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The discussion about the supporting task of four main active
oxygen dependent mechanisms mediating and modulating
immune signals was included in the work, along with the dis-
cussion on antioxidants influencing these mechanisms. The
former include xanthine-oxidase, cyclooxygenase, lipoxyge-
nase, aldehyde oxygenase metabolic chains. Currently, we are
just beginning to realize that active oxygen and antioxidants
can modulate the induction of physiological signals, and that
these effects are not limited to the immune system.
The effects of antioxidant treatment could represent neutraliza-
tion of harmful radicals, albeit they can simply represent modu-
lation of complex biochemical events which are essential parts
of normal metabolism. Some natural antioxidants, e.g. alfa-to-
copherol, ascorbic acid and beta-carotens are very good means
of the primary prevention, but with acute failure of local antio-
xidants, they do not prevent the excessive production of prolife-
rative inflammatory tissue. Tirilazad-mesylate has threefold be-
neficial influences: first as an inhibitor of the creation of oxygen
radicals, second as a scavenger or quencher of free oxygen radi-
cals, and finally in the arrangement of the deffects in the phos-
pholipid bilayer and possible receptors of macrophages, as well
as T cells. The drug is suitable for active modulation of locally
changed immune reactions and thus it rejects harmful prolife-
rative inflammation in the subdural space. Until recently it has
been eliminated by surgical procedure. The authors expel the
thick (0.8 cm) subdural collection of the proliferative inflamma-
tory product by tandem treatment which includes methylpred-
nisolon + tirilazad-mesylate for three days, followed by fourteen
days of methylprednisolon, which was gradually decreased in
daily oral doses. This is a revolutionary change in the treatment
of similar intracranial processes. (Fig. 4, Ref. 21.)
Key words: free oxygen radicals, antioxidants, Freedox, celul-
lar immunity, humoral immunity, radical�s scavenger, free
radicals quencher.
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Diskusia o úlohe �tyroch mechanizmov, pri ktorých sa tvo-
ria reaktívne formy kyslíka (xantínoxygenázové, cyklooxy-
genázové, aldehydoxygenázové a lipoxygenázové) pri sprost-
redkovaní a modulácii imunologických signálov, ukázala, �e
ich mô�u ovplyvòova� antioxidanciá. Reaktívne formy kyslí-
ka a antioxidanciá mô�u v�ak modulova� aj iné fyziologické
signály a ich úèinky nie sú obmedzené iba na imunitný sys-
tém.
Úèinky antioxidaènej lieèby by mohli predstavova� neutra-
lizáciu �kodlivých radikálov, ale mô�u jednoducho predsta-
vova� aj moduláciu komplexných biochemických pochodov,
ktoré sú podstatnými èas�ami normálneho metabolizmu.
Prirodzené antioxidanciá, ako alfatokoferol, kyselina askor-
bová, betakarotény, sú dobrými prostriedkami primárnej
prevencie, ale pri akútnom ochorení, pri zlyhaní antioxi-
dancií lokálne � nezabránia tvorbe proliferatívneho tkani-
va.
Tirilazad mesylat � lazaroid so svojím trojitým pôsobením
� inhibícia tvorby radikálov, pohlcovanie vo¾ných radikálov
alebo ich zhá�anie a schopnos� upravi� po�kodenú fosfolipi-
dovú dvojvrstvu je vhodný pre aktívnu moduláciu lokálne
zmenenej imunitnej reakcie a je schopný odstráni� prolifera-
tívny zápal v subdurálnom priestore, ktorý doteraz bolo tre-
ba odstraòova� chirurgicky. Tento úèinok sa dosiahol tande-
mom metylprednizolón-tirilazad mesylat v 3-dòovom terape-
utickom okne a pretrvavajúcou kortikoterapiou ïal�ích 14
dní (metylprednizolón) v postupne zni�ujúcich sa perorál-
ných dávkach. (Obr. 4, lit. 21.)
K¾úèové slová: kyslíkové radikály, antioxidanciá, Freedox, ce-
lulárna imunita, humorálna imunita, pohlcovaè vo¾ných radi-
kálov, zhá�aè vo¾ných radikálov.
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Celulárne a humorálne imunitné odpovede klesajú s narasta-
júcim vekom (Kay a Makinodan, 1976). Tento pokles je z 90 %
vlastnos�ou zmenených buniek imunitného systému a zvy�ok (10
%) poklesu je vlastnos�ou extracelulárneho prostredia.

Mno�stvo antioxidancií zvy�uje humorálnu a celulárnu imu-
nitnú odpoveï, èo poukazuje na to, �e endogénne vo¾né radikály
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majú aj �kodlivý vplyv na imunitný systém. Vo¾né radikály modi-
fikujú povrchové charakteristiky makrofágov, lymfocytov T a B
a celulárne produkty � lymfokíny, ktoré zasahujú do imunity a do
delenia buniek. Napríklad molekuly HLA-systému prítomné
v membránach buniek slú�iace ako receptory sa mô�u pohotovo
zúèastòova� na reakciách vo¾ných radikálov, a tým sa po�kodia ich
schopnosti rozpoznáva� cudzorodý antigén od vlastného antigénu.
So zvy�ujúcim sa vekom vzrastá aktivita vo¾ných radikálov v nad-
väznosti na vzrastajúcu sérovu hladinu medi (Harman, 1965), èo
má za následok zní�enie kapacity imunitného systému. Podobne
supresia imunitného systému, èasto pozorovaná pri rakovine, mô-
�e by� èas�ou reakcie na zvý�enú hladinu medi. Pokles hladiny
vo¾ných radikálov spôsobený úpravou diéty alebo antioxidancia-
mi mô�e zmierni� útlm imunitneho systému spôsobeného vekom
alebo rakovinou.

�túdie o pôvode �ivota, mutáciách, o radiaènej biológii a star-
nutí, poskytujú plastický model degeneratívnych ochorení a reak-
cií vo¾ných radikálov v biológii (Bliznakov, 1978). Zdá sa, �e �i-
vot sa zaèal ako výsledok náhodných reakcií vo¾ných radikálov,
neskôr sa zdokona¾oval pomocou vybraných reakcií vo¾ných radi-
kálov, ktoré mali ve¾kú úlohu v metabolizme a zabezpeèili vývoj
úèas�ou na metabolických pochodoch potrebných pre mutácie
a smr�. Då�ka �ivota sa zrete¾ne stala atribútom schopnosti bráni�
sa pred nepriaznivými chemickými reakciami, vrátane reakcií vo¾-
ných radikálov. Je pozoruhodné, �e �ivot so svojím prvotným uspo-
riadaním mal by vïaèi� za svoj pôvod a zachovanie skupine che-
mických reakcií, ktorých mimoriadna vlastnos� je ich nepravou
podstatou (Harman a spol., 1977).

Proces starnutia je bez logickej pochybnosti sumou �kodlivých
reakcií vo¾ných radikálov postupujúcich plynule cez bunky a tka-
nivá. Tento proces by sa nemal nikdy zmeni�. Na zaèiatku reakcií
vo¾ných radikálov bola iniciatíva ultrafialového �iarenia slnka
a vo¾né radikály vznikali ako výsledok neenzýmových reakcií.
Då�ka �ivota cicavcov je urèená rýchlos�ou reakcií vo¾ných radi-
kálov v mitochondriách, ktoré sa vïaka ich pôsobeniu degradujú.

Vz�ahy medzi starnutím a chorobami zahròujúcimi reakcie
vo¾ných radikálov sa zdajú priame. Choroby spôsobené vo¾nými
radikálmi mô�u modulova� genetické a vonkaj�ie faktory ovplyv-
òujúce distribúciu vo¾ných radikálov. Ich reakcie indukujú �kodli-
vé zmeny v celom tele. Tieto zmeny mo�no pozorova� najmä pri
karcinogenéze a ateroskleróze.

Právom oèakávame, �e potrava upravená pod¾a súèasných ve-
domostí, obohatená o antioxidanciá mô�e predå�i� priemernú då�-
ku �ivota o 5�10 rokov a mo�no aj viac. Je v�ak mo�né, �e prie-
mernú då�ku �ivota mo�no zväè�i� cielenou imunostimuláciou alebo
imunomoduláciou, èím sa zvý�i odolnos� oproti interkurentným
nákazám, ktoré predstavujú oxidaèný �ok zvy�ujúci hladiny vo¾-
ných kyslíkových radikálov. Ka�dá interkurentná nákaza pribli�u-
je letálny koniec starnúceho jedinca rýchlym tempom a výrazne
naru�í prechodne sa stabilizujúcu rovnováhu medzi reakciami vo¾-
ných radikálov a antioxidaènými systémami. Stabilizácia imuni-
tých odpovedí je výrazným podporným faktorom pre predå�enie
priemernej då�ky �ivota.

Reaktívne formy kyslíka vznikajú ako produkty reakcií kata-
lyzovaných xantínoxidázou, cyklooxygenázou, lipoxygenázou, al-
dehydoxygenázou (Fábryová a Cagáò, 1995) a sú dôle�ité modu-
látory imunitných odpovedí (Goodin and Ceuppins, l983, Kato
a Murota, 1985). Antioxidanciá mô�u ovplyvòova� imunitné od-

povede èiastoène modulovaním týchto reakcií. V�etky � xantíno-
xidázové, cyklooxygenázové, lipoxygenázové a aldehydoxygená-
zové metabolické cesty závisia od hydroperoxidov, ktoré vyvolá-
vajú autokatalytické reakcie, prebiehajúce prostredníctvom radi-
kálových mechanizmov a samy sa inaktivujú inhibíciou, ktorá je
samovra�edná a závislá od kyslíka (Lands, 1984). Antioxidanciá
by mohli inhibova� aktiváciu xantínoxidázových, cyklooxygená-
zových, lipoxygenázových a aldehydoxygenázových ciest tak, �e
by zni�ovali celkovú koncentráciu hydroperoxidu v bunke, a tým
aj tvorbu vo¾ných kyslíkových radikálov, prípadne by mohli od-
straòova� (zhá�a�) u� vzniknuté vo¾né radikály alebo ich medzi-
produkty. Rovnováha medzi reaktívnymi formami kyslíka a ich
odstraòovaèmi, èi antioxidanciami je súèas�ou celkového fyziolo-
gického mechanizmu homeostázy.

Mohlo by by� chybou uva�ova� o reaktívnych formách kyslíka
preva�ne ako o de�truktívnych ved¾aj�ích produktoch bunkového
metabolizmu. Mô�u ma� napríklad dôle�itú úlohu pri indukcii nie-
ktorých imunologických signálov. Fenolové antioxidanciá (BHA,
BHT, NDGA a kyselina kafeínova) sú inhibitory lipoxygenázy
a mô�u tlmi� imunitné odpovede, na ktorých sa zúèastòujú hydro-
peroxidy a leukotriény vznikajúce z kyseliny arachidónovej pô-
sobením lipoxygenázy.

Hoci metabolizmus kyseliny arachidónovej prostredníctvom
cyklooxygenázovej a lipoxygenázových ciest prebieha prostred-
níctvom radikálových mechanizmov, produkty týchto reakcií sú
priestorovo �pecifické a pôsobia miestne.

T-lymfocyty podliehajú mno�stvu metabolických zmien po-
èas stimulácie, prostredníctvom antigénov alebo mitogénov (napr.
PHA alebo Con A). Existuje dôkaz, �e niektoré z týchto zmien
indukujú aktivované formy kyslíka. Predpokladáme, �e napr. 1,2-
diacylglycerol spôsobuje zní�enie intracelulárnych hladín endo-
génnych antioxidantov, zvý�enie koncentrácie hydroperoxidu, a pri-
tom aktivuje lipoxygenázu a indukuje ornitíndekarboxylázu. Po-
dobne sa mô�e aktivova� cyklooxygenázová cesta metabolickej
kaskády kyseliny arachidónovej. Jej produkty � prostaglandíny
potom pôsobia modulaène aj na niektoré imunitné odpovede. Re-
tinoidy by mohli èiastoène vplýva� na imunologickú odpoveï pri
zhubných ochoreniach tým, �e by modulovali cyklooxygenázovú
re�az.

Patologické úèinky aktívnych foriem kyslíka netreba podce-
òova� a zanedbáva� (Harman a spol., 1977). Mutácie, sesterské
chromatidové výmeny, chromozómové aberácie, cytotoxicita, kar-
cinogenéza a mo�né degenerácie buniek, ktoré majú vz�ah k star-
nutiu by mohli vyplýva� z nadprodukcie aktivovaných foriem kys-
líka (Cerutti, 1984).

Imunitné odpovede sa mô�u mechanizmami modulácie, sti-
mulácie alebo inhibície prostredníctvom reaktívneho kyslíka zmeni�
buï systémovo alebo iba lokálne v mieste zápalového procesu.
V�eobecné imunologické parametre mô�u by� pritom normálne,
ale lokálna reakcia je nadmerná buï vo forme proliferácie, alebo
nadmerného tvorenia jazvovitého tkaniva. Takýto stav sme nedáv-
no pozorovali, a preto o òom krátko referujeme.

Klinické pozorovanie

55-roèný pacient neurologickej kliniky podstúpil PMG vy�et-
renie pre nejasný nález v lumbosakrálnej oblasti vertebrálneho
kanála v júli 1995. Po aplikácii kontrastnej látky Iopamiro 370
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apatie, výrazných defektov pamäti a logických intelektových ope-
rácií. Pacient bol preva�ne vo vynútenej horizontálnej polohe, pre-
to�e pri vzpriamenom postoji udával neznesite¾né bolesti hlavy.
Postupne s rozvojom apatie sa jeho ponosy stali chudobnými, a�
nakoniec sme nadobudli presvedèenie, �e úbytok s�a�ností je mie-
rou jeho apatie. Pacient nadväzoval psychický kontakt len na dô-
razné upozornenie. Pri CT-vy�etrení (október 1995) sme zistili, �e
biela hmota hemisfér parietálnej a frontálnej oblasti je ¾ahko opuch-
nutá (obr. 1) a �e v subdurálnom priestore sa usadil hypodenzný
materiál, ktorý odtláèa hemisférové �truktúry v hrúbke 0,8 mm
v¾avo a 0,4 mm vpravo. Pre tento nález sme zaèali s lieèbou De-
xazon 32 mg/24 hodín poèas 10 dní. Kontrolný CT (obr. 2) ukázal
zmiernenie intenzity edému bielej hmoty (pod¾a opisu). Epidurál-
ne kolekcie nadobudli izodenzný a� hyperdenzný charakter, ale
ich hrúbka sa nezmenila. V tomto èase a nieko¾ko tý�dòov po lieè-
be Dexazonom sa degradácia osobnosti pacienta zvýrazòovala a vr-
cholila 18. decembra 1995. Pacient prestal kontrolova� moèový
mechúr a vymoèil sa v spoloèensky neprimeranej dobe a na ne-
primeranom mieste. Z toho dôvodu sme 19. decembra zaèali ná-
razovú terapiu metylprednizolónom firmy Upjohn v dávke 1000
mg/24 hodín i.v. Zaèiatoèný pozitívny efekt bol výrazný. Pacient
o�il, dostal prirodzenú farbu v tvári (predtým bol bledosivý), za-
èal sa zaujíma� o okolie, ale to v�etko iba poèas prvých 12 hodín
po zaèiatku lieèby metylprednizolónom. Po 12 hodinách sa zaèal
vytráca� zaèiatoèný pozitívny úèinok lieku a ku koncu 24. hodiny
kúry metylprednizolónom bol pacient prakticky v tom istom sta-
ve ako na zaèiatku, t.j. 19. decembra. Preto sme na 2. deò po za-
èiatku kortikoterapie zaèali aplikova� Freedox firmy Upjohn v dáv-
ke 1,5 mg/kg na jednu dávku, prièom dávka sa opakovala 4-krát za
24 hodín a lieèba trvala 3 dni. Po zaèiatku lieèby Freedoxom, kto-
rý bol kombinovaný s metylprednizolónom v dávke 500 mg/24
hodín intravenózne nastalo postupné, zrete¾né zlep�ovanie psychic-
kých funkcií, spojené s nadväzovaním �ivých kontaktov a zmen-
�ovaním intenzity bolesti hlavy. Kortikoterapia pokraèovala po
ukonèení lieèby Freedoxom Upjohn ïalej perorálne Medrolom
Upjohn tbl. po 16 mg 3x1 denne s postupným zni�ovaním a� ukon-
èením lieèby poèas 14 dní. Sekundárny nepriaznivý úèinok bol
steroidný diabetes mellitus, opuchy dolných konèatín. Kontrolné
CT-vy�etrenie ukázalo (obr. 3, 4) zmiernenie edému bielej hmoty,
rozvinutie postranných komôr, ktoré sa na prvých 2 obrazoch po-
èítaèovej tomografie neznázornili (charakteristický znak CL hy-
potenzie) a vytratila sa subdurálna kolekcia parietofrontálne oboj-
stranne. Pacient sa v priebehu decembra 1995 a januára 1996 zre�-
tituoval do pôvodného stavu psychických funkcií a výrazne sa zlep-
�ila jeho somatická kondícia.

Pred zaèatím kortikoterapie sme urobili kompletné imunolo-
gické vy�etrenie zamerané na hodnotenie celulárnej zlo�ky imu-
nity s negatívnym nálezom v zlo�kách �pecifickej imunity. Vy-
skytovala sa ¾ahká lymfopénia. Hladiny imunoglobulínov, aj oli-
goklonových, boli normálne. V súèasnosti pacient pokraèuje v pô-
vodnom zamestnaní. Pracuje ako ústavný fotograf. Motívom ná�ho
rozhodnutia v lieèbe bol teoretický predpoklad uvo¾nenia lokál-
nych imunitných bàzd, èo spôsobilo hypertrofický proliferatívny
subdurálny chronický zápal. Toto uvo¾nenie imunitných bàzd sme
pova�ovali za aktivity reaktívnych foriem kyslíka, a preto sme
zvolili tandem � metylprednizolón + Freedox (Upjohn). Pozitív-
ny dlhotrvajúci úèinok po pridaní Freedoxu nás utvrdil o správ-
nosti ná�ho predpokladu.

Obr. 1. CT1 urobený zaèiatkom októbra 1995 ukazuje hypodenznú
subdurálnu kolekciu v¾avo hrubú do 0,8 mm, vpravo nesúvislú, hrubú
do 0,4 mm.
Fig. 1. CT1 scan done in early October, 1995 shows a subdural collec-
tion of hypodense material layer with the thickness of 0.8 mm in the
left and of 0.4 mm in the right discontinuous layer.

Obr. 2. CT2 urobený neskôr v októbri po lieèbe dexazonom ukazuje
hyperdenzný subdurálny materiál hrubý a� 0,8 mm v¾avo.
Fig. 2. CT2 scan, done later in October 1995 after the treatment by
Dexazon, shows hyperdense subdural material thick up to 0.8 mm to
the left.

(Bracco) lumbálnou cestou a po �lege artis� 24-hodinovom polo-
hovaní v horizontálnej polohe sa vyvinula postpunkèná hypoten-
zia cerebrospinálneho likvoru (CL), ktorá pretrvávala nieko¾ko dní
(11 dní) s intenzívnou boles�ou hlavy v èelovej oblasti. Boles� hlavy
nastupovala hlavne vo vertikálnej polohe. V le�iacej polohe sa
boles� nevyskytovala. Po 14 dòoch pacient vycestoval na základe
vlastného �elania do �panielska na 14-dòovú dovolenku (Costa
Brava). Keï sa vrátil, vyh¾adal na�u pomoc, preto�e mal intenzív-
ne bolesti hlavy a pri dlhodobej vertikálnej polohe aj pocit nau-
zey. �ija neoponovala. V priebehu augusta a septembra sa postupne
rozvinul psychický hypodynamizmus, ktorý pre�iel do hypobúlie,
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Diskusia

V uvedenom prípade sme predpokladali nadmernú lokálnu
zápalovú proliferáciu spôsobenú mechanickým podnetom, ktorý
predstavoval podtlak vyvolaný likvorovou hypotenziou s chro-
nickou trakciou hemisfér, smerom nadol a mo�no aj miestne pô-
sobenie kontrastnej látky pou�itej pre PMG-vy�etrenie. Tieto fy-
zikálno-chemické podnety mohli vyvola� nadmerné lokálne che-
mické procesy podmienené tým, �e reaktívne formy kyslíka na
miestach ne�pecifického zápalu pravdepodobne zmenili povrcho-
vé kvality T-lymfocytov a tie svoju funkciu pri imunostimulácii
a imunomodulácii. Výsledkom bola hypertrofická proliferácia
a neprimerané vypåòanie virtuálneho subdurálneho priestoru
granulaèným tkanivom. Okrem toho sa vyvinul vazogénny prs-
tovitý edém bielej hmoty, ktorý nezareagoval na vysoké dávky
dexazonu. Jeho pozitívna reakcia na metylprednizolón bola ve¾-
mi krátkodobá. Re�titúcia somatických a psychických funkcií
poèas lieèby metylprednizolónom + Freedoxom v tandeme bola
taká prekvapivá, �e sme sa utvrdili v názore, �e rozhodujúci lo-
kálny faktor determinujúci hypertrofickú proliferáciu bol vplyv
reaktívnych foriem kyslíka, ktoré �pecificky vychytáva 21-ami-
nostereoid (lazaroid) (Sániová, 1996). Túto úlohu nesplnil ani
jeden z dvoch aplikovaných kortikoidov. Freedox s metylpred-
nizolónom odstránil úplne hypertrofickú proliferáciu a edém
bielej hmoty hemisfér a vrátil pacienta do pôvodného stavu men-
tálneho zdravia. Skupina 21-aminosteroidov, ktorá od roku 1985
priniesla novú stratégiu lieèby blokády peroxidácie lipidov bun-
kových membrán, subcelulárnych organizovaných �truktúr �
receptorov a organel, predstavuje optimálny antioxidaèný prípra-
vok. Tiriliazad-mesylate  21-aminosteroid (Freedox) okrem svoj-
ho trojitého pôsobenia:

� inhibícia tvorby radikálov,
� pohlcovanie vo¾ných radikálov a ich zhá�anie,
� schopnos� upravi� po�kodenú fosfolipidovú dvojvrstvu,
stabilizuje homeostázu intracelulárneho kalcia a chráni vita-

mín E.
Je v�ak vhodný, ako sa ukázalo, aj pre aktívnu moduláciu lo-

kálne zmenenej imunitnej reakcie a je schopný odstráni� prolife-
ratívny zápal v subdurálnom priestore, ktorý doteraz bolo treba
odstraòova� chirurgicky. Tento úèinok sme dosiahli tandemom
metylprednizolón � Freedox v 3-dòovom terapeutickom okne
a následnou kortikoterapiou poèas ïal�ích 14 dní metylprednizo-
lónom v postupne zni�ujúcich sa perorálných dávkach. Terapeu-
tické pou�itie Freedoxu a jeho stratégia sa nezameriava na mo-
mentálne agresívne po�kodenia poèas inzultu, ale na predpokla-
daný model následného manifestného po�kodenia po zápale, is-
chémii a pri reperfúzii. Freedox svojím úèinkom na cievny endotel
a cievnu stenu je vhodným liekom aj na akútne stavy mikrovasku-
lárnej traumy.

V literatúre opísané podobné stavy sa rie�ili chirurgickými
výkonmi, cie¾om ktorých bolo odstráni� epidurálnu kolekciu pre
histologické vy�etrenie a zachovanie �ivota (Mokri a spol., 1995).
Ani v jednom prípade sa v�ak nepodarilo dosiahnu� takú významnú
re�tauráciu psychických funkcií. Z uvedeného vyplýva, �e Free-
doxom navodená úprava svedèí o dominantnom postavení reak-
tívnych foriem kyslíka pri lokálnom proliferatívnom zápale, ktorý
bol vyvolaný pravdepodobne kombinovaným mechanickým a che-
mickým drá�dením.

Prirodzené antioxidanciá ovplyvòujú imunitu nasledovne:
Vitamín E � zvy�uje hladinu PGE

2
, ukonèuje aktivitu kyslí-

kových radikálov ako ich pohlcovaè, upravuje defekty reakcií mas-
tných kyselín. V tele je vitamín E preva�ne ulo�ený v spojení s li-
pidmi membrán, èiastoène v endoplazmovom retikule (33 %)
a v mitochondriách (60 %).

Selén � úèinkuje prostredníctvom glutatiónperoxidázy (GSH-
Px) ako selénocysteín. Inhibuje tvorbu LTA

4
, LTB

4 
a iných leu-

kotriénov. Ovplyvòuje imunitné funkcie vtedy, keï sú dietetické
hladiny normálne alebo keï sú prekroèené (Crary a spol., 1984).
�túdie defektu imunity ukazujú, �e selén a vitamín E sú potrebné
pre normálne zdravie a odolnos� (Van Vleet a Watson, 1984). Se-
lén zvy�uje humorálnu aj bunkovú odolnos� experimentálnych
zvierat.

Obr. 3. CT3 kontrolný CT obraz urobený po lieèbe metylprednizoló-
nom + Freedoxom ukazuje prázdny subdurálny priestor a rozvinuté
postranné mozgové komory.
Fig. 3. CT3 scan follow-up CT scan, done after Methylprednisolon +
Freedox treatment, shows an empty subdural space with extended la-
teral brain ventricles.

Obr. 4. CT4 posledná CT kontrolná snímka s prázdnymi subdurálny-
mi priestormi.
Fig. 4. CT4 � the last follow-up CT scan with empty subdural spaces.
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Kyselina askorbová � mô�e modulova� cyklooxygenázu a li-
poxygenázu. Zvy�uje produkciu PGE

1
, PGE

2 
a PGF

2alfa 
(Strivasta-

va, 1985). Kyselina askorbová zabezpeèuje recykláciu vitamínu
E, stimuluje bunkovú zlo�ku imunity, ale nemá �iadne úèinky na
aktivitu NK-buniek.

Retinoidy � vitamín A a betakarotény mô�u pôsobi� prostred-
níctvom inhibície PGE

2
. Betakarotény sú úèinnými odstraòovaè-

mi kyslíkových radikálov a inhibujú peroxidáciu fosfolipidov ini-
ciovanú xantínoxidázou. Sú aj protektívnym faktorom proti rako-
vine.

Ubichinón -- jeho antioxidaèné vlastnosti prvý raz opísali
Mellors a Tappel (1966) a potvrdil ich Lands (1984). Súèasné
chápanie úlohy ubichinónu v imunite hlodavcov pochádza z prá-
ce Bliznakova (1978). Nepoznáme �iadny úèinok ubichinónu na
cyklooxygenázové a lipoxygenázové mechanizmy.

Karnozín -- je prirodzený dipeptid (α-alanyl-histidín) vysky-
tujúci sa v relatívne znaènom mno�stve vo svaloch a v men�om
mno�stve v mozgu. Je známe, �e dipeptidy obsahujúce histidín
majú potenciálne antioxidaèné efekty, pôsobia ako látky s tlminý-
mi schopnos�ami a zúèastòujú sa na stabilizácii membrán (Stvo-
linsky a spol., 1992, 1995; Dobrota a spol., 1993, 1995 a, b).

Fenolové antioxidanty -- okrem funkcie odstraòovaèov vo¾nych
kyslíkových radikálov tieto zlo�ky pôsobia ako inhibítory lipoxy-
genázových mechanizmov. Kyselina kafeínová a AA861 zni�ujú
mitogenézu splenocytov experimentálnych zvierat stimulovanú
ConA (Kato a Murota, 1985).

Zdá sa, �e ïal�ie rozlièné antioxidanciá majú priaznivý úèi-
nok na bunkovú a humorálnu imunitu (Ferenèík a spol., 1997).
O levamizole a kataláze sa diskutuje v spojení s 2-merkaptoeta-
nolom. Peroxidom indukovaná produkcia interferónu � gama pro-
stredníctvom NK-buniek a jej inhibícia katalázou poskytuje ïal-
�ie príklady aktívneho kyslíka sprostredkujúceho imunologický sig-
nál. Suthanthiran a spol. (1984) dokázali, �e pohlcovaèe hydroxy-
lových radikálov inhibujú aktivitu NK-buniek.

Abnormality imunitnej odpovede vyvolané vo¾nými radikál-
mi kyslíka mô�u pôsobi� lokálne a modulujú zápalový proces vy-
provokovaný mechanicky alebo chemicky. Výsledkom mô�e by�
neprimeraná produkcia proliferatívneho tkaniva, ktoré lokálnym
vplyvom pôsobí nepriaznivo na okolité tkanivá mozgu. Modulá-
cia alebo odstránenie tohto vplyvu je predmetom úvah ná�ho uni-
kátneho pozorovania.
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