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Oxidation stress and decreased antioxidative capacity participate in the progression and complications of renal diseases
such as hyperlipoproteinemia or cardiovascular diseases.
Many data have been collected on oxidation stress in dialysed
patients, however a shortage of information is evident in conservatively treated patients.
Study aims: To determine the blood and/or plasma levels of
MDA and the selected antioxidants, i.e. Coenzyme Q10 (CoQ),
α-tocoferol, β-carotene in conservatively treated patients
with kidney diseases.
Patients and methods: Fifty five patients (45 with interstitial
nephritis and 10 with glomerulonephritis) were included.
They were divided into 3 subgroups on the basis of their clearance of creatinine (Ckr). Only validated methods have been
exploited for the determination of variables.
Results: MDA plasma levels were increased (5.37±0.10, reference range (rr.) <4.5 µmol/l) with the highest levels in patients
treated by immunosuppresion. CoQ plasma (0.35±0.04, rr.
0.4—1,0 µmol/l) and blood (0,30±0,03 mol/l) were decreased,
notably in patients with interstitial nephritis. No correlation
with Ckr was apparent. α-tocopherol plasma levels (42,1±3.04,
rr. 15—40 µmol/l) were increased, but the concentrations increased further with the decreasing kidney function. β-carotene plasma (2,14±0,39, rr. >0,8 µmol/l) were in reference range
but decreased with the decrease of kidney function.

Oxidaèný stres a znížená kapacita antioxidaèných obranných mechanizmov v organizme sa zúèastòujú na progresii a komplikáciách oblièkových ochorení, ako sú dyslipoproteinémia a kardiovaskulárne choroby. Existuje množstvo prác o oxidaènom strese
u dialyzovaných pacientov, stále však nie je dostatok informácií
o konzervatívne lieèených pacientoch s chorobami oblièiek.
Cie¾ práce: Zisti• hladiny vybraných antioxidantov v krvi alebo
v plazme — koenzýmu Q10 (CoQ), α-tokoferolu, β-karoténu
a malóndialdehydu (MDA) u konzervatívne lieèených pacientov
s rôznymi ochoreniami oblièiek.
Materiál a metódy: Do sledovania sme zaradili 55 pacientov
s primárnymi nefropatiami (45 pacientov s chronickými intersticiálnymi nefritídami a tubulopatiami a 10 pacientov s chronick mi glomerulonefritídami).
Výsledky: Hladiny MDA v plazme boli zvýšené na 5,37±0,10 (referenèný rozsah (rr.) <4,5 µmol/l (31)) u celého sledovaného súboru. Ak sa súbor rozdelil na 3 podsúbory pod¾a klírens kreatinínu (Ckr), potom boli MDA hladiny zvýšené už u pacientov s Ckr
>1,0 ml/s a s klesajúcim Ckr sa hladina MDA ïalej zvyšovala.
Hladiny CoQ boli v sledovanom súbore znížené v krvi 0,30±0,03
µmol/l, resp. v plazme 0,35±0,04 (rr. 0,4—1,0 µmol/l), prièom
nižšie boli u pacientov s intersticiálnou nefritídou ako u pacientov
s chronickou glomerulonefritídou. Nebola korelácia s klírensom
kreatinínu ani znížené hladiny CoQ u pacientov (n=15) užívajúcich statíny. Hladiny α-tokoferolu boli v plazme 42,1±3,04 (rr.
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Conclusions: CoQ plasma levels are decreased and MDA levels increased in conservativerly treated kidney disease patients even in just slightly decreased renal function. β-carotene levels decrease only in advanced renal failure. These
changes could participate in kidney disease progression and
it is suggested that their correction opens the possibility of
progression inhibition. (Tab. 3, Ref. 27.)
Key words: kidney diseases, malondialdehyde, antioxidants,
coenzyme Q10, α-tocopherol, β-carotene.

15—40 µmol/l) a β-karoténu v plazme 2,14±0,39 (rr. >0,8 µmol/
l) boli v referenènom rozmedzí, so zhoršujúcimi sa oblièkovými
funkciami však klesala hladina β-karoténu, na rozdiel od α-tokoferolu, ktorého hladina stúpala. Najvyššie hodnoty boli u pacientov s glomerulonefritídami na imunosupresívnej lieèbe.
Záver: Hladiny CoQ sa znižujú, hladiny α-tokoferolu a MDA
zvyšujú u konzervatívne lieèených pacientov s chorobami oblièiek
už pri malom poklese renálnych funkcií. Hladina β-karoténu sa
znižuje až pri pokroèilom poklese funkcie. Tieto zmeny sa môžu
zúèastòova• na progresii nefropatií a predpokladáme, že ich korekcia by mohla progresiu nefropatií inhibova•. (Tab. 3, lit. 27.)
K¾úèové slová: choroby oblièiek, peroxidácia lipidov, antioxidanty, koenzým Q10, α-tokoferol, β-karotén.

Vo¾né oxidaèné radikály sú jedným z významných faktorov
zúèastòujúcich sa na vzniku komplikácií u pacientov s chronickým oblièkovým zlyhaním. Na vzniku anémie sa zúèastòuje lipoperoxidácia membrány erytrocytov (Durak a spol., 1994). Oxidácia lipoproteínov typu LDL akceleruje vývoj aterosklerózy (Racek a spol., 1997). Stimulujú aj uvo¾òovanie β2-mikroglobulínu
z lymfocytov (Racek a spol., 1997).
Zmeny v zmysle oxidaèného stresu pozorované u dialyzovaných pacientov sú spôsobené minimálnou reziduálnou funkciou
oblièiek a významným zdrojom vo¾ných radikálov aktivovaných
stykom neutrofilných granulocytov s dialyzaènou membránou
(Paul a spol., 1993). U týchto pacientov je dokázaná zvýšená náchylnos• LDL k oxidácii spojená s inhibíciou antioxidaèných enzýmov vplyvom karbonylácie (Racek a spol., 1997). Väèšina autorov dokázala zvýšenú hladinu MDA ako markera akcelerovanej
peroxidácie lipidov (Eislet a spol., 1999;, Panzetta a spol., 1995;
Toborek a spol., 1992).
Už aj u pacientov s •ažkou poruchou funkcie oblièiek v preddialyzaènom období je dokázané zvýšené riziko oxidaèného stresu (Lucchi a spol., 1993). Prevažuje znížená antioxidaèná ochrana pacientov a ich neschopnos• vylúèi• MDA, koneèný produkt
lipoperoxidácie, pri zvýšenej tvorbe vo¾ných radikálov (Racek
a spol., 1997). Nie je však zrejmé, èi sa porucha vyvíja až v preddialyzaènom období, alebo je to porucha vèasná, èo by vytváralo
podmienky pre preventívne a korektívne opatrenia. To sme zis•ovali v našej štúdii s pacientmi s rôznymi poruchami funkcie oblièiek a prezentujeme v publikácii.

HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triacylglyceroly. Z antioxidantov sme vyšetrili hladiny α-tokoferolu, β-karoténu, CoQ10 a vyšetrili sme aj marker peroxidácie lipidov MDA.
Biochemické vyšetrenia sme vykonali na prístroji Vitros 250,
firmy Johnson and Johnson.
Hladiny CoQ10, α-tokoferolu a β-karoténu v krvi a v plazme
sme urèili modifikovanou metódou vysokoúèinnej kvapalinovej
chromatografie (HPCL) pod¾a Takadu a spol. (1982) a Langovej
a spol. (1986) na prístroji HPCL LKB (Švédsko) so spektorfotometrickou detekciou. Merania hladín MDA sme uskutoènili spektrofotometricky (Janero a Burghardt, 1989).

Pacienti a metódy
Vyšetrili sme 55 pacientov s nefropatiami, v priemernom veku
58 rokov (18—82 rokov) a priemernou hodnotou kreatinínu 159,7
µmol/l (v rozmedzí 60—631 µmol/l) a kalkulovaného klírensu
kreatinínu (Cockcroftov vzorec) (Dzúrik a Spustová, 1990) 0,956
ml/s (v rozmedzí 0,12—2,13 ml/s). V tomto súbore bolo 45 pacientov s chronickou tubulointersticiálnou nefritídou (TIN) a tubulopatiami a 10 pacientov s chronickou glomerulonefritídou
(GNF).
41 pacientov sa lieèilo aj pre hypertenziu alebo ischemickú
chorobu srdca. 15 zo sledovaných pacientov sa lieèilo statínmi, 4
pacienti imunosupresívami.
U všetkých pacientov sme vykonali vyšetrenia oblièkových
funkcií, vyšetrili sme lipidové spektrum — celkový cholesterol,

Výsledky
Malóndialdehyd. V súbore 55 pacientov s nefropatiami bola
hladina MDA 5,37±0,1 µmol/l (referenèný rozsah (rr.) <4,5 µmol/
l (Wagner, 1995)).
Pod¾a poškodenia oblièkových funkcií sme pacientov rozdelili do 3 skupín. Do prvej skupiny sme zaradili pacientov s klírensom kreatinínu nad 1 ml/s, druhú skupinu tvorili pacienti v rozmedzí 0,4—1 ml/s a poslednú skupinu pacienti v renálnej insuficiencií s klírensom kreatinínu pod 0,4 ml/s (tab. 1). Vo všetkých
skupinách boli hodnoty MDA nad referenèným rozmedzím.
Najvyššie hodnoty MDA sme pozorovali u 5 pacientov na
imunosupresívnej lieèbe 6,45±0,36 µmol/l a u pacientov s diagnózou chronická glomerulonefritída 6,03±0,31 µmol/l, èo je zrejme
v súvislosti s užívaním imunosupresívnej lieèby (tab. 2).
Koenzým Q10. Koncentrácia CoQ10 v krvi bola 0,30±0,03 µmol/
l a v plazme 0,35±0,04 µmol/l (ref. rozmedzie 0,4—1,0 µmol/l
(Sies a spol., 1992)), teda bola v celom súbore pacientov znížená.
Hodnoty CoQ10 boli vo všetkých troch podskupinách rovnaké pod
dolnou hranicou referenèného rozmedzia.
Keï sme porovnávali sledovaných pacientov pod¾a základných oblièkových diagnóz boli bazálne hodnoty CoQ10 u pacientov s TIN a tubulopatiami pod referenèným rozmedzím 0,28±0,03
µmol/l v krvi, resp. 0,30±0,03 µmol/l v plazme v porovnaní s hodnotami 0,41±0,04 µmol/l v krvi, resp. 0,55±0,11 µmol/l v plazme
u pacientov s GNF, ktoré boli na dolnej hranici referenèného rozmedzia (tab. 3).
α-tokoferol. Hladina α-tokoferolu v plazme bola 42,10±3,04
µmol/l (rr. 15—40 µmol/l (Wagner, 1995)) zvýšená. So zhoršujúcimi sa oblièkovými funkciami hladina α-tokoferolu ïalej stúpala
(tab. 1).
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Tab. 1. Level of coenzyme Q10, α-tocopherol, β-carotene and malondialdehyde in dependence on renal functions.
Tab. 1. Hladiny koenzýmu Q10, α-tokoferolu, β-karoténu a malóndialdehydu v závislosti od oblièkových funkcií.
Plasma
Plazma
Ckreat (ml/s)

>1 ml/s
(n=21)

Coenzyme Q10
0,41±0,07*
Koenzým Q10 (µmol/l)
α-tocopherol
32,62±2,79
α-tokoferol (µmol/l)
β-carotene
2,71±0,72
β-karotén (µmol/l)
MDA (µmol/l)
5,17±0,19

0,4-1 ml/s
(n=25)

<0,4 ml/s
(n=9)

0,34±0,04

0,2±40,09

48,78±5,30

44,62±7,02

2,10±0,55

0,73±0,31

5,52±0,14

5,42±0,39

Blood
Krv
Coenzyme Q10
Koenzým Q10 (µmol/l)

0,31±0,04

0,31± 0,04

0,29±0,10

Notes: MDA — malondialdehyde, Ckreat — creatinine clearance, n —
number of patients, * — mean SEM
Vysvetlivky: MDA — malóndialdehyd, Ckreat — klírens kreatinínu, n
— poèet pacientov, * — priemer SEM

β-karotén. Hladina β-karoténu v plazme bola 2,14±0,39 µmol/
l (rr. >0,8 µmo/l (Wagner, 1995)). So zhoršujúcimi sa oblièkovými funkciami klesala hodnota β-karoténu pod hodnoty referenèného rozmedzia (tab. 1).

Tab. 2. Patients on the immunosupresive therapy (n=5).
Tab. 2. Pacienti na imunosupresívnej lieèbe (n=5).
Plasma
Plazma
Coenzyme Q10
Koenzým Q10 (µmol/l)
α-tocopherol
α-tokoferol (µmol/l)
β-carotene
β-karotén (µmol/l)
MDA (mol/l)

0,69±0,21*
49,93±8,22
2,43±0,86
6,45±0,36

Blood
Krv
Coenzyme Q10
Koenzým Q10 (µmol/l)

0,41±0,04

Notes: MDA — malodialdehyde, n — number of patients, * — mean SEM
Vysvetlivky: MDA — malóndialdehyd, n — poèet pacientov, * — priemer
SEM

zvýšené hladín MDA (Ong-Ajyooth a spol., 1996; Panzetta a spol.,
1995; Paul a spol., 1991; Templar a spol., 1999; Toborek a spol.,
1992). Zvýšenie MDA bolo markantnejšie u pacientov s glomerulonefritídami a hlavne u pacientov lieèených imunosupresívnou
terapiou. So zhoršujúcimi sa oblièkovými funkciami hladiny MDA
stúpali.
Koenzým Q10. Už pri plánovaní sledovania bolo pravdepodobné, že pri zvýšení hladín MDA v plazme sa bude meni• aj hladina

Diskusia
Riziko oxidaèného stresu sa opakovane dokázalo u hemodialyzovaných pacientov a je dôsledkom poruchy rovnováhy oxidaèných procesov, ale zúèastòujú sa na òom aj membrány dialyzátorov, ktoré zatia¾ nie sú biologicky úplne kompatibilné. No riziko
oxidaèného stresu je zvýšené už aj u pacientov v preddialyzaènej
fáze (Lucchi a spol., 1993), s následným zvýšením peroxidácie lipidov, zvýšením vo¾ných radikálov (Racek a spol., 1997) a rozvojom komplikácií sprevádzajúcich choroby oblièiek (Racek
a spol., 1997). Všeobecne zavádzaným markerom, ktorý sa overil
vo viacerých štúdiách, je plazmatická hladina MDA, ktorá býva
zvýšená nielen u dialyzovaných, ale aj u konzervatívne lieèených
pacientov (Ong-Ajyooth a spol., 1996; Panzetta a spol., 1995; Paul
a spol., 1991; Templar a spol., 1999; Toborek a spol., 1992) v preddialyzaènom období. Nie je však jasné, kedy sa zaène hladina MDA
v plazme zvyšova•.
Náš súbor sme preto zostavili predovšetkým z pacientov, ktorí mali Ckr znížený iba mierne (Ckr >1,0 ml/s) a v súbore bol iba
minimálny poèet pacientov v preddialyzaènom období (Ckr <0,4
ml/s) na porovnanie zmien proti vèasným fázam chorôb oblièiek.
Ukázalo sa, že hladina MDA v plazme stúpa už vèas, pri dobrej
funkcii oblièiek, keï k retencii dusíkatých látok ešte nedošlo. Hladina MDA v plazme stúpa viac u pacientov s glomerulonefritídami, najmä lieèenými imunosupresiou.
Potvrdili sme, že u konzervatívne lieèených pacientov s nefropatiami je akcelerovaná peroxidácia lipidov, èoho dôkazom boli

Tab. 3. Levels of coenzyme Q10, α-tocoferol, β-carotene and malondialdehyde according to renal diagnosis.
Tab. 3. Hladiny koenzýmu Q10, α-tokoferolu, β-karoténu a malóndialdehydu u sledovaných pacientov pod¾a oblièkových diagnóz.
Plasma
Plazma
Diagnosis
Diagnóza

TIN
(n=45)

GNF
(n=10)

Coenzyme Q10
Koenzým Q10 (µmol/l)
α-tocopherol
α-tokoferol (µmol/l)
β-carotene
β-karotén (µmol/l)
MDA (µmol/l)

0,30±0,03*

0,55±0,11

40,99±3,41

47,07±6,69

2,15±0,47

2,08±0,51

5,24±0,11

6,03±0,31

0,28±0,03

0,41±0,04

p
<0,02

<0,01

Blood
Krv
Coenzyme Q10
Koenzým Q10 (µmol/l)

Notes: TIN — tubulointerstitial nephritis and tubulopathy, GNF –
glomerulonephritis, MDA — malondialdehyde, n — number of
patients, p — statistical significancy, * — mean SEM
Vysvetlivky: TIN — tubulointersticiálna nefritída a tubulopatie, GNF —
glomerulonefritída, MDA — malóndialdehyd, n — poèet pacientov, p
— štatistická významnos•, * — priemer SEM
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antioxidancií. Z h¾adiska oxidaèných procesov v mitochondriách
a cielene smerom k mitochondriálnym nefropatiám (ktoré ovplyvnili aj dominanciu TIN) sme volili biologicky významné antioxidanciá prirodzeného charakteru.
Naše výsledky potvrdzujú výsledky Lippu a spol. (1994), že
hladiny CoQ10 sú už u konzervatívne (v preddialyzaènom období)
lieèených pacientov „v urémii“ znížené, aj keï významnejšie bývajú znížené u hemodialyzovaných pacientov (Lippa a spol., 1994).
No navyše dokladajú, že porucha vzniká nielen „v urémii“, ale
dávno predtým, èo vyžaduje podstatne skoršie preventívne opatrenia.
Zaujímavým je porovnanie hladín CoQ10, ktoré boli nižšie u pacientov s TIN ako u pacientov s GNF (v plazme aj v krvi). Tento
výsledok môže potvrdzova• práce (Grunfeld a spol., 1996; Niaudet a Rotig, 1997; Szabolcs a spol., 1994), že mitochondriálne
nefropatie (chrakterizované aj deficitom CoQ10) sú najèastejšie
podmienené tubulopatiami (napr. Fanconiho syndróm) a TIN
a v menšej miere aj fokálnou a segmentálnou glomerulosklerózou.
V našom súbore stanovené hladiny CoQ10 boli u pacientov s chronickými GNF v referenènom rozmedzí.
CoQ je komponent mitochondriálneho sukcinátdehydrogenázového systému (Crane, 1965), ktorý spája Greenove komplexy
I a II, II a III v elektrónovotransportnom dýchacom re•azci mitochondrií. Ovplyvòuje vnútorný mitochondriálny transmembránový protónový gradient s následnou tvorbou ATP. Je charakteristický svojimi prooxidaènými aj antioxidaènými vlastnos•ami. Antioxidaèná schopnos• sa uskutoèòuje priamo reakciou s peroxylovým, prípadne alkylovým radikálom alebo nepriamo regeneráciou
vitamínu E. Preto je deficit CoQ mimoriadne významným faktorom rozvoja oxidaèného stresu a je žiaduce tento deficit korigova•.
α-tokoferol. Hodnoty α-tokoferolu u sledovaných pacientov
s dobrou funkciou oblièiek boli v referenènom rozmedzí. So zhoršujúcimi sa oblièkovými funkciami hladiny mierne stúpali Tento
nález bol prekvapujúci v porovnaní s CoQ a s β-karoténom, ktorých koncentrácie klesali.
Vitamín E tvorí zmes 8 derivátov s aktivitou α-tokoferolu.
Najúèinnejšou formou je α-tokoferol. Jeho antioxidaèná schopnos• je v zastavovaní radikálovej re•azovej reakcie alebo v priamom vychytávaní kyslíkových radikálov (Ïuraèková, 1998).
Sú práce dokazujúce zvýšené hladiny vitamínu E u dialyzovaných pacientov v porovnaní so zdravými jedincami a konzervatívne lieèenými pacientmi s ochoreniami oblièiek (Lippa
a spol., 1994). Tento mechanizmus nie je zrejmý, ale s najväèšou pravdepodobnos•ou odráža skutoènos•, že organizmus využíva α-tokoferol efektívne jeho lepším využívaním, no najmä
reaktiváciou s využítím iných antioxidancií, menovite L-askorbátu. Preto toto zvýšenie nepovažujeme za prejav poruchy, ale
za prejav adaptácie.
β-karotén. Hladiny β-karoténu boli u pacientov v referenènom
rozsahu, ale prudko sa znížili pri poklese Ckr <0,4 ml/s. β-karotén
je teda markerom neskorých zmien pri výraznom poklese renálnych funkcií.
Karotenoidy sú pigmenty rastlinného alebo mikrobiálneho
pôvodu. V plazme tvorí β-karotén až 90 %. β-karotén je provitamín vitamínu A. Jeho antioxidaèný úèinok je v reakcii so singletovým kyslíkom alebo v priamom vychytávaní VR (Krinsky, 1993;
Stahl a Sies, 1993). Je známe, že hladiny β-karoténu sú ovplyvnené sezónnym príjmom ovocia a zeleniny v letných mesiacoch.
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U hemodialyzovaných pacientov sa opisuje hypervitaminóza A,
ale hlavne elevované hladiny β-karoténu (Derzsiová a spol., 1985;
Kavukcu a spol., 1996; Mydlík a spol., 1991).
Záver
Naše výsledky dokazujú znížené hladiny CoQ10 už u konzervatívne lieèených pacientov s primárnymi nefropatiami, ktoré sú
výraznejšie redukované u pacientov s tubulointersticiálnymi ochoreniami a u pacientov v renálnej insuficiencii. Hodnoty α-tokoferolu, ako aj MDA stúpali s poklesom oblièkových funkcií. Najvyššie hodnoty MDA sme zaznamenali u pacientov na imunosupresívnej lieèbe.
Dosiahnuté výsledky evokujú úvahy o sledovaní peroxidácie
lipidov a hladín antioxidantov pacientov s primárnymi nefropatiami pod vplyvom substituènej antioxidaènej lieèby prihliadajúcej na základnú diagnózu a funkèné parametre oblièiek.*
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PREDSTAVUJEME NOVÉ KNIHY

Hájek Z., Kulovaný E., Macek M.: Základy prenatální diagnostiky. Praha, Grada Publishing 2000.
O prudkom až revoluènom rozvoji genetických poznatkov
v posledných desa•roèiach, ktoré majú vplyv na všetky oblasti života na našej planéte, sa èasto referuje v odbornej a v popularizaènej tlaèi. Je to dôkazom úspechov dosiahnutých v tejto vednej disciplíne, no aj ve¾kého záujmu nielen vedeckej komunity, ale aj
laickej verejnosti. Je preto logické, že získané poznatky, ako aj
ïalšie perspektívy vývoja tejto biologickej disciplíny vyvolávajú
na oboch úrovniach širokú eticko-právnu diskusiu èasto protichodného charakteru. V aplikácii humánnej genetiky ako klinického
odboru sa vynárajú mnohé otázky najmä v prenatálnej starostlivosti o plod, s dopadom na jeho bezproblémové prežívanie v extrauterinnom živote.
Uvedená problematika zaznamenala v poslednom èase
pbzvláš• intenzívny rozvoj a nastolila otázky, ktorých moderné
riešenie ponúka monografia Základy prenatálnej diagnostiky od
troch pražských autorov spolupracujúcich 20 rokov v oblasti prenatálnej genetickej diagnostiky a s tým súvisiacich úkonov. V nej
gynekológ a pôrodník doc. MUDr. Z. Hájek, DrSc., z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky I. LFKU a VFN, MUDr. Kulovaný,
CSc., odborník v ultrasonografii z Gynekologicko-pôrodníckej
kliniky 2. LFKU a FN v Motole, a klinický genetik popredný prie-

kopník v prenatálnej genetickej diagnostike od zaèiatku 70. rokov doc. MUDr. M. Macek, CS., z Ústavu biologie a lékaøské
genetiky 2. LFKU a FN v Motole, ve¾mi úspešne zvládli úlohu
predloži• medicínskemu publiku sumu poznatkov o diagnostike, prevencii a novorozvíjajúcej sa terapii genetických patologických stavov plodu.
Monografia obsahuje 14 kapitol. Autori sa v nich zaoberajú
genetickým poradenstvom pre prenatálnu diagnostiku, biochemickým skríningom a rutinným ultrazvukovým skríningom poèas gravidity, ultrazvukovou diagnostikou závažných vrodených vývojových chýb, základnými metódami prenatálnej diagnostiky, diagnostikou chromozómovo podmienených vrodených vývojových ch b
z buniek plodovej vody, chória a placenty, ako aj z fetálnych buniek v periférnej krvi matky a predimplantaènou genetickou diagnostikou. V ïalších kapitolách sa autori venujú problematike biochemického vyšetrenia plodovej vody, prenatálnej diagnostike dedièných metabolických porúch, ako aj aktuálnej a ve¾mi perspektívnej molekulovo-genetickej diagnostike v prenatálnej prevencii
vrodených vývojových chýb a chorôb. Citlivou a diskutovanou
problematikou je ukonèenie gravidity pri dokázanom postihnutí
plodu, ale aj otázky fetálnej medicíny, èo logicky vyústilo do závereènej state o etických problémoch prenatálnej diagnostiky, prevencie a fetálnej terapie.
Pokraèovanie na s.498

