
a 1/3494/06.
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Oxid dusnatý opäť v popredí pozornosti - nový pohľad na diabetické komplikácie 
kardiovaskulárneho systému
Review
Lovásová Květuše1, Lovásová Eva2, Rácz Oliver2, Kluchová Darina1

1)Ústav anatómie LF UPJŠ, Košice, Slovenská republika
2)Ústav patologickej fyziológie LF UPJŠ, Košice, Slovenská republika

Oxid dusnatý (NO), či už endogénny alebo exogénny, ostáva aj v poslednom desaťročí 
v centre pozornosti výskumu fyziologických a patofyziologických procesov ovplyvňujúcich 
mnohé aspekty kardiovaskulárnej regulácie - homeostázu, vaskulárnu endoteliálnu funkciu, 
myokardiálnu kontraktilitu a funkciu chlopňového aparátu. Hlavná úloha NO spočíva 
v ovplyvnení efektorových buniek, kontrolou periférnej cholinergickej modulácie srdcovej 
excitability - parasympatikovej inervácie cez neuronálnu NO syntázu (nNOS) preukazujúcu 
uvoľnenie acetylcholínu. Odchýlky v nitrergickej neurotransmisii sú výsledkom zníženia 
aktivity nNOS a zohrávajú dôležitú úlohu v patogenéze autonómnych neuropatií v priebehu 
diabetes mellitus (DM). Vedecké práce posledných rokov však dokazujú, že pokles tvorby NO 
môže následne viesť k zvýšeniu diabetického endoteliálneho poškodenia a k zníženej kontrole 
progresie kardiovaskulárnych ochorení. Mechanizmus zníženia tejto aktivity v zmysle spúšťača 
alebo ako dôsledok endoteliálnej dysfunkcie je doteraz značne diskutovaný. Existujú dva rôzne 
pohľady na možné poškodenie nitregických neurónov a nemyelinizovaných axónov, ktoré 
podliehajú degeneratívnym zmenám v  priebehu diabetes mellitus: 1. v skorých štádiách diabetu, 
pri zníženej NOS expresii, dochádza len k poruche axonálneho transportu NO; toto poškodenie 
(v akútnom štádiu) je reverzibilné liečbou inzulínom. 2. v pokročilom štádiu ochorenia sa NOS 
akumuluje v telách neurónov a nemôže byť transportovaná do axónov. Zvýšenie aktivity NOS a 
následnej produkcie NO prispieva k akumulácii agresívnych glykovaných endoproduktov v krvi 
a v srdcovej svalovine. Synergický účinok glykovaných proteínov a endogénneho NO vedie 
k zvýšeniu oxidatívneho stresu v neurónoch a následne k apoptóze a nekróze. Degeneratívna 
fáza nitrergickej neuropatie nie je reverzibilná liečbou inzulínom. To vedie k domnienke, že 
poškodenie autonómnych nitrergických axónov v chronickom štádiu DM je ireverzibilné. 

Práca bola podporená grantom VEGA  1/0643/08
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Prenatálna aplikácia vysokých dávok vitamínu A - teratogénny vplyv na morfogenézu 
vyvíjajúceho sa plodu 
Review
Lovásová Květuše1, Kluchová Darina1, Dorko František1, Boleková Adriana1, Ništiar 
František2, Špakovská Tatiana1, Patlevič Peter1, Daxnerová Zuzana3

1)Ústav anatómie LF UPJŠ, Košice, Slovenská republika
2)Ústav patologickej fyziológie LF UPJŠ, Košice, Slovenská republika
3) Ústav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ, Košice, Slovenská republika

Morfogenéza plodu je závislá okrem iných vitamínov aj na adekvátnom prísune vitamínu A, ktorý 
je nevyhnutný pre embryogenézu - rast, diferenciáciu, tvorbu epitelu a normálny neurálny vývoj. 
Vitamín A je za posledné roky, podmienené civilizačnou explóziou, bežne suplementovaný do 
organizmu nielen v prírodnej, ale najmä v syntetickej forme jednou z troch biologicky aktívnych 
foriem retinoidov; retinolu, retinalu a kyseliny retinolovej. Aj keď sa syntetické deriváty 
vitamínu využívajú pri liečbe autoimunitných a degeneratívnych ochorení, cesta k ochrane pred 
malígnymi, kardiovaskulárnymi a inými civilizačnými ochoreniami „nie je úplne tou správnou“, 
nakoľko práve syntetické all-trans formy vitamínu môžu byť v nadmerných dávkach teratogénne. 
Teratogenéza je štrukturálna a funkčná dysgenéza orgánov vyvíjajúceho sa plodu, ktorej typickou 
manifestáciou je karcinogenéza a malformácie vedúce k možnej smrti jedinca. Vedecké štúdie 
dokazujú, že vysoké dávky (40-60 mg/kg) syntetického vitamínu, podané v skorých štádiách 
gestácie, preukazujú výrazný teratogénny vplyv na tkanivá orgánov vyvíjajúceho sa plodu. 
Pre retinoidnú embryopatiu, ktorej mechanizmus nie je doteraz úplne objasnený sú typické 
makroskopické zmeny - mikrocefalia, anencefalia, hydrocefalus, defekty zadnej lebečnej jamy; 
cerebrálne a cerebelárne poškodenia,  tiež kardiovaskulárne zmeny - transpozície veľkých ciev, 
komorové a predsieňové vady. V pilotnej štúdii sme skúmali účinok nižšej dávky all-trans formy 
u novonarodených potkanov kmeňa Wistar v dávke 10mg/kg podaný perorálne na 8. 9. a 10. deň 
gestácie. Získané nálezy potvrdzujú, že nárazové podávanie hoci aj nižších dávok syntetického 
vitamínu A môže byť pre plod potenciálne teratogénne. Vedie k spomaleniu rastu, mikrocefalii 
až anencefalii. Makroskopicky sa prezentuje zakrvácaním, hematómom v oblasti neurokránia, 
defektom obalov, mozgovej kôry a kraniálnej časti nervovej rúry.  

Práca bola podporená grantom VEGA  1/0643/08
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Phosphorylation of Human Pepsin
Novotná Lenka, Kučerová Zdenka
Institute of Pathophysiology and CEH, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague, 
U Nemocnice 5, 128 53 Praha 2, Czech Republic

Phosphorylation is one of the most common post-translational protein modifications, which 
regulates many biological processes. Phosphorylation level of individual proteins is often 
related to different diseases. Gastric cancer patients and peptic ulcer patients showed elevated 
phosphorylation levels of pepsin A and pepsin C even in early stages of these diseases; however 
nothing is known about the sites of phosphorylation. 

In this study, we elaborated the method for the analysis of pepsin phosphorylation sites using 
porcine pepsin A as a model phosphoprotein. The method consists in the digestion of pepsin 
with α-chymotrypsin, followed by the enrichment of phosphopeptides by titanium dioxide 
chromatography using TiO2 tips or immobilized metal ion affinity chromatography (IMAC) 
using either IMAC columns or IMAC tips containing Fe3+ or Ga3+ and by the phosphopeptide 
analysis by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight/time-of-flight mass 
spectrometry (MALDI-TOF/TOF MS). Chromatographic conditions were optimized for the 
separation of phosphopeptide derived from porcine pepsin A and eluted peptides were analyzed 
by MALDI-TOF/TOF MS.

The elaborated method was applied to human gastric juice containing pepsins. The chymotryptic 
digest of the juice was subjected to IMAC followed by MALDI-TOF/TOF MS of eluted fractions. 
The presence of several phosphopeptides derived from proteins of human gastric juice was 
detected.

This work was supported by Ministry of Education of the Czech Republic (grant No. MSM 
0021620806 and project No. LC 06044).
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SEPARATION OF NATIVE PROTEIN COMPLEXES – APPLICATION TO 
HORMONE HEPCIDIN BINDING PROTEINS IN BLOOD
Pešlová Gabriela1, Petrák Jiří5,1, Hrdý Ivan2, Šuták Robert3, Halada Petr4, Ponka Prem6, 
Richardson Des3 and Vyoral Daniel1,5

1)Institute of Hematology and Blood Transfusion U Nemocnice 1, Prague 2, 128 20, Czech 
Republic
2) Department of Parasitology, Faculty of Science, Charles University, 12844 Prague, Czech 
Republic.
3)Iron Metabolism and Chelation Program, Department of Pathology, Blackburn Building D06, 
University of Sydney, Sydney, New South Wales, 2006 Australia
4)Laboratory of Molecular Structure Characterization Institute of Microbiology Academy of 
Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Videnská 1083, CZ-142 20 Prague
5)Charles University in Prague, Charles University in Prague, First Faculty of Medicine, 
Institute of Pathophysiology, U Nemocnice 5, Praguea 2, 128 53
6)Lady Davis Institute, 3755 Cote Ste. Catherine Road, Montréal, Québec, CanadaH3T 

The vast majority of cellular proteins do not work in isolation, but as a part of a multiprotein 
complexes (protein machines). 
The study of this protein assemblies, (which is the hot topics in today ś biology  and also the main 
research interest of our team), needs innovative approaches, including mild, nondissociative 
(but at the same time high-resolution and sensitive) separation techniques for the purification 
of protein complexes and the ability to identify protein components of this complexes by mass 
spectrometry armamentarium for protein identification. 
Background:
Hepcidin is a peptide hormone regulating mammalian Fe metabolism. Hepcidin based therapeutics 
and diagnostics are expected to play important roles in medicine in the near future. Blood plasma 
hepcidin level has the potential to serve as a biomarker for numerous diseases. Because the 
importance of this molecule contrasts with scarity of knowledge about its interactions we have 
investigated the presence of hepcidin binding molecules in blood plasma.
Methods and results:
In initial experiments we proved the presence of hepcidin binding molecule in plasma using 
125I hepcidin. To identify this molecule, we purified it using native 2D technique – fractionation 
of plasma proteins by chromatography followed by native gradient electrophoresis. After 
electrophoresis, the gels were dried and 125I containing proteins and protein complexes were 
detected by storage phosphorimager, cut out of the gel and identified by mass spectrometry as 
alpha-2 macroglobulin (MG).
The binding of hepcidin to MG was studied by gel filtration chromatography and native 
electrophoresis, disclosing high affinity of MG for hepcidin and allosteric characteristics of the 
binding. Part of hepcidin in serum was also found bound to the main plasma carrier protein 
albumin, however this association was weak and non-specific.  
Conclusion:
The binding of hepcidin to macroglobulin is likely to influence hepcidin blood plasma half 
life, its transfer to tissues and binding to its receptor - protein ferroportin on the cell surface. 
Hepcidin has substantial diagnostic potential, therefore any reliable and accurate method for  
the determination of its concentration in blood must take into account hepcidin binding 
molecules. 
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Stanovení hepcidinu v moči pomocí biomagnetické separace a MALDI-TOF 
hmotnostní spektrometrie
Přikryl Petr, Peiskerová Martina+, Vávrová Jana, Tesař Vladimír+, Vokurka Martin
Ústav patologické fyziologie a Centrum experimentální hematologie, 1. lékařská fakulta UK  
v Praze +) Nefrologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Hepcidin, peptid tvořený v játrech, je klíčovým regulátorem metabolismu železa. Jeho stanovení 
v krvi či v moči může u některých chorob upřesnit diagnostiku poruch metabolismu železa a tím 
ovlivnit i léčebné postupy. K těmto chorobám patří i chronická onemocnění ledvin, chronická 
renální insuficience a vaskulitidy, u nichž se kombinuje poškození ledvin a zánětlivá složka. 
Klinické stanovení hepcidinu na peptidové úrovni je však v současnosti obtížné a není prováděno 
rutinně. Jedním ze slibných přístupů je využití metody hmotnostní spektrometrie. 
Analýzy proteinového/peptidového složení založené na hmotnostně spektrometrických 
metodách, jako je např. matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight (MALDI-
TOF) mass spectrometry (MS), jsou slibné přístupy, které umožňují identifikovat a stanovit 
nové potencionální biomarkery v různých tělních tekutinách s vysokou propustností vzorků.  
Z důvodu neinvazivnosti a dostupnosti se proteinové/peptidové profilování lidské moči stává 
důležitou metodou při zkoumání fyziologie ledvin a při detekci nových markerů spojených 
s onemocněním močového ústrojí. Separace na magnetických nosičích následovaná MALDI-
TOF MS umožňuje oproti komplexním metodám (Western blot, 2D elektroforéza, HPLC aj.) 
rychlé, výkonné a automatizované analýzy proteinů/peptidů bez nutnosti pracných a časově 
náročných úprav vzorků. Navíc další výhodou je, že se MALDI-TOF MS především zaměřuje na 
oblast molekulových hmotností Mr 1000-20 000 Da, tj. oblast malých proteinů, jejich fragmentů 
a peptidů, která je těžko postižitelná tradičními postupy. 
V této práci jsme se zaměřili na vývoj metody pro stanovení hepcidinu v moči pomocí 
předseparace na magnetických mikročásticích se specifickým chromatografickým povrchem 
a MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie. Hepcidin obsahuje dvě molekuly histidinu, který 
tvoří specifické komplexy s ionty přechodný kovů jako je měď, zinek, nikl či železo. Proto 
byly pro předseparaci použity magnetické mikročástice s vázanou iminodioctovou kyselinou 
s imobilizovanými Cu2+ ionty. Také byly testovány magnetické mikročástice s povrchem C18, 
který je vhodný pro zakoncentrování peptidů a malých proteinů, avšak takto zpracované vzorky 
obsahovaly velké množství látek, které potlačovaly signál zkoumaného hepcidinu.
 Vzorky moči byly po úpravě pH inkubovány s Cu-IDA magnetickými částicemi 
v mikrozkumavce. Poté byla mikrozkumavka umístěna do magnetického separátoru, kde byly 
částice zachyceny na stěnách zkumavky a zbylý roztok byl odebrán mikropipetou. Následně 
byly obdobným postupem mikročástice několikrát promyty a zachycené peptidy byly eluovány 
trifluoroctovou kyselinou. Eluát byl nanesen na ocelový MALDI terčík a po zaschnutí byl 
překryt ionizační matricí. Po vykrystalizování ionizační matrice byl terčík umístěn do MALDI 
hmotnostního spektrometru a po ionizaci laserem bylo naměřeno MS spektrum, ve které je 
jedním z dominantních píků hepcidin-25 a také hepcidin-20. 
Stanovení množství hepcidinu v moči lze provést pomocí jeho syntetického kongeneru, který byl 
přidán do vzorku moči, z naměřených poměrů intenzit píku nativního a syntetického peptidu je 
možno stanovit koncentraci hepcidinu.
 Tento postup je testován na vzorcích moči pacientů Nefrologické kliniky 1. LF UK 
a VFN. Šlo o pacienty s chronickou renální insuficiencí, ANCA pozitivními vaskulitidami, 
lupoidní nefritidou a akutní pyelonefritidou. Probíhá kvantifikace hepcidinu, která by následně 
byla korelována s laboratorními hodnotami metabolismu železa, červeného krevního obrazu, 
renálních funkcí a zánětu, popř. dalšími parametry. V další fázi bude soubor pacientů rozšířen a 
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detekce bude prováděna i v séru na větším vzorku pacientů.
Systém umožňuje jednotné hodnotenie kompenzácie bez ohľadu na použitú metódu, ale  prechod 
na nové jednotky prináša aj problémy. Transformácia nie možná bez aktívnej spolupráce 
diabetológov a odborníkov laboratórnej medicíny a zároveň dáva nádej na lepšie využitie 
informácie poskytovanej Hb A1c v každodennej diabetologickej praxi.   

Podpořeno granty MŠMT ČR (MSM 0021620806, LC 06044).
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Nové trendy v diagnostike a monitorovaní kompenzácie chorých s diabetes 
mellitus.
Rácz Oliver1, Ništiar František1, Dombrovský Peter1, Sedláková Eva1, Kuzmová Daniela2, 
Janco Andrej3

1)Ústav patologickej fyziológie, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2)Centrum asertívnej 
štíhlosti Prešov, 3)JAAT Style diabetologická ambulancia, Košice

Za posledné obdobie došlo v liečbe diabetes mellitus (DM) k významnému pokroku, ktorý 
súvisí s objasnením patofyziológie a genetiky rôznych foriem DM a jeho komplikácií.
Pri prenose nových poznatkov do praxe sú potrebné spoľahlivé a pre každého chorého dostupné 
laboratórne diagnostické metódy. Základné algoritmy diagnostiky DM sú zakotvené v záväzných 
medzinárodných smerniciach. Na druhej strane nie je uspokojivo vyriešená otázka diagnostiky 
včasných štádií porúch metabolizmu glukózy, odlíšenie monogénových foriem DM (kde sa 
očakáva nová klasifikácia namiesto zastaralého „MODY“) od bežných foriem DM  a včasného 
rozpoznania gestačného DM.
V oblasti monitorovania glykemickej a celkovej metabolickej kompenzácie chorých s DM je 
potrebné dosiahnúť, aby tieto ukazovatele boli prístupné pre každého chorého s DM a aby boli 
účinne využité v prospech lepšej liečby, prevencie komplikácií a kvality života chorého. 
Zo širokej problematiky diagnostiky a monitorovaní kompenzácie chorých s DM v tejto 
prezentácií sú predkladané nové poznatky z dvoch konkrétnych  oblastí:
1. Význam C-peptidu pre praktickú diabetológiu. Spojovacia časť A a B reťazca bola donedávna 
považovaná za nepotrebnú časť molekuly proinzulínu. Stanovenie C-peptidu bolo obmedzené 
na niekoľko indikácií (hodnotenie endogénnej sekrécie inzulínu u chorých s 1. typom DM, 
odlíšenie LADA od DM 2. typu, kontrola funkcie štepu po transplantácii pankreasu a pod.). 
Novšie údaje svedčia o významnom ochrannom účinku C-peptidu na endotel a zároveň sa 
vynára otázka rutinného a pravidelného stanovenia tohoto ukazovateľa u každého chorého s DM 
a prediabetickými poruchami metabolizmu glukózy. 
2. Jednotný (IFCC) referenčný systém HbA1c. Pravidelné stanovenie integrovaného ukazovateľa 
glykémií má kľúčový význam pre posúdenie glykemickej kompenzácie chorých s DM. 
Medzinárodná federácia pre klinickú chémiu (IFCC) vypracovala jednotný referenčný a systém 
pre HbA1c, ktorý vychádza z presne definovaného analytu.
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Oxidačný stres pri akútnom infarkte myokardu liečenom perkutánnou koronárnou 
intervenciou
Sedláková Eva1, Rácz Oliver1, Lovásová Eva1, Beňačka Roman1, Kurpas Martin1, 
Chmelárová Anna2, Sedlák Ján3, Studenčan Martin3 
1)Ústav Patologickej fyziológie, LF UPJŠ, Košice, 2)Ústav experimentálnej medicíny, LF UPJŠ, 
Košice, 3)Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice

Cieľom tejto štúdie bolo hodnotenie dynamiky markerov oxidačného stresu u pacientov s akútnym 
infarktom myokardu (AIM) liečených primárnou perkutánnou koronárnou intervenciou (PCI).
U 30 následných pacientov s AIM s ST eleváciami sme hodnotli sme plazmatickú hladinu 
malondialdehydu (MDA) ako  koncového produktu lipidovej peroxidácie  a celkovú antioxidačnú 
kapacitu plazmy (TAC). Periférna venózna krv bola odobratá v  6  časových intervaloch: pred 
reperfúziou; na začiatku reperfúzie (0. min); 1 min.; 5 min. ; 1 hod.; 3 hod.  a 3. deň po reperfúzii. 
Kontrolná skupina pozostávala z 20 pacientov s ischemickou chorobou srdca bez  akútneho 
koronárneho syndrómu.
Hodnoty celkovej antioxidačnej kapacity  (1.26 ± 0.32 mmol/l) u  pacientov s AIM pri  prijatí  boli 
nižšie v porovnaní   s kontrolnou skupinou (1.52 ± 0,24 mmol/l).  Počas prvej hodiny po reperfúzii 
hodnoty TAC  signifikantne klesali (1 min: 1.10 ± 0.33 mmol/l; 5 min: 1.08 ± 0.18 mmol/l; 1 hod: 
1.06 ± 0.21 mmol/l, p= 0.03). Od  3. hod.  dochádzalo k vzostupu hodnôt (1.14 ± 0.29 mmol/l)  
s návratom k bazálnym hodnotám po 3 dňoch (1.29 ± 0.24 mmol/l). Hladiny malondialdehydu  
u pacientov s AIM pri  prijatí (1.66 ± 0.55 μmol/l) boli vyššie oproti kontrolnej skupine (1.44 ± 
0.55 μmol/l),  avšak vykazovali kontinuálny pokles počas  troch hodín po reperfúzii uzavretej 
artérie (1 min: 1.57 ± 0.37 μmol/l; 5 min: 1.56 ± 0.54 μmol/l; 1 hod.: 1.50 ± 0.35 μmol/l; 3 hod.: 
1.35 ± 0.59 μmol/l, p = 0.03).
Reperfúzia uzavretej koronárnej artérie prostredníctvom PCI pri AIM vedie k bezprostrednému 
poklesu  TAC, čo nepriamo poukazuje na tvorbu  reaktívnych metabolitov kyslíka. Avšak  
dynamika MDA namiesto očakávaného  vzostupu po reperfúzii vykazovala  signifikantný pokles 
čo môže svedčiť pre menšie  reperfúzne poškodenie po  PCI v porovnaní s  trombolytickou 
liečbou.
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Srovnání citlivosti k patologickým stavům u různých kmenů myší
Staněk Libor1,2; Roháčová Adriana2

2. Lékařská Fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká Republika1; Fyziologický Ústav, AV ČR, 
Praha, Česká Republika2

Dosavadní pokroky v diagnostice a léčbě mnoha onemocnění byly z velké části umožněny 
využitím zvířecích modelů, které simulují choroby člověka. Tato práce si jako model vybrala myš 
a to z důvodu nejlépe propracované techniky genových manipulací a rychlé reprodukce a růstu. 
Její chov je ekonomicky nenáročný, genetika myši je dobře prostudovaná a byla vyšlechtěna 
celá řada kmenů. Jako modelový patologický stav byla zvolena akutní ischémie myokardu (45 
min.) s  následnou  reperfuzí (60 min.) s cílem posoudit, zda se vyskytnou  rozdíly v rozsahu 
infarktu myokardu u jednotlivých kmenů myší. Srdce byla perfundována in vitro, technikou 
dle Langendorfa. Tato technika je založena na perfuzi koronárního řečiště oxygenovaným a 
temperovaným  (37 °C) modifikovaným krystaloidním roztokem (Krebs – Henseleit o složení : 
NaCl, NaHCO3, KCl, MgSO4, KH2PO4, CaCl2, Glukóza) přiváděným retrográdně do aorty pod 
stálým perfuzním tlakem (80 mmHg). K pokusům byli použiti dospělí samci stejného věku 
(cca 3 měsíce). Za těchto podmínek byl koronární  průtok  2,26 ± 0,07 ml/min. Zařazeny byly 
outbrední kmeny ICR (Velaz; 39 ± 1,04 g tělesné hmotnosti) a NMRI (Anlab; 40,4 ± 0,9 g) a dále 
inbrední kmeny BALB/C3 (Velaz; 28 ± 0,40 g),  C57BL/6 (Velaz; 26 ± 0,5 g), B6 (Velaz; 32 ± 
0,25 g) a kromě toho byl použit kmen B6/SV129 (Francie 34 ± 0,67 g) s knockuotovaným genem 
pro odpřahovací protein 2 (UCP 2(-/-)). Rozsah infarktu myokardu byl stanoven planimetricky 
(program Elipse) a vztažen na velikost levé komory. Výsledky prokázaly určité rozdíly 
v citlivosti jednotlivých kmenů k ischemickému poškození myokardu:  u kmenů ICR a C57BL/6 
bylo poškození  31 ± 4,40 % a 31 ± 1,00 %, kmen NMRI vykazoval poškození  34 ± 0,78 %. U 
kmene BALB/C3 bylo zaznamenáno snížení rozsahu poškození na 28 ± 2,24 %. U kmene B6 byl 
tento pokles již statisticky  významný 16 ± 0,53 % vzhledem ke kmeni NMRI, který vykazoval 
největší poškození. Myši UCP 2(-/-) vykazovali poškození myokardu 18 ± 1,11 %.  Výsledky tedy 
prokázaly, že citlivost myokardu k ischemickému poškození se u různých myších kmenů liší. 
Tuto skutečnost je nutné brát v úvahu při srovnávání závěrů různých experimentálních studií.

Klíčová slova : zvířecí model, myší kmen, perfuze, ischemie, infarkt myokardu
Adresa : L. Staněk, 2. LF UK v Praze, Ústav lékařské chemie a biochemie, Plzeňská 221/130,  
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Identification of molecular targets for elimination of TRAIL-resistant leukemia 
cells. Proteomics paves the way.  
Šimonová Tereza1, Toman Ondřej2, Halada Petr3, Klener Pavel, Jr.1, Živný Jan1and 
Petrák Jiří 1 
1Department of Pathophysiology, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague.
2 Institute of Hematology and Blood Transfusion, Prague, Czech Republic.
3 Institute of Microbiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague.

Tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL or Apo2L) induces apoptosis 
in most cancer cells by a receptor-mediated apoptotic pathway and has therefore drawn 
considerable interest as a potential new anti-tumor drug. However, development of resistance to 
anti-cancer drugs is the major complication of any chemotherapy and TRAIL is no exception. 
TRAIL-resistant cells have been observed. We used proteomic approach to found “weak spots” 
of the TRAIL-resistant cells that could serve as potential molecular targets for their selective 
elimination. 
We derived two phenotypically distinct TRAIL-resistant cell clones (designated P1 and P2) 
from a population of TRAIL sensitive HL-60 myeloid leukemia cells. Using two-dimensional 
electrophoresis and mass spectrometry (2D-PAGE/MS) we compared expression profiles of 
TRAIL-sensitive and TRAIL-resistant HL-60 cells. In the two TRAIL-resistant HL60 leukemia 
cell subclones P1 and P2, we identified approximately 50 differentially expressed proteins 
compared to TRAIL-sensitive HL60 leukemia cells. We directed our attention to two-fold 
expression decline of two proteins essential for replication and DNA repair in P1 cells and more 
than six-fold decreased expression of adenosine deaminase in P2 cells.  We hypothesized that 
decline of DNA repair/replication proteins, MCM7 and RPA7, can make the TRAIL-resistant P1 
cells vulnerable to etoposide and partial deficiency of adenosine deaminase can make the TRAIL-
resistant P2 cells highly sensitive to adenosine or vidarabine. We tested these hypotheses in series 
of in vitro experiments, using proliferation and apoptosis assay, with TRAIL-sensitive, P1, and 
P2 resistant subclones exposed to increasing doses of adenosine, vidarabine, and etoposide. Both 
our hypotheses were confirmed, P1 cells are highly vulnerable to etoposide, whereas P2 cells 
are significantly more sensitive to adenosine or vidarabine, compared with TRAIL-sensitve cells 
and the other TRAIL-resistant subclone. 
Our study provides important information for the future directions in TRAIL-based therapy and 
demonstrates that proteomics can deliver invaluable data to translational research.   

Supported by LC06044, MSM 0021621806 and IGA MZ NR8317, NR8930
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Výskumné zameranie Ústavu patologickej fyziológie JLF UK v Martine
Tatár Miloš
Ústav patologickej fyziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine

Výskumné zameranie ústavu sa nesie v duchu jeho zakladateľa profesora MUDr. Juraja Korpáša, 
DrSc, ktorý koncom 60-tych rokov minulého storočia založil Martinskú školu experimentálnej 
respirológie. Jeho objavné práce, publikované v monografii v roku 1979 sa stali zlatým fondom 
experimentálneho výskumu kašľa. Pracovníci ústavu získali v ďalšom období viaceré prioritné 
výsledky nielen v oblasti experimentálneho ale aj klinicko-patofyziologického štúdia kašľa. 
Tieto výsledky sú súčasťou monografie COUGH FROM LAB TO CLINIC publikovanej vo 
vydavateľstve Ane Books India v roku 2007. Týkajú sa mechanizmov vzniku kašľa, modulovania 
jeho intenzity a tvorby charakteristického zvuku. V spolupráci s klinickými pracoviskami sme 
testovali kašľovú sensitivitu pacientom s  respiračnými a nerespiračnými ochoreniami. Na 
základe týchto výsledkov sa ústav zúčastnil vypracovania odborných odporučení Európskej 
respirologickej spoločnosti pre objektívne vyšetrovanie kašľa.
Významným medzníkom v prehlbovaní štúdia nášho výskumného zamerania sa stala spolupráca 
s Asthma and Allergy Center John ś Hopkins University v Baltimore. Začali sme študovať 
molekulové mechanizmy plasticity nervových zakončení v dýchacích cestách a pažeráku, ktoré 
sa zúčastňujú na zmenenej reaktivite reflexných odpovedí v daných štruktúrach a môžu byť 
podkladom závažných funkčných porúch týchto systémov. V nedávnom období sme vybudovali 
laboratórium pre extracelulárne snímanie jednotlivých potenciálov neurónov vágových 
ganglií v perfundovanom preparáte pažeráka s komplexnou vágovou inerváciou a študujeme 
receptorové mechanizmy funkcie nociceptorov. Okrem toho rozbiehame štúdium molekulových 
mechanizmov plasticity kašľa pacientov s CHOCHP pomocou imunohistochemických metód. 
Mechanizmy centrálnej plasticity kašľového reflexu vplyvom aferentných informácií z nosovej 
dutiny študujeme pomocou expresie c - Fos génu v neurónoch mozgového kmeňa zodpovedných 
za reguláciu dýchania a generovanie kašľového vzoru. 
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Kašľová reaktivita u detí.
Varechová Silvia, Plevková Jana, Hanáček Lán, Tatár Miloš
Ústav patologickej fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Martin, 
Slovensko

Metodiky sledovania kašľovej reaktivity (KR) na tusigénne látky sú bezpečné a nenáročné metódy, 
využívané hlavne pri štúdiu mechanizmov, ktoré sa môžu podieľať na zvyšovaní, príp. znižovaní 
reaktivity kašľového reflexu, jako aj frekvencie a intenzity kašľa. Počet štúdií zameraných na 
zisťovanie KR u detí je oveľa nižší v porovnaní so štúdiami uskutočnenými u dospelých. Cieľom 
našej štúdie bolo realizovať vyšetrovanie KR u detí vo veku 7 – 18 r. a stanoviť faktory, ktoré 
u zdravých detí ovplyvňujú hodnotu parametrov kašľa. U detí, ktoré splnili nami stanovené 
kritériá (neprítomnosť akútneho infektu DC za posledné 2 týždne pred vyšetrením, bez alergickej 
anamnézy, nefajčiari) sme vyšetrili citlivosť kašľového reflexu (CKR) na kapsaicín a funkčné 
vyšetrenie pľúc. Na vyšetrenie CKR sme použili modifikovanú metodiku (Morice et al., 2007), 
upravenú na použitie pre deti. Deti inhalovali aerosól kontrolného roztoku (0,9% fyziologický 
roztok) a 12 koncentrácií aerosólu kapsaicínu v dvojnásobne sa zvyšujúcich koncentráciách 
(0,61 - 1250 µmol/l). Prah kašľa bol definovaný ako najnižšia koncentrácia kapsaicínu, ktorá 
vyvolala 2 a viac (C2) a 5 a viac (C5) kašľov. Vyšetrili sme 225 detí (medián veku 13 r. (IQR: 
12-16 r.), 103 dievčat/122 chlapcov). Zistili sme, že faktormi, ktoré signifikantne ovplyvňujú 
kašľovú reaktivitu u detí sú vek (p=0,012) a pohlavný status (p=0,002). Kým u chlapcov kašľová 
reaktivita počas pubertálneho vývoja klesala, u dievčat stúpala. Respiračná morbidita (infekty 
DDC) v priebehu 12 mesiacov pred vyšetrením mala tiež vplyv na hodnoty CKR u detí (p=0,008). 
Vysoká variabilita hodnôt kašľovej reaktivity, zistená počas našich vyšetrení môže byť teda 
pripísaná spomínaným faktorom.

Táto práca bola podporená grantom výskumu a vývoja APVT-20-005304. Prezentácia bola 
podporená projektom Európskeho sociálneho fondu č. SOP LZ 20005/NP1-027, 11230100433.
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Význam stanovení hepcidinu v klinické praxi
Vokurka Martin, Krijt Jan, Přikryl Petr
Ústav patologické fyziologie a Centrum experimentální hematologie, 1.lékařská fakulta UK  
v Praze

Hepcidin, peptid tvořený v játrech, je klíčovým regulátorem metabolismu železa. V duodenu 
tlumí resorpci železa z potravy, v makrofázích inhibuje uvolňování recyklovaného železa. Jeho 
nedostatečná produkce vede k přetížení železem při hemochromatóze a nadbytečná produkce 
stimulovaná zánětem je považována za významný patogenetický faktor změn metabolismu železa 
při anémii chronických chorob. Hepcidin je peptid tvořený 25 aminokyselinami, má vlásenkovou 
strukturu se 4 cystinovými můstky, vzniká z většího prekurzoru prohepcidinu. Železo a zvýšená 
aktivita erytropoezy expresi hepcidinu tlumí, naopak zánět ji odlišnými molekulárními cestami 
stimuluje. Dosud je málo znalostí o kinetice hepcidinu v organismu.
Klinické stanovení hepcidinu je v současnosti obtížné a není prováděno rutinně. Kromě stanovení 
exprese na úrovni mRNA, která však vyžaduje biopsii jater, jsou údaje o koncentraci hepcidinu 
v moči či v plasmě získány polyklonálními protilátkami, hmotnostní spektrometrií, popř. je 
komerčním kitem stanovován prohepcidin, o jehož skutečném významu či korelaci s hepcidinem 
nejsou jednoznačné důkazy. Nejsou známy normy pro koncentraci hepcidinu, takže jednotlivé 
práce je obvykle jen srovnávají s kontrolami či v rámci různých chorobných stavů, popř. se je 
snaží korelovat s jinými parametry (metabolismu železa, červeného krevního obrazu, zánětu 
apod.).
Stanovení hepcidinu se jeví diagnosticky důležité u nemocí s přetížením železem, 
stavů kombinujících zánět s poruchou erytropoezy, zejm. tehdy, je-li podáván erytropoetin 
či preparát železa – v těchto případech by mohlo mít význam při monitorování léčby. Nižší 
koncentrace hepcidinu byla prokázána u hereditárních hemochromatóz. Dalšími nemocemi, 
u nichž stanovení hepcidinu přineslo zajímavé výsledky, je talasémie a některé vzácné vrozené 
anémie. Hepcidin či prohepcidin je poměrně rozsáhle studován v nefrologii. Dále byl sledován 
u některých infekcí a nádorů, revmatických nemocí, alkoholismu, hepatitidy C, aterosklerózy. 
Rozšíření detekčních možností a předpokládané uvedení komerčního kitu povede k velkému 
počtu dalších studií a zejména k zpřesňování dosavadních výsledků. 

Podpořeno granty MŠMT ČR (MSM 0021620806, LC 06044).
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Ústav patologické fyziologie LF UK v Plzni se představuje
Vožeh František, Barcal Jan, Cendelín Jan, Kunová Magdaléna, Markvartová Věra,
Sobotka Pavel, Voller Jaroslav, Záhlava Jan, Žalud Václav
Ústav patologické fyziologie,  Lékařská fakulta UK v Plzni 

V r. 1945 po založení LF  UK v Plzni byl obor experimentální patologie vyučován pouze 
přednáškami tehdejším děkanem Prof. Mačelou. S názvem Ústav patologické fyziologie 
začalo pracoviště fungovat od r. 1952, kdy  se stal jeho přednostou  dr. Jan Hrbek a  výzkum 
se soustředil  na vyšší nervovou činnost člověka.. V r. 1957 byl pověřen vedením ústavu doc. 
Jaromír Mysliveček (od r. 1962  profesorem),  přičemž experimentální výzkum  CNS  zůstal 
s tím, že se zaměřil též  na ontogenetický vývoj a tak je tomu dosud.  Od r. 1995 je to především 
ve vazbě na spolupráci se zahraničím (zpočátku Department of Physiology University College 
London), odkud jsme získali excelentní model mozečkové degenerace – mutantní myši Lurcher. 
Od r. 1998  jde o mezinárodní spolupráci koordinovanou COST programem  EU  (1998 – 2005 
Akce B10 Brain Damage Repair; 2006-2010 Akce B30 Neuroregeneration and Plasticity). U 
myší Lurcher se řeší nejen tradiční problematika ústavu tj. učení a paměť, včetně behaviorálních, 
elektrofyziologických, morfologických a funkčně morfologických charakteristik, ale zahájeny 
byly i neurotransplantace. Ve spolupráci jsme studovali též   neuroendokrino-imunitní vztahy. Byly 
publikovány cenné poznatky nejen o účasti mozečku v kognitivních funkcích a mechanizmech 
paměti a učení, ale také nové důkazy o úzké funkční provázanosti neuroendokrino-imunitního  
systému. Protože částečně neurodefektní mozek  reaguje za vývoje často odlišně od zdravého 
(a mnohdy je  ke škodlivinám citlivější), ukázal se tento animální  model být vhodným i pro 
zkoumání vlivu některých negativních faktorů na CNS.  V tomto směru  spolupracuje ústav 
s pracovníky Katedry elektromagnetického pole ČVUT v Praze,  ve sledování účinku  VF 
elektromagnetického pole na zdravý a částečně defektní mozek.
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III-29

Measurement of Pepsin A and Pepsin C level: A sensitive test for 
gastric cancer 
Přikryl P, Filuszová M, Tichá M, Kučerová Z
Institute of Pathological Physiology and CEH , 1st Faculty of Medicine, Charles University, 
Prague 

Human aspartic proteinases  (pepsins) play the important role in gastric disease. Levels of this en-
zymes and their ratio can distinguish between gastric carcinoma and ulcer disease and can detect 
also precancerose. The study will be oriented to elaborate a rapid method making possible to detect 
changes in molecule of pepsins in early phases of gastric cancer. In the present communication we 
have used two types of affinity techniques based on immobilized synthetic peptide for the separa-
tion of pepsin isoforms: 
(i) affinity chromatography on the peptide immobilized to Toyopearl and 
(ii) separation using the peptide immobilized to magnetic particles. 
CONCLUSIONS  
Synthetic heptapeptide (Val-D-Leu-Pro-Phe-Phe-Val-D-Leu) was immobilized on epoxy-activa-
ted Toyopearl or on agarose magnetic microspheres. The prepared affinity carriers were used for 
the affinity separation of pepsin. The elaborated methods represent rapid techniques not only for 
the enzyme separation but also for its detection.The epoxy-activated Toyopearl-derived affinity 
carrier is possible to use under conditions of FPLC and thus it may represent an analytical tool for 
an estimation of human gastric proteinase for diagnostic purposes.   
Analogously, the synthetic heptapeptide was immobilized to glyoxal Agarose magnetic micros-
pheres.  Magnetic inhibitor-modified microspheres were used for the affinity separation of porcine 
pepsin. The elaborated method represents especially a rapid technique not only for the enzyme 
separation but also for   an evaluation of its level. 
                                
The authors acknowledge the financial support of the Ministry of Education of the Czech Republic 
(grant No. MSM 0021620806 and project No. LC 06044.
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