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Abstract 

 

Non-invasive measurement of the soft facial tissue thicknesses for the purpose of forensic 

facial approximation. In a set of 120 subjects (30 men and 30 women aged 20-25 years and 

30 men and 30 women aged 70-98 years), the thicknesses of soft facial tissues at 17 

anthropometric points were measured by ultrasound using a 20 kHz probe. We observed 

significant intersexual differences in the metopion, rhinion, lateral orbit, zygomatic, 

gonion, and root of zygoma in the younger age group. The points as lateral orbit, zygomatic, 

gonion and root of zygoma showed higher mean values in women. Men and women of the 

older age category were statistically significantly different in points nasion, rhinion, 

midphiltrum and gonion. The thicknesses in all of these points were higher in men. 

Significant differences between older and younger group of men were found in gnathion, 

insertion of anterior masseter, lateral orbit and gonion. In all of these points there were 

found an increase of values in the older age category. When comparing younger and older 

women, we observed significant differences in nasion, midphiltrum, insertion of anterior 

masseter, zygomatic and gonion. The average thickness of nasion, midphiltrum, zygomatic 

and gonion in the older age group declined. 

 

Key words: forensic anthropology, anthropometry, ultrasound 

 

 

Úvod 

 

V súčasnej dobe sa do problematiky rekonštrukcie tváre z lebky zapája čoraz viac 

odborníkov z rôznych oblastí (ako sú napr. antropológia, archeológia, medicína, 

psychológia, počítačové technológie) a vytváraním širokospektrálnych tímov a zapájaním 

novej prístrojovej techniky (počítačová tomografia, magnetická rezonancia, holografická 

topometria a pod.) sa vytvárajú nové možnosti pre zber dát a vývoj automatizovaného 

spôsobu vyhotovenia podoby tváre na základe lebky. Cieľom takýchto systémov je zvýšiť 

flexibilitu, efektívnosť a rýchlosť, najmä však odstrániť subjektivitu, ktorá býva častým 

zdrojom kritiky v prípade manuálne vyhotovovaných rekonštrukcií. 

Rozmery mäkkých tkanív tváre však hrajú esenciálnu úlohu pri reálnej rekonštrukcii 

podoby tváre a z tohto dôvodu ešte stále prebieha budovanie národnej i medzinárodnej 

databázy hrúbok jedincov rôzneho veku i etnickej príslušnosti. Neinvazívnym spôsobom 

je možné zmerať tieto parametre vo veľkom súbore probandov a práve využitie ultrazvuku 

je takouto vhodnou metódou.  

 

Súbor a metódy 
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Meranie hrúbok mäkkých tkanív sme uskutočnili v  súbore 120 jedincov, ktorí boli 

rozdelení podľa pohlavia a veku do štyroch skupín. Mladšia veková kategória pozostáva 

zo 60 probandov vo veku od 20 do 25 rokov (30 mužov s priemerným vekom 22,7 roka 

a 30 žien s priemerným vekom 22,3 roka). V staršej polovici súboru bolo 60 probandov vo 

veku 70 až 98 rokov, pričom priemerný vek 30 mužov bol 76,4 roka a priemerný vek 30 

žien 79,9 roka.  

Hrúbka mäkkých tkanív je definovaná ako spojnica príslušných kraniometrických 

a cefalometrických bodov (Vanezis et al. 2000). Na meranie hrúbok mäkkých tkanív tváre 

sme v našej práci využili ultrazvuk General electric LOGIQe R7. Princípom merania je 

vyslanie echa, najčastejšie s frekvenciou okolo 20 kHz. Je potrebné, aby vyslaný impulz 

dosiahol stupeň prechodu z jedného tkaniva do druhého. V tomto prípade to bol prechod 

impulzu zo mäkkého tkaniva na kosť. Následne sa vracia nazad k zdroju, ktorý ho 

zaznamená a nameria. Pri meraní ultrazvukom je potrebné netlačiť sondou na pokožku 

jedinca, v opačnom prípade sa vplyvom tlaku výsledky merania líšili od reálnych hodnôt. 

Najväčšie problémy pri pôsobení tlaku predstavuje oblasť líc, najmenšie oblasť čela. 

Taktiež bolo potrebné odhadnúť správny uhol sondy a jej smer k meranému mäkkému 

tkanivu (kolmo na kosť). Jedinci pri vyšetrovaní ležali na vyšetrovacom lôžku, pričom 

hlava nebola ničím podložená. Na tvári bolo meraných 17 referenčných bodov. 

Merané body boli v čelovej oblasti (metopion, glabella), v nosovej oblasti (nasion, rhinion, 

alare), v oblasti úst (mid-philtrum, chin-lip fold), v bradovej oblasti (pogonion, gnathion), 

v oblasti oka (supraorbital, infraorbital), v oblasti líc (fossa canina, insertion os masseter – 

anterior), na lícnej kosti (lateral orbit, zygomatic), na uhle sánky (gonion) a pred vonkajším 

zvukovodom (root of zygoma). Bližší popis bodov je v publikácií Masnicová, Beňuš 

a Panenková (2011). 

 

Výsledky a diskusia 

 

Hodnoty hrúbky mäkkých tkanív tváre sú uvedené v tabuľkách 1 a 2. Štatisticky významné 

rozdiely v hrúbkach mäkkých tkanív tváre medzi pohlaviami sme zistili v bodoch 

metopion, rhinion, lateral orbit, zygomatic, gonion a root of zygoma. Pri štyroch z týchto 

bodov boli priemerné namerané hodnody vyššie u žien (tab. 1). 

 
Tab. 1. Intersexuálne rozdiely v hrúbkach mäkkých tkanív tváre mladšej vekovej kategórie (2-

výberový T-test) 

  

muži 20-25 r. ženy 20-25 r.  
p 

N Priemer SD N Priemer  SD 

Metopion 30 4,3 0,8 30 3,8 0,6 ** 

Glabella 30 5,3 0,9 30 5,3 0,8 n.s. 

Nasion 30 4,8 1,2 30 4,6 1,0 n.s. 

Rhinion 30 2,5 0,6 30 2,2 0,6 * 

Alare 30 10,9 1,2 30 11,6 2,0 n.s. 

Midphiltrum 30 10,0 1,3 30 9,8 1,2 n.s. 

Chin-lip fold 30 9,8 1,5 30 9,7 1,3 n.s. 

Pogonion 30 9,4 2,0 30 8,8 1,9 n.s. 

Gnathion 30 6,4 1,5 30 6,8 1,9 n.s. 

Supraorbital 30 6,3 1,2 30 5,7 1,0 n.s. 

Infraorbital 30 5,0 1,4 30 5,5 1,6 n.s. 

Fossa canina 30 14,1 2,1 30 15,1 2,3 n.s. 
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Insertion of masseter, ant. 30 5,6 1,6 30 6,2 1,6 n.s. 

Lateral orbit 30 6,5 1,6 30 9,3 2,5 *** 

Zygomatic 30 8,0 2,0 30 10,6 2,9 *** 

Gonion 30 4,4 0,9 30 5,2 1,4 * 

Root of zygoma 30 6,5 1,6 30 7,6 1,8 * 

Pozn.: N – počet probandov; SD – smerodajná odchýlka; p – štatistická významnosť; * 

Signifikantné na α= 0,05, ** Signifikantné na α=0,01; *** Signifikantné na α= 0,001; n.s. 

– nesignifikantné na α=0,05 

 

Štatisticky významné rozdiely medzi pohlaviami staršej skupiny sa ukázali v bodoch 

nasion, rhinion, midphiltrum a gonion. Vo všetkých týchto bodoch dosahovali muži vyššie 

priemerné hodnoty (tab. 2). 

 
Tab. 2. Intersexuálne rozdiely v hrúbkach mäkkých tkanív tváre staršej vekovej kategórie (2-

výberový T-test) 

  

muži 70-91 r. ženy 70-98 r.  
p 

N Priemer SD N Priemer  SD 

Metopion 30 4,1 0,9 30 3,7 1,3 n.s. 

Glabella 30 5,7 1,0 30 5,6 1,3 n.s. 

Nasion 30 4,6 1,2 30 4,0 1,0 * 

Rhinion 30 2,7 0,7 30 2,3 0,5 * 

Alare 30 11,4 1,6 30 10,7 2,2 n.s. 

Midphiltrum 30 9,6 1,7 30 7,2 1,4 *** 

Chin-lip fold 30 9,8 1,2 30 9,6 2,1 n.s. 

Pogonion 30 9,8 1,5 30 9,6 2,2 n.s. 

Gnathion 30 7,4 1,7 30 7,4 2,3 n.s. 

Supraorbital 30 6,6 1,4 30 6,1 1,7 n.s. 

Infraorbital 30 4,8 1,3 30 4,9 1,9 n.s. 

Fossa canina 30 14,7 2,5 30 14,6 2,6 n.s. 

Insertion of masseter, ant. 30 8,2 1,9 30 7,5 2,6 n.s. 

Lateral orbit 30 7,6 2,0 30 8,2 2,4 n.s. 

Zygomatic 30 8,2 2,1 30 8,4 3,2 n.s. 

Gonion 30 5,6 2,0 30 4,5 1,3 * 

Root of zygoma 30 7,2 2,1 30 7,0 2,3 n.s. 

Pozn.: N – počet probandov; SD – smerodajná odchýlka; p – štatistická významnosť; * 

Signifikantné na α= 0,05, ** Signifikantné na α=0,01; *** Signifikantné na α= 0,001; n.s. 

– nesignifikantné na α=0,05 

 

Postupom veku dochádza na tvári jedinca v badateľným zmenám. Mäkké tkanivá a tukové 

oblasti tváre strácajú svoju pevnosť, a dochádza k ich zosúvaniu a zmene orientácie. 

V niektorých oblastiach tváre s rastúcim vekom tuk pribúda, v iných miestach sa stráca, 

a rovnako dochádza aj k poklesu pružnosti pokožky, jej dehydratácii či k tvorbe vrások. 

Tieto zmeny spolu s inými faktormi ovplyvňujú hrúbky mäkkých tkanív tváre, avšak vplyv 

veku môže mať na každého jedinca individuálny dopad.  

Všeobecne platí, že mäkké tkanivá v oblasti pier a v dolnej časti líc postupom veku klesajú, 

čím konštantne klesá ich hrúbka. Vplyvom nárastu tuku v oblasti čela dochádza 

k zvyšovaniu hrúbky tkanív v tejto oblasti. Rovnako sa zvyšuje hrúbka tkaniva aj v oblasti 
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brady, z dôvodu zosunu tukových vačkov a pribúdaním tuku v tejto oblasti (Wilkinson 

2004). Niektorí autori tvrdia, že ženská tvár preukazuje vekové zmeny intenzívnejšie 

(Mydlová et al. 2015). 

Pri porovnaní starších a mladších mužov sme zistili, že štatistické zmeny nastali v malom 

počte bodov, konkrétne v bodoch gnathion, insertion of masseter anterior, lateral orbit 

a gonion (tab. 3). Vo všetkých štyroch bodoch došlo k signifikantnému zvýšeniu u starších 

mužov, pričom rozdiel bol vždy najmenej 1 mm, a v prípade bodu insertion of masseter 

anterior aj viac ako 2 mm. Všetky body s výnimkou bodu lateral orbit sa nachádzajú 

v oblasti brady, a spodného okraja sánky, takže bolo možné predpokladať, že nastane 

výrazná zmena v nameraných hodnotách. Bod lateral orbit nachádzajúci sa v okolí očí je 

lokalizovaný na mieste, ktoré je vo vysokej miere ovplyvnené posunom tukových vačkov 

tváre. Je možné, že práve posun tukovej oblasti, prípadne sekundárny nárast tuku v tejto 

oblasti ovplyvnil výslednú priemernú hodnotu. 

 
Tab. 3. Porovnanie hrúbok mäkkých tkanív tváre u mužov staršej a mladšej vekovej kategórie (2-

výberový T-test) 

  

muži 20-25 r. muži 70-91 r. 
P 

N Priemer SD N Priemer  SD 

Metopion 30 4,3 0,8 30 4,1 0,9 n.s. 

Glabella 30 5,3 0,9 30 5,7 1,0 n.s. 

Nasion 30 4,8 1,2 30 4,6 1,2 n.s. 

Rhinion 30 2,5 0,6 30 2,7 0,7 n.s. 

Alare 30 10,9 1,2 30 11,4 1,6 n.s. 

Midphiltrum 30 10,0 1,3 30 9,6 1,7 n.s. 

Chin-lip fold 30 9,8 1,5 30 9,8 1,2 n.s. 

Pogonion 30 9,4 2,0 30 9,8 1,5 n.s. 

Gnathion 30 6,4 1,5 30 7,4 1,7 * 

Supraorbital 30 6,3 1,2 30 6,6 1,4 n.s. 

Infraorbital 30 5,0 1,4 30 4,8 1,3 n.s. 

Fossa canina 30 14,1 2,1 30 14,7 2,5 n.s. 

Insertion of masseter, ant. 30 5,6 1,6 30 8,2 1,9 *** 

Lateral orbit 30 6,5 1,6 30 7,6 2,0 * 

Zygomatic 30 8,0 2,0 30 8,2 2,1 n.s. 

Gonion 30 4,4 0,9 30 5,6 2,0 ** 

Root of zygoma 30 6,5 1,6 30 7,2 2,1 n.s. 

Pozn.: N – počet probandov; SD – smerodajná odchýlka; p – štatistická významnosť; * 

Signifikantné na α= 0,05, ** Signifikantné na α=0,01; *** Signifikantné na α= 0,001; n.s. 

– nesignifikantné na α=0,05 

 

Zaujímavé však je, že sa neprejavilo viac zmien v oblasti úst a oblasti brady, aj keď je 

medzi dvoma sledovanými skupinami značný vekový rozdiel. Tieto výsledky mohli byť 

tiež ovplyvnené viacerými faktormi, prípadne počtom probandov vo výskume. 

Najefektívnejšie zisťovanie vplyvu veku na hrúbku mäkkých tkanív by bolo možné 

realizovať rozsiahlou longitudinálnou štúdiou, ktorá by umožňovala sledovanie rovnakých 

jedincov po dlhé časové obdobie. Tak by sa umožnilo sledovanie zmien v dlhšom časovom 

období a bolo by možné eliminovať počet faktorov pôsobiacich na zistené výsledky.  

Pri porovnávaní žien mladšej a staršej vekovej kategórie sme pozorovali štatisticky 

významné zmeny v piatich bodoch (tab. 4). Bod nasion sa signifikantne zmenil vplyvom 
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veku a u staršej vekovej kategórie vykazoval mierne zníženú hodnotu. Hrúbka v bode 

midphiltrum u staršej vekovej kategórie poklesla o viac ako 2 mm. Rovnako tomu bolo aj 

v prípade bodu zygomatic. Pokles hodnoty v bode midphiltrum nasvedčuje tvrdeniu 

Wilkinsonovej (2004), že v oblastiach úst dochádza vekom k poklesu tkanív a tým aj 

zníženiu ich hrúbky. Priemerná hrúbka sa v bode insertion of masseter u štarších žien 

zvýšila, a bod gonion mal v tejto kategórii hrúbku nižšiu. 

 
Tab. 3. Porovnanie hrúbok mäkkých tkanív tváre u žien staršej a mladšej vekovej kategórie (2-

výberový T-test) 

 

ženy 20-25 r. ženy 70-98 r. 
P 

N Priemer SD N Priemer  SD 

Metopion 30 3,8 0,6 30 3,7 1,3 n.s. 

Glabella 30 5,3 0,8 30 5,6 1,3 n.s. 

Nasion 30 4,6 1,0 30 4,0 1,0 * 

Rhinion 30 2,2 0,6 30 2,3 0,5 n.s. 

Alare 30 11,6 2,0 30 10,7 2,2 n.s. 

Midphiltrum 30 9,8 1,2 30 7,2 1,4 *** 

Chin-lip fold 30 9,7 1,3 30 9,6 2,1 n.s. 

Pogonion 30 8,8 1,9 30 9,6 2,2 n.s. 

Gnathion 30 6,8 1,9 30 7,4 2,3 n.s. 

Supraorbital 30 5,7 1,0 30 6,1 1,7 n.s. 

Infraorbital 30 5,5 1,6 30 4,9 1,9 n.s. 

Fossa canina 30 15,1 2,3 30 14,6 2,6 n.s. 

Insertion of masseter, ant. 30 6,2 1,6 30 7,5 2,6 * 

Lateral orbit 30 9,3 2,5 30 8,2 2,4 n.s. 

Zygomatic 30 10,6 2,9 30 8,4 3,2 ** 

Gonion 30 5,2 1,4 30 4,5 1,3 * 

Root of zygoma 30 7,6 1,8 30 7,0 2,3 n.s. 

Pozn.: N – počet probandov; SD – smerodajná odchýlka; p – štatistická významnosť; * 

Signifikantné na α= 0,05, ** Signifikantné na α=0,01; *** Signifikantné na α= 0,001; n.s. 

– nesignifikantné na α=0,05 

 

Záver 

 

V skupine mladších mužov vykazovali najvyššie priemerné hodnoty hrúbok mäkkých 

tkanív body fossa canina, alare a midphiltrum. Starší muži mali najhrubšie tkanivá 

v bodoch fossa canina, alare, chin-lip fold a pogonion. U žien mladšej vekovej kategórie 

sme pozorovali vysoké hodnoty v bodoch fossa canina, alare a zygomatic, u starších žien 

boli mäkké tkanivá najhrubšie v bodoch fossa canina, alare, chin-lip fold a pogonion, 

rovnako ako u starších mužov. 

Najnižšie hodnoty u starších mužov boli zistené v bodoch rhinion, metopion a gonion. 

U ostatných skupín to boli rovnaké body, iba v mladšej vekovej kategórii mužov bol 

posledný bod nahradený bodom gonion.  

Pri sledovaní intersexuálnych rozdielov mladšej vekovej kategórie sme zistili signifikantné 

rozdiely v hrúbke mäkkých tkanív tváre v bodoch metopion, rhinion, lateral orbit, 

zygomatic, gonion, a root of zygoma. Bod lateral orbit, zygomatic, gonion a root of zygoma 

dosiahli vyššie priemerné hodnoty u žien. Muži a ženy staršej vekovej kategórie sa 



8 

 

štatisticky významne líšili v bodoch nasion, rhinion, midphiltrum a gonion, s väčšou 

hrúbkou u mužov.  

Signifikantné rozdiely medzi staršou a mladšou skupinou mužov sme zistili v bodoch 

gnathion, insertion of masseter anterior, lateral orbit a gonion, s vyššími hodnotami 

u starších mužov. Pri porovnávaní mladších a starších žien sme pozorovali signifikantné 

rozdiely v bodoch nasion, midphiltrum, insertion of masseter anterior, zygomatic a gonion. 

Priemerné hrúbky bodov nasion, midphiltrum, zygomatic a gonion boli v staršej vekovej 

kategórii nižšie.  
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Abstrakt 

 

Táto práca je zameraná na simultánnu analýzu kreatinínu a fruktózy použitím metódy 

plynovej chromatografie s vysokorozlišovacou hmotnostnou spektrometriou (GC-MS-

TOF) po silanizácii hexametyldisilazánom a N,O-bis(trimetylsilyl)trifluóracetamidom. 

Vyvinutá metóda umožňuje priamu silanizáciu vzoriek moču bez nutnosti úpravy 

a nakoncentrovania vzorky pred derivatizáciou. Na základe tejto metódy je analýza a 

diagnostika vrodených metabolických ochorení rýchlejšia ako v prípade samostatného 

stanovenia oboch analytov. 

 

Kľúčové slová: 

Kreatínín, fruktóza, moč, silanizácia, GC-MS. 

 

 

Úvod 

 

Moč je biologická tekutina, ktorá je veľmi dobrým ukazovateľom ľudského zdravia. Jeho 

odber je podstatne jednoduchší a menej invazívny v porovnaní s odberom krvi. V moči sú 

prítomné vo vode rozpustné organické látky ako konečné produkty alebo medziprodukty 

metabolizmu mnohých látok (cukry, lipidy, aminokyseliny atď.) [1, 2]. Kreatinín je 

dusíkatá organická látka, ktorá je vedľajším produktom svalového energetického 

metabolizmu (z kreatínu vzniká kreatínfosfát  ako zdroj energie pre svalovú kontrakciu a z 

neho následne kreatinín). Kreatinín sa nemôže fosforylovať, preto prechádza do krvi a je 

vylučovaný močom. Produkcia a sekrécia kreatinínu je normálne v rovnováhe a akýkoľvek 

prefiltrovaný kreatinín obličkami sa vylučuje z tela močom [3, 4]. Vylučovanie kreatinínu 

v moči je závislé od telesnej hmotnosti a vplyv stravy vykazuje len malú alebo žiadnu 

odozvu. Kreatinín v moči sa používa na sledovanie rýchlosti vylučovania a predovšetkým 

slúži na štandardizáciu koncentrácie mnohých endogénnych a exogénnych látok v moči 

[5], preto sa bežne analyzuje zlúčenina v klinických laboratóriách [6-8]. Na rutinné 

stanovenie sa využívajú hlavne:  

1. Jaffého metóda založená na reakcii kreatinínu s pikrátom za vzniku farebného komplexu 

a následnej spektrometrickej detekcii. Nevýhodou je nedostatočná špecificita reakcie, 

vznik rovnakého farebného komplexu poskytujú aj ďalšie bežne metabolity ako pyruvát, 

acetát, glukóza, kys. askorbová,...). 
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2. Enzymatická metóda založená na sérii enzymatických reakcií kreatinínu za vzniku 

kreatín-sarkosínu, jeho oxidácie s produkciou peroxidu vodíka, formaldehydu a glycínu 

a následného spektrometrického stanovenia po reakcii s chinónovým farbivom. 

Je známe stanovenie kreatinínu metódou kvapalinovej chromatografie s tandémovým 

hmotnostným detektorom s použitím deuterovaného štandardu kreatinínu. Využíva sa na 

priame stanovenie stopových množstiev polárnych metabolitov v moči (v koncentráciách 

prepočítaných na 1mmol kreatinínu) bez nutnosti stanovenia kreatinínu metódami 

popísanými vyššie [8].  

Fruktóza je jednoduchý monosacharid, prítomný predovšetkým v ovocí, mede a klasickom 

cukre, sacharóze. Je dobrým zdrojom energie v metabolizme využívaný však menej často 

ako glukóza [9]. Fruktóza sa metabolizuje hlavne v pečeni alebo v obličkách (cortex 

renalis) v metabolickej dráhe pozostávajúcej z fruktokinázy, aldolázy B a triokinázy. 

Porucha metabolizmu fruktózy spôsobuje hromadenie fruktózy a jej metabolitov v tele 

a následné zvýšené vylučovanie. Sú známe tri vrodené chyby metabolizmu fruktózy. 

Základná fruktosúria je neškodná porucha metabolizmu fruktózy, spôsobuje zvýšené 

koncetrácie fruktózy v moči z dôvodu nedostatku enzýmovej fruktokinázy. Hereditárna 

intolerancia fruktózy (HFI) je porucha, keď fruktóza vyvoláva gastrointestinálne ťažkosti 

a môže tiež spôsobiť zlyhanie pečene a obličiek. HFI je spôsobená nedostatkom enzýmu 

aldolázy B (fruktóza-1,6-bisfosfátaldolaza). Posledná zmienená, nedostatok fruktózy-1,6-

bisfosfatázy, je porucha glukoneogenézy, ovplyvňuje tvorbu glukózy z glukoneogénnych 

prekurzorov, vrátane fruktózy z potravy [2]. 

Plynová chromatografia v kombinácii s hmotnostno-spektrometrickou detekciou (GC-MS) 

sa často používa na analýzu mnohých analytov [10], avšak potenciálnym problémom GC-

MS je potreba derivatizácie nevyhnutná pre polárne a neprchavé analyty. Derivatizácia je 

založená na substitúcii polárnych skupín analytov, aby sa zvýšila ich prchavosť a stabilita. 

Silanizácia je derivatizačná metóda, keď sa vytvárajú prchavé a stabilné trimetylsilylové 

(TMS) étery s lepšími vlastnosťami v MS detekcii [11-14]. Analýza vodných vzoriek je 

problematická z dôvodu vysokej reaktivity silanizačných činidiel voči vode [14-15]. 

Cieľom tejto práce bolo vyvinúť novú GC-MS metódu na simultánne stanovenie fruktózy 

a kreatinínu vo vzorkách moču bez nutnosti predúpravy vzorky pred derivatizáciou. Novo 

vyvinutá metóda je založená na dvojstupňovej derivatizácii s hexametyldisilazánom 

(HMDS) a N,O-bis(trimetylsilyl)trifluóracetamidom (BSTFA) a detekciou pomocou 

vysokorozlišovacej hmotnostno-spektrometrickým detektorom. 

 

Materiál a metódy 

 

Vzorky moču získané z Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave (Slovensko) boli 

skladované pri -20 °C a rozmrazené krátko pred analýzou. Dvojstupňová derivatizácia je 

založená na metóde vyvinutom Podolec et. al [15] s použitím HMDS a BSTFA. V prvom 

kroku sa pridalo do 700 µl HMDS: ACN (ACN sa pridal s prídavkom F-glukózy ako 

vnútorného štandardu) silylanizačného činidla 20 µl vzorky moču, na derivatizáciu ľahko 

silanizovaných funkčných skupín (hydroxylová skupina vo fruktóze a štandardu) a vody, 

ako katalyzátor sa pridalo 2 µl kyseliny trifluóroctovej. Vzorka sa zahrievala pri 50 °C 

počas 30 minút pri 700 ot. za min. v otvorenej vialke kvôli úniku plynného amoniaku. V 

druhom kroku sa do roztoku pridalo 300 µl BSTFA a zmes bola zahrievaná pri 80 °C 30 

minút v uzavretej vialke a následne bola vzorka priamo dávkovaná do plynového 

chromatografu. 

Analýzy GC-MS-TOF sa uskutočnili pomocou plynového chromatografu Agilent 7890N 

s automatickým dávkovačom Gerstel a vysokorozlišovacím TOF hmotnostným 
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spektrometrom Pegasus GC-HRT (Leco, USA). Teplota injektora bola 280 °C, analyty sa 

separovali na kapilárnej kolóne DB-5MS s rozmermi 30 m x 0,25 mm (i.d.) x 0,25 μm pri 

konštantnom prietoku 1,5 ml/min hélia ako nosného plynu. Dávkoval sa 1 μL 

derivatizovanej vzorky moču v móde bez delenia s časom 1 min. Teplota kolóny bola 

najprv nastavená na 80 ° C, udržiavaná počas 1 minúty a zvýšená rýchlosťou 20 °C/min až 

210 °C a potom zvýšená na 230 ° C rýchlosťou 2 °C/min. Bola použitá chemická ionizácia 

metánom pre vyššiu citlivosť molekulových píkov a TOF spektrometer pracoval v móde 

vysokého rozlíšenia (HR, 25 000) v rozsahu 45 – 600 amu. 

 

Výsledky a diskusia 

 

Na simultánnu GC-MS analýzu fruktózy a kreatinínu sa použila derivatizačná metóda 

priamej silanizácie vzoriek moču bez nutnej predúpravy (extrakcia, lyofilizácia atď.). 

Jednoduchá silanizácia cukrov a aminokyselín je problematická kvôli rôznej schopnosti 

funkčných skupín tvoriť TMS deriváty. BSTFA ako silné derivatizačné činidlo umožňuje 

silanizáciu väčšiny funkčných skupín, ale jeho použitie vedie k tvorbe viacerých nových 

derivátov sacharidov, zatiaľ čo HMDS nespôsobuje rozklad sacharidov, nedokáže 

derivatizovať amino skupiny. Použitím dvojstupňovej silanizácie s HMDS a BSTFA boli 

všetky vybrané analyty derivatizované na ich TMS deriváty, s tvorbou iba očakávaných 

derivátov. 

Na základe kalibračných závislostí boli stanovené koncentrácie kreatinínu v 30 vzorkách 

moču a tieto hodnoty boli porovnané so zistenou koncentráciou kreatinínu pomocou 

enzymatickej metódy v klinickom laboratóriu (Obr. 1).  

 

 
Obr. 1. Porovnanie stanovenia koncentrácie kreatinínu pomocou enzymatickej a GC-MS metódy 

v 30 vzorkách moču. 

 

Ako je zrejmé z obrázku 1, metóda GC-MS je porovnateľná s enzymatickou metódou. 

Rozdiely medzi nameranými hodnotami kreatinínu pre obe metódy nie sú väčšie ako 1,2 

mmol/l. 

Vyvinutá GC-MS metóda sa použila na stanovenie kreatinínu a fruktózy v 4 patologických 

a 30 kontrolných vzorkách moču. EIC-GC-MS chromatogramy patologickej vzorky moču 

č. 4 sú znázornené na obrázku 2 a stanovené koncentrácie analytov sú uvedené v tabuľke. 

Obrázok 2 ukazuje dostatočnú selektivitu a citlivosť vyvinutej GC-MS metódy na 

simultánne stanovenie kreatinínu a fruktózy vo vzorkách moču. Jednotlivé píky analytov 

a integrovali na základe extrahovaných iónových chromatogramov zo získaných spektier 

s vysokým rozlíšením. To umožnilo dosiahnuť dostatočnú selektivitu sledovaných látok od 
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pozadia. Patologicky zvýšená sekrécia fruktózy v moči bola potvrdená u jednej vzorky 

moču (vzorka 3) zo sledovanej skupiny pacientov (Tab). 

 

 

 
Obr. 2. Chromatografický záznam (extrahovaný iónový chromatogram presnej m/z) 

separácie kreatinínu, fruktózy a vnútorného štandardu F-glukózy. 

 

Tab. 1. Obsah kreatinínu a fruktózy v patologických a kontrolných vzorkách moču 

stanovený metódou GC-MS-TOF 

 
 

 

Záver 

 

Vyvinula sa nová GC-MS-TOF metóda na simultánne stanovenie kreatinínu a fruktózy ako 

markera dedičnej metabolickej poruchy v moči. Metóda je založená na priamej 

dvojkrokovej silanizácii vzorky moču, bez nutnosti extrakcie analytov a následnej 

plynovochromatografickej separácie a detekcie s vysokorozlišovacím TOF detektorom. 

Stanovenie kreatinínu je porovnateľné s rutinnou enzymatickou metódou štandardne 

používanou v klinických laboratóriách a jeho zistený obsah možno priamo používať na 

stanovenie fruktózy v koncentračných jednotkách µmol na mmol kreatinínu.   
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Abstrakt 

 

Cieľom príspevku je predstaviť koncept metódy sledovania pohľadu. Vysvetlené sú 

základné pojmy, charakteristika technológie, spracovanie a vizualizácia výstupných dát 

a vymenované oblasti využitia danej metódy vo výskume. V rámci možností využitia eye-

trackingu v oblasti informačného správania používateľov prinášajú autorky prehľad 

vybraných relevantných zahraničných a domácich štúdií.  

Kľúčové slová:  

eye-tracking, sledovanie pohľadu, sledovanie pohybu očí, informačné správanie, 

vyhľadávanie informácií, použiteľnosť webových rozhraní, percepcia textu.  

 

 

Úvod 

 

Sledovanie pohľadu pri prezeraní a využívaní rôznych webových, či mobilných aplikácií, 

systémov a stránok sa stáva čoraz bežnejšie využívanou metódou skúmania použiteľnosti 

daných rozhraní. Okrem použiteľnosti sa metódou eye-trackingu skúmajú aj rôzne aspekty 

informačného správania používateľov a rôzne aspekty interakcie človeka s počítačom. 

Webové systémy a aplikácie sú vizuálne objekty. Prostredníctvom využitia nástroja na 

sledovanie pohľadu môžu výskumníci dospieť k objektívnym zisteniam, ktoré by inou 

metódou nedosiahli alebo by neboli natoľko presné. Pri hodnotení použiteľnosti webových 

systémov a aplikácií je potrebné brať do úvahy používateľské hľadisko – pozerať sa na 

webovú stránku očami používateľa, čo nám práve samotné zariadenie na sledovanie 

pohybu očí umožňuje. Pri skúmaní informačného správania používateľov umožňuje táto 

metóda zozbierať viac dát, použiť ju v kombinácii s inými metódami, zvýšiť tak validitu 

a reliabilitu výskumu a nazerať tak na problém hlbšie a v širšom kontexte.  Podstata 

výskumu je pritom založená na hypotéze „eye mind“ (oko mysle) od Justa a Carpenterovej 

(1976) ktorá hovorí, že „lokácia pohľadu človeka bezprostredne korešponduje s 

myšlienkami prebiehajúcimi v mysli človeka“ (Cooke 2005 v Brijaková 2016). 

 

Terminologické aspekty a charakteristika technológie 

Eye-tracking (sledovanie pohľadu / sledovanie pohybu očí) je technológia, resp. v širšom 

zmysle metóda, sledujúca pohyby očí, ako prostriedok pre štúdium komunikácie ľudí s 

textom alebo online dokumentami, webovými stránkami, elektronickými systémami, či 

aplikáciami (Eye tracking 2016). Túto techniku využívajú odborníci na to, aby zistili, kam 

sa používateľ pozerá v ktoromkoľvek okamihu a aby zaznamenali sekvencie, v ktorých 

prebieha pohľadom z jedného miesta na iné (Poole a Ball 2005 v Dubová 2016).  
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Hlavné charakteristiky, viažuce sa na pohyb očí pri daných výskumoch predstavujú štyri 

pojmy: fixácia, sakády, cesta pohľadu a oblasť záujmu. Fixácia (z ang. fixation) 

predstavuje „moment zamerania pohľadu na daný objekt za účelom detailného 

preskúmania“ (Nielsen a Pernice 2009) alebo inak, krátku prestávku medzi sakádami, ktorá 

tvorí asi 90% času sledovania. Ide o relatívne stabilizovaný pohľad zameraný na špecifickú 

oblasť trvajúci 200 a ž 500 milisekúnd, počas ktorého získava používateľ najviac informácií 

z celkového procesu vnímania informácií. Sakády (z ang. saccades), naopak, predstavujú 

„neustále skenovania zorného poľa rýchlymi pohybmi očí, počas ktorého neprijímajú a 

nespracúvajú vizuálne informácie, ale len prudko prechádzajú z jedného miesta na druhé“ 

(Duchowski 2007). Ide o plynulé a rýchle pohyby pohľadu medzi bodmi fixácie, počas 

ktorých nedokáže používateľ vnímať takmer žiadnu informáciu. Ceste pohľadu (z ang. 

scan path) je možné rozumieť ako ceste, ktorú vykonáva oko počas štúdia stimulov obrazu 

alebo inak ako usporiadanie fixácií a sakád v chronologickom poradí (SensoMotoric 

Instruments 2011). Oblasť záujmu (a ang. AOI – area of interest) predstavuje oblasť istých 

vizuálnych dát so špecifickou relevanciou (De Smet et al. 2014). 

Strešnou oblasťou, využívajúcou túto metódu je interakcia človeka s počítačom (z ang. 

human-computer interaction). Ide o odbor, ktorý študuje komunikáciu ľudí s počítačmi 

a ich rozhraním a spôsob  navrhovania počítačových systémov, ktoré sú pre ľudí 

jednoduché, rýchle a produktívne na použitie. Uplatňuje sa pri navrhovaní rozhraní 

webových stránok, stránok pre mobilné zariadenia, softvérových systémov a aplikácií.  

Samotné zariadenie – eye-tracker sa skladá z troch základných komponentov: zdroj 

svetla vysielajúci infračervené žiarenie, samotný hardvér aj s operačným systémom 

a analytickým softvérom na spracovanie samotného experimentu ako aj výsledkov. 

Jednotlivé zariadenia sa odlišujú rýchlosťou nahrávania, ktorá závisí od ich charakteristiky. 

Staršie zariadenia umožňujú rýchlosť medzi 60 a 120Hz, avšak novšie vysokorýchlostné 

zariadenia sa vyznačujú rýchlosťou 240Hz a viac. Táto rýchlosť určuje množstvo 

zaznamenaných bodov pohľadu za sekundu (Blascheck et al. 2014). Okrem špeciálnych 

robustných systémov s fixáciou hlavy, ktoré sa využívajú v rámci medicínskych 

výskumov, existujú aj iné typy zariadení, vhodné na skúmanie čítania a použiteľnosti 

rozhraní - zariadenia integrované na monitor, prenosné zariadenia, okuliare (Brijaková 

2016). 
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Obr. 1. Ukážky rôznych typov technológie eye-trackingu 

 

 

Aplikácia a spracovanie dát 

Na spracúvanie zaznamenaných informácií, získaných eye-trackerom je potrebný príslušný 

softvér. Ten poskytuje novú perspektívu pre proces chápania subjektu, keďže znázorňuje 

oblasti získavania pozornosti, ako aj vizuálnu cestu na obrazovke (Duchowski 2007), ktoré 

dohromady tvoria okno do kognitívnych procesov subjektu (Rayner 1998 v Brijaková 

2016). Analytický softvér spracúva získané dáta pozostávajúce z osobitných oblastí záujmu 

na stimuly a z bodov pohľadu, ktoré sú priestorovo a časovo zoskupované do fixácií. Tie 

sú ďalej spojené sakádami a majú určité trvanie. Na Obrázku 2 sú taktiež zobrazené oblasti 

záujmu spojené prechodom. Kompletná sekvencia fixácií a sakád sa nazýva cesta pohľadu 

(Blascheck et al. 2014), pričom konkrétny výstup zo získaných dát následne pozostáva 

z tzv. fixačných vzorov. Okrem nich môžeme rozlišovať aj štyri typy fixácie, ktoré sa 

obzvlášť využívajú pri hodnotení informačného správania sa počas sledovania cielených 

oblastí rozhrania. Ide o dĺžku fixácie, fixačné frekvencie, časovanie frekvencie a počet 

pohľadov (Djamasbi 2014). 
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Obr. 2. Diagram výstupu (Blascheck et al. 2014) 

 

Vizualizácia dát získaných sledovaním pohybu očí je jedným zo spôsobov prezentovania 

výsledkov merania. Vďaka vizualizáciám môžeme analyzovať časovo priestorové aspekty 

dát získaných sledovaním pohybu očí a komplexné vzťahy medzi nimi a teda vykonávať 

kvalitatívny prieskum dát. Zariadenie na sledovanie pohybu očí spracúva informácie počas 

fixácií a teda krátkych zastávok medzi sakádami na základe stimulov (Djamasbi 2014). Na 

vizualizáciu týchto fixácií sa používajú takzvané fixačné vzory, ktoré poskytujú informácie 

o ich priestorovom rozložení a poradí. Je viacero možností ako zobrazovať fixačné vzory. 

Záleží to od možností, ktoré ponúka daný softvér. Blascheck et al. (2014) ich rozdeľuje na 

animované a statické, 2D a 3D, v kontexte a bez kontextu, interaktívne a neinteraktívne a 

nakoniec rozlišovať sa môžu aj podľa počtu skúmaných osôb. Konkrétne ide o štatistické 

grafiky, časovo-priestorové vizualizácie, tepelné mapy, mapy pohľadu a pod.  (viď Obr. 3). 
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Obr. 3. Ukážky vybraných typov výstupov (tepelné mapy, mapy pohľadu) 

 

Oblasti využitia 

Sledovanie pohľadu sa využíva v širokej palete odborov a oblastí, od výskumu pozornosti, 

cez diagnostiku mentálnych porúch, až po návrh používateľských rozhraní a reklamy 

(medicína, kognitívna veda, vzdelávanie, psychológia, interakcia človeka s počítačom, 

čítanie textu, čítanie hudby, použiteľnosť rozhraní, priame aj simulované riadenie vozidiel, 

detekcia únavy, detekcia kognitívnej záťaže, výskum detí a seniorov, výskum 

komunikačných systémov pre znevýhodnených, komunikácia prostredníctvom obrázkov 

a videí, webdizajn a pod. ). V rámci knižničnej a informačnej vedy sú to oblasti ako: 

informačné správanie používateľov, informačný prieskum, správanie pri vyhľadávaní 

informácií, správanie pri využívaní informácií, typológia používateľov v rámci 

informačného správania, klasifikácia a kategorizácia informácií, dizajn, použiteľnosť 

a prístupnosť webových stránok a iných rozhraní, informačná gramotnosť, mediálna 

gramotnosť, multitasking v rámci percepcie informácií, čítanie, čítanie detí, percepcia 

relevancie, dôveryhodnosti alebo persuázie informácií a pod. 

 

Známe indikátory pohybu očí a ich význam syntetizovaný z realizovaných štúdií 

súvisiacich s percepciou informácií 

Pri skúmaní pomocou metódy eye-trackingu je dôležité trvanie a frekvencia fixácií, podľa 

čoho sa následne vyhodnocuje úspešnosť pritiahnutia pozornosti na určité oblasti. 

Napríklad pri prezeraní webovej stránky, vyššia fixačná frekvencia na určitú oblasť môže 

byť indikátorom väčšieho záujmu v cieľovej oblasti alebo to môže byť znak toho, že cieľ 

je nejakým spôsobom komplexný a tým ťažšie rozpoznateľný (Jacob a Karn 2003). Pri 

vyhľadávaní však vyšší počet jednotlivých fixácií alebo zhlukov fixácií predstavuje 
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neistotu v rozpoznávaní cieľovej položky (Jacob a Karn 2003). Nasledujú ďalšie známe 

indikátory pohybu očí a ich význam vo forme syntézy realizovaných štúdií, experimentov 

a výskumov (Poole a Ball 2005 v Brijaková 2016). 

Fixácie a ich interpretácia v kontexte dizajnu rozhrania:  

• väčšie množstvo celkových fixácií - menej efektívne vyhľadávanie, 

• opakované fixácie na ten istý cieľ – strata zmysluplnosti a viditeľnosti, 

• fixácie na cieľ / celkový počet fixácií - nižší pomer znamená nižšiu efektivitu 

vyhľadávania, 

• veľké množstvo fixácií v oblasti záujmu – zaujímavejšia, či dôležitejšia oblasť, 

• priemerný počet fixácií / priemerný počet slov v texte - pri vysokých hodnotách 

veľa slov v odstavci alebo ťažko rozpoznateľný text, 

• dlhšia doba fixácie na 1 objekt - ťažkosti pri získavaní informácií alebo väčší 

záujem, 

• fixačný cyklus (pohľad) - slúži na porovnanie pozornosti medzi cieľmi alebo ako 

miera očakávania uvedomenia si situácie, 

• sústredenie fixácií v malom priestore - cielené a efektívne vyhľadávanie, 

• roztrieštené fixácie - vyhľadávanie nie je efektívne, 

• rýchla fixácia na prvý objekt - okamžité upútanie pohľadu používateľa,  

• malý počet z celkového počtu participantov fixuje svoju pozornosť na oblasť, ktorá 

je dôležitá pre úlohu - daná oblasť by mala byť presunutá alebo zvýraznená. 

Sakády a ich interpretácia v kontexte dizajnu rozhrania: 

• väčší počet sakád - väčšia snaha hľadať, 

• rozsiahlejšie sakády - zmysluplnejšie podnety, pozornosť je ťahaná z diaľky, 

• regresie sakád - prítomnosť menej zmysluplných podnetov, 

• uhol medzi dvomi sakádami je väčší ako 90° - rýchla zmena smeru, t.j. zmena 

cieľov participanta alebo rozloženie rozhrania nezodpovedá očakávaniam. 

Cesty pohľadu a ich interpretácia v kontexte dizajnu rozhrania: 

• dlhšie trvajúca cesta pohľadu - menej efektívne skenovanie rozhrania, 

• menšia priestorová hustota cesty pohľadu - adresovanejšie vyhľadávanie, 

• cyklické správanie pri skenovaní rozhrania - odchýlka od normálnej cesty pohľadu, 

t.j. problémy pri vyhľadávaní (nedostatočné vedomosti používateľa / zle navrhnuté 

rozhranie), 

• čas hľadania (fixácie) / čas spracovania (sakády) - vyšší pomer označuje viac 

spracovávania alebo menej hľadania, 

• krátka vs. dlhá dĺžka cesty pohľadu - skenovanie lokálnej vs. všeobecnej plochy, 

• poradie hľadania - efektivita a presnosť vs. neistota (nepresnosť, nerozhodnosť), 

• dlhšia cesta pohľadu - menej efektívne vyhľadávanie, 

• smer cesty pohľadu - vyhľadávacia stratégia participanta v navigácii, zoznamoch a 

ďalších prvkoch rozhrania. 

 

Prehľad vybraných realizovaných štúdií vo svete 

V tomto prehľade sme vybrali niekoľko štúdií zaoberajúcich sa používateľmi informácií, 

pričom uvádzame názov štúdie, autora, resp. autorov a hlavné zistenia. 

Percepcia a čítanie textu: 

Guttenbergov diagram (Bradley 2011) je všeobecný vzorec pohybu očí pri pohľade na 

rovnomerne rozložené a homogénne informácie. Môže ísť napríklad o stránky v románe 

alebo noviny. Oko sa horizontálne pohybuje v smere osi orientácie od primárnej optickej 

oblasti až po koncovú oblasť. Oblasti v pravom hornom rohu a v dolnom ľavom rohu 
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spadajú mimo tohto čítania a dostáva sa im pozornosť len v prípade, že sú inak vizuálne 

odlíšené. 

 
Obr. 4. Grafické znázornenie Gutenbergovho diagramu 

 

Vzor Z (Outing a Ruel 2004) - skenovanie podľa vzoru Z je aplikované najmä pri prezeraní 

stránok, ktorých centrom nie je text. Z vzor sa zvyčajne aplikuje pre webové stránky s 

vizuálnym obsahom, ktoré sa vyznačujú jednoduchosťou a dôrazom na výzvu na akciu. 

 
Obr. 5. Grafické znázornenie Z vzoru 

 

Vzor F (Nielsen 2006) - používatelia webovú stránku často čítajú v tvare písmena F, ktoré 

taktiež znamená rýchlosť (fast – rýchly). Používatelia neradi čítajú na webe dlhé texty, 
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preto je dobré uvádzať najdôležitejšie informácie v hornej časti vzorca. Čo sa týka čítania 

pri vertikálnom skenovaní, používatelia si všímajú najčastejšie prvé dve slová v každej 

vete.   

 
Obr. 6. Grafické znázornenie vzoru F 

 

Spôsob čítania používateľov na webe (Nielsen 1997) - používatelia na webovej stránke 

nečítajú celý text. 79% používateľov pri tom, ako prechádzali jednotlivými webovými 

stránkami, text vždy skenovali, avšak len 16% čítali slovo po slove. 

Čítanie novinových správ (Nielsen 2000) - text priťahuje pozornosť viac než grafický 

obsah, preferencia strohých, objektívnych nadpisov, nečítanie celých textov, len ich 

skenovanie pohľadom. 

Vplyv riadkovania na percepciu textu (Chanijani et al. 2015) - väčšie riadkovanie (zlatý 

rez, resp. väčšie ako 0,8) zvyšuje percepciu textu. 

 

Rozloženie prvkov na stránke a grafický dizajn: 

• Štúdia efektu umiestnenia objektov na rôznych typoch webových stránok 

(Roth et al. 2010) - používatelia preferujú typické umiestnenia objektov na 

webových stránkach (napr. logo vľavo hore, vyhľadávací box vpravo hore a pod.). 

Participanti potrebovali 1 až 9 pridaných fixácií naviac na dosiahnutie atypicky 

umiestneného objektu. 

• Fotografie ako webový obsah (Nielsen 2010) - Používatelia preferujú fotografie 

reálnych ľudí pred veľkými ilustračnými obrázkami obrázkami. 

• Vizuálna hierarchia a správanie pri skenovaní (Djamasbi et al. 2011) - zložitejší 

dizajn webových stránok sťažuje nájdenie hľadaných prvkov. 

• Optimalizácia časovej osi na Facebook-u (Eye Tracking Update 2012) - 

používatelia Facebook-u preferujú na reklamných stránkach fotografie s tvárami. 

Rovnako dbajú na preferencie svojich priateľov pri rozhodovaní sa nad interakciou. 

• Generácia Y a webdizajn (Djamasbi et al. 2010) - generácia Y na stránkach 

„nescrolluje“ (neposúva sa myšou vertikálne smerom dolu). 

 

Vyhľadávanie  

• Vzor Zlatý trojuholník (Maynes 2014) - je príznačný pre vyhľadávanie na Googli. 

Zrak používateľov pri vyhľadávaní najskôr smeroval do ľavého horného rohu, kde 

sa nachádzal prvý organický výsledok vyhľadávania. Následne pokračovali 

horizontálnym štýlom na koniec riadku predtým, ako sa ich zrak posunul na druhý 

zobrazený výsledok, ktorý však nečítali do konca. Ďalej preskočili na tretí, kde sa 

ich vyhľadávanie skončilo. 
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Obr. 7. Tepelná mapa znázorňujúca vzor Zlatý trojuholník 

 

• Rozdiely vyhľadávania v Google a Bing (Birkett 2016) - používatelia v Googli 

prezerajú iba názvy výsledkov, ale používatelia Bing-u čítajú aj ich popisy. 

• Ako používatelia pracujú s výsledkami vyhľadávania na mobile a počítači 

(Maynes 2016) - na mobilných zariadeniach používatelia preferujú prvé výsledky. 

• Kultúrne rozdiely pri prezeraní výsledkov vyhľadávania na Google (Eye 

Tracking Update 2013) - Španieli skenujú výsledky vertikálne, na stránke 

zotrvávajú kratšie, kým Arabi skenujú horizontálne a výsledky čítajú podrobnejšie. 

 

Prehľad vybraných realizovaných štúdií na Slovensku 

Automatizovaná klasifikácia dokumentárnych filmov (Dubec 2015) – cieľom bolo 

obohatenie položky televízneho programu za účelom zvýšenia kvality dostupných metadát 

a umožnenia lepšieho personalizovaného odporúčania položiek televízneho programu na 

základe dát od používateľov, ktorí kategorizovali daný obsah. Bol získaný dataset 135 

klasifikovaných dokumentárnych filmov, ktorý bude slúžiť ako časť trénovacej množiny 

pre automatickú klasifikáciu dokumentárnych filmov. 

Vyhodnocovanie použiteľnosti aplikácií pomocou sledovania pohľadu (Ľalík 2015) – 

experiment sa zameriaval na testovanie naučiteľnosti webových aplikácií troch rôznych 

slovenských mobilných operátorov. Zistenia: nesprávne zvolený popis tlačidiel (množstvo 

fixácií na prvom a následne na druhom tlačidle, používatelia potom prehľadávali stránku, 

množstvo fixácií naprieč celou stránkou s návratom do hlavného menu. Napokon sa znovu 

vrátili k dvom tlačidlám a klikli na jedno z nich. Používatelia často použili tlačidlo späť 

v prehliadači), nepochopená chybová správa, chýbajúca očakávaná informácia.  

Čo môže prezradiť sledovač pohľadu o vyplnenom elektronickom dotazníku? (Války 

2015) - medzi najproblematickejšie oblasti používateľského rozhrania, patria formuláre. 

Experiment pracuje s hypotézou, že v problematických formulároch u participanta nastane 

stres a kognitívne zaťaženie. Všetky z vymenovaných by mali podľa štúdií spôsobovať do 

istej miery dilatáciu zreničky, ktorú už vieme v súčasnosti zmerať vďaka eye trackeru. Ak 

sa nájde korelácia medzi rozšírením zreničky a stresom, ktorý spôsobí problémová oblasť 
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vo formulári, budeme môcť určiť čas kedy u participanta nastal problém a tiež budeme 

môcť určiť aj problémové miesto vo formulári vďaka AOI. Cieľom je vyvinúť nástroj, 

ktorý zo surových dát z výstupu eye trackera určí časy problémových oblastí a tým ušetrí 

čas moderátorov v hľadaní týchto miest (výsledky štúdie v rámci bakalárskej práce nie sú 

verejne prístupné). 

Vyhodnotenie explicitnej spätnej väzby používateľa na základe jeho implicitnej 

spätnej väzby (Rybár a Bieliková 2016) - účelom je detekcia nečestného alebo 

zavádzajúceho správania. Takéto správanie môže viesť či už k skresleným alebo 

nesprávnym výsledkom dotazníka. V súčasnosti sa problém s nečestným spávaním pri 

vypĺňaní dotazníkov rieši väčšinou ich skomplikovaním a viacnásobným pýtaním sa tých 

istých otázok, čím sa má prejaviť nekonzistentnosť odpovedajúceho alebo polygrafom. V 

práci bol navrhnutý a vytvorený prediktívny model, ktorý preukazuje potenciál pre 

detekciu zavádzajúceho správania v prostredí online dotazníkov, čo by umožnilo ich 

zjednodušenie a získavanie lepších a presnejších výsledkov z nich. 

Odhaľovanie nezrozumiteľných častí textu pomocou sledovania pohľadu (Mrocek 

2017) – cieľom je analýza čítania textu, určovanie subjektívnej zrozumiteľnosti pre čitateľa 

a identifikácia oblastí, ktoré mali na zrozumiteľnosť negatívny vplyv. Na určenie zložitosti 

textu využíva eye-tracker len externé prejavy, ako je napríklad rýchlosť čítania alebo 

zopakovanie slova či vety. Tieto metódy a ich výsledky chceme ďalej rozširovať a 

zaznamenať pohľad čitateľov v okolí chýb v texte. Získané výsledky budú ďalej použité na 

výskum v oblasti analýzy čítania textu (práca je aktuálne v stave rozpracovania). 

 

Využitie metódy sledovania pohľadu pri skúmaní rozhrania vyhľadávania v 

elektronických informačných zdrojoch (Sallemová 2017) - experiment využívajúci 

metódu sledovania pohľadu sa zameriava na skúmanie rozhrania vyhľadávania a 

vyhľadaných výsledkov v elektronických informačných zdrojoch a hľadá rozdiely v 

spôsoboch, akými používatelia vyhľadávajú informácie pod časovou tiesňou, komparujúc 

ich s vyhľadávaním informácií používateľmi, ktorí sa v časovej tiesni nenachádzajú. 

Cieľom experimentu je na základe sledovania pohľadu zistiť diferenciácie spôsobov 

vyhľadávania informácií / dokumentov v elektronických informačných zdrojoch medzi 

používateľmi v časovej tiesni a používateľmi, ktorí sa v časovej tiesni nenachádzajú (práca 

je aktuálne v stave rozpracovania). 

Využitie metódy sledovania pohybu očí pri testovaní webových stránok v 

akademickom kontexte (Dubová 2016) - experiment bol zameraný na použiteľnosť 

webového sídla akademickou inštitúciou. Dôvodom výskumu boli odlišné preferencie 

a mentálne modely nastupujúcej generácie Z oproti generácii Y a ich reflexia v novom 

webovom sídle. Testované boli najmä súčasti starého aj nového webového sídla, zamerané 

na potenciálnych záujemcov o štúdium, pričom respondentmi boli študenti stredných škôl. 

Pri experimente bola využitá metóda heuristickej evaluácie, sledovania pohybu očí 

a hlasného myslenia. K zisteniam výskumu patrila dôležitosť vizuálnej komunikácie na 

webovej stránke pre študentov z generácie Z a taktiež nezrozumiteľnosť dlhého odborného 

textu na webovej stránke, ktorý respondentom neumožnil pochopiť , na čo sa skúmaná 

katedra zameriava. Našli sa aj problémy s informačnou architektúrou webovej stránky. 

Výzvou pre návrh nového webového sídla je kompromis pri rešpektovaní potrieb tak 

odlišných cieľových skupín sídla, ako sú potenciálni študenti a  výskumno-pedagogickí 

pracovníci.  

 

Informácie ako spúšťače akcie v persuazívnom dizajne (Kozová 2016) - experiment bol 

zameraný na presvedčivosť webového sídla akademickou inštitúciou pre nastupujúcu 

generáciu Z, teda potenciálnych študentov katedry.  Testované boli súčasti starého aj 
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nového webového sídla, zamerané na potenciálnych záujemcov o štúdium, pričom 

respondentmi boli študenti stredných škôl. Pri experimente bola využitá metóda 

heuristickej evaluácie, sledovania pohybu očí a hlasného myslenia. Zaujímavými zisteniam 

výskumu bola dôležitosť použitia spúšťačov akcie, ktoré sú pre persuazívny dizajn kľúčové 

a na akademických webových sídlach sa vyskytujú zriedkavo. Rovnako dôležitý bol aj apel 

na emocionálnu stránku mladých recipientov v podobe obrázka na webovom sídle. Tento 

by mal dopĺňať apel na racionálnu stránku, ktorým bývajú akademické webové sídla skôr 

presýtené. 

 

Záver 

 

Pohyby očí môžu odrážať emocionálne stavy a kognitívne procesy, a tým zachytávajú ďalší 

rozmer používateľskej skúsenosti s rozhraním. Výsadou  tejto  metódy  je  možnosť  vidieť  

miesta,  kde  sa  participant  pozeral  a taktiež súslednosť  pohybu  jeho  očí  z jednej  

lokality na  webovej  stránke  na  ďalšiu.  Takýmto spôsobom dokáže výskumník lepšie 

pochopiť proces spracovania vizuálnych informácií používateľom, ale rozumie aj ostatným 

faktorom, ktoré majú vplyv na rozhranie. V oblasti informačnej vedy má sledovanie 

pohybu očí význam v mnohých oblastiach. Touto metódou je možné ďalej sledovať 

percepciu vnímania obsahu na webových sídlach ale aj v iných tradičných a elektronických 

dokumentoch a vhodnejšie ich prispôsobovať potrebám používateľov. Aplikačnou 

oblasťou je aj výskum rozhraní vo fyzickom aj virtuálnom prostredí knižníc (informačné 

systémy, databázy a katalógy knižníc), a to napríklad z hľadiska hodnotenia relevancie 

a vizuálnej prezentácie výsledkov prieskumových systémov sledovaním explicitnej spätnej 

väzby alebo hodnotenie použiteľnosti poľa vyhľadávania pre zadávanie dotazov.  

Sledovanie pohybu očí v oblasti informačnej vedy je možné aj v komerčne dostupných 

prieskumových systémoch (napríklad informačný prieskum hudby, vyhľadávanie 

a organizácia informácií na webových stránkach a portáloch elektronických obchodov či 

iných aplikácií).  
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Abstrakt 

 

Cieľ: Cieľom štúdie bolo poukázať na možnú asociáciu CYP1B1 Asn453Ser 

polymorfizmu s výskytom menopauzálnych symptómov psychologického charakteru 

u zdravých slovenských žien vo veku 40 až 60 rokov, a rovnako aj vyšetriť vplyv iných 

faktorov, ktoré môžu prispievať k rozvoju symptómov spájaných s obdobím menopauzy. 

Metódy: Súbor tvorilo 367 žien (priemerný vek 49,11±5,86 roka), 180 premenopauzálnych 

žien (priemerný vek 45,06±3,81 roka), 29 perimenopauzálnych žien (priemerný vek 

49,41±3,94 roka) a 158 postmenopauzálych žien (priemerný vek 53,71±4,54 roka). 

Detekcia polymorfizmu bola uskutočnená metódou PCR-RFLP. 

Výsledky: CYP1B1 Asn453Ser polymorfizmus bol signifikantne asociovaný so 

psychologickými symptómami: neznášanlivosť k ostatným (p=0,001), potreba byť sama 

(p=0,014) a  pocit neatraktívnosti (p=0,032). V prípade výskytu daných symptómov mal 

signifikantne najnižšie zastúpenie genotyp Asn/Asn.   

Záver: Výsledky štúdie poukazujú na protektívny vplyv genotypu Asn/Asn voči výskytu 

menopauzálnych symptómov psychologického charakteru. 

 

Kľúčové slová: gén CYP1B1; rs1800440; menopauza  

 

 

Úvod 

 

V období menopauzy dochádza k rapídnemu úbytku estrogénov, na ktorú reagujú všetky 

estrogén-senzitívne tkanivá, čoho následkom je vznik menopauzálnych symptómov (Seifer 

a Kennard 1999). Estrogény podstupujú oxidatívny metabolizmus katalyzovaný enzýmami 

cytochrómu P450. Gén CYP1B1 je lokalizovaný na chromozóme 2 na pozícii 21-22 (2p21-

22) (Tang et al. 1996) a kóduje cytochróm P450 1B1, ktorý katalyzuje premenu 17ß-

estradiolu (E2) na katecholestrogény; 4-hydroxyestradiol (4-OH-E2) a 2-hydroxyestradiol 

(2-OH-E2) stimulujúce estrogénové receptory (Hayes et al. 1996). V géne CYP1B1 bolo 

doposiaľ identifikovaných 26 rôznych polymorfizmov (Agúndeza 2004), pričom na 

katalytické vlastnosti enzýmu majú najväčší vplyv polymorfizmy v exónoch 2 a 3 

(Paracchini et al. 2006), ku ktorým patrí aj polymorfizmus rs1800440 vedúci  

k aminokyselinovej substitúcii Asn453Ser  

(http://www.imm.ki.se/CYPalleles/cyp1b1.htm).  
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Pre polymorfizmy CYP1B1 génu bola zistená asociácia so zmenou hladiny hormónov, ako 

napríklad so zmenenou hladinou estrogénu v luteálnej fáze cyklu (García-Glosas et al. 

2002) a so zmenou hladiny progesterónu (Schilling et al. 2007). Keďže polymorfizmy tohto 

génu ovplyvňujú enzymatickú aktivitu cytochrómu CYP1B1, a tým aj periférnu 

koncentráciu estrogénu, prostredníctvom tejto metabolickej cesty sú polymorfizmy 

CYP1B1 génu spájané s nástupom prirodzenej menopauzy, ale i s menopauzálnymi 

symptómami (návaly tepla, nočné potenie, osteoporóza, a pod.) (Hefler et al. 2005). 

V predloženej štúdii sme sa zamerali na vyšetrenie asociácie CYP1B1 Asn453Ser 

polymorfizmu (rs1800440) s výskytom psychologických symptómov v období menopauzy  

u zdravých slovenských žien vo veku 40 - 60 rokov. 

 

Materiál a metódy 

 

CHARAKTERISTIKA SÚBORU 

 Sledovaný súbor pozostával z 367 zdravých žien s priemerným vekom 49,11±5,86 roka. 

Ženy zapojené do výskumu pochádzali zo západného a stredného Slovenska. Na základe 

menopauzálneho statusu boli ženy rozdelené do troch skupín, na ženy v premenopauze 

(180 žien s priemerným vekom 45,06±3,81 roka), v perimenopauze (29 žien s priemerným 

vekom 49,41±3,94 roka ) a na ženy v postmenopauze (158 žien s priemerným vekom 

53,71±4,54) (WHO 1999). Všetky ženy zapojené do výskumu podpísali informovaný 

súhlas. 

 

METÓDY 

Dotazník. Prostredníctvom validované dotazníka (Kaczmarek et al. 2007) sme zistili 

základné údaje o ženách (miesto bydliska, povolanie, a.i.), o ich zdravotnom stave, ale i o 

výskyte menopauzálnych symptómov, a s tým spojenou kvalitou života a reprodukčnou 

históriou žien. 

Antropometria. Ženám bola vyšetrená telesná výška (cm), telesná hmotnosť (kg), obvod 

pása (cm), obvod bokov (cm). Zo získaných telesných rozmerov sme vypočítali indexy: 

BMI (Body Mass Index) a WHR (Waist to Hip Ratio). 

BIA (Bioelektrická impedančná analýza) bola použitá na analýzu telesného zloženia žien. 

Použitý bol prístroj BIA 101 (Akern, S. r. l.) a program BODYGRAM verzia 1.3. 

Genetická analýza. DNA sledovaných žien bola získaná izoláciou z krvi a zo slín. Na 

detekciu Asn453Ser polymorfizmu v géne CYP1B1 sme využili metódu PCR-RFLP 

(polymorfizmus dĺžky restrikčných fragmentov), konkrétne metodiku podľa Mušák et al. 

(2009).  

Štatistická analýza. Získané údaje boli štatisticky spracované v programe SPSS verzia 20. 

 

Výsledky 

 

Výskyt menopauzálnych symptómov, ktoré sa štatisticky významne líšili  medzi 

jednotlivými genotypmi v celom súbore, ako aj u žien pre-, peri- a postmenopauze, je 

uvedený v tabuľke 1. V súvislosti so sledovaným polymorfizmom  sa ukázali štatisticky 

významne asociované tri menopauzálne symptómy psychologického charakteru: 

neznášanlivosť k ostatným v celom súbore žien (p=0,024) a u postmenopauzálnych žien 

(p=0,001), potreba byť sama u perimenopauzálnych žien (p=0,014) a cítim sa 

nepríťažlivá v celom súbore (p=0,028) a u premenopauzálnych žien (p=0,032).  
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Tab. 1 Výskyt menopauzálnych symptómov v súvislosti s genotypmi CYP1B1 Asn453Ser 

polymorfizmu v celom súbore, u žien v pre-, peri- a postmenopauze 
 Celý súbor 

Ženy v 

premenopauze 

Ženy v 

perimenopauze 

Ženy v 

postmenopauze 

             

CYP1B1 Asn453Ser A/A A/G G/G A/A A/G G/G A/A A/G G/G A/A A/G G/G 

SYMPTÓMY  

Neznášanlivosť 

k ostatným 

N 

186 104 1 96 41 1 11 10 0 79 53 0 

91,6% 
83,9

% 

50,0

% 

90,6

% 

83,7

% 

100,0

% 

78,6

% 

90,9

% 

0,0

% 

95,2

% 

82,8

% 
0,0% 

Á 

17 20 1 10 8 0 3 1 0 4 11 1 

8,4% 
16,1
% 

50,0
% 

9,4
% 

16,3
% 

0,0% 
21,4
% 

9,1
% 

0,0
% 

4,8
% 

17,2
% 

100,
0% 

  p=0,024 p=0,429 p=0,404 p=0,001 

Potreba byť 

sama 

N 

129 66 2 68 29 1 10 2 0 51 35 1 

62,9% 
53,2

% 

100,0

% 

64,2

% 

59,2

% 

100,0

% 

66,7

% 

18,2

% 

0,0

% 

60,7

% 

54,7

% 

100,

0% 

Á 

76 58 0 38 20 0 5 9 0 33 29 0 

37,1% 
46,8

% 
0,0% 

35,8

% 

40,8

% 
0,0% 

33,3

% 

81,8

% 

0,0

% 

39,3

% 

45,3

% 
0,0% 

  p=0,112 p=0,622 p=0,014 p=0,532 

Cítim sa 

nepríťažlivá 

N 

149 83 0 80 29 0 10 9 0 59 45 0 

74,9% 
67,5
% 

0,0% 
76,9
% 

60,4
% 

0,0% 
71,4
% 

81,8
% 

0,0
% 

72,8
% 

70,3
% 

0,0% 

Á 

50 40 2 24 19 1 4 2 0 22 19 1 

25,1% 
32,5

% 

100,0

% 

23,1

% 

39,6

% 

100,0

% 

28,6

% 

18,2

% 

0,0

% 

27,2

% 

29,7

% 

100,

0% 
  p=0,028 p=0,032 p=0,546 p=0,272 

 

Pre symptómy, u ktorých sme zaznamenali signifikantnú asociáciu so sledovanými 

polymorfizmami (Tab. 1), sme urobili binárnu logistickú regresiu, kde ako nezávislé 

faktory boli testované VEK, VZDELANIE, POHYBOVÁ AKTIVITA, FAJČENIE, BMI, 

Asn453Ser POLYMORFIZMUS a faktory získané pomocou rozhodovacích stromov. 

Logistickou regresiou bolo zistené zvýšené relatívne riziko prejavu neznášanlivosti 

k ostatným u žien s genotypom Asn/Ser v celom súbore (OR=2,44; p=0,026) 

a v postmenopauze (OR=7,19; p=0,043). Ďalšími faktormi zvyšujúcimi riziko výskytu 

tohto symptómu sú zvláštna nálada pred menštruáciou, nespokojnosť s voľným časom, 

pocit preťaženia a  nedostatočná pohybová aktivita (Tab. 2). 

 
Tab. 2 Binárna logistická regresia pre psychologické symptómy 

NEZNÁŠANLIVOSŤ K OSTATNÝM 

    OR CI (95 %) p 

CELÝ SÚBOR CYP1B1 Asn453Ser    

 Asn/Asn 1,00  0,044 

 Asn/Ser 2,44 1,112-5,350 0,026 

 Ser/Ser 8,40 0,488-144,475 0,143 

 CÍTITE SA PREŤAŽENÁ    

 nie 1,00   

 áno 2,35 1,022-5,389 0,044 

 CVIČENIE    

 nikdy 0,94 0,257-3,455 0,930 

 niekedy 22,42 1,005-499,852 0,050 

  často 1,00   0,104 

POSTMENOPAUZA CYP1B1 Asn453Ser    

 Asn/Asn 1,00  0,129 
 Asn/Ser 7,19 1,064-48,526 0,043 
 ZVLÁŠTNA NÁLADA PRED MENŠTRUÁCIOU    

 nikdy 1,00  0,036 
 niekedy 2,08 0,177-24,366 0,560 
 často 19,04 1,064-48,526 0,026 
 SPOKOJNOSŤ S VOĽNÝM ČASOM    

 nie 25,06 3,145-199,734 0,002 

  áno 1,00     
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POTREBA BYŤ SAMA 

    OR CI (95 %) p 

PERIMENOPAUZA CYP1B1 Asn453Ser    

 Asn/Asn 1,00   

  Asn/Ser 8,17 1,027-64,936 0,047 

CÍTIM SA NEPRÍŤAŽLIVÁ 

    OR CI (95 %) p 

CELÝ SÚBOR CVIČENIE    

 nikdy 4,60 1,459-14,509 0,023 

 niekedy 1,65 0,687-3,965 0,009 

 často 1,00  0,262 

 FAJČENIE    

 nikdy 1,00  0,025 

 niekedy 1,78 0,928-3,416 0,083 

 často 2,24 1,183-4,233 0,013 

 CYP1B1 Asn453Ser    

 Asn/Asn 1,00   

 Asn/Ser+Ser/Ser 1,70 1,016-2,861 0,043 

 SPOKOJNOSŤ S RODINNÝM ŽIVOTOM    

 nie 2,83 1,492-5,364 0,001 

 áno 1,00   

 TUKOVÁ HMOTA (%)    
    1,03 1,000-1,065 0,048 

PREMENOPAUZA CYP1B1 Asn453Ser    

 Asn/Asn 1,00   

 Asn/Ser+Ser/Ser 2,70 1,217-5,972 0,014 

 SPOKOJNOSŤ S RODINNÝM ŽIVOTOM    

 nie 3,09 1,203-7,924 0,019 

 áno 1,00   

 TUKOVÁ HMOTA (%)    
    1,06 1,007-1,112 0,025 

Legenda: OR-odds ratio; CI-konfidenčný interval 

 

V súvislosti s potrebou samoty bolo zistené až 8-krát vyššie riziko výskytu daného 

symptómu u perimenopauzálnych žien, ktoré sú nositeľkami heterozygotného genotypu 

Asn453Ser (OR=8,17; p=0,047) 

Pocit neatraktívnosti signifikantne vzrastá s prítomnosťou genotypov CYP1B1 

Asn/Ser+Ser/Ser u žien v celom súbore (OR=1,70; p=0,043), ale i v premenopauze 

(OR=2,70; p=0,014), s nedostatočnou pohybovou aktivitou, pravidelným fajčením, 

zvýšeným podielom tukovej hmoty a s nespokojnosť s rodinným životom (Tab. 2). 

 

Diskusia 

 

Dôležitým aspektom tejto štúdie bolo zistiť, či CYP1B1Asn453Ser polymorfizmus môže 

vplývať na výskyt menopauzálnych symptómov psychologického charakteru. Výsledky 

štúdie indikujú protektívny vplyv genotypu Asn/Asn voči výskytu menopauzálnych 

symptómov psychologického charakteru,  a to bez ohľadu na menopauzálny status žien.  

Publikovaných nie je mnoho štúdií, ktoré by sa zaoberali otázkou menopauzálnych 

symptómov v asociácii s estrogén-metabolizujúcim génom CYP1B1. Rebbeck et al. (2010) 

zistili vzájomnú interakciu medzi CYP1B1 Asn453Ser polymorfizmom a výskytom 

depresívnych a psychologických symptómov, čo je v súlade aj s našimi zisteniami. V 

súvislosti so psychologickými symptómami nie je dostatok dôkazov  

o priamom prepojení s estrogénovou deficienciou. V prospech tejto väzby hrá skutočnosť, 

že v mozgu sa nachádza veľké množstvo receptorov pre estrogén, progesterón 

a testosterón, a preto je možné, že hormonálna deficiencia v čase menopauzy  môže 

ovplyvniť výskyt psychologických symptómov (Bruce and Rymer 2009). 
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Ako už bolo naznačené, výskyt a intenzita prejavu menopauzálnych symptómov je 

výsledkom interakcie viacerých faktorov, a teda nie je to iba menopauzálny status žien, 

ktorý je spájaný so zmenami hormonálnych hladín, ale i prostredie v ktorom ženy žijú, ich 

zdravotný stav, životný štýl a v neposlednom rade ich reprodukčná história (Nachtigall 

1998, Porter et al. 1996). Aj v našej štúdií sme preukázali viaceré súvislosti medzi faktormi 

prostredia a výskytom menopauzálnych symptómov. Väčšinou to boli faktory, ktoré 

súviseli s celkovou spokojnosťou žien (spokojnosť s rodinným životom, spokojnosť 

s voľným časom), faktory, ktoré odrážali psychický stav žien (zvláštne nálady, pocit 

preťaženia), ale zistili sme aj súvislosť s pohybovou aktivitou, fajčením a percentom 

tukovej hmoty.  

Výsledky našej štúdie poukazujú na súvislosť medzi výskytom menopauzálych 

symptómov a   CYP1B1 Asn453Ser polymorfizmom, no zároveň poukazujú i na 

multifaktoriálny charakter prostredia, ktorý vplýva na výskyt a prejav menopauzálnych 

symptómov psychologického charakteru. 

 

Záver 

 

Naša štúdia poukazuje na signifikantný vzťah CYP1B1 Asn453Ser polymorfizmu 

s výskytom menopauzálnych symptómov a predpokladá protektívny vplyv genotypu 

Asn/Asn voči výskytu menopauzálnych symptómov psychologického charakteru. 
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Abstract 

 

To support decision making processes in public health, many advanced software tools for 

the analysis of spatial data are available. However, they are often embodied in 

comprehensive GIS solutions, creating financial and technological barriers to their 

acquisition and use by health specialists not familiar with GIS technology. In this paper, 

we demonstrate a model solution ensuring availability of the analyses that use spatial 

statistics and other methods. 

Based on open source technology and open standards of the Open Geospatial Consortium, 

we have implemented selected analyses applicable to environmental health data to a map 

server in the form of Web Processing Service (WPS) processes. The universal WPS support 

in a Web map application expands the range of directly accessible analyses. The resulting 

architecture providing access to the selected analyses has two components – WPS map 

service with custom-made processes and Web map application as a user interface. Although 

it is an example of a complete solution, we have put emphasis on interoperability – the 

WPS service can be used with any WPS client, and the web application can execute WPS 

processes from any servers. 

The presented solution represents not only an example of the concept but also a significant 

shift in the availability of spatial computational analyses. The output of the analyses is 

generated directly by the experts interpreting them, in contrast to the frequent situation 

wherein they depend on preparation of materials by those acquainted with the necessary 

technologies. 

 

Kľúčové slová: GIS, Open source, Webová procesná služba, Priestorová štatistika  

 

 

Úvod 

 

Vo sfére profesionálnych GIS a štatistických softvérov nájdeme mnoho nástrojov, ktoré je 

možné využiť pre analýzu priestorových dát. Stretávame sa však s výrazným rozdelením 

na skupinu ľudí, ktorí technológiou disponujú a druhú skupinu tých, ktorí jej výstupy 

využívajú a sú schopní a kompetentní s nimi pracovať. Kritickým článkom pri riešení 
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priestorových rozhodovacích úloh v oblasti environmentálneho zdravia sa tak stáva 

komunikácia medzi špecialistom v tejto oblasti a GIS architektom/špecialistom. 

Základným problémom ku riešeniu ktorého sa snažíme prispieť, nie je teda dostupnosť 

technológie samotnej, ale jej selektívna prístupnosť. My sa snažíme sa priblížiť výpočtové 

analýzy na stranu odborníka, ktorý s nimi priamo pracuje a výsledky interpretuje. 

Myšlienka využitia architektúry založenej na službách – Service Oriented Architecture 

(SOA) pre geopriestorový procesing (s použitím webového rozhrania) sa objavovala už 

pred dvomi dekádami. Webové služby zmenili spôsob návrhu a prípravy priestorových 

výpočtových operácií [0], pričom dôležitú úlohu zohralo vytvorenie štandardu Web 

Processing Service (WPS) Open Geospatial Consorciom (OGC). WPS je zaujímavé pre 

používanie tými, ktorí nie sú experti geografických informačných systémov [0]. Prehľad 

používania WPS v roku 2011 však ukázal, že služby využívajúce WPS pribúdajú veľmi 

pomaly, na rozdiel od iných OGC OWS služieb [0]. Ukázal tiež, že prevažná väčšina 

publikovaných procesov sú všeobecné, len desatinu tvorili procesy identifikované ako 

špecializované. V kontraste k tomu, práve podiel tematicky zameraných online 

geoprocesných riešení prezentovaných v odbornej literatúre prevažuje [0]. 

Posun k používaniu SOA a webových aplikácií je zrejmý aj v oblasti environmentálneho 

zdravia. Vzniklo mnoho webových portálov prezentujúcich namerané a vypočítané dáta, 

menší počet tých, ktoré ponúkajú možnosť dáta analyzovať a počítať. V tomto kontexte 

predstavíme naše webové riešenie na báze SOA pre vzdialený geoprocessing, ktorého 

kľúčovými vlastnosťami sú:  

• použitie open-source technológií, 

• využitie otvorených štandardov (OGC), 

• univerzálnosť (webového rozhrania aplikácie). 

Existuje niekoľko online geoprocesných riešení v oblasti environmentálneho zdravia, ktoré 

majú niektoré z uvedených kľúčových vlastností, nie však všetky. Môžeme nájsť využitie 

WPS na spracovanie zdravotných informácií, najmä na štatistické vyhodnotenie a 

tématické znázornenie dát [0]. Webové rozhranie pre znázornenie výsledku R skriptov v 

mapovej aplikácii, kde výsledkom procesingu je celá webová aplikácia (nevyužíva sa 

štandard WPS) [0]. Špecificky zamerané riešenie pre tvorbu hustotných máp a filtrovanie, 

kde sa využíva ESRI REST Geoservices prezentuje [0]. Aplikáciu detekcie zhlukov (hot 

spots) vzdialeným procesingom nad internými dátami bez použitia štandardnej 

komunikácie prezentuje [0]. 

My predstavíme riešenie, ktoré má za cieľ byť univerzálnejšie, využíva štandard WPS a je 

ľahko dostupné vo forme webovej aplikácie. Zostavené časti celkovej architektúry 

predstavujú ukážku konceptu pre využívanie možností WPS v oblasti environmentálneho 

zdravia. 

 

Materiál a metódy 

 

Táto časť uvádza základnú architektúru so zameraním na špecializované komponenty, 

využité technológie a aplikované štandardy. Ďalej prezentuje technologický spôsob 

zostavenia celého riešenia. 

Architektúra riešenia 

Základom architektúry je tradičný systém pozostávajúci z priestorovej databázy, mapového 

servera a webovej mapovej klientskej aplikácie [0]. Súčasťou je samostatný webový server 

slúžiaci na publikovanie webovej aplikácie. V našom prípade hrajú kľúčovú úlohu 

schopnosti mapového servera a webovej aplikácie. Hlavným cieľom je umožniť na strane 

klienta len pomocou webového prehliadača vykonávať rôzne analýzy nad publikovanými 

alebo používateľskými dátami. 
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Úlohou mapového servera je poskytnúť potrebné dáta a najmä procesy/výpočty, pomocou 

ktorých je možné na základe požadovaných vstupov vypočítať rôzne charakteristiky dát 

alebo odvodiť nové dáta. Komunikačné rozhranie medzi mapovým serverom a webovým 

klientom pre prístup ku výpočtovým operáciám tvorí štandard OGC Web Processing 

Service (WPS) [0] (viac v ďalšej časti). Rozhranie pre výmenu geodát tvorí OGC Web 

Feature Service (WFS) [0]. Klientská aplikácia preto musí vedieť komunikovať s mapovým 

serverom podľa špecifikácie WPS a WFS. 

Rolu WFS/WPS servera zastupuje mapový server Geoserver. Jeho súčasťou sú tiež 

rozšírenia nevyhnutné pre vykonávanie WPS procesov. Špecializovanú funkcionalitu pre 

prácu s geodátami vo webovej aplikácii zabezpečuje JavaScriptová knižnica OpenLayers. 

Ostatné časti riešenia tvorí webový server Apache HTTP Server a databáza PostgreSQL s 

priestorovým rozšírením PostGIS. Všetky použité technológie sú licencované open-source 

licenciami. Kľúčové technológie riešenia sú ďalej samostatne prezentované. Celková 

architektúra znázorňujúca komponenty, použité technológie a komunikáciu medzi nimi je 

znázornená na obr. 1. 

Obr. 1 Celková architektúra. Jednotlivé komponenty s potrebnými súčasťami/rozšíreniami 

a poskytované výstupy (farba ohraničenia): zelená – webové dáta, modrá – geodáta, červená – 

výstupy mapových služieb.   
 

 

Štandardy 

Ako bolo uvedené, komunikačné rozhranie medzi mapovým serverom a webovým 

klientom je riešené pomocou štandardov OGC – WFS a WPS. 

Web Feature Service je rozhranie pre dopytovanie a úpravu vektorových dát kódovaných 

vo forme Geography Markup Language (GML) [0]. Zo špecifikácie využívame dopyt 

GetCapabilities pre získanie metadát služby a dopyt, ktorý slúži na získanie geodát – 

GetFeature. 

Web Processing Service upravuje sprístupňovanie geopriestorových procesov 

prostredníctvom webových služieb. WPS môže byť konfigurovaná na poskytovanie 

akejkoľvek GIS funkcionality cez sieť, zahŕňajúc prístup k predprogramovaným výpočtom 

a/alebo výpočtovým modelom, ktoré operujú s priestorovými dátami. WPS špecifikuje 3 

operácie: GetCapabilities, DescribeProcess, Execute. Tieto povinné operácie (dopyty) sú 

v uvedenom poradí nevyhnutné výber procesu, zistenie vstupných a výstupných 

parametrov a samotné vykonanie výpočtovej operácie [0]. 

Technológie 

Z dostupných serverov implementujúcich štandard WPS sme vybrali ako základ GeoServer 

– mapový server, ktorý implementuje otvorené štandardy OGC. Podpora štandardu WPS 

nie je zabudovaná do východiskovej konfigurácie GeoServera, ale je dostupná ako 
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rozšírenie WPS extension. Rozšírenie tiež prináša zabudované procesy – väčšinou 

predstavujúce základné priestorové operácie s dátami [0]. 

Pre doplnenie možností GeoServera o vybrané výpočtové operácie s využitím priestorovo-

štatistických metód sme využili scripting extension. To umožňuje dynamicky rozšíriť 

možnosti Geoservera skriptovaním v podporovaných jazykoch (Python, JavaScript, 

Groovy). Používa sa skriptovacie rozhranie GeoScript pre knižnicu GeoTools, ktorá tvorí 

základ GeoServera. 

Webová mapová aplikácia bola vytvorená s podporou JavaScriptovej knižnice OpenLayers 

[0]. Táto open-source knižnica ponúka široké možnosti zobrazovania a práce s 

priestorovými dátami vo webovom prehliadači. Jej prednosťou je vysoká miera 

prispôsobiteľnosti. Hlavnú funkcionalitu aplikácie pre prácu s WPS neobsahuje, túto 

funkcionalitu sme tu doplnili. Zachovali sme spôsob písania kódu knižnice s využitím 

Closure Library (ako je to vo verziách od 3.0), čím sme získali možnosť využiť pokročilé 

možnosti kompilácie a minifikovania kódu pomocou Closure Compiler-a. 

Technologický postup riešenia 

Implementácia vlastných WPS procesov v prostredí GeoServer znamená vytvorenie a 

sprístupnenie výpočtových  skriptov, ktoré majú predpísanú štruktúru a sú umiestnené v 

príslušnom adresári. Nevyhnutnou časťou skriptu je dekorátor, ktorý popisuje metaúdaje 

procesu (title, abstract, dataInputs, processOutputs). Metaúdaje o vstupoch sú uložené vo 

forme slovníkov (kľúč – hodota) [0]. Metaúdaje o výstupoch majú rovnakú štruktúru ako 

metaúdaje o vstupoch. 

Pre tvorbu špecializovaného webového mapového klienta sme nevyužili ponúkané riešenia 

vo forme JavaScriptových knižníc, vyššiu cenu mala flexibilita riešenia a bližšia integrácia 

s knižnicou OpenLayers. Postup tvorby klienta v našom riešení tak pozostával z dvoch 

základných častí: 

1. Vytvorenie nových metód do knižnice OpenLayers pre spracovanie troch WPS 

operácií. 

2. Príprava rozhrania pre prácu s WPS, so zameraním na prípravu vstupných geodát 

(import, vytváranie), zobrazenie výstupu a získanie vytvorených geodát. 

Vytvorili sme metódy pre spracovanie XML odpovede zo všetkých operácií a metódu pre 

vytvorenie XML požiadavky na WPS server. Základom spracovania je prevod medzi 

formátom XML a JavaScriptovým objektom – dátovým typom, s ktorým sa dá v kóde 

priamo pracovať.  Knižnica OpenLayers obsahuje metódy pre túto funkcionalitu, ktoré však 

nie sú súčasťou API a nie je k nim dostupná dokumentácia. Tieto metódy však knižnica 

využíva pre spracovanie XML formátov do JavaScriptu. Základnú funkcionalitu sme 

extrahovali zo zdrojových kódov a rozšírili o potrebné funkcie. Ďalšia časť činností sa už 

priamo prejavuje v používateľskom rozhraní aplikácie a jej funkcionalite, ktorá je popísaná 

v časti výsledky. 

 

Výsledky a diskusia 

 

Špecializovaný webový mapový klient predstavuje single-page webovú mapovú aplikáciu 

naprogramovanú v JavaScripte so špecifickou funkcionalitou. Aplikácia je zameraná na 

prácu s WPS, čomu zodpovedá používateľské rozhranie a funkcionalita, ktorú môžeme 

rozdeliť na tieto časti: 

• pripájanie WPS služieb, 

• výber procesov a zadávanie vstupných parametrov, 

• nástroje pre prípravu vstupných geodát, 

• nástroje pre zobrazenie a export výstupných geodát. 
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Používateľské prostredie je rozdelené na dve hlavné časti – panel pre komunikáciu s WPS 

a mapové okno. Panel pre komunikáciu s WPS umožňuje pripájať WPS služby a Zadávať 

vstupy pre WPS proces.  Súčasťou mapového okna je správca vrstiev a nástroje na editáciu 

geodát. (Obr. 2)  

 

Obr. 2 Používateľské rozhranie aplikácie. Časti rozhrania: 1 – pripojenie služby a výber procesu, 

2 – vstupy a spúšťanie procesu, 3 – mapové pole, 4 – správca vrstiev, 5 – nástroje vstupu geometrie. 
 

Aplikácia umožňuje pripojenie viacerých WPS služieb, po zadaní URL adresy a získaní 

validnej odpovede (dopyt WPS GetCapabilities) sa služba objaví v zozname pripojených 

služieb v paneli spolu so zoznamom ponúkaných procesov. 

Výber procesu z ponúkaného zoznamu pripojenej služby spustí akciu získania metadát 

procesu (dopyt WPS DescribeProcess) a po spracovaní odpovede je vygenerovaný 

formulár pre zadávanie vstupov do tohto procesu. Položky sú doplnené popisom, označené 

sú povinné vstupy. Používateľ môže spustiť proces až keď sú všetky povinné položky 

vyplnené. Osobitná pozornosť je venovaná vstupu geometrie do procesov. 

Výber procesu z ponúkaného zoznamu pripojenej služby spustí akciu získania metadát 

procesu (dopyt WPS DescribeProcess) a po spracovaní odpovede je vygenerovaný 

formulár pre zadávanie vstupov do tohto procesu. Položky sú doplnené popisom (položka 

abstrakt) a označené sú povinné vstupy. Používateľ môže spustiť proces až keď sú všetky 

povinné položky vyplnené. Osobitná pozornosť je venovaná vstupu geometrie do procesov. 

Správca vrstiev prezentuje všetky vrstvy geodát v mape – importované, vytvorené, aj z 

výstupov WPS procesov. Okrem možnosti skrývania vrstvy, odstraňovania z mapy a 

výberu všetkých prvkov vrstvy (pre vstup do procesu) umožňuje dáta jednoducho štýlovať 

a stiahnuť. Nastavenie štýlu prvkov vrstvy farebne rozlíši jednotlivé prvky na základe 

hodnôt vybraného atribútu, vo zvolenej farebnej stupnici podľa určeného počtu intervalov 

(využitím metódy rovnakých intervalov). Podporované formáty exportu sú GeoJson a 

KML. 

 

Ukážky použitia 

V tejto časti uvádzame kvôli obmedzenému rozsahu iba príklad dvoch nenáročných úloh, 

ktoré je možné riešiť v rámci prezentovanej platformy. Pri používaní predstavených 
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nástrojov využijeme rôzne možnosti – rozdielne spôsoby zadania vstupných geodát, 

rozličné procesy, ich kombináciu a pod. 

Úloha 1: Určenie najvýhodnejšej polohy vzhľadom k vzdialenosti ku rizikovému faktoru 

– vzdialenosť vybraných lokalít ku lokalitám environmentálnych záťaží.  

Pre výpočet použijeme publikovaný proces Distance to a risk factor. Pre zadávanie 

vstupnej geometrie prvkov pre vyhodnotenie vzdialenosti využijeme možnosť editácie 

geometrie. Nakreslené objekty reprezentujúce potenciálne lokality označíme a využijeme 

ako prvý vstup do procesu. Druhým vstupom je vrstva objektov predstavujúcich 

potenciálne riziko – zvolíme všetky objekty z vrstvy Contaminated sites zahrnutej 

v aplikácii. Tretím vstupom je identifikačný atribút pre jednoznačné určenie objektov v 

prvej vstupnej vrstve, ten je pri kreslení generovaný automaticky, označený ako drawid. 

Po odoslaní služba vytvorí novú vrstvu, ktorá ku každému prvku priradí hodnotu 

vzdialenosti (atribút distance) k najbližšiemu rizikovému prvku. Na základe vypočítanej 

vzdialenosti prvky farebne rozlíšime, využitím funkcionality zmeny štýlu. Hodnoty 

atribútov môžeme zistiť označením prvku. Výstup tejto jednoduchej analýzy kvantifikuje 

mieru vystavenia environmentálnym rizikám na základe vzdialenosti. Ukážkový výsledok 

takéhoto postupu prezentuje obr.  3. 

 

Obrázok 3 Výsledok procesu Distance to a risk factor. Vypočítané hodnoty vzdialeností vo 

webovej aplikácii. 

 

Úloha 2: Výpočet distribúcie kontaminantu v priestorových jednotkách – výpočet mier 

rozdelenia pravdepodobnosti a prekročenia limitnej hodnoty koncentrácie olova v 

podzemnej vode v obciach Nitrianskeho kraja. 

Pre výpočet použijeme procesy Distribution of chemicals a Statistics of chemicals 

distribution. Vstupnou vrstvou budú dáta o koncentrácii  olova v podzemnej vode v obciach 

Nitrianskeho kraja spracovaná z hodnôt environmentálnych indikátorov projektu 

GeoHealth. Spracovanú dátovú vrstvu vo formáte geojson uloženú lokálne v počítači 

pridáme do aplikácie (do mapového poľa) jednoducho spôsobom drag&drop. Označíme 

všetky prvky tejto vrstvy a využijeme ako prvý vstup do oboch procesov. Ďalšie spoločné 

vstupy procesov sú: value – stĺpec s hodnotami (v našom prípade pb), id_field – stĺpec s 

jedinečnými identifikátormy (id) a units – jednotky koncentrácie (mg/l). Pre vyhodnotenie 

prekročenia limitu pridáme nariadením vlády SR stanovenú limitnú hodnotu koncentrácie 
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olova v podzemnej vode – 0,01 mg/l. Pomenovanie kritických lokalít zabezpečí zadanie 

atribútu názvu územných jednotiek (name). Výsledkom prvého procesu sú geodáta 

s atribútmi popisujúcimi príslušnosť prvku do intervalov určenými hodnotami percentilov. 

Jednotlivé prvky môžeme na základe uvedených hodnôt farebne rozlíšiť, čo dáva okamžitú 

predstavu o priestorovej distribúcii kontaminantu. Textový výstup štatistiky zároveň 

popisuje počty prvkov v jednotlivých intervaloch a menovite uvádza kritické územné 

jednotky, kde je zaznamenané prekročenie stanovenej limitnej hodnoty. Výsledok 

ukážkového riešenia znázorňuje obr. 4.  

 

Obrázok 4: Výsledok výpočtu distribúcie kontaminantu. Vypočítané hodnoty pre distribúciu 

koncentrácie olova v podzemnej vode v obciach Nitrianskeho kraja – zaradenie jednotiek do 

intervalov pravdepodobnosti a výstup štatistického sumáru vo webovej aplikácii. 

 

Záver 

 

Predstavili sme riešenie, ktoré zabezpečuje dostupnosť analýz s využitím priestorovo-

štatistických a iných metód. Snaží sa minimalizovať problém, ktorý vzniká tým, že 

pokročilé softvérové nástroje pre analýzu priestorových dát na podporu rozhodovacích 

procesov v oblasti environmentálneho zdravia   sú súčasťou komplexných GIS riešení, čo 

vytvára finančnú a technologickú bariéru pre ich získanie a používanie špecialistami, ktorí 

bežne nepracujú s GIS technológiami.  

Výsledkom riešenia sú dve vytvorené časti Architektúry založenej na službách pre 

sprístupnenie vybraných analýz – mapová služba WPS s nami vytvorenými výpočtovými 

procesmi a webová mapová aplikácia pre prácu s nimi. Webová aplikácia umožňuje okrem 

spúšťania WPS procesov aj import a export vlastných dát a vytváranie geometrie pre vstup 

do procesov.  

Aj keď prinášame ukážku kompletného riešenia, prednosťou riešenia je jeho 

interoperabilita – WPS službu môžeme používať s akýmkoľvek WPS klientom a vo 

webovej aplikácii vieme spúšťať WPS procesy z ľubovoľných WPS serverov. 

Predstavené riešenie je len ukážkou konceptu, ale prináša dôležitý posun v dostupnosti 

výpočtových analýz. Umožní priamo generovať výstupy analýz odborníkom, ktorý ich 

interpretujú, na rozdiel od častého prístupu, keď sú odkázaní na prípravu podkladov tými, 

ktorí disponujú potrebnou technológiou. 
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Abstract 

 

Free living amoebae of the genus Acanthamoeba Volkonsky, 1931 are causative agents of 

serious human diseases: granulomatous amoebic encephalitis (GAE), disseminated and 

skin infections and Acanthamoeba keratitis (AK). The absence of an efficient and 

standardised therapy leads to an increase of research focused on new amoebicidal agents. 

High therapeutic potential show zwitterionic and cationic surfactants affecting the 

membrane systems of diverse parasitic protists. In the present study, the susceptibility of 

two clinical isolates of Acanthamoeba spp. from AK cases to 6 compounds including 

stilbazolium salts and their phosphonatocholine derivates was investigated. Among the 

series of compounds, the highest susceptibility was demonstrated to stilbazolium salts with 

best results for compound pDA with MTC (minimal trophocidal concentration) of <15.6 

and 31.25 µM after 48 h which was sixteen and four times lower (for A. lugdunensis and 

A. quina, respectively) than in the reference compound miltefosine and thus pDA represents 

a new perspective amoebicidal agent. The signs of cytotoxicity against trophozoites 

included rounding of cells, their detachment from the bottom of the well and resorption of 

acanthopodia. After lysis, dead cells were stained densely by trypan blue. Our results 

indicate that stilbazolium salts may represent a future way in the development of new 

amoebicidal agents against pathogenic acanthamoebae. 

 

Kľúčové slová: Acanthamoeba; stilbazóliové soli; fosfonatocholíny; cytotoxický efekt; 

cytomorfologické zmeny  

 

 

Úvod  

 

Amfizoické meňavky rodu Acanthamoeba Volkonsky, 1931 sú eukaryotické organizmy 

charakteristické kozmopolitným rozšírením a známe schopnosťou invadovania do tiel 

živočíchov ako aj človeka (Köhsler et al. 2016). Patogénne kmene sú pôvodcami zväčša 

smrteľného ochorenia – granulomatóznej amébovej encefalitídy (GAE), systémových a 

kožných infekcií u imunosuprimovaných pacientov. V týchto prípadoch doposiaľ nie je k 

mailto:garajova@fns.uniba.sk
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dispozícii žiadna spoľahlivá terapia a kombinácie rôznych známych chemoterapeutík, 

antimykotík a antibiotík majú množstvo vedľajších účinkov (Schuster & Visvesvara 2004b, 

Mrva 2010). Zväčša u imunokompetentných jedincov spôsobujú patogénne kmene 

akantaméb progresívne, zrak ohrozujúceho ochorenie rohovky – akantamébovú keratitídu 

(AK) (Schuster & Visvesvara 2004a, Visvesvara & Schuster 2008, Garajová & Mrva 

2011). Aj pri AK absentujú štandardizované terapeutické postupy, liečba je dlhodobá a 

často neúčinná (Khan 2009, Lorenzo-Morales et al. 2013). Globálne počet registrovaných 

prípadov akantamébových infekcií v posledných rokoch prudko narastá a aj z tohto 

dôvodu sú zaraďované medzi tzv. „emerging infectious diseases (EID)“ (Khan 2008). 

Výnimkou nie je ani stredná Európa s vyše 150 evidovanými prípadmi za posledných 20 

rokov v Rakúsku (Walochnik et al. 2015) a 50 zaznamenanými prípadmi v Českej 

republike (Nohýnková in verb.). Rovnako aj na území Slovenska pozorujeme pribúdanie 

diagnostikovaných prípadov AK (doposiaľ 13 evidovaných) s rôznou terapeutickou 

úspešnosťou (Ondriska et al. 2004, 2006; Mrva et al. 2011b). 

Špecifické terapeutiká akantamébových infekcií sa doposiaľ nepodarilo vyvinúť 

a komplikovaná liečba vedie k zvýšenému záujmu o výskum v tejto oblasti. V súčasnosti 

patria k najštudovanejším a najperspektívnejším zlúčeniny schopné atakovať 

cytoplazmatickú membránu a ďalšie membránové štruktúry akantaméb (Roberts & 

Henriquez 2010). K nim patria najmä alkylfosfocholíny (APC), pôvodne vyvinuté ako 

antineoplastické terapeutiká, schopné lýzy membránových systémov ale aj indukovania 

apoptózy cieľových buniek. Ich účinok je známy voči viacerým parazitickým 

jednobunkovcom (Croft et al 2003, Pessi et al. 2004, Schuster et al. 2006) ako aj proti 

akantamébam (Walochnik et al. 2002; McBride et al. 2007; Lukáč et al. 2012; Mrva et al. 

2011a). Široké spektrum účinkov prejavujú aj katiónové tenzidy, ktoré okrem 

antivirotickej, baktericídnej, antimykotickej majú aj antiparazitárnu aktivitu a spôsobujú 

rozpad cytoplazmatickej membránu zvýšením jej rigidity (Ancelin et al. 2003, Lukáč et al. 

2013). Cieľom práce bolo zhodnotenie cytotoxickej aktivity šiestich nových zlúčenín – 

troch stilbazóliových solí a troch ich fosfonatocholínových derivátov na patogénne 

meňavky rodu Acanthamoeba. 

 

Materiál a metódy 

 

1. Klinické izoláty 

V experimentoch boli použité dva klinické izoláty pochádzajúce z prípadov AK z územia 

Slovenska (Ondriska et al. 2006), Acanthamoeba lugdunensis (kmeň AcaVNAK02) a 

Acanthamoeba quina (kmeň AcaVNAK03), patriace do genotypu T4 a podľa klasifikácie 

Pussard & Pons (1977) do skupiny II (Khan 2009). Kmene boli po predchádzajúcej 

kultivácii na agarových platniach s Escherichia coli axenizované a kultivované v PYG 

médiu (proteóza-peptón + kvasničný extrakt + glukóza) pri 37 °C. 

 

2. Testované zlúčeniny 

Sériu tvorilo šesť zlúčenín, troch stilbazóliových solí (pMA, pBA, pDA) a troch ich 

fosfonatocholínových derivátov (pMP, pBP, pDP) (Obr. 1). Ako referenčná zlúčenina bol 

použitý hexadecylfosfocholín (HPC, miltefosín) (Obr. 2). 
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Obr. 1. Štruktúra testovaných zlúčenín 

 

 

  
Obr. 2. Štruktúra referenčného APC – hexadecylfosfocholínu (HPC, miltefosínu) 

 

 

3. Testovanie amebicídnej aktivity in vitro 

Experimenty prebiehali podľa metodiky Garajová et al. (2014) v sterilných podmienkach 

pri 37°C. Každá zlúčenina bola testovaná v štyroch opakovaniach v šiestich 

koncentráciách: 500; 250; 125; 62,5; 31,25 a 15,6 μM. Výsledky boli odčítané pomocou 

Bürkerovho hemocytometra po 1h, 24h a 48h. Odlíšenie usmrtených jedincov od vitálnych 

bolo zisťované prostredníctvom farbenia trypánovou modrou (Walochnik et al. 2002). Pre 

potvrdenie 100% cytotoxického účinku bolo 50 μl suspenzie inokulovanej do PYG média 

a 14 dní sledované množenie améb. Minimálna trofocídna koncentrácia (MTC) bola 

stanovená ako najmenšia koncentrácia zlúčeniny so 100 % trofocídnym účinkom. 

Pozorované a zaznamenávané boli cytomorfologické zmeny buniek po aplikácii zlúčenín. 

 

Výsledky a diskusia 

 

Zo série otestovaných zlúčenín prejavili izoláty vyššiu citlivosť na stilbazóliové soli. 

Spomedzi nich mala najsilnejší amebicídny efekt zlúčenina pDA s naviazaným 

desaťuhlíkatým alkylovým reťazcom na amóniový dusík. Zistená MTC pri pDA 

dosahovala po 48 hodinách hodnotu <15,6 a 31,25 µM (Tab. 1). Ako referenčnú zlúčeninu 

sme použili hexadecylfosfocholín (HPC, miltefosín), ktorý je prototypom 

alkylfosfocholínov s klinickým využitím (Walochnik et al. 2002, Aichelburg et al. 2008). 

Pri trofozoitoch A. quina (AcaVNAK03) bol cytotoxický efekt pDA štvornásobne vyšší 

než pri miltefosíne a pri kmeni A. lugdunensis (AcaVNAK02) dokonca až vyše šestnásťkrát 

vyšší. Značnú účinnosť porovnateľnú s miltefosínom prejavila tiež zlúčenina pBA. 
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Tab. 1. Minimálna trofocídna koncentrácia (MTC) stilbazóliových solí a fosfonatocholínových 

derivátov na dvoch kmeňoch akantaméb po 48 hodinách pôsobenia 

kmeň 
MTC (µM) 

HPC pMA pBA pDA pMP pBP pDP 

AcaVNAK02 250 >500 125 <15,6 >500 >500 500 

AcaVNAK03 125 >500 250 31,25 >500 >500 500 

 

Najvyššia testovaná koncentrácia 500 µM tretej stilbazóliovej soli pMA, podobne ako aj 

dvoch fosfonatocholínov pMP a pBP, nedokázala ani po 48 hodinách úplne eradikovať 

trofozoity použitých izolátov akantaméb. Citlivosť izolátov akantaméb na fosfonatocholíny 

bola výrazne nižšia (Tab. 1). Z fosfonatocholínov najvyššiu mieru citlivosti prejavili 

izoláty na zlúčeninu pDP, s hodnotou MTC 500 µM po 48 hodinách pôsobenia. Ide 

o fosfonatocholínový derivát najúčinnejšej stilbazóliovej soli zo série (pDA) a jeho 

výraznejšiu amebicídnu aktivitu je možné odvodiť od blízkej štruktúrnej podobnosti s pDA. 

Aktivita oboch zlúčenín súvisí s ich lipofilitou, ktorá je najvyššia spomedzi testovaných 

látok. 

Pri stilbazóliových soliach pBA a pDA boli zistené výrazné rozdiely v citlivosti kmeňov, 

čo koreluje s predchádzajúcimi výsledkami testovania rôznych potenciálnych 

amebicídnych zlúčenín (Mrva et al. 2011a, Lukáč et al. 2012, 2013, 2014, Timko et al. 

2015) a zároveň svedčí o potrebe zvýšenej pozornosti pri zvolení správneho terapeutického 

postupu v prípade potenciálnej klinickej aplikácie nielen stilbazóliových solí, ale aj ďalších 

nových liečiv.  

Reakcia buniek akantaméb v kultúrach na testované zlúčeniny bola zaznamenaná formou 

cytomorfologických zmien, ktoré zahŕňali zastavenie lokomócie, zaguľatenie trofozoitov, 

resorpciu akantopódií a uvoľnenie buniek z podkladu. Podobné cytomorfologické zmeny 

boli zaznamenané aj po aplikácii sérií alkylfosfocholínov (Walochnik et al. 2002, Garajová 

et al. 2014). Po následnej lýze boli detegované oválne reziduá buniek s pozorovateľným 

jadrom, pozitívne sa farbiace trypánovou modrou. 

 

Záver 

 

Absencia účinných a spoľahlivých metód terapie akantamébových infekcií predstavuje 

aktuálny problém v celosvetovom meradle a štúdium cytotoxického účinku katiónových 

a zwitteriónových tenzidov naznačuje možný smer vývoja nových terapeutík. Zistené 

výsledky potvrdzujú, že niektoré stilbazóliové soli môžu predstavovať zlúčeniny 

s vysokým potenciálom budúceho klinického využitia, čo je však podmienené ďalšími 

experimentami in vitro ako aj in vivo. 
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Abstrakt 

 

Tandemová hmotnostná spektrometria je v súčasnosti považovaná za zlatý štandard v 

diagnostike vrodených metabolických ochorení. Primárny deficit karnitínu je geneticky 

podmienená porucha transportu karnitínu, výsledkom čoho je zvýšené vylučovanie 

voľného karnitínu v moči a tým nízke hodnoty voľného sérového karnitínu a znížená 

intracelulárna akumulácia karnitínu. V rámci diferenciálnej diagnostiky je dôležité 

vyšetrenie voľného karnitínu v moči pre odlíšenie primárneho deficitu od sekundárnych 

príčin. Spoľahlivosť vypracovanej MS/MS s priamym dávkovaním vzorky sa testovala na 

referenčných vzorkách moču s nízkym, stredným a vysokým obsahom voľného karnitínu 

spracovaním jednej série vzoriek (s presnosťou lepšou ako 11% a správnosťou do -10%) 

ako aj sérií vzoriek v rôznych dňoch (s presnosťou lepšou ako 14% a správnosťou do -6%). 

Vypracovanou metódou sme analyzovali 165 vzoriek moču zdravých jedincov vo veku 2 

dni až 64 rokov a metóda sa overuje na vzorkách moču pacientov suspektných pre deficit 

karnitínu identifikovaných v rozšírenom novorodeneckom skríningu a ich rodinných 

príslušníkov (vyšetrených cca 100 vzoriek od 70 pacientov) a pacientov s inými 

potvrdenými vrodenými metabolickými poruchami a ďalšími ochoreniami. 

V analyzovanom súbore novorodencov nebol indikovaný žiadny prípad primárneho 

deficitu karnitínu, ako suspektná však bola označená jedna matka novorodenca s vysokou 

frakčnou exkréciou voľného karnitínu.  

 

Kľúčové slová 

tandemová hmotnostná spektrometria, vrodené metabolické poruchy, deficit voľného 

karnitínu, moč 

________________________________________________________________________ 

 

Úvod 

 

Dedičné metabolické poruchy (DMP) sú poruchy metabolizmu následkom dedične 

podmieneného deficitu enzýmu alebo transportného proteínu. Dôsledkom tohto deficitu sa 

v organizme hromadí substrát, ktorý nemôže byť metabolizovaný na produkt alebo 

transportovaný na miesto svojho určenia. Klinické príznaky - poškodenie rôznych orgánov 

- vznikajú následkom toxických účinkov patologicky vysokej koncentrácie substrátu, jeho 
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metabolitov, alebo sú dôsledkom chýbania produktu. Včasnou diagnostikou a liečbou je 

možné predísť závažným telesným a mentálnym poškodeniam, prípadne smrti pacienta [1]. 

Zavedenie tandemových MS techník s využitím priameho dávkovania a v spojení s HPLC  

umožnilo  významné zvýšenie počtu aplikácií v klinickej analýze. Prietoková tandemová 

hmotnostná spektrometria (FIA-MS/MS) je štandardne používaná a nepostrádateľná 

metóda pre rýchlu profiláciu aminokyselín (AMK) a acylkarnitínov (ACC) v suchej kvapke 

krvi pre vyhľadávanie najmä vrodených porúch metabolizmu aminokyselín 

(aminoacidopatie), organických kyselín (organické acidúrie) a porúch mitochondriovej 

oxidácie mastných kyselín a karnitínového cyklu. HPLC-MS/MS metóda umožňuje 

rozlíšenie jednotlivých izomérov a interferentov a je využívaná ako následná vyšetrovacia 

metóda pre účely diagnostiky DMP najmä v prípade pozitívneho výsledku skríningového 

testu ako aj u pacienta s podozrením na DMP na základe klinického obrazu pri negatívnom 

výsledku skríningového testu. 

Primárny deficit karnitínu (carnitine uptake defect CUD) je autozomálne recesívna porucha 

transportu karnitínu, spôsobená mutáciou v géne SLC22A5, ktorý kóduje Na+/karnitín 

membránový transportér OCTN2. Výsledkom nesprávnej funkcie transportéra je zvýšené 

vylučovanie voľného karnitínu v moči a tým nízke hodnoty voľného sérového karnitínu a 

znížená intracelulárna akumulácia karnitínu. Odhadovaná prevalencia v Európe je 

1:20,000-1:70,000.  Klinická manifestácia je rôznorodá, od asymptomatických pacientov 

až po letálne kardiálne zlyhania. V rámci diferenciálnej diagnostiky je dôležité odlíšiť CUD 

od sekundárnych príčin deficitu karnitínu, vznikajúcich napr. pri poruchách oxidácie 

mastných kyselín, organických acidémiách, pri podávaní niektorých liečiv, prípadne pri 

diétach s nízkym príjmom karnitínu. 

Skríning primárneho deficitu karnitínu nie je povinnou súčasťou rozšíreného 

novorodeneckého skríningu na Slovensku, avšak v rámci tzv. periférneho vyhodnocovania 

bolo zachytených viacero novorodencov so zníženou koncentráciou voľného karnitínu v 

suchej kvapke krvi. Keďže vyšetrenie voľného karnitínu v moči nebolo na Slovensku 

dostupné, naším cieľom bolo vypracovanie analytickej metódy umožňujúcej jeho 

stanovenie v moči s využitím tandemovej hmotnostnej spektrometrie s priamym nástrekom 

vzorky.  

 

Materiál a metódy 

 

Na stanovenie voľného karnitínu (free carnitine, FC) a acylkarnitínov (AC) v moči 

metódou FIA-MS/MS sme použili kit Chromsystems® s derivatizáciou na príslušné 

butylestery a pre overenie interferencií sa tá istá vzorka nadávkovala na HPLC kolónu pri 

rovnakých podmienkach MS/MS detekcie. Jednorazové vzorky moču boli hneď po odbere 

zamrazené a uchované pri -20 °C do analýzy. K 20 µl zriedenej vzorky moču sme pridali 

100µl vnútorného štandardu Chromsystems®.  Pri vzorkách moču s koncentráciou 

kreatinínu pod 1 mmol/l sme použili riedený aj neriedený moč. Roztok sa odparil do sucha 

a derivatizoval 1-butanolom/HCl po dobu 15 minút pri 60 °C, odparil a rozpustil v zmesi 

metanol:voda 70:30. 

Merania sa uskutočnili na kvapalinovom chromatografe Finnigan Surveyor, v spojení s MS 

tandem TSQ Quantum QC (Thermo Fisher Scientific Inc.) v pozitívnom móde, ionizácia 

elektrosprayom (ESI) pri napätí 3500 V, teplota kapiláry do MS 300 °C. Kolízny plyn argón 

s tlakom 0,6 mTorr. Na dávkovanie 10 μl extraktu suchej kvapky krvi sa použil automatický 

dávkovač Finnigan Surveyor Autosampler Plus, dávkovacia slučka s objemom 20 μl. 

Merania sa uskutočnili v SRM móde (selective reaction monitoring), t.j. meranie m/z 

prechodu pre každý analyt, experimentálne podmienky hmotnostného detektora sa 

optimalizovali priamou infúziou zodpovedajúceho štandardu do MS. Sledované 
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acylkarnitíny sa kvantifikovali pomocou izotopovo značených vnútorných štandardov. Pre 

voľný karnitín a deutériom značený vnútorný štandard D9 sa monitorovali prechody 218-

103 a 227-103. 

FIA-MS/MS: Peeková kapilára do MS 1 m x 0,127 mm I.D., prietok mobilnej fázy 

Chromsystems pre acylkarnitíny 100 μl/min, tlak sušiaceho a prídavného plynu dusíka 35 

a 15 prístrojových jednotiek. Trvanie FIA-MS/MS analýzy 1 minúta. 

 HPLC-MS/MS: HPLC kolóna Thermo Gold 150 x 2,1mm, 3 μm C18, mobilná fáza A – 

0,1% kyselina mravčia v metanole, B-0,1% kyselina mravčia vo vode, gradientová elúcia 

od 60 % B, 40 % A , v 20. min. 95%A, potom izokraticky po dobu 10 min., 15 minút 

kondicionácia kolóny pri počiatočných podmienkach, prietok 200 μl/min. Tlak sušiaceho a 

prídavného plynu dusíka 50 a 25 prístrojových jednotiek. Trvanie HPLC-MS/MS analýzy 

30 minút.  

 

Výsledky a diskusia 

 

Vylučovanie voľného karnitínu vo vzorke moču sa môže vyjadriť ako koncentrácia 

voľného karnitínu normalizovaná na obsah kreatinínu v moči, pomer voľného karnitínu a 

karnitínu viazaného vo forme acylkarnitínov a ako frakčná exkrécia voľného karnitínu 

(FE).  

  

Koncentrácia voľného karnitínu v moči 

 

Spoľahlivosť stanovenia voľného karnitínu v moči bola overená na certifikovaných 

referenčných vzorkách moču s rôznym obsahom voľného karnitínu. Získané výsledky sú 

uvedené v Tabuľke 1. 

 
Tab. 1. Presnosť a správnosť stanovenia voľného karnitínu v referenčných vzorkách moču. 

 Intra Day Inter Day 

Deklarovaná 

koncentrácia 

[μmol.l-1] 

Stanovená 

koncentrácia 

[μmol.l-1] 

RSD 

(%) 

Bias 

(%) 

Stanovená 

koncentrácia 

[μmol.l-1] 

RSD 

(%) 

Bias 

(%) 

13,9 13,9 10,2 0 13,5 14,0 -2,8 

157 142 1,2 -9,5 147 5,0 -6,0 

453 434 3,9 -6,0 448 7,3 -1,4 

 

Vypracovaná metóda spĺňa požiadavky na presnosť a správnosť pri analýze biologických 

vzoriek  do 15%. Obsah voľného karnitínu vo vzorkách moču uskladnených pri -20 °C bol 

stabilný aj po 6 mesiacoch od odberu a 4 cykloch rozmrazenia/zmrazenia. Vypracovanou 

metódou sme analyzovali 165 vzoriek moču zdravých jedincov vo veku 2 dni až 64 rokov 

a metóda sa overuje na vzorkách moču pacientov suspektných pre deficit karnitínu a ich 

rodinných príslušníkov (vyšetrených cca 100 vzoriek od 70 pacientov), pacientov s inými 

potvrdenými vrodenými metabolickými poruchami a ďalšími ochoreniami. V tabuľke 2 sú 

uvedené fyziologické hodnoty voľného karnitínu v moči u zdravých kontrol v závislosti od 

veku.  
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Tab. 2. Fyziologické hodnoty voľného karnitínu v moči [μmol/mmol kreatinínu] v závislosti od 

veku. 

Vek 2-4 dni 
2-18 

mes 

19-59 

mes 

5-9 

rokov 

11-18 

rokov 
nad 18 r. 

Celý 

súbor 

95. 

percentil 
4,18 18,2 45,7 28,6 39,7 24,3 26,6 

5. 

percentil 
1,66 3,17 1,53 1,69 1,26 1,19 1,36 

Počet 20 3 23 16 28 48 165 

 

 

U všetkých vyšetrovaných pacientov suspektných pre deficit karnitínu bola stanovená 

koncentrácia voľného karnitínu v moči v rámci referenčných hodnôt alebo znížená. 

Zvýšená koncentrácia bola stanovená u týchto pacientov len v niektorých prípadoch pri 

suplementácii karnitínu. Na obrázku 1 je znázornený obsah voľného karnitínu v moči a sére 

vybraných pacientov zachytených v rámci novorodeneckého skríningu ako suspektných na 

CUD a ich príbuzných (matka, prípadne súrodenci) a pacientov s inými ochoreniami. 

Koncentrácia FC v moči bola fyziologická aj u pacientky M4 (označenej číslom 5), pričom 

pomer voľného karnitínu v moči a sére bol zjavne vyšší ako u ostatných vzoriek. Naviac 

u tejto pacientky sa fyziologické koncentrácie voľného karnitínu v krvi nepodarilo 

dosiahnuť ani po suplementácii vysokých dávok L-karnitínu. U pacienta č. 11 sme zistili 

zníženú koncentráciu FC v moči, pričom ide o pacienta s potvrdenou organickou acidúriou 

spojenou s akumulovaním 3-hydroxyizovalerátu, ktorý sa ako 3-hydroxyizovalerylkarnitín 

vylučuje do krvi a moču, pričom dochádza k zvýšenej spotrebe voľného karnitínu 

a následne jeho deficitu sekundárneho pôvodu. Keďže v krvi cirkuluje znížené množstvo 

voľného karnitínu, a v tomto prípade je transportér funkčný, výsledkom je šetrenie voľným 

karnitínom a jeho znížené vylučovanie v moči.  

 

 

Obr. 1. Koncentrácia voľného karnitínu v moči (U) a sére (S) vybraných pacientov 

zachytených v rámci novorodeneckého skríningu ako suspektných na CUD a ich 

príbuzných (matka, prípadne súrodenci ) (graf vľavo) a pacientov s inými ochoreniami 

(graf vpravo)  M - matka, D - dieťa, *suplementácia L-karnitínom. MCCD – deficit 3-

metylkrotonyl CoA karboxylázy, Fanconi syndróm je generalizované porucha 

reabsorpcie malých molekúl. RH pre U-karnitín  1,4-27 μmol/mmol krea sú v grafe 

vyznačené čiarkovanou čiarou. Obsah voľného karnitínu v sére je uvedený pri 

príslušnom sivom stĺpci. 
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Pomer sumy acylovaných karnitínov a voľného karnitínu AC/FC 

 

Celkový obsah acylovaných karnitínov v moči bol vypočítaný ako suma jednotlivých 

acylkarnitínov stanovených metódou FIA-MS/MS. Pomer sumy AC a FC v moči u vybraných 

pacientov je znázornený na obrázku 2 čiernou farbou. Referenčné hodnoty sú v grafe 

vyznačené čiarkovane. Pomer AC/FC bol u vzoriek v rámci fyziologického rozsahu, u vzorky 

M4 (číslo 5) je na dolnej úrovni fyziologického rozsahu, ale stále v norme. Naopak u vzorky 

číslo 11 je zrejmé výrazné zvýšenie frakcie acylovaného karnitínu nad hornú referenčnú 

hodnotu. 

 

Frakčná exkrécia voľného karnitínu (FE) 

 

FE vyjadruje percento voľného karnitínu, ktoré je vylúčené močom z celkového obličkami 

prefiltrovaného množstva a zohľadňuje množstvo cirkulujúceho karnitínu v krvi. Pre výpočet 

FE je nutné vyšetriť aj krv, pričom je dôležité aby krv a moč boli odobraté v čo najkratšom 

časovom rozpätí. Vyšetrenia krvného séra boli vykonané v Centre DMP v Detskej fakultnej 

nemocnici v Bratislave. Frakčná exkrécia FC u vybraných pacientov je znázornená  

 

 
Obr. 2. Pomer AC/FC a frakčná exkrécia voľného karnitínu u vybraných pacientov. 

 

na obrázku 2 bielou farbou, referenčné hodnoty prevzaté z literatúry [2] sú vyznačené 

čiarkovane. Je zrejmé, že pacientka M4 (č.5) vykazuje vyše 50 %-né straty voľného karnitínu 

močom, zatiaľ čo u pacientky č.11 s organickou acidúriou aj hodnota FE potvrdila výrazné 

šetrenie voľným karnitínom. Pacientka M4 bola na základe týchto výsledkov označená ako 

suspektná pre primárny, geneticky podmienený deficit voľného karnitínu. Potvrdenie diagnózy 

je nutné molekulovo-genetickým vyšetrením, ktoré sa toho času realizuje. 

Podobne Sgalia a kol. [3] publikovali prípad pacienta s potvrdeným primárnym deficitom 

karnitínu, s veľmi nízkym obsahom FC v plazme, u ktorého koncentrácia voľného karnitínu v 

moči bola vo fyziologickom rozpätí, zatiaľ čo frakčná exkrécia bola zistená viac ako 90%. Je 

zrejmé, že u pacientov s deficitom karnitínu, najmä dlhodobým je preto dôležité vyjadriť straty 

FC močom ako frakčnú exkréciu, pretože absolútna koncentrácia v moči by mohla viesť k 

falošne negatívnym výsledkom. 
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Záver 

 

Vypracovaná metóda priameho dávkovania zriedenej vzorky moču do MS/MS systému 

umožňuje spoľahlivé a rýchle stanovenie voľného karnitín pre diferenciálnu diagnostiku 

deficitu karnitínu. Spoľahlivosť metódy sa testovala na referenčných vzorkách moču s nízkym, 

stredným a vysokým obsahom voľného karnitínu spracovaním jednej série vzoriek (s 

presnosťou lepšou ako 11% a správnosťou do -10%) ako aj sérií vzoriek v rôznych dňoch (s 

presnosťou lepšou ako 14% a správnosťou do -6%). Koncentrácia voľného karnitínu v moči 

nemusí byť pre určenie príčiny zníženého karnitínového statusu dostatočná, najmä pri 

dlhodobejšom deficite. Avšak v kombinácii s pomerom acylkarnitínov a voľného karnitínu v 

moči a najmä výpočtom hodnoty frakčnej exkrécie umožňuje vo väčšine prípadov rozlíšenie 

primárneho, geneticky podmieneného deficitu a sekundárnych príčin. Potvrdenie primárneho 

deficitu karnitínu je vždy potrebné molekulovo-genetickým vyšetrením. 
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Abstrakt 

 

Lymeská choroba a stredoeurópska kliešťová encefalitída sú závažné ochorenia, ktoré prenáša 

infikovaný kliešť obyčajný (Ixodes ricinus). Výskyt týchto ochorení nie je na Slovensku 

rozložený rovnomerne v čase ani priestore. Kvôli cielenejším preventívnym opatreniam či 

určeniu faktorov, ktoré výskyt infikovaných kliešťov ovplyvňujú, je dôležité poznať 

časopriestorové vzory výskytu týchto ochorení. Tie sme analyzovali na úrovní obcí aj okresov 

v časovom období 2005 – 2013. Pre Lymeskú chorobu sme identifikovali vyšší počet zhlukov 

rovnomernejšie rozložených v čase aj priestore ako pre stredoeurópsku kliešťovú encefalitídu. 

Tá sa vyskytovala sústredene najvýraznejšie na strednom Slovensku v rokoch 2006 a 2013. 

 

Kľúčové slová: časopriestorový zhluk, kliešť obyčajný, Lymeská choroba, stredoeurópska 

kliešťová encefalitída, SaTScan 

 

 

Úvod 

 

Prípady prenosných ochorení majú zo svojej podstaty tendenciu priestorovo a časovo sa 

koncentrovať. Miesta, kde dochádza k zvýšenej početnosti výskytu, je potrebné sledovať pre 

skoré a účelné zasiahnutie proti zdroju ochorenia a takisto pre preventívne opatrenia, ktoré je 

efektívnejšie adresovať na zraniteľné lokality ako globálne. Analýza vzorov výskytu 

(časových, priestorových, časopriestorových) je nevyhnutá pre poznanie šírenia ochorenia, 

prípadne aj hľadanie zdrojov ochorenia, ak sú neznáme (Chen et al. 2014). Taktiež je následne 

možné (viac či menej spoľahlivo) modelovať výskyt ochorení v budúcnosti, a pripraviť sa tak 

na ich šírenie efektívnejšie. 

Napriek medicínskym pokrokom sa Slovensku stále vyskytuje množstvo prenosných ochorení. 

Niekoľko z nich sa radí do kategórie zoonóz, t. j. infekcií, ktoré sa na človeka prenášajú od 

zvierat. Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus) je vektorom pre dve evidované ochorenia: Lymeskú 

chorobu (A69.2), označovanú aj ako lymská borelióza, a stredoeurópsku kliešťovú encefalitídu 

(A84.1). 
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Lymeská choroba je bakteriálna infekcia s vysokou zdravotnou závažnosťou. Baktérie 

Borrelia burgdorferi sa na človeka prenášajú z kliešťa. Uvádza sa, že k infikovaniu dochádza, 

ak je kliešť na koži viac ako 24 hodín. Ochorenie prebieha v troch štádiách: prvé je typické 

začervenaním kože okolo miesta prisatia kliešťa, zvýšenou teplotou či únavou, druhé 

nervovými poruchami a tretie, ktoré môže nastať až niekoľko rokov po infikovaní sa, 

postihnutím centrálneho nervového systému či zápalmi kĺbov (ÚVZ SR 2006).   

Stredoeurópska kliešťová encefalitída je vírusové ochorenie s akútnym priebehom, ktoré 

postihuje centrálny nervový systém a môže spôsobiť zápal mozgových blán až mozgu. 

U niektorých pacientov sa infekcia prejavuje podobne ako chrípka. Rezervoárom infekcie sú 

divoko žijúce zvieratá, z ktorých sa vírus prostredníctvom kliešťa prenáša na človeka (ÚVZ 

SR 2006). Pred ochorením sa dá chrániť očkovaním. Najčastejšia inkubačná doba oboch 

ochorení je 7 – 14 dní.     

Hlavným cieľom príspevku je vykonať časopriestorovú analýzu výskytu infekčných ochorení 

u človeka, ktoré prenáša kliešť obyčajný, na podklade údajov z Epidemiologického 

informačného systému (EPIS) v rokoch 2005 – 2013 so zameraním na zhluky vysokých 

hodnôt. Využili sme prístup s názvom časopriestorový sken, ktorý je implementovaný vo 

voľne dostupnom softvéri SaTScan™. Ďalšími cieľmi bolo zhodnotiť vplyv vekovej 

a pohlavnej štruktúry na výskyt týchto ochorení a porovnať rôzne úrovne analýzy – úroveň 

okresov a úroveň obcí. 

 

Materiál a metódy 

 

Výskyt prenosných ochorení vrátane analyzovaných diagnóz na Slovensku eviduje 

Epidemiologický informačný systém EPIS v správe Úradu pre verejné zdravie SR. Tieto údaje 

zachytávajú všetky nové prípady prenosných ochorení vrátane veku, pohlavia a trvalého 

pobytu infikovaného, klasifikácie prípadu (potvrdený, pravdepodobný, nosič, možný, neurčuje 

sa) a dátumu ochorenia a hlásenia ochorenia. K dispozícii sme mali údaje za roky 2005 – 2013. 

Okrem toho sme využili údaje o vekovom zložení obyvateľstva podľa pohlavia prístupné 

z databázy Štatistického úradu SR DATAcube., konkrétne stredný stav v kalendárnom roku. 

Údaje sme spracovali v štatistickom softvéri R a pomocou knižnice rsatscan ich pripravili do 

formátu, ktorý vyžaduje softvér SaTScan™. 

Samotné časopriestorové analýzy sme vykonali v softvéri SaTScan™. Tento prístup sa nazýva 

časopriestorový sken, resp. skenová štatistika. Skenové štatistiky v softvéri SaTScan™ 

fungujú na princípe okna pohybujúceho sa v čase a priestore a hľadajúceho výskyt, ktorý je 

výrazne odlišný (vyšší – hotspots alebo nižší – coldspots) od očakávaných hodnôt. Oknom v 

čase je časový interval, v priestore kružnica alebo elipsa. Vzhľadom na vysokú časovú 

náročnosť eliptického okna na úrovni obcí sme zatiaľ pracovali len s kruhovým tvarom okna. 

Veľkosť okna sa v priebehu skenovania mení a ako finálny zhluk je identifikovaný ten s 

najnižšou pravdepodobnosťou náhodnosti svojej existencie, ak nepresahuje hodnotu 0,05 

(Kulldorff 2014). Analýzy sme vykonali na úrovní obcí aj okresov. 

S ohľadom na charakter vstupných údajov (počet prípadov agregovaných podľa štatistických 

jednotiek) sme zvolili časopriestorovú analýzu pre diskrétny Poissonov model, ktorý je určený 

pre takéto údaje a okrem počtu prípadov si vyžaduje aj veľkosť danej populácie (t. j. počet 

obyvateľov v štatistických jednotkách), nemusíme teda počítať štandardizované hodnoty. 

V druhej analýze sme pridali aj ďalšie parametre – pohlavnú a vekovú štruktúru. Porovnaním 

výsledkov dokážeme určiť, či má rozdielna štruktúra okresov a obcí z hľadiska pohlavia a veku 
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vplyv na výskyt analyzovaných ochorení. 

Časopriestorový sken pre každý centroid priestorovej jednotky identifikuje vždy len jeden 

priestorový zhluk. To je nevýhodou najmä pri údajoch za dlhší časový rad, kedy môžu byť 

zhluky v rôznom časovom období lokalizované na rovnakom mieste; SaTScan™ však 

identifikuje len ten, ktorý je štatisticky najvýznamnejší. 

 

Výsledky a diskusia 

 

Vývoj počtu prípadov Lymeskej choroby a stredoeurópskej kliešťovej encefalitídy 

v analyzovanom časovom období na území Slovenska ilustruje tab. č. 1 a obr. č. 1. Z obr. č. 1 

je zrejmé, že obe ochorenia majú v sledovanom období stúpajúci trend. 

 

Tab. 1. Vývoj počtu prípadov analyzovaných ochorení v rokoch 2005 – 2013 na Slovensku 

kód diagnóza 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 spolu 

A69.2 
Lymeská 

choroba 
625 504 583 796 723 797 644 576 844 6092 

A84.1 

stredoeurópska 

kliešťová 

encefalitída 

47 86 50 78 76 91 107 102 164 801 

 

Vplyv pohlavia a vekového zloženia sme na úrovni obcí ani okresov neidentifikovali; 

identifikované časopriestorové zhluky sú totožné na úrovni obcí aj okresov, či už s využitím 

pohlavného a vekového zloženia, ako aj bez. Môžeme teda predpokladať, že pohlavie či vek 

nemajú výrazný vplyv na infikovanie sa od kliešťa. 

Zhluky identifikované na úrovni obcí a okresov boli v priestore veľmi podobné a až na 

niekoľko výnimiek sa prekrývali. Priestorový rozsah zhlukov identifikovaných na úrovni 

okresov bol však väčší. Z toho možno usúdiť, že pre hrubšiu identifikáciu hlavných ohnísk 

výskytu infekčných ochorení je dostatočná analýza na úrovni okresov, ktorá je navyše časovo 

výrazne menej náročná (cca dve minúty vs. takmer dva dni pre 2927 obcí). Keďže sme však 

analýzu vykonali aj na úrovni obcí a môžeme predpokladať, že tieto výsledky sú presnejšie, 

budeme ďalej popisovať iba tieto výstupy. Uvádzame iba štatisticky významné zhluky na 

hladine pravdepodobnosti p < 0,05. 
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Obr. 1. Vývoj počtu prípadov analyzovaných ochorení v rokoch 2005 – 2013 na Slovensku 

 

 

Lymeská choroba (A69.2) 

Výskyt kliešťom prenášanej Lymeskej choroby sa vyskytoval v 12 časopriestorových 

zhlukoch rôznej veľkosti rozmiestnených po celom území SR (obr. č. 2) a počas celého 

skúmaného obdobia. Hlavný zhluk sa nachádza v oblasti SZ Slovenska, v obciach okresov 

Bytča, Považská Bystrica a Žilina od 8.5. do 29.10.2013, teda v období výskytu vektora. 

Stredoeurópska kliešťová encefalitída (A84.1) 

Pre stredoeurópsku kliešťovú encefalitídu bolo identifikovaných 6 časopriestorových zhlukov, 

z toho dva lokálneho významu. Najpravdepodobnejší zhluk bol opäť približne v oblasti 

okresov Bytča, Považská Bystrica, Púchov a Žilina približne v rovnakom období ako v prípade 

Lymeskej choroby. Najväčší zhluk bol nájdený v oblastiach Oravy, Liptova, Tatier a Horného 

Pohronia takisto v roku 2013 (obr. č. 3). 

Porovnaním výsledkov pre obe diagnózy vidíme určité rozdiely v časopriestorových vzoroch. 

Zhluky Lymeskej choroby sú vyskytujú v priestore aj čase rovnomernejšie a je ich aj vyšší 

počet. Štatisticky najvýznamnejšie zhluky kliešťovej encefalitídy sú síce variabilnejšie vo 

veľkosti, ale vyskytujú sa takmer výlučne na strednom Slovensku a v rokoch 2006 a 2013. 

Spoločným vzorom oboch ochorení je poloha štatisticky najvýznamnejšieho zhluku, a to 

v obciach okresov Púchov, Považská Bystrica, Bytča a Žilina. Tieto ohniská sa navyše objavili 

približne v rovnakom čase – v máji až septembri 2013, teda takmer v celom období aktivity 

vektora. Táto oblasť si teda špeciálne vyžaduje pozornosť osvetových a preventívnych aktivít. 
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Obr. 2. Časopriestorové zhluky výskytu Lymeskej choroby v rokoch 2005 – 2013 na úrovni obcí 

 

 
Obr. 3. Časopriestorové zhluky výskytu stredoeurópskej kliešťovej encefalitídy v rokoch 2005 – 2013 

na úrovni obcí 

 

Záver 

 

Časopriestorová skenová štatistika sa ukázala ako vhodný nástroj na časopriestorové analýzy 

výskytu infekčných ochorení prenášaných kliešťom obyčajným u ľudí. Výsledky našich analýz 
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potvrdili, že tieto ochorenia majú tendenciu sa zhlukovať v čase a priestore. Vzhľadom na 

časovú náročnosť analýz na úrovni obcí sme zatiaľ vykonali analýzy len s kruhovým 

priestorovým oknom, preto majú všetky identifikované zhluky relatívne pravidelný tvar. 

V skutočnosti však môžu byť ochorenia v priestore zhlukované viac nepravidelne, preto do 

budúcna vzniká potreba analýzy vykonať aj s elipsovitých tvarom priestorového okna. 

Výstupy týchto analýz môžu poslúžiť ako podklad na identifikáciu faktorov, ktoré ovplyvňujú 

zvýšený výskyt infikovaných kliešťov a teda prenášaných ochorení.  
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Abstract  

 

Formation of new blood vessels during angiogenesis can contribute to the development of 

cancer. During angiogenesis endothelial cells are activated by growth factors, such as vascular 

endothelial growth factor. Subsequently they switch from a quiescent to active state and start 

to proliferate and migrate. Endothelial cells form new blood vessels which supply cancer cells 

with oxygen and nutrients. The antiangiogenic therapy is based on blocking the action of 

growth factors. However, an insufficient efficacy of current antiangiogenic strategy leads to 

development of new biological approaches. One of new perspectives seems to be the 

possibility of inhibition of glucose metabolism in endothelial cells. In this study we focus on 

simultaneous effect of the glucose metabolism inhibitor with multikinase inhibitor of 

angiogenesis on proliferation and migration of human umbilical endothelial cells. We 

determined the effective concentration of glucose metabolism inhibitor 3-(3-pyridinyl)-1-(4-

pyridinyl)-2-propen-1-one (3PO) that in combination with the multikinase inhibitor sunitinib 

resulted in a significant decrease of proliferation and migration of endothelial cells.  

 

Kľúčové slová: metabolizmus, angiogenéza, proliferácia, migrácia, endotelové bunky  

 

 

Úvod 

 

Koncept anti-angiogénnej terapie predpokladá, že inhibícia vetvenia ciev vedie k potláčaniu 

rastu nádorov (Folkman, 1971). Počas angiogenézy dochádza vplyvom proangiogénnych 

faktorov k tzv. prepnutiu endotelových buniek z pokojového štádia na aktívne, následkom 

čoho začínajú bunky proliferovať a migrovať (De Bock a kol., 2013). Za kľúčový regulátor 

vetvenia ciev je považovaný vaskulárny endotelový rastový faktor (VEGF) a jeho zvýšená 

expresia môže prispieť k rozvoju nádorových ochorení. Inhibícia expresie VEGF 

u animálnych modelov viedla k potláčaniu rastu nádorov (Carmeliet a Jain, 2011). Na základe 

týchto pozorovaní bolo vyvinutých viacero antiangiogénnych stratégii zameraných primárne 

na blokovanie účinku VEGF. Ďalšou možnosťou je blokovanie účinku receptorov pre 

angiogénne faktory, ktoré sú exprimované na povrchu endotelových buniek (obr. 1).  
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Obr. 1. Inhibícia aktivity vaskulárneho endotelového rastového faktora. Monoklonálna protilátka 

Bevacizumab a VEGF-Trap po väzbe priamo na vaskulárny endotelový rastový faktor bránia väzbe 

ligandu na receptor. Sorafenib, Sunitinib a Vatalanib inhibujú fosforyláciu VEGF receptora.  

Skratky: Akt/PKB - proteínkináza B; Erk - extracelulárnym signálom regulovaná kináza; MAPK –

mitogénom aktivovaná proteínkináza; MEK - MAPK/ERK kináza; PI3K - fosfatidylinozitol 3-kináza; 

Raf - onkogén. (Upravené podľa Rodriguez, 2007).  

 

Nedostatočná účinnosť a vývin rezistencie pri tomto type inhibície angiogenézy motivujú 

k hľadaniu nových účinných antiangiogénnych látok, ako aj nových cieľov antiangiogénnej 

terapie. 

Úroveň glykolýzy v endotelových bunkách je porovnateľná s úrovňou glykolýzy 

v nádorových bunkách a niekoľkonásobne vyššia v porovnaní so zdravými bunkami. Viac ako 

85% celkového množstva ATP je vyprodukovaného dominantnou metabolickou dráhou 

endotelových buniek – glykolýzou. Predpokladá sa, že inhibícia metabolizmu endotelových 

buniek môže ovplyvniť progresiu nádorov a uvažuje sa o využití ovplyvňovania metabolizmu 

endotelových buniek ako potenciálneho terapeutického cieľa (De Bock a kol., 2013). Jedným 

z potentných inhibítorov enzymatickej aktivity kľúčového enzýmu glykolýzy 6-fosfofrukto-2-

kináza/fruktózo-2,6-bisfosfatáza-3 (PFKFB3) je molekula 3-(3-pyridinyl)-1-(4-pyridinyl)-2-

propen-1-ón (3PO), ktorá potláča úroveň glykolýzy a znižuje vstup glukózy do endotelových 

buniek (Klarer a kol., 2014). 

Cieľom našej práce bolo overiť hypotézu aditívneho účinku klinicky registrovaného 

multikinázového inhibítora sunitinibu a inhibítora glukózového metabolizmu endotelových 

buniek 3PO na modeli primárnych endotelových buniek.   

 

Materiál a metódy  

 

Experimenty boli realizované na primárnych kultúrach ľudských endotelových buniek 

izolovaných z  pupočníkov (Human Umbilical Vein Endothelial Cells; HUVEC), ktoré máme 

k dispozícii vďaka spolupráci s firmou Eurocord Bratislava. Endotelové bunky boli 

kultivované v kompletnom endotelovom rastovom médiu obohatenom o zmes suplementov 

(Promo Cell, Nemecko) v termostate pri teplote 37°C v atmosfére 5% CO2. Proliferácia 

a migrácia buniek boli ovplyvňované multikinázovým inhibítorom sunitinibom (SU 11248, 

Sunitinib malát, Sutent; Pfizer) a inhibítorom glukózového metabolizmu 3-(3-pyridinyl)-1-(4-
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pyridinyl)-2-propen-1-ón (3PO), syntetizovaným na Katedre organickej chémie 

Prírodovedeckej fakulty UK.  

Zmeny vo viabilite buniek sme kvantifikovali ako vzniknutú kolorimetrickú zmenu žltej 

tetrazoliovej soli (3-(4,5-dimetyltiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazolium bromid) (MTT; Sigma-

Aldrich, USA) na kryštáliky fialového formazánu v mitochondriách živých buniek. Vzniknutá 

zmena bola kvantifikovaná spektrofotometricky a korelovala s množstvom živých buniek. 

Zmeny v migrácii endotelových buniek sme kvantifikovali metódou zarastania poškodenej 

monovrstvy. Zarastanie poškodenej monovrstvy sme hodnotili optickým invertovaným 

mikroskopom Olympus IMT 2 (Olympus, Japonsko) a zmeny sme zaznamenávali pomocou 

kamerového systému Moticam 1000 (Motic Incorporation, Hong Kong) v časovom intervale 

0 a 8 hodín. Fotografie boli spracované v programe Motic Images 2.0 ML (Motic 

Incorporation). Porovnaním plochy poškodenia monovrstvy v čase 0 hodín s plochou po 8 

hodinách sme kvantifikovali zmeny v migrácii buniek. 

Signálne dráhy regulujúce proliferáciu a migráciu endotelových buniek sme analyzovali 

Western blot analýzou. Použili sme nasledujúce primárne protilátky: anti-phospho-Akt 

(1:2000), anti-p 44/42 MAPK (1:2000) a ako sekundárne protilátky sme použili goat anti-rabbit 

HRP (1:2000) a horse anti-mouse HRP (1:2000).  

Získané dáta z experimentov sme štatisticky spracovali v programe STATISTICA 6 

jednofaktorovou analýzou rozptylu (ANOVA) a následného Fisherovho post hoc testu.  

 

Výsledky a diskusia 

 

Inkubácia buniek vo všetkých experimentoch prebiehala v prítomnosti multikinázového 

inhibítora sunitinibu, inhibítora glukózového metabolizmu 3PO a v kombinácii oboch 

inhibítorov. Inhibítor 3PO v koncentrácii 40 µM výrazne inhiboval proliferáciu buniek, ktorá 

bola v tomto prípade približne na úrovni 20% v porovnaní s kontrolnými bunkami. Nižšie 

koncentrácie v rozsahu hodnôt od 15-20 µM signifikantne inhibovali proliferáciu 

endotelových buniek v porovnaní s kontrolnými bunkami. Naše výsledky sú v súlade 

s literárnymi údajmi (Schoors a kol., 2014), ktoré ukázali, že inkubácia endotelových buniek 

v prítomnosti 3PO viedla k zníženiu glykolýzy v endotelových bunkách, v dôsledku čoho sa 

znížila úroveň ich proliferácie a migrácie. Multikinázový inhibítor sunitinib vykazuje dávkovo 

závislý inhibičný účinok na proliferáciu a migráciu buniek. Inhibičný účinok sunitinibu je 

potvrdený viacerými prácami (Mendel a kol., 2003; Fiorio Pla a kol., 2014). Účinok 

inhibítorov aplikovaných jednotlivo alebo simultánne na proliferáciu endotelových buniek je 

znázornený na obrázku 2. Preukázali sme, že inhibícia glykolýzy amplifikovala účinok 

multikinázového inhibítora v blokovaní angiogenézy. Simultánny účinok sunitinibu a 3PO 

viedol k signifikantne nižšej úrovni proliferácie buniek. Aplikácia inhibítora glukózového 

metabolizmu 3PO v koncentrácii 10 µM v kombinácii s multikinázovým inhibítorom 

sunitinibom v koncentrácii 1 µM neviedla k výraznej inhibícii proliferácie buniek v porovnaní 

s inhibítormi aplikovanými jednotlivo.  
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Obr. 2. Inhibičný účinok sunitinibu v kombinácii s inhibítorom glukózového metabolizmu 3PO na 

proliferáciu endotelových buniek hodnotený pomocou MTT testu. 

Zmeny v proliferácii buniek boli hodnotené po 4 hodinách inkubácie buniek v prítomnosti sunitinibu 

v koncentrácii 1-10 µM a inhibítora glukózového metabolizmu v koncentrácii 10-20 µM.  

*** p < 0,001 kombinovaný účinok sunitinibu + 3PO v porovnaní so samotným 3PO (10 µM); ### p 

< 0,001 kombinovaný účinok sunitinibu + 3PO v porovnaní so samotným 3PO (20 µM ); +++ p < 0,001 

kombinovaný účinok sunitinibu + 3PO v porovnaní so samotným sunitinibom (10 µM); --- p < 0,001 

kombinovaný účinok sunitinibu + 3PO v porovnaní so samotným sunitinibom (1; 10µM).  

  

Pri hodnotení kombinovaného účinku multikinázového inhibítora sunitinibu v rozsahu 

koncentrácii 1 – 10 µM a 3PO v koncentrácii 20 µM na migráciu endotelových buniek sme 

potvrdili signifikantne nižšiu úroveň migrácie buniek v porovnaní s kontrolnými bunkami 

(obr. 3). Simultánny účinok inhibítora metabolizmu 3PO (10 µM) v kombinácii so sunitinibom 

v koncentrácii 1 µM viedol k signifikantne nižšej úrovni migrácie buniek (p < 0,05), 

v porovnaní s inhibičným účinkom inhibítorov aplikovaných jednotlivo.  
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Obr. 3. Inhibičný účinok sunitinibu v kombinácii s inhibítorom glukózového metabolizmu 3PO na 

migráciu endotelových buniek hodnotený testom zarastania poškodenej monovrstvy. 

Zmeny v migrácii endotelových buniek boli hodnotené po 8 hodinách inkubácie buniek v prítomnosti 

sunitinibu v koncentrácii 1-10 µM a inhibítora glukózového metabolizmu v koncentrácii 10-20 µM.  
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*** p < 0,001 kombinovaný účinok sunitinibu + 3PO v porovnaní so samotným 3PO (10 µM); ### p 

< 0,001 kombinovaný účinok sunitinibu + 3PO v porovnaní so samotným 3PO (20 µM ); + p < 0,05 

kombinovaný účinok sunitinibu + 3PO v porovnaní so samotným sunitinibom (1 µM); --- p < 0,001 

kombinovaný účinok sunitinibu + 3PO v porovnaní so samotným sunitinibom (1; 10µM).  

  

Analýza signálnych dráh preukázala signifikantne nižšiu úroveň fosforylácie proteínkinázy 

Akt, regulujúcej proliferáciu buniek, v prítomnosti inhibítora 3PO v koncentrácii 20 µM. 

Vyradenie génu kódujúceho enzým PFKFB3 vedie k zníženej miere fosforylovanej formy 

proteínkinázy Akt, pričom úroveň celkovej formy proteínu ostáva nezmenená (Xu a kol., 

2014). V našich experimentoch sme nepreukázali inhibičný účinok inhibítora 3PO na mieru 

fosforylácie signálnej dráhy ERK1/2, čo naznačuje, že 3PO účinkuje pravdepodobne 

prostredníctvom inhibície proliferácie endotelových buniek. 

 

Záver  

 

Naše experimenty potvrdili vyššiu účinnosť simultánneho pôsobenia multikinázového 

inhibítora sunitinibu a inhibítora metabolizmu 3PO v porovnaní s jednotlivo podanými 

preparátmi. Na základe predložených výsledkov môžeme predpokladať, že oslabenie 

aktívnych endotelových buniek inhibíciou ich metabolizmu súčasne s inhibíciou 

tyrozínkinázových receptorov môže predstavovať jednu z možných perspektív 

antiangiogénnej terapie.  
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Abstract  

 

New derivatives of the isatin naphthalimidehydrazones system containing an acidic hydrazo 

group were synthesized. Further functionalization of the isatin core in position 4 and 5 leads 

to increase luminiscence. Some compounds exhibit high chemosensor selectivity in the 

determination of F- and CH3COO- anions.  

   

Keywords: Isatin-3-naphthalimidehydrazone, Sensor, Fluorescence   

 

 

Introduction  

 

Luminescent and colorimetric anion recognition and sensing is a rapidly developing field in 

analytical chemistry [1]. For example, nature provides us with many great examples for anion 

recognition, mainly based on hydrogen-bonding interactions with anion or electroneutral 

organic receptors [2]. Employing these weak interactions as the foundation of receptor design 

to these recognition events is notorious but difficult because solvent molecules compete more 

effectively for both the receptor (host) and anion (guest). As mentioned, one of the first 

examples of anion sensing using electroneutral was thiourea hydrogen bonding motifs in 

fluorescent PET chemosensors [3].  In this contribution, we present several naphthalimide-

based receptors with isatin core, which belong to a family of new charge-neutral colorimetric 

chemosensors for fluoride anions (see structures in Fig. 1.).     
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Fig. 1. Structures of studied isatin-naphthalimidehydrazones  

  

The recognition of the biologically important anions is achieved in dimethylformamide 

solution (or with 10% content of water) via hydrogen bonding as we published our results 

with similar compounds [4]. Furthermore, the anion binding is accompanied by a visually 

striking color change and fluorescence OFF/ON systems. Sensors  were made (Fig. 2.) by 

reacting (5-substituted) isatin with N-(prop-2-yl)-1,8-naphthalimide-4-hydrazine. 

Naphthalimide hydrazine was prepared by Yanmei and col. procedure from 4-bromo-

1,8naphthalic anhydride and 2-propylamine to form 4-bromo-N-(prop-2-yl)-1,8-

naphthalimide. Then, alkylated naphthalimide reacting with hydrazine hydrate in ethanol to 

form starting material in high yield for condensation with isatines [5].  

 

 
    

Fig. 2. Representative synthesis of hydrazones 1-4    

 

Naphthylimide-4-hydrazones have properties of excellent sensitive sensors for F- and 

CH3COO- anions (detection limits are in Tab. 1.).   

 

Materials and methods  

 

Spectroscopic measurements Electronic absorption spectra were obtained on an Agilent 8453 

(Agilent, USA) diode array spectrophotometer. Solution fluorescence was measured in a 1 
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cm cuvette with a FSP 920 (Edinburgh Instruments, UK) spectrofluorimeter in a right-angle 

or front/face arrangement (to exclude solution self-absorption). The time-resolved 

fluorescence measurements were performed on a FSP 920 (Edinburgh Instruments, UK) 

spectrofluorimeter with a time-correlated single-photon counting (TCSPC) module and a red 

sensitive photomultiplier in peltier housing, featuring Hamamatsu H5773-04 detector (R928P 

detector; Edinburgh Photonics, UK). Excitation source was 402.8 nm picosecond pulsed 

diode laser (Model EPL-405; Pulse Width: 60.5 ps; Edinburgh Photonics, UK). 

Reconvolution fit analysis software (F900, Edinburgh Instruments) was used for lifetime data 

analysis. Titration experiments Materials F- and CH3COO- anions in titration experiments 

were added in the form of tetrabutylammonium (TBA+) salts purchased from Sigma-Aldrich 

(USA), and used without further purification. All chemicals for synthesis of final compounds 

were purchased from Sigma Aldrich and Across Organics.  General method  All titration 

experiments were carried out in DMSO and DMF at 298.16 K. The solutions of compounds 

1-4 were titrated with the corresponding anion solutions. The titration process was monitored 

by UV-Vis and fluorescence spectroscopy (in a 1 cm cuvette). Synthesis The synthesis of 

compounds under study has been published by Yanmei and col. [5].                  

 

Results and Discussion  

 

It was prepared naphthylimidehydrazones 1-4. These compounds we assumed that could 

serve as a colorimetric and (possibly) luminescent sensors for strongly basic F- and 

CH3COO- anions. Both assumptions are confirmed by the compound 4 with 

2,6dimethoxyphenyl moiety in position 4 on isatin core and N-isopropylnaphthylhydrazone 

group. Excellent sensitivity for F- anions was recorded by absorption spectra – see Fig. 3.   

 

 
Fig. 3. UV/Vis spectra compounds 4 in DMSO (10-4 M) with increasing concentration of TBAF as 

F- anions source. 
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For each compounds was determined quantification parameters in organic solvent for both 

strongly basic anions (Tab.1.). The most sensitive sensor for both anions is compd. 3 with 

5(trifluoromethoxy)isatin core as evidenced by quantification limits.   

 

 
 

  

Compounds 4 was very attractive for us because of his luminescent properties. Intensive 

fluorescence was determined for compd. 4. The other compds. 1-3 substantially not produce 

luminescence, what is evidence in quantum yields and lifetimes in Tab. 2. In Fig. 4 is a plot 

of normalized fluorescence intensity at the life time.   
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Fig. 4.  Dependence of intensity of fluorescence at the lifetime (IRF- instrument response function)   

 

 

The above results show that in the compd. 1-3 leads very fast processes. These processes 

quenching luminescence. We expect that more lifetimes of this compd. could be possibly 

related with isomerisation. Quenching of luminescence of compd. 4 could be related with 

intersystem crossing (ISC) or rotation of 2,6-dimethoxyphenyl moiety on isatin core in 

position 4. We have not confirmed or disproved these results yet.    
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Conclusion We prepared several compounds based on (substituted) isatin and (N-propy-2-yl 

or amino)naphthylimide-4-hydrazine. We verified their usage as colorimetric and 

fluorimetric sensors for  strongly basic anions – F-, CH3COO-. We determined significant 

sensitivity in case of compd. 3 with very low detection and quantification limits. Compd. 4 

exhibited luminescence (fluorescence) in relative high quantum yield.   
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Abstract 

 

Novel hydroxycoumarin derivatives bearing various amino (alkyl amino) substituents were 

synthesized. Since amino and hydroxyl groups are present in studied molecules, it can be 

assumed that their absorbtion and emission spectra will undergo changes in dependence on pH 

of the environment and therefore can be potentially used as indicators for pH measurements. 

Effects of substituents on pKa values and effect of pH on photophysical and photochemical 

properties of prepared compounds were studied by UV-VIS and fluorescence spectroscopy. 

 

Keywords: fluorescence; coumarin; pH;  

 

 

Introduction 

 

The pH is a key parameter in food production, clinical analysis, biotechnical processes, waste 

water treatment procedures, environmental and life sciences, etc [1]. A number of fluorescent 

pH sensors have been reported. Some of them respond to pH values in the range 6-8 [2], others 

respond to weakly acid pH values ranging from 4 to 6 [3], but very few sensors respond to pH 

values below 4. [4] 

Several 7-hydroxycoumarin [5-6] and 7-aminocoumarin [7] derivatives were used as important 

fluorescent indicators for pH measurements and fluorescence probes. Coumarins are a group 

of good candidates, because they have very high fluorescence quantum yield [8], large Stokes 

shift [9], excellent light stability, and low toxicity [10]. So far, based on coumarin platform, 

a number of pH sensitive fluorescent probes with different functional groups had been 

constructed [11]. In most of these sensors, the change of fluorescent property is induced by 

protonation or deprotonation of a specific functional group, such as hydroxyl or amino group 

attached at a suitable position on the fluorophore, leading to a photophysical process such as 

PET or a structural change. 

Photophysical, photochemical and spectral properties of coumarin-based compounds are 

significantly affected by small changes of their environment, predominantly due to the 

coumarin ability to change dramatically charge density in its own skeleton. The spectral 

properties of coumarins are strongly dependent on the polarity, hydrogen bond ability, pH, the 

presence of anions, various metal ions, biologically important compounds and the 

microviscosity or rotational hindrance in their local environment.  

mailto:joniak2@uniba.sk
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Derivatives of hydroxycoumarins bearing different amino(alkylamino) substituents 1-4 were 

synthesized. To evaluate the properties of prepared coumarin derivatives 1-4, a spectral study 

was performed. We have studied UV-Vis and fluorescence spectra of new compounds, the 

effect of solvents and pH on their spectral behaviour. Determination of pKa values of 

hydroxyderivatives 1-4 was also carried out. 

 

 
 

Materials and Methods 

 

Synthesized compounds were identified by 1H NMR and 13C NMR spectroscopy. NMR spectra 

were recorded by Varian Gemini 300 spectrometer with 300 MHz operating frequency for 1H 

NMR and 75 MHz operating frequency for 13C NMR with TMS used as an internal standard. 

IR (ATR) spectra were recorded on spectrometer Nicolet FT-IR 6700. Melting points were 

specified by Koffler apparatus and were not corrected. Chemicals and solvents were 

commercialy available (Aldrich, Merck-Millipore, Acros, Mikrochem).  

The standard pH titrations on compounds 1-4 (50 μM) were performed in aqueous solution. 

Samples were dissolved in DMSO (5 x 10-3 M) and 50 μL was added to a buffer solution 

(Britton-Robinson, universal buffer solution I, 5 mL) made for adjusting pH. Absorption and 

emission spectra were recorded with the increase in pH values from 2 to 12. UV/Vis spectra 

were recorded on ThermoScientific in 1 cm fluorescence cuvette. Fluorescence spectra were 

recorded on Hitashi F2000 in 1 cm fluorescence cuvette. Used solvents (methanol, DMSO, 

DCM) were HPLC (methanol and DCM, LiChroslov®, Merck-Millipore) or UV-spectroscopy 

grade (DMSO; Uvasol®, Merck-Millipore) and were used without further purification. 

The pH of the solutions was measured with Laboratory pH Meter WTW inoLab 720. Britton-

Robinson buffer solution consists of a mixture of 0.04 M H3BO3, 0.04 M H3PO4 and 0.04 M 

AcOH that has been titrated to the desired pH with 0.2 M NaOH. 

 

Results and Discussion 

 

Synthesis 

 

Hydroxycoumarins were prepared by multistep synthesis as follows: 
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Effect of pH on UV-Vis and fluorescence spectra  

 

Since amino and hydroxyl groups are present in studied molecules, it can be assumed that their 

absorption and emission spectra will undergo changes in dependence on pH of the 

environment. These compounds are capable of formation of salt depending on acidity of NH 

and OH hydrogens, concentration of base or pH of the environment. UV-Vis and emission 

spectra of these salts will be different from initial compound in environment whose pH is 

located above their pKa values. The change of fluorescent property of 1 and 3 is induced by 

protonation of amino group attached on the fluorophore, leading to a photophysical process 

such as PCT. Figures 1-4 show changes in UV-Vis and fluorescence spectra depending on pH 

of the media, in which measurements were carried out. 



78 

 

400 450 500 550 600

0

200

400

600

800

1000

1200

1400
I

Wavelength

 1,8

 3,1

 5,35

 9,95

1.8

pH

9.95

250 300 350 400 450

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

A

Wavelength (nm)

 pH-8,30

 pH-8,68

 pH-8,78

 pH-8,98

 pH-7,60

 pH-8,14

 pH-8,47

 pH-9,18

 pH-9,38

 pH-8,75

pH
7.6 9.38

 
Fig. 1 Effect of pH on UV-Vis and fluorescence spectra of 1, H2O:DMSO = 100:1 
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Fig. 2 Effect of pH on UV-Vis and fluorescence spectra of 2, H2O:DMSO = 100:1 
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Fig. 3 Effect of pH on UV-Vis and fluorescence spectra of 3, H2O:DMSO = 100:1 
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Fig. 4 Effect of pH on UV-Vis and fluorescence spectra of 4, H2O:DMSO = 100:1 
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Conclusion 

 

Synthesized sensors 1 and 3 show weak fluorescence emission intensity in neutral or alkaline 

media but it rapidly enhanced with increasing acidity, which means that they have a  strong 

fluorescence response to pH changes in acid conditions. The results indicate that they have a 

potential to determine the pH in the range from 1.8 to 3.1 (compound 1) and 1.8 to 4.1 

(compound 3) during environment monitoring. 
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Abstrakt 

 

Od ukončenia Projektu sekvenovani ľudského genómu sa analýza celého genómu stála výrazne 

dostupnejšou a postupne sa dostáva z rúk vedcou aj do rutinnej klinickej praxe a pomáha tak 

zefektívňovať najmä genetickú diagnostiku. Vďačíme za to technológiám sekvenovania novej, 

resp. druhej generácie, no možno výstižnejším pomenovaním technológií je termín masívne 

paralelné sekvenovanie. Jednou z prvých metód využívajúcich celogenómovú analýzu pre 

klinické účely je oblasť neinvazívneho prenatálneho testovania na chromozomálne aberácie 

plodu (NIPT). Využíva pritom poznatok že v plazme tehotnej ženy sa nachádza malý ale 

dostatočný podiel DNA plodu, ktorý použitím vhodnej metódy umožňuje detegovať 

chromozomálne poruchy. Na účinnú analýzu bolo potrebné použitie najvýkonnejších 

prístrojov s vysokými zriaďovacími náhladmi pre laboratórium. 

Cieľom tejto práce bolo zistiť či je možné realizovať detekciu trizómie plodu zo vzoriek 

periférnej materskej plazmy s použitím tzv. malého masívne paralelného sekvenátora pri 

aplikácii celogenómového, teda necieleného prístupu sekvenovania všetkých fragmentov 

DNA získaných z tohto materiálu. Pre zvýšenie úspešnosti sa na intepretáciu výsledkov použil 

nový vlastný algoritmus pracujúci s multinomiálnym modelom distribúcie čítaní pre jednotlivé 

chromozómy a tiež bola aplikovaná in silico selekcia veľkosti fragmentov použitých pri 

analýze. Použitie malých sekvenátorov na NIPT by bolo vhodným riešením na zavedenie tohot 

testu v malých lokálnych laboratóriách. 

 

 

Úvod 

 

V roku 1997 bola objavená tzv. voľná cirkulujúca DNA plodu v plazmovej frakcii krvi 

tehotných žien (1), a to v skorých štádiách tehotenstva a navyše aj v relatívne veľkom 

množstve v porovnaní s už starším objavom buniek plodu v krvi tehotných. Voľná cirkulujúca 

DNA v plazme je fragmentovaná na kusy o veľkosti 150-200 bázových párov (2) a sú 

výsledkom procesu apoptózy. U tehotných žien v priemere 10% predstavuje DNA 

placentárneho pôvodu (rozsah 3-19%), teda nie priamo plodu, no štúdie ukázali, že tento 

materiál je vhodný na interpretáciu stavu plodu aj preto, lebo už 16 minút po pôrode z krvného 

obehu tehotnej vymizne (3, 4).  
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Neinvazívne prenatálne testovanie na chromozómové poruchy plodu (NIPT) sa stalo realitou 

klinickej prace v roku 2012. Existujú metodicky rôzne prístupy v rôznych dostupných NIPT 

testoch, pričom však najpoužívanejším prístupom je celogenómová analýza na sekvenátoroch 

novej generácie (NGS), ktorých podstatou je masívne paralelné sekvenovanie jednotlivých 

fragmentov DNA a pri analýze sa pomocou bioinformatických algoritmov počítajú výskyty 

sekvencií pre jednotlivé chromozómy a porovnávajú sa normálnym výskytom (5-7). Je to teda 

v súčasnosti najvyužívanejšia genomická analýza celosvetovo realizovaná podľa odhadov viac 

ako u 2 miliónov tehotných a s rastúcim trendom. 

Podľa publikovaných dát je dĺžka cf DNA pochádzajúca od matky a od plodu rozdielna a bolo 

dokázané, že selekcia fragmentov na základe ich veľkosti zo sekvenačných dát môže 

signifikantne zvýšiť fetálnu frakciu (5).  

 

Materiál a metódy 

 

Klinické vzorky 

Zber klinických vzoriek sa uskutočnil v  2014. Štúdia bola schválená etickou komisiou 

nemocnice Sv. Cyrila a Metoda dňa 18. októbra 2012. Vzorky periférnej krvi od 130 tehotných 

žien medzi 12-23 týždňom gravidity boli odoberané do EDTA skúmaviek. 24 testovaných 

vzoriek pochádzalo od tehotných žien s trizómiou 21 potvrdenou invazívnou metódou 

amniocentézou alebo odberom chóriových klkov. 50 vzoriek pochádzalo od žien s  rizikom 

trizómie 21 1:260 a menej a 56 vzoriek od tehotných s rizikom 1:2 až 1:260. Vzorky 

pochádzali od žien navštevujúcich gynekologické a pôrodnícke ambulancie v Bratislavskej 

nemocnici sv. Cyrila a Metoda. Všetky zúčastnené tehotné podpísali informovaný súhlas. 

Periférna krv bola odobratá do skúmavky s EDTA alebo do skúmaviek Cell Free DNA BCT 

od firmy STRECK. 

 

Separácia vzoriek na plazmu 

Skúmaviek bola centrifugované pri 2200g 8 minút. Čistá plazma sa odobrala do novej 

skúmavky a znova sa centrifugovala pri  20 000g 8 minút.  Po druhej centrifugácii sa plazma 

odoberala do nových skúmaviek a použila sa na spracovanie knižnice.  

 

Izolácia DNA  

Na izoláciu DNA sme použili modifikovaný protokol pre plazmu a sérum podľa manuálu 

QIAamp DNA Blood Mini Kitu (Qiagen. Hilden, DE). Objem použitej plazmy bol 700 µl. 

Postup izolácie bol podľa protokolu výrobcu. Elúčny objem bol upravený na 32 µl. Výsledná 

koncentrácia bola meraná na prístroji Qubit a kitu Qubit dsDNA HS od spoločnosti 

ThermoFisher Scientific (Walttham, MA, USA). 

 

Príprava fragmentovej DNA knižnice  

Príprava DNA knížnice pozostáva z 5 základných krokov: fragmentácia DNA, úprava koncov 

DNA pred ligáciou adaptérov tzv. end repair, nasleduje ligácia A nukleotidov na 3´konce tzv. 

A-tailing, na ktoré sú následne ligované adaptéry. Nasleduje krok PCR v ktorej sú fragmenty 

DNA knižnice amplifikované. Po prečistení, stanovení koncentrácie a dostribúcie veľkosti sa 

finálna knižnica normalizuje, riedi a denaturuje. Posledným krokom je masívne paralelné 

sekvenovanie ktoré bolo realizované na prístroji Illumina MiSeq (Illumina, San Diego, CA, 

USA).  
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Na prípravu DNA knižnice sme použili protokol TruSeq Nano DNA Library Preparation Kit 

(Illumina). V porovaní so štandardným protokolom bol vynechaný krok fragmentovania DNA, 

pretože DNA v plazme je dostatočne fragmentovaná. Na prípravu knižnice sme použili 30 µl 

eluovanej DNA z predchádzajúceho kroku. Ostatné kroky boli zhodné s protokolom, pričom 

v kroku PCR sme použili 8 cyklov. Pri všetkých vzorkách sa napriek nízkemu výťažku 

z izolácie DNA pripravili knižnice s dostačujúcou koncentráciou pre ich úspešné 

sekvenovanie. 

 

Sekvenovanie fragmentových knižníc 

Normalizované knižnice pre jednotlivé vzorky boli ekvimolárne zmiešané aby bolo v jednom 

behu možné analyzovať 10 vzoriek. Zmes knižníc bola denaturovaná podľa protokolu pre 

prípravu vzoriek na beh na Illumina MiSeq. Na sekvenovanie vzoriek bol použitý kit MiSeq 

Reagent Kit v3 (150 cycles) od firmy Illumina. Bolo použité párové čítanie 2 x 100 bp. 

 

NGS analýza dát 

Dáta získané po sekvenovaní boli spracované na vysokovýkonnom výpočtovom klastri s Linux 

distibúciou a príslušnými bioinformatickými nástrojmi. Na začiatku boli dáta konvertované 

z formátu BCL na FASTQ a rozdelené na súbory reprezentujúce jednotlivé vzorky. Následne 

boli automaticky zaslané na výpočtový server. Všetky čítania vo formáte fastq sa mapovali na 

referenčný chromozóm hg19 pomocou algoritmu Bowtie2 (8). Pri analýze sa použil dvojaký 

prístup, s použitím všetkých čítaní, alebo s odstránením čítaní dlhších ako 155bp (in silico size 

selection). U všetkých sa však odstránili čítania s kvalitatívnym Phred skóre nižším ako 40. 

Na jedinečných čítaniach sa následne uplatnila tzv. GC korekcia podľa Liaoa (9). Po GC 

korekcii sa pre každú vzorku vypočítalo z skóre pomocou troch rôznych algoritmov: podľa 

Chiu, podľa Laua (10, 11) a nami vyvinutým multinomiálnym algoritmom, ktorý je 

kombináciou rôznych algoritmov (v patentovom konaní). Jednotlivé algoritmy sa navzájom 

odlišujú v datasete chromozómov, ktoré sú použité ako referenčné a výsledky kalkulácií sa 

následne porovnali. Výpočet fetálnej frakcie v trizomických vzorkách bol prevedený metódou 

podľa Rava (12).  

 

Multinomiálny algoritmus 

Vzorky boli po primárnej analýze multinomiálnym algoritmom rozdelené na pravdepodobne 

euploidné a trizomické. Tento algoritmus predpokladá multinomiálnu distribúciu 

osekvenovaných fragmentov na chromozómy a z tohto predpokladu odvádza parametre pre 

počítanie z skóre. Toto skóre potom slúži ako kvantitatívne kritérium na klasifikáciu vzorky. 

Kritérium na odlíšenie trizomickej vzorky od euploidnej predstavovala hodnota z skóre 3 

a viac. Percento fetálnej frakcie, ktorá je kritickým parametrom pre spoľahlivú detekciu 

aneuploidie sme zisťovali kvantitatívnou analýzou podielu čítaní mapovaných na Y-

chromozóm, v prípade vzoriek s trizómiou sledovaných chromozómov bola fetálna frakcia 

vypočítaná kvantitatívnou analýzou podielu čítaní mapovaných na trizomický chromozóm. Na 

výpočet hodnôt pre jednotlivé chromozómy, NCV (normalized chromosomal values) bol 

použitý optimálna sada chromozómov s najnižším koeficientom variancie (CV, coefficient of 

variation). Najlepšia kombinácia chromozómov pre výpočet trizómie 21 bola sada 

chromozómov 1, 4, 8, 10, 19, 20, 22 s CV = 0,49%, pre výpočet trizómie 18 sada 
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chromozómov 4, 7, 8, 9, 10, 16 s CV =  0.29% a pre trizómiu 13 to boli chromozómy 3,4,7 

s CV = 0,29%. Chromozómy 13, 18, 21, X a Y boli z analýzy na tento účel vyradené. 

 

Výsledky 

Sekvenovaním 130 vzoriek DNA z plazmy tehotných žien na platforme MiSeq pri použití 

párového (paired end) čítania 2 x 100 bp sme získali priemerne  3.098 ±0.951 miliónov čítaní 

s priemernou dľžkou 172 ±7bp.  Počty čítaní z jednotlivých analýz boli normalizované 

jednotne na 3 milióny. Po aplikácii filtrovacích krokov bol priemerný finálny počet 

jedinečných čítaní 2.099±0.221 milliiónov (UMR, uniquely mapped reads), ktoré boli použité 

na kalkuláciu z skóre. Pri porovnaní troch metód kalkulácie z skóre sme vo všetkých troch 

prípadoch dosiahli senzitivitu a špecificitu 100% (95% CI 85,75% - 100%) (tab. č.8 ). Pri 

porovnávaní hodnôt z skóre aplikáciou troch algoritmov výpočtu sme dosiahli signifikantný 

rozdiel (p < 0.0001) medzi trizomickými vzorkami, kým pri euploidných vzorkách nebol 

zaznamenaný signifikantný rozdiel. Podľa výsledkov Dunnovho viacnásobného 

porovnávacieho testu a kalkulácie rozdielov priemerného z skóre trizomických a euploidných 

vzoriek dosiahol najväčší rozdiel z skóre medzi trizomickými a euploidnými vzorkami práve 

náš multinomiálny model kalkulácie z skóre (obrázok č.9 ). Medzi 130 vzorkami sme správne 

identifikovali 24 z 24 vzoriek s trizómiou 21 (100% senzitivita). 

 

 
Tab.1: Senzitivita a špecificita testu po aplikácii troch algoritmov výpočtu z skóre 

metóda kalkulácie z skóre 1* 2*                       3* 

 

senzitivita            

špecificita 

senzitivita            

špecificita 

senzitivita            

špecificita 

všetky čítania 

100% (24/24)      100% 

(106/106) 

100% (24/24)      100% 

(106/106) 

100% (24/24)      100% 

(106/106) 

čítania do 155bp 

100% (24/24)      100% 

(106/106) 

100% (24/24)      100% 

(106/106) 

100% (24/24)      100% 

(106/106) 

1* Chiu a kol., 2O11    

2* Lau a kol., 2012    

3* multinomiálny distribučný model (in house, v 

patentovom konaní)   
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Obr. 1: Porovnanie hodnôt z skóre pre trizómiu 21 pri aplikácii 3 rôznych algoritmov jej výpočtu -1. 

metóda výpočtu podľa Chiu a kol., 2011, 2.metóda výpočtu podľa Lau a kol., 2012, 3.multinomiálny 

distribučný model, □ – vzorky s trizómiou 21, ○ – euploidné vzorky, ..... (prerušovaná čiara) – 

štandardná cut off hodnota pre trizomické vzorky, ―(neprerušovaná čiara) – priemerné z skóre pre 

trizomické vzorky 

 

 

Stanovenie fetálnej frakcie 

Fetálna frakcia vo vzorkách s potvrdenou trizómiou 21 bola v rozmedzí 7,81 – 47,49% (medián 

13,86%). Po aplikácii in silico selekcie veľkosti fragmentov došlo k nárastu fetálnej frakcie na 

13,82 – 56,89% (medián 26, 09%). Tento nárast fetálnej frakcii po in silico selekcii veľkosti 

fragmentov bol signifikantný (p < 0, 0001).  

 

Záver 

 

Cieľom tejto štúdie bolo zistiť či je možné spoľahlivo odlíšiť trizomické plody od normálnych 

pomocou sekvenovania novej generácia na tzv. malých prístrojoch. Obmedzením malých 

sekvenátorov novej generácie je relatívne malý počet čítaní. Pri prístroji Illumina MiSeq je to 

len 25 miliónov samostatných čítaní resp. v skutočnosti sa dá dosiahnuť až 30 miliónov. Podľa 

viacerých prác, ktoré využili pri celogenómovom prístupe vysokovýkonné varianty 

sekvenátorov (6, 7, 13, 14) je odporúčaný počet čítaní najmenej 10 miliónov pre analýzu 

jedinej vzorky. To by v prípade prístroja Illumina MiSeq znamenalo najviac 3 zanalyzované 

vzorky a značne vysoký náklad. V tejto práci sme zisťovali, či počet čítaní 2,5 - 3 milióny (teda 

až 10 vzoriek v jednom behu prístroja) je dostatočne veľký na spoľahlivú detekciu 

trizomických plodov. Aby sme dosiahli optimálny výsledok, využili sme niekoľko vlastných 

úprav pri analýze výsledkov. Jednak bol navrhnutý nový algoritmus pre interpretáciu 

normálnych a trizomických plodov na báze multinomiálneho modelu distribúcie čítaní pre 

jednotlivé chromozómy a tiež sme využili takzvanú in silico selekciu vhodných fragmentov, 

kde je DNA plodu proporčne viac zastúpená. Retrospektívnu časť tvorilo 130 vzoriek od 

tehotných, ktoré podstúpili invazívny zárok amniocentézu alebo CVS, a u ktorých bola týmto 

invazívnym zákrokom potvrdená trizómia 21 (24 vzoriek), 56 euploídnych vzoriek od 
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tehotných s vysokým rizikom pre trizómiu 21 (1:2 až 1:260)  a 50 euploídnych vzoriek od 

tehotných so stredným a nízkym rizikom na trizómiu 21. Výsledky ukázali, že aj nízky počet 

čítaní pri použití celogenómovej analýzy vďaka viacerým optimalizovaným umožňuje 

spoľahlivo odlíšiť normálne plody a plody s trizómou 21. Tiež sa nám podarilo v porovnaní 

s inými metódami znížiť potrebný objem plazmy potrebný na spoľahlivú NIPT, a to až na 

objem 700 ul, čo je výzrane nižší nárok ako použili iné validačné štúdie využívajúce 2-4 ml 

plazmy. 
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Abstrakt 

 

V práci boli pripravené dva nové, doteraz neopísané deriváty izatínu a 5 izatínových aniónov. 

Anióny boli pripravené odštiepením NH vodíka z izatínových derivátov v prítomnosti silne 

bázických aniónov. Boli namerané UV VIS spektrá pripravených aniónov, opísaný vplyv 

štruktúry na rozdelenie náboja v molekulách aniónov a vplyv bázických aniónov na selektivitu 

deprotonizácie izatínov. Pripravené anióny v prítomnosti protických rozpúšťadiel poskytujú 

spätne východiskové izatíny. 

 

Kľúčové slová:  deprotonácia izatínu, UV-Vis spektrá, anióny izatínov 

 

 

Úvod  

 

Izatín a jeho deriváty patria k využívaným organickým zlúčeninám, predovšetkým v oblasti 

ich aplikácií v praxi. Využívajú sa predovšetkým v oblastiach ako medicínska chémia (napr. 

ako antibiotiká, antimalariká a pod.) [1], vývoj analytických reagentov a farbív [2], v oblasti 

nanotechnológie [3] a v oblasti syntézy heterocyklických zlúčenín a stereoselektívnych 

postupov [4]. Vysoký aplikačný potenciál izatínu a jeho derivátov, ich výskyt a výskyt ich 

metabolitov v rastlinách a v ľudskom tele vyvolalo veľký záujem chemikov, lekárov a 

farmaceutov o štúdium ich chemickej reaktivity. Vďaka týmto skutočnostiam, no aj vďaka 

samotnej chemickej štruktúre sa venovala zvýšená pozornosť štúdiu kinetiky hydrolýzy 

izatínu, resp. jeho derivátom [5]. Hydrolýza izatínu a jeho derivátov je komplexný proces, v 

ktorom si v závislosti od podmienok vzájomne konkuruje viac reakčných krokov, resp. 

medziproduktov. Fyzikálnochemické vlastnosti aniónov sa líšia od fyzikálnochemických 

vlastností neutrálnych molekúl [6]. Slabšie viazané valenčné elektróny aniónov umožňujú ich 

vysokú polarizabilitu, čo vytvára predpoklady na to, že vytvárajú silnejšie van der Waals 

interakcie s okolitými molekulami než podstatne kompaktnejšie, menej polarizovateľné 

neutrálne molekuly. Tieto interakcie tiež môžu podstatným spôsobom ovplyvniť aj reaktivitu 

aniónu. Aj napriek tomu, že anión izatínu I, resp. jeho štrukturálne modifikácie, môžu mať 

dôležitú úlohu v procese metabolizácie izatínu a jeho derivátov, doteraz nebola venovaná 

dostatočná pozornosť štúdiu ich vlastností. V tejto práci sme sa preto zamerali na prípravu a 

na štúdium spektrálnych vlastností aniónov izatínu v závislosti od ich štruktúry. 

mailto:robo.sandrik@gmail.com
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Materiál a metódy 

 

Použité reaktanty a reakčné činidlá sú komerčne dostupné (Acros, Aldrich, Merck). Produkty 

sa čistili na stĺpci silikagélu (Merck 65/40). 1H NMR spektrá produktov boli namerané na 

prístroji Varian VNMRS (300 MHz) v DMSO. Syntéza zlúčenín prebiehala procedúrou 

popísanou v literatúre [7]. Absorbčné spektrá boli merané na spektrofotometri Agilent 8453 

(Agilent USA). Príprava aniónov izatínov sa uskutočnila pri koncentrácii izatínových 

derivátov (1x10-4 moldm-3)  so zodpovedajúcimi roztokmi tetrabutylamóniových solí (F-, AcO-

, Cl-, Br- a HSO4
-) pri koncentrácii 1x10-3 mol dm-3  v DMSO, DMF a CH3CN. 

 

Výsledky a diskusia 

 

Cieľom syntézy bola príprava dvoch derivátov a to fenylizatínu E (obr. 3.) a fenantrolínového 

derivátu D (obr. 4.).  

Prvým krokom syntézy fenylizatínu E bola príprava  medziproduktu  (obr. 1.). 

 
Obr. 1. Príprava medziproduktu. 

 

Tento medziprodukt sme použili do ďalšieho kroku bez čistenia, kde reagoval s kyselinou 

sírovou za vzniku 4-jódizatínu a 5-jódizatínu (obr. 2.). 4-Jódizatín bola červená tuhá látka 

(44%) a 5-jódizatín bola oranžová tuhá látka (23%).  

 
Obr. 2. Príprava 4-jódizatínu a 5-jódizatínu. 

 

4-Jódizatín v ďalšom kroku reagoval s fenylborónovou kyselinou za vzniku fenylizatínu E 

(obr. 3.). Produktom bola oranžová tuhá látka E v 73% výťažku. 

 
Obr. 3. Príprava fenylizatínu. 
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Fenantrolínový derivát D sme pripravili kondenzačnou reakciou 5-amino-1,10-fenantrolínu 

v ľadovej kyseline octovej s dietylketomalonátom (obr.4). Produktom bola oranžová tuhá látka 

D v 77% výťažku. 

 
Obr. 4. Príprava fenantrolínového derivátu. 

 

 

V tejto práci sme sa zamerali na prípravu aniónov I a na štúdium vplyvu ich štruktúry na 

spektrálne vlastnosti. Študovali sme anióny nasledovných izatínov: 

 
Obr. 5. Študované izatíny. 

 

 

UV VIS spektrá študovaných zlúčenín a ich aniónov 

UV VIS spektrá, študovaných derivátov zlúčenín (A až E) a od nich odvodených iónov sú 

uvedené na  obr. 6. Absorpčné pásy s maximami v oblasti 260 až 350 nm odpovedajú π → π* 

absorpcii aromatickej časti štruktúry študovaných zlúčenín A až E. [8] Relatívne široký 

absorpčný pás v oblasti 350 až 600 nm odpovedá n → π* absorpcii. Na základe posunov 

maxima týchto pásov v závislosti od polarity prostredia sa dá predpokladať, že táto absorpcia 

má aj ICT charakter. Poloha absorpčných maxím a tiež intenzita pásov v oblasti 260 až 350 

nm je závislá od štruktúry študovaných izatínov. Z pozorovaných zmien (obr. 6.) posunov π 

→ π* a n → π* absorpcie od donornej schopnosti aromatického systému izatínových derivátov 

vidieť, že interakciu aromatického fragmentu štruktúry izatínu a päťčlánkového štrukturálneho 

fragmentu izatínu nemožno opísať jednoparametrovou funkciou ale, že je to komplexný proces 

[9]. 



92 

 

300 350 400 450 500 550

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

A

 nm

 A

 B

 C

 D

 E

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

A

 nm

 B 

 A

 D

 C

 E

400 450 500 550 600 650 700 750 800

0.00

0.04

0.08

0.12

0.16  A

 D

 C

 E

 B 

A

nm

 
Obr.6. UV VIS spektrá zlúčenín A až E (10-4M) a odpovedajúcich aniónov v DMSO. 

 

 

Kleinpeter a kol. [10] ukazujú, že hodnoty TSNMRS, (through space NMR shieldings) môžu 

byť úspešne použité pre kvantifikáciu a vizualizáciu (anti) aromaticity a na jednoduchú 

identifikáciu zwitteriónovej štruktúry v push-pull systémoch. Na základe týchto výsledkov 

možno predpokladať, že vyššie opísané zmeny UV VIS spektier všetkých študovaných 

zlúčenín A až E, závisia od relatívneho rozdielu aromaticity, resp. antiaromaticity obidvoch 

štrukturálnych fragmentoch a s tým súvisiaci stupeň zwitteriónovej štruktúry v molekule.  

Po odštiepení vodíka z izatínových derivátov A až E vzniknutý anión I významne zmení UV 

VIS spektrum zlúčenín A až E. Pôvodný absorpčný pás zlúčenín A až E pozorovaný v oblasti 

350 nm až 600 nm (obr. 6.) zanikne a vytvorí sa u aniónov nový batochrómne posunutý (cca 

100 nm) absorpčný pás v oblasti 400 nm až 750 nm.  

 

 
   I          II 
Obr.7. Vznik štruktúr I a II. 

 

 

Delokalizácia voľných elektrónových párov dusíka do aromatického systému a zoskupenia 

O=N-C vedie ku vzniku štruktúr I a II. Veľkosť batochrómneho posunu tohto pásu je závislý 

od štruktúry pôvodných zlúčenín (A až E). U derivátov A, C, D a E sú tieto absorpčné pásy 

dobre separované od π → π* absorpcie. 5-nitroizatínový anión má však dlhovlnnú absorpciu 

silno prekrytú s relatívne intenzívnou π → π* absorpciou s maximom pri 417 nm. Voľný 

elektrónový pár na dusíku v dôsledku elektrón-akceptornej schopnosti NO2 skupiny sa výrazne 

zapája do konjugácie s aromatickým systémom aniónu čím preferuje štruktúru II. 
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Obr.8. Vplyv vody (cH2O=1.85 M) na UV VIS spektier izatín aniónu v acetonitrile. 

 

 

Proces vzniku a zániku aniónov pripravených zo zlúčenín A až E je proces reverzibilný. Po 

pridaní protického rozpúšťadla (napr. voda, metanol a pod.) k roztoku aniónu v DMSO, DMF 

alebo CH3CN dochádza ku konverzii aniónov na pôvodnú zlúčeninu (obr. 8.).  

 

Vplyv bázických vlastností aniónu slabých kyselín a protiiónu použitých na prípravu 

aniónov z A až D na ich UV VIS spektra. 

Experimentálne výsledky ukazujú, že bázicita F- (TBAF) aniónu je dostatočná na to, aby 

v aprotickom prostredí tento anión odštiepil vodík viazaný na dusíku zo všetkých študovaných 

zlúčenín A až E. Ak použijeme na generovanie aniónov namiesto F- aniónov anióny CH3COO- 

(TBAAc), zvýši sa selektivita deprotonačného procesu. Zlúčenina C nedeprotonizuje. Bázicita 

CH3COO- aniónu je porovnateľná s kyslosťou NH vodíka u zlúčenín A, D a preto konverzia 

deprotonácie je malá. Naopak zvýšená kyslosť NH vodíka (prítomnosť NO2, resp. C=N skupín 

v molekule), umožňuje generovanie aniónu aj pomocou CH3COO- aniónov. Bázicita Cl-, Br- 

a HSO4- aniónov je nedostatočná na to, aby sa u študovaných zlúčeninách mohol uplatniť 

deprotonačný proces.  

Anióny generované deprotonáciou zlúčenín A až E v DMSO, DMF, CH3CN a CHCl3 aj pri 

veľkom koncentračnom prebytku F- , resp. CH3COO- aniónov sú pri laboratórnej teplote 

stabilné. Ak sa anióny generujú pomocou bázy TBAOH, stabilita, resp. reaktivita aniónov je 

závislá od koncentrácie bázy. Dochádza k otváraniu päťčlánkového kruhu izatínu.  

 

Záver  

 

V prítomnosti báz (F-, CH3COO-, OH-) sme v roztoku pripravili anióny izatínov A až E. 

Štruktúra izatínov, resp. aromatický charakter modifikovaný elektrón donornými 

a akceptornými vlastnosťami substituentov významne ovplyvňuje rozdelenie náboja 

v aniónoch, čo sa prejaví aj na ich UV VIS spektrách. Anióny Cl-, Br- a HSO4- pre svoju nízku 

bázicitu nemôžu byť použité na prípravu aniónov izatínových derivátov. 
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