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AIM OF THE STUDY
To prove or disprove possible relationship between the influence of metals and autoimmune
thyreoidititis, oral galvanism and titanium implants rejection of unknown ethiology.
- by using MELISA® test to compare the reactions to metals in patients with autoimmune
thyreoidititis and in workers occupationally exposed to metals in comparison with a control group
- by using MELISA® test to compare the reactions to metals in patients with oral diskomfort and
in patients with rejected titanium implants
- to specify immune mechanisms influencing the reactions of human organism to mercury and
other metals
1. by investigating mercury urinary mobilisation in a group of workers occupationally
exposed to metals and in a group of patients with autoimmune thyreoidititis
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2. by investigating MELISA® test results before and after replacement of dental amalgam
restorations in patients with mercury intolerance in the group of patients

with

autoimmune thyreoidititis and in the group of patients with oral diskomfort
3. by investigating mercury urinary mobilisation before and after replacement of dental
amalgam restorations in patients with mercury intolerance in the group of patients

with

autoimmune thyreoidititis
4. by determining levels of mucosal immune markers in the saliva of patients with oral
diskomfort
-

to specify the extent and the pattern of the action of compensatory mechanisms, metabolic
ones with respect to better ability of a human organism to detoxicate, immunologic ones
with respect to the changes in immune reactions by comparing

the results of all tested

groups of patients, workers occupationally exposed to mercury and the control group.

METHODOLOGY
Tested groups
Group of occupationally exposed workers
Twenty-five workers from a galvanic factory in Ústí nad Labem constituted the group of
occupationally exposed workers. They worked in operations of electrolytic generation

of

chlorine and they were exposed to different metals, in particular to mercury vapour, platinum and
silver.
Group of patients with autoimmune thyreoiditis
The group consisted of 51 patients (49 women and 2 men) with a mean age

of

48,8 ± 6,9 years with autoimmune thyreoidititis. The patients who did not tolerate mercury were
offered to have replaced amalgam fillings by non metalic ones to. These patients were selected by
MELISA® test. Twelve patients (10 women and 2 men) agreed

with the
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replacement. Chelation therapy using DMPS was used to establish mercury urinary mobilisation
and to count mercury body burden, the therapy was performed

before and after the

replacement of amalgam fillings. At least half a year

after the replacement, a

control MELISA® test was performed and patients were questioned about their subjective health
complaints. The control group consisted of 21 healthy persons who had similar dental materials
in their oral cavity. This group was compared to patients with autoimmune thyreoidititis.
Group of patients with oral diskomfort
Three hundred thirty six patients were referred for examination for suspicious “galvanic
problems“ (of a local character e.g. tongue burning, burning and shedding of lips and oral
mucosa, sour, bitter, salty sensations, metallic taste, prosthetic restoratins staining, metallic
pigmentations of the gingiva, inflammatory efflorescence on the mucosa

after a dental

treatment; of a general character e.g. chronic fatigue, weariness, skin eczema, digestion disorders,
headache, painful joints, breath disorders) or „oral diskomfort

of an unknown

aetiology“. Based on the measurement of pathological values of galvanic currents, the patients with
oral diskomfort we divided into two groups. In 159 patients

the galvanic currents ranging

from 5-50 μA were found and these patients constituted Group 1. In fifteen patients from Group 1,
electroactive fillings were replaced.
Group 2 consisted of 177 patients with oral diskomfort and dental metal fillings

in

the oral cavity without any pathological values of galvanic currents.
We established two control groups - Group 3 and Group 4. Group 3 consisted

of 40

persons without any pathological values of galvanic currents and no oral diskomfort. Dental metal
materials placed in their oral cavity were similar to those used in patients

of Group 1 and

Group 2.
Group 4 consisted of 21 healthy persons without any pathological values of galvanic
currents, without oral diskomfort and without dental metal fillings.
Group of patients with rejected titanium implants
The group consisted of 17 patients with rejected titanium implants of an unknown
aetiology.
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Control group for occupationally exposed workers and patients with rejected titanium
implants
The control group consisted of 17 healthy persons. Nobody from this group used drugs on
a regular basis, or was treated for a chronic disease, the women were not pregnant. In their oral
cavity similar dental metal materials as in patient´s groups were placed, and nobody

from this

group had titanium implants.
Collection of personal history data
All study subjects were asked to complete a questionnaire focused on exposure

to

metals; among others (occupational exposure, family exposure, residence near polluted sites,
dental restorations, body implants, smoking, tattoos, piercing, vaccination, use of eye drops, use
of cosmetics, diet, chewing ) with respect to the number and quality of dental metal restorations.
After processing of the questionnaire we have chosen metals which were tested later on by
MELISA® test.
Dental status
In all tested groups, detailed examination of hard and soft tissues of the oral cavity was
performed. The examination was supplied with evaluation of dental panoramic X-rays. The aim of
the examination was to identify dental metal materials placed in the oral cavity

and

morphologic symptoms of oral diskomfort.
Biological material collection
Blood collection
Thirty millilitres of peripheral venous blood and 20 millilitres of blood for sera were
collected from every examined person. The blood samples were for immunologically examined.
Saliva collection
From patients with oral diskomfort one millilitre of non-stimulated saliva was collected for
the measurement of immunologic markers levels.
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Urine collection
Occupationally exposed workers whose lymphocyte proliferation activity was increased
after mercury stimulation of lymphocytes were offered to have metal mobilisation by Dimaval®
performed as a therapeutic procedure. Treated persons collected their urine

for 24 hours.

Galvanic currents and voltages measurement
In the group of patients with oral diskomfort, galvanic currents and voltages

between

dental alloys and gum, tongue, lips or buccal mucosa and between dental alloys themselves was
measured.
The MELISA® test
MELISA® test is a modified lymphocyte blastic transformation test; this test was
developed and patented in Sweden as a technique for the assessment of reaction of memory
lymphocytes to metals. The MELISA® test is based on the evaluation of peripheral blood
memory cells proliferation after the incubation with metal salts in vitro.
Determination of mercury concentrations in urine and mercury body burden
Atomic absorption spectrometer was used to determine mercury concentrations
the urine. Mercury concentrations in the urine were determined in the group

in
of

occupationally exposed workers and in 20 patients with oral diskomfort and positive reaction to
inorganic mercury. Mobilisation test was used to determine mercury body burden.
The investigated persons were treated by oral administration of Dimaval® and they
collected their urine as one 24 hours fraction before and as two fractions (0-6, 6-24 hours) after
Dimaval® administration. The amount of mercury mobilised by urine, determined

by atomic

absorption spectrometer, represented 90 % of mercury body burden.
Imunologic examination of saliva
The measurement of immunologic markers levels
Radial immuno-diffusion method was used to measure immunologic markers levels. This
method was used to measure albumine, IgA 1, IgA 2, secretory IgA, lysozyme

and β-2-
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microglobuline levels in the saliva. Commercial kits Human Albumin NL RID Kit, Human IgA
Subclass NL BINDARIDTM Combi Kit, Human Secretory IgA RID Kit, Human Lysozyme NL
NANORIDTM Kit and Human β 2 microglobuline EL NANORIDTM Kit

by The Binding Site

Ltd., Birmingham, UK were used.
Radial immuno-diffusion method is commonly used for the specific measurement

of

plasma proteins, for example immunoglobulins levels in serum and other body liquids. The
measurement was performed in all groups of patients with oral diskomfort.
The measurement of antibodies against Heat Shock Proteins by ELISA method

ELISA method was used to measure IgA antibodies against HSP 60

and

IgA antibodies against HSP 70 in saliva. ELISA method (enzyme linked immunoassay) is
enzyme immunoanalytical method used to determine small amounts of antigens, antibodies and
proteins in body liquids.
Removal of electro active dental restorations from oral cavity

Removal of electro active dental restorations from oral cavity was performed

in 15

patients with oral diskomfort from Group 1. Electro active restorations were replaced under the
shield of a strong antioxidant - vitamin C.

Experimental part of the study
In the experimental part of the study we addressed the issue how

30,

60 and 120 minutes influence of galvanic currents of 3, 10 and 20 μA and galvanic voltages of
80, 200 and 300 mV can influence the functions of peripheral blood cells.
Lymphocytes separated from peripheral blood were exposed to different intensities
galvanic currents and voltages in a specifically designed microtitrate plate and a part

of
of the

cell culture not exposed served as a control sample.
Lymphocyte proliferation
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The function of lymphocytes was investigated using proliferation test

after

the stimulation by PWM, Con A and bacterial antigen E.coli.
Two experiments were performed with 30, 60 and 120 minutes exposure to galvanic
currents of 3, 10 and 20 μA and galvanic voltages of 80, 200 and 300 mV and because there
were plenty of experimental cell material an experiment with a 15 hours exposure was performed
as well. From these results it was estimated that short-term exposure to galvanic currents and
voltages would have lower impact on lymphocytes than a long-term exposure. From this moment
we focused our research to the long-term exposure (24 hours) to galvanic currents and voltages.
The expression of surface molecules
The expression of T lymphocyte´s surface molecules after a 24 hours exposure

to

galvanic currents of 3, 10 and 20 μA and galvanic voltages of 80, 200 and 300 mV was studied.
The expression of T lymphocyte´s surface molecules CD 3, CD 19, CD 11a, CD 18, CD 69 and
CD 95 was studied using a method of indirect immunofluorescence with labeled monoclonal
antibodies CD 3, CD 19, CD 11a, CD 18, CD 69 and CD 95. After the incubation with
monoclonal antibody, lymphocytes were prepared for FACS analysis performed

on

FACScan.

MAIN RESULTS

Group of occupationally exposed workers


Patients reacted predominantly to zinc, mercury, aluminium and nickel; with respect
the metals tested, the above-mentioned metals are most commonly found

to
in the

working environment of the investigated siubjects.
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High percentage of smokers correlates with high reactivity to cadmium in vitro.



Our findings of the levels of mercury mobilisation by urine comply with the values presented
in scientific publications earlier.



The results of MELISA® test and the test of mercury mobilisation by urine proved very
effective compensatory mechanisms against an exposure to all tested metals

in

occupationally exposed workers.

Group of patients with autoimmune thyreoidititis


We observed high reactivity to nickel, mercury and molybdenum in more than

60

% patients with autoimmune thyreoidititis.


In comparison with group of occupationally exposed workers where more than

75 %

persons did not react to twelve metals, the reactivity was much higher (more than

75 %

patients did not react only to two metals).


The levels of mercury mobilisation by urine in this group corresponded to the upper limit for
non-occupationally exposed population earlier presented in scientific publications.



Results of MELISA® test after the replacement of amalgam fillings were significantly better
in 75 % patients. In 25 % patients the reactivity increased, but much less significantly when
compared to the decreased reactivity in 75 % patients.



In these patients we observed decreased ability to utilize compensatory mechanisms

of

increased levels of mercury mobilisated by urine after the replacement of amalgam fillings. It
is recommended to pay attention to perfect protection of such patients before, during and after
the removal of amalgam fillings from the oral cavity.

Group of patients with oral diskomfort



Mean value of measured currents almost twice exceeded upper physiological limit.
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Measured values of galvanic currents were significantly higher in patients

with

morphological changes on the gingiva, oral mucosa or tongue.


The highest values of galvanic currents were found in patients with inflammatory

and

lichenoid changes on oral mucosa and tongue.


Measured values of galvanic voltages were significantly higher in patients

with

morphological changes on the gingiva, oral mucosa or tongue.


The highest values of galvanic voltages were found in patients with inflammatory

and

lichenoid changes on the oral mucosa and tongue.


We found higher albumin and IgA against HSP 60 levels in the saliva of patients with oral
diskomfort.



We found lower IgA1, IgA2, secretory IgA, lysozyme and IgA against HSP 70 levels

in

the saliva of patients with oral diskomfort.


The results of MELISA® test showed the highest reactivity to mercury and nickel. Patients
with oral diskomfort often reacted to aluminium, gold, cadmium, chromium and iron

as

well.


After the removal of electro active restorations from the oral cavity, 93 % of patients
subjectively felt that their health status improved, while morphologic symptoms objectively
disappeared in 70 % of treated patients.



After the removal of electro active restorations from the oral cavity, IgA2 levels

in

the saliva significantly increased and IgA against HSP 60 and IgA against HSP 70 levels
significantly decreased. IgA1 and lysozyme levels increased and albumine levels decreased as
well.


The results of MELISA® test after the removal of electro active restorations from the oral
cavity showed significant decrease in lymphocyte reactions to inorganic mercury

and

nickel in 73 % of treated patients.
Group of patients with rejected titanium implants


We proved high reactivity to mercury, nickel and titanium in more than 70 % of patients. We
found high reaction to cadmium as well.



Reactivity was higher in women than in men (they reacted to 17 metals more than men).
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SUMMARY

Pollution including the presence of different metals in our environment increases
this fact is in general reflected in the worsening of the population health status. It is

and
a

priority to reduce the penetration of these pollutants to our environment. Individually we can
address this issue only partially, therefore we recommend:


In persons with a comfirmed reactivity to certain metals it is recommended to
avoid contact with these allergens.



Regarding common undesirable reactions of patients to mercury, in future

it

would be beneficial to replace amalgam fillings with other more convenient
materials.


Patients with a diagnosed autoimmune disease or allergy should be tested

by

®

MELISA test for lymphocyte reactivity to metal materials which is planned to
be used.
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Interakce lidského organismu s kovy
Kovy a jejich sloučeniny jsou přirozenou součástí všech ekosystémů na Zemi, a
tím i celé biosféry. Život na Zemi si bez nich nemůžeme představit: jsou součástí
důležitých buněčných makromolekul i globálních geobiochemických cyklů.
Některé kovy (např. Zn, Cu, Se) jsou ve stopových množstvích nezbytné pro
fyziologickou funkci lidského organismu a působí na imunitní systém stimulačně, ve
větším množství však působí na lidský organismus imunotoxicky, případně i toxicky.
Naproti tomu rtuť, kadmium

a olovo i v relativně nízkých koncentracích působí

imunotoxicky (Lawrence 1995). Toxicitu rtuti

a jejích sloučenin popsal Theophrastus z

Eresu již 380 let před naším letopočtem (Novák a kol. 1996).
Člověk se dostává do kontaktu s kovy třemi cestami: kontaktem s ovzduším,
alimentární cestou a cestou parenterální expozice. Pro kontaminaci organismu kovy z
ovzduší jsou nejdůležitější aerosolové částice označované PM 10, které jsou menší než
10 μm a které se při dýchání dostávají přímo do plicních sklípků, odtud do krevního
oběhu, a mají významný vliv na zdravotní stav (Medina a kol. 2004). Alimentární cesta
expozice souvisí s potravou, kdy se kovy dostávají do zažívacího traktu především
konzumací masa z živočichů umístěných na vyšších příčkách potravního řetězce, ale i
konzumací těch složek rostlinné stravy, které v sobě kovy kumulují (například houby)
nebo jsou kovovými sloučeninami ošetřeny (moření obilí) (Bencko a kol.1995).
Zažívacím traktem se kovy do organismu dostávají mimo jiné také abrazí zubních výplní
a korunek. Parenterálně se kovy do organismu mohou dostat nejen ve formě různých
kovových implantovaných předmětů, ale i v parenterálně podávaných medikamentech
(především antirevmatikách a některých cytostatikách) a vakcínách, které obsahují jako
stabilizační faktor thiomersal-organickou sloučeninu obsahující rtuť. K tomuto typu
expozice může dojít i úrazem při práci s kovy (Procházková a kol. 1999a).
Zvýšenou expozici kovům mají pracovníci v kovoprůmyslu, profesionální alergie
na páry nebo soli kovů byly prokázány u těchto osob Seldenem a kol.(1995), zubní
technici

opracovávající

dentální

kovové

stomatologických ordinacích, kde bylo

slitiny,

v minulosti

též

pracovníci

ve

v ovzduší vyšší množství kovových

mikročástic či par (Procházková a kol. 1999a), a samozřejmě obyvatelé velkých měst,
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kteří se pohybují v blízkosti velkých dopravních tepen či žijí v blízkosti významného
zdroje emitujícího kovy do ovzduší.

Kovy a imunitní reakce
Kovy, jakožto biologicky aktivní substance – xenobiotika - mohou, i přes
deklarovanou biokompatibilitu, ovlivnit imunitní systém a způsobit vnímavým jedincům
zdravotní komplikace. Výsledným efektem působení kovů je ovlivnění jak humorální, tak
i buňkami zprostředkované imunity. Míra vyvolaných změn imunitních funkcí závisí na
druhu látky, jejím množství

a způsobu podání. Rozhodující roli v reakcích na

xenobiotika zaujímají T – lymfocyty (Petanová 2001).
Známými alergeny jsou kovy jako chróm, kobalt, nikl, platina, hliník, vanad, rtuť, zinek
či železo. Tyto kovy jsou běžné užívané v dentálních materiálech (Suzuki 1995). Největší
podíl
na expozici kovům z dentálních materiálů má stříbro, rtuť a zlato. Z těchto kovů se
nejčastěji vyskytuje nežádoucí reakce na rtuť (Procházková a kol. 1999b,c,d, Šterzl a kol.
1999a,b), kterou lze příznivě ovlivnit odstraněním amalgámových výplní (Procházková a kol.
1999a, Šterzl a kol. 1999b). Nežádoucí reakce na kovové dentální materiály je ovlivněna
genetickou predispozicí
s asociací na některé HLA antigeny (Procházková a kol.
1999a,c, Procházková a kol. 2000), může zhoršovat zdravotní stav pacientů s některými typy
autoimunitních onemocnění a přispívat
ke zhoršování únavových stavů (Šterzl a kol.
1999a,b).

Působení rtuti a dalších kovů v dentálních materiálech na lidský
organismus
Nejčastěji používaným materiálem ve stomatologii je dentální amalgám, který ve svém
základním složení obsahuje 51,6 % rtuti, 33,6 % stříbra, 12,6 % cínu, 2,23 % mědi a stopová
množství zinku. Dentální amalgám se podílí na celkovém příjmu rtuti člověkem pěti až
dvaceti procenty a je tak v běžné populaci největším zdrojem tohoto kovu (Novák a kol.
1996). Korozí amalgámu dochází k uvolňování iontů kovů tvořících amalgám a abrazí výplní
se zároveň uvolňuje kovová rtuť, která je ve tkáních a v krvi rychle oxidována katalázami a
peroxidem vodíku na iontovou formu. Denně se uvolní u jedince s osmi až dvanácti
amalgamovými výplněmi
1,2 - 1,8 μg rtuti, které jsou ve formě par inhalovány (asi
80 % množství), ve formě iontů se se slinou dostávají do zažívacího traktu (pět až deset
procent množství) nebo jsou přes dentin přímo vstřebány do krevního oběhu (Eneström a
Hultman 1995). Na základě experimentu bylo zjištěno, že rtuť se nejvíce ukládá v ledvinách a
v játrech, ale také v mozkové tkáni a endokrinních orgánech (Hahn a kol.1989). Rtuťnaté
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ionty lehce prostupují buněčnou membránou, aniž by ovlivňovaly metabolické funkce. Váží
se však k mnoha buněčným komponentám. Velmi silná je vazba na thioly (Naganuma a kol.
1990). Dynamika vylučování rtuti z organismu závisí na orgánech, odkud se má vyloučit.
Devadesát procent přijaté rtuti má poločas vyloučení z krve dva až čtyři dny, poločas
vyloučení v druhé fázi je již 15 - 40 dní. Zbytek rtuti se akumuluje
v orgánech. Rtuť,
která se dostane do ledvin, mozku, štítné žlázy či hypofýzy, má však poločas vyloučení až
několik let (WHO 1991).
Toxicita anorganické a organické formy rtuti je dobře dokumentována. V
souvislosti

s expozicí rtuti byly v experimentu popsány glomerulopatie (Sapin a

kol. 1977, Pelletier a kol. 1987) a autoimunitní onemocnění (Pelletier a kol. 1988, Ross
a kol. 1996). Publikovány byly též asociace mezi nežádoucí reakcí na kovy a přítomností
autoprotilátek (Frank a Bieger 1997).

Z hlediska rozboru expozice organismu rtuti a

jejím následkům byla popsána zdravotní rizika při použití dentálního amalgámu ve
stomatologii (Pleva 1994, Berglund 1995, Broukal a kol. 1998). Těžké kovy obsažené v
amalgámu jsou pokládány za jeden z toxických faktorů, odpovědný

za alergické

reakce typu atopického ekzému (Ionescu 1995). U mírné formy intoxikace rtutí

po

profesní expozici byly popsány příznaky postižení centrální nervové soustavy jako třes,
podrážděnost, únava a poruchy paměti (Roels a kol. 1985, Fawer a kol. 1983).
Alergické reakce na rtuť a některé další kovy jsou popisovány většinou jako reakce
IV.typu. Alergická reakce I.typu na rtuť je velmi vzácná. Byla popsána ojediněle jak po
zhotovení amalgámové výplně (Véron a kol. 1986), tak po parenterální aplikaci vakcíny
obsahující rtuť
ve svém stabilizátoru (Bolewska 1986). Reakce IV.typu představuje
oddálený typ přecitlivělosti
s aktivací metalospecifických CD4+ T-lymfocytů, které
rozeznávají kovy modifikovanou vazbu peptidových molekul hlavního histokompatibilitního
systému (Sinigaglia 1994). Projevem alergické reakce IV.typu je například exém na tváři,
krku či ve flexních rýhách končetin několik hodin po kontaktu s alergenem. Tato reakce po
deseti až čtrnácti dnech odezní. Syndrom chemické přecitlivělosti způsobený nízkou expozicí
široké škále chemických látek v prostředí byl poprvé publikován v roce 1962 (Cullen 1962) a
klinicky představuje neurologické, endokrinní, metabolické a imunologické symptomy:
bolesti hlavy, dráždění očí, emocionální podrážděnost, krátkodobé výpadky paměti a
emocionální poruchy (Levin a Byers 1992).
Výbor WHO v roce 1991 pro anorganickou rtuť doporučil dva hlavní směry pro další
výzkum, a to neuropsychogenní změny u profesně exponovaných osob a studium role
rtuti v navození nežádoucích imunitních reakcí (WHO 1991).

Kovy a systémová onemocnění
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V souvislosti s působením některých těžkých kovů (rtuť, nikl, chróm, kobalt, paladium,
zlato) byly popsány různé choroby: kontaktní alergie, kožní exantémy, ledvinná dysfunkce,
pneumokoniosa, kontaktní stomatitida či parodontitida, ústní lichen planus či vznik rezistence
na antibiotika (Hensten-Pettensen 1992, Pang a Freeman 1995, Larsson a Warfvinge 1995,
Al-Waheidi 1995, Ulukapi 1995, Selden a kol. 1995, Bruce a Hall 1995, Eti a kol. 1995,
Lorscheider a kol. 1995, Smart a kol. 1995, Helm a kol.1996) nebo neplodnost u mužů (Hanf
a kol. 1996, Podzimek a kol. 2005).

Kovy a profesně exponované osoby, možnosti demobilizace rtuti z
organismu
V rámci výzkumu účinnosti chelátotvorných látek pro mobilizaci rtuti u profesně
exponovaných osob bylo zjištěno, že po chronické expozici parám rtuti představují ledviny 90 %
celotělového depa a pokles obsahu rtuti v ledvinách po mobilizaci se blíží poklesu celotělového
depa rtuti. Vypočtené hodnoty koncentrace rtuti v ledvinách u dělníků elektrolytické výroby
chloru (36 μg/g) korelovaly s in vivo měřeným obsahem rtuti v ledvinách nákladnou metodou Xray fluorescence. U skupiny profesionálně exponovaných osob bylo provedeno komplexní interní
a neurologické vyšetření a byly hledány vztahy mezi výsledky těchto vyšetření a množstvím rtuti
mobilizovaným z organismu. Během interního vyšetření nebyly zjištěny žádné ze specifických
znaků mikromerkurialismu, ale při neurologickém vyšetření byly zjištěny nestandardní zrakové
evokované potenciály. Po podání mobilizační látky bylo zjištěno desetinásobně zvýšené
vylučování rtuti močí u dělníků elektrolytické výroby chloru oproti trojnásobnému zvýšení u
kontrol (Cikrt a kol. 1997).
DMPS (2,3-dimerkaptopropan-1-sulfonát) je používán jako antidotum při otravách
těžkými kovy, především rtutí, se kterou vytváří chelátový komplex (Nerudova a kol. 2000,
Vamnes a kol. 2000, Godfrey a kol. 2003, George a kol. 2004). Po terapii DMPS došlo u pacientů
intoxikovaných rtutí k vymizení či vylepšení charakteristických symptomů intoxikace rtutí jako
například třesu, ztráty paměti, nespavosti či kovové chuti a schopnost mobilizace rtuti po podání
DMPS byla charakterizována jako vysoce efektivní (Bose-O´Reilly a kol. 2003). Z kovů
tvořících dentální slitinu amalgám byla toxicita rtuti, stříbra, cínu a mědi blokována DMPS,
pouze stopová složka amalgámu (zinek) byla blokována chelačním činidlem CaEDTA (Lobner a
Asrari 2003).

Kovy a autoimunitní thyreoiditida
Nežádoucí reakce na kovové materiály může zhoršovat zdravotní stav pacientů s
některými typy autoimunitních onemocnění. Tito pacienti reagují častěji na rtuť a nikl, ale
také na zlato

a platinu (Šterzl a kol. 1999c). V relaci k expozici rtuti byly popsány

glomerulopatie a různá autoimunitní onemocnění (Tubbs a kol. 1982, Levin a Byers
1992, Šterzl a kol. 1999c, Stejskal

a Stejskal 1999). Rtuť jako stimulační agens
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vyvolala u lymfocytů pacientů s

autoimunitním onemocněním zvýšení tvorby

antinukleárních protilátek in vitro (Bártová a kol. 2001).
Autoimunitní thyreoiditida je typické orgánové autoimunitní onemocnění, které
postihuje převážně ženské pohlaví, je prokázána vazba na HLA systém a familiární
výskyt (Klener a kol. 1999). Podkladem chronické autoimunitní thyreoiditidy je
lymfocytární

infiltrace

tyreoidální

tkáně

s přítomností

plazmatických

buněk,

zodpovědných za tvorbu protilátek namířených proti tkáni štítné žlázy. Tkáň štítné žlázy
je poté postupně destruována a dochází k hypothyreóze. Jedná se

o chronický

zánětlivý proces štítné žlázy. U pacientů s autoimunitní thyreoiditidou se vyskytují
protilátky proti tyreoidální peroxidáze a/nebo protilátky proti thyreoglobulínu (Klener a
kol. 1999).
Po podání chloridu rtuťnatého v experimentu dochází u potkanů k tvorbě
autoprotilátek proti thyreoglobulínu (Kosuda a kol. 1997). Vazba mezi těžkými kovy a
autoimunitní thyreoiditidou byla popsána u člověka již v roce 1987 (Safran a kol. 1987) a
vazba mezi expozicí rtuti

a rozvojem autoimunitních stavů u potkanů i u

člověka byla popsána později (Pleva 1994, Bigazzi 1994, Bigazzi a kol.1996, Bigazzi
1999). Stimulace imunitního systému rtutí může vyústit v tvorbu spektra autoprotilátek
(Pusey a kol. 1990), například autoprotilátek proti jaderným antigenům (Bigazzi 1999) a
je rizikových faktorem pro rozvoj chronické únavy

a autoimunitních

onemocnění (Šterzl a kol. 1999c). Na patogenezi autoimunitních onemocnění
vyvolaných rtutí se podílejí autoreaktivní T buňky (Pelletier a kol. 1988) a rozvoj
onemocnění

do jisté míry závisí na genetických faktorech (Pleva 1994, Bigazzi 1999).

Kovy a implantáty
Implantáty jsou v medicíně již značně rozšířeny a nalézají široké uplatnění
především jako ortopedické a dentální implantáty. S rozsahem jejich uplatnění souvisí
vývoj stále nových materiálů a snaha o jejich co nejvyšší biokompatibilitu a dokonalé
mechanické vlastnosti. Nejdéle používány jsou implantáty z chirurgické nerezavějící
oceli, různé slitiny na bázi chrómu a kobaltu, v posledních desetiletích se používají
implantáty titanové a nejnověji zirkoniové implantáty.
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V současnosti jsou nejvíce používány dentální implantáty titanové, které mají
velmi dobrý poměr ceny a svých vlastností v porovnání s vysoce drahými zirkoniovými
implantáty. Přestože

u většiny titanových implantátů dojde k dobrému vhojení

implantátu, nezanedbatelná část implantátů je odhojována z ne zcela jasných příčin.
Také práce v literatuře, které se zabývají biokompatibilitou titanových implantátů

a

cytotoxicitou titanu, ukazují rozdílné výsledky. Jsou popisovány případy detekce
vysokých množství částic titanu (Lalor a kol. 1991) a pigmentací (Dupre a kol. 1985)
v okolí odhojených implantátů, ale i práce ukazující vysokou stabilitu

a

biokompabilitu titanových implantátů (Kanematu a kol. 1990, Wever a kol. 1997).
Rizikovými faktory v dentální implantologii se zabývá monografie (Renouard a
Rangert 1999). Cytotoxická aktivita titanu je některými pracemi potvrzena (Vaněk a kol.
1990, Berstein a kol. 1992, Bumgardner a Johansson 1996, Afaq a kol. 1998, Prigent a
kol. 1998, Kim a kol. 1999, Sjogren a kol. 2000, Kumazawa a kol. 2002, Zhao a kol.
2005), v jiných pracích se nepodařila potvrdit (Hanawa a kol. 1992, Ryhanen a kol.
1997, Assad a kol. 2002). Intratracheální expozice oxidu titaničitému může vyvolat
zánětlivou odpověď (Gurr a kol. 2005). Proliferace T buněk se působením titanu
významně snižuje a může se podílet na zvýšeném riziku infekce u pacientů s titanovými
implantáty (Wang a kol. 1996).
Dlouhodobá expozice titanovému implantátu může snížit populaci funkčních
osteoprogenitorových buněk a může se podílet na snížené kvalitě kosti přiléhající
k implantátu

a tím k jeho odhojení (Wang a kol. 2003).

Orální galvanismus
Výskyt orálního galvanismu bývá pro svoji mnohotnou a velmi různorodou
symptomatologii zdrojem značných obtíží nejen pro pacienta, ale i pro ošetřujícího lékaře.
Neobvyklost a intenzita pociťovaných obtíží a negativní nebo velmi diskrétní necharakteristický
objektivní nález
při běžném klinickém vyšetření vyvolává často diagnostické i
terapeutické rozpaky.
Po sanaci chrupu jsou použité dentální materiály v dlouhodobém intimním kontaktu
jak s tvrdými, tak měkkými tkáněmi dutiny ústní. Díky značnému funkčnímu zatížení
ve specifickém prostředí dutiny ústní podléhají všechny slitiny více či méně mechanickým
a elektrochemickým změnám. Ty mohou mít vliv na vznik ústního dyskomfortu. Klinická
manifestace účinků galvanických proudů, které mohou vznikat při použití různých dentálních
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slitin při sanaci chrupu u jednoho pacienta, se tak může pro svoji obtížnou diagnostikovatelnost
stát „crus medicorum“. Intenzitu galvanického jevu určuje rozdíl elektrodových potenciálů
mezi příčinnými kovy (Gjerdet 1980, Bergman a kol.1982).
Tento jev je též ovlivněn tvorbou a účinností pasivační vrstvy vznikající na rozhraní kovu
a elektrolytu (Syrjanen a kol. 1984, Drápal 2003), která je zároveň mastikační činností
abradována (Procházková a kol. 2004a).
Přítomnost různých kovových systémů v dutině ústní tak může ovlivnit vznik a
projevy elektrochemické koroze, kdy kovové materiály působí jako elektrody a tekutiny
vyskytující se

v dutině ústní (slina, sulkulární tekutina, tekutiny z potravy) jako

elektrolyt (Holland 1980, Arvidson and Johansson 1985, Yontchev a kol. 1989).
Elektrody pod napětím mají tendenci svůj potenciál vyrovnat. To se ve vodivém prostředí
dutiny ústní děje průtokem proudu od jedné elektrody k druhé (Sutow a kol. 2004). Zároveň
napětí v závislosti na stáří elektrod (kovových slitin v ústech) mírně vzrůstá (Muller a kol. 1990).
Následkem toho se mohou v dutině ústní vyskytnout ulcerozní záněty sliznice a jazyka,
parestezie, glossodynie, stomatodynie, hyperemie zubní dřeně, neuralgie apod. Průchod proudu
se může manifestovat i změnami morfologickými.
Elektrický potenciál má vliv na elektrochemickou korozi, při níž dochází k přesunu
kovových iontů. Jedná se tak o přesun hmotných částic, při němž dochází ke změnám povrchu
elektrod (Wataha 2002). Uvolňování kovových iontů z použitých dentálních slitin je ovlivněno
nejen jejich složením, ale také způsobem a kvalitou jejich zpracování (Bergman a kol. 1978,
Nilner a kol. 1982a, Johansson 1986, Wataha 2000, Walker a kol. 2003).
Tak se při použití jakéhokoli materiálu, i přes jeho deklarovanou biokompatibilitu,
mohou vyskytnout nežádoucí účinky jednotlivých součástí slitin na organizmus (Rothaut 1996,
Wataha 2000). Kromě toho se elektrický potenciál i proud mohou časem měnit. Záleží to na
pasivaci povrchu náhrad, kdy na náhradě vznikne povrchová inertní vrstva, která kov izoluje a
brání tak výměně iontů s elektrolytem, což je podmínkou protékání proudů (Watson and Walcott
1976, Walker a kol. 2003, Drápal 2003). Abrazí je tato vrstva aktivně porušována. Abrazi ani
korozi nelze zabránit, lze je však volbou vhodných materiálů a striktním dodržováním
technologií omezit na minimum (Wataha 2002).
Uvedenými mechanismy dochází nejenom k rozrušování dentálních slitin a tím k
ovlivnění vzhledu a trvanlivosti sanace, ale i k zátěži organismu uvolněnými kovovými
elementy

z použitých materiálů.

K objektivizaci galvanické problematiky lze použít buď detekci obsahu kovových
elementů

ve slinách nebo měření galvanických napětí a proudů přístrojem (Nilner a

kol. 1982b, Wataha 2002, Sutow a kol. 2004).
Oba tyto postupy mají své zastánce i odpůrce (Lygre 1999, Ganss a kol. 2000,
Wataha 2002, Wirtz 1995, Drápal 2003). Vzhledem k tomu by hlubší interdisciplinární
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výzkum s přesným definováním podmínek měření, parametrů přístroje a jednotné
interpretace byl nanejvýš přínosný.
Kovy obsažené v dentálních slitinách nejsou v používaných množstvích
fyziologickou součástí organizmu. Proto se mohou po aplikaci dentálních slitin do
dutiny ústní u citlivých jedinců objevit nežádoucí vedlejší účinky (Hampf a kol. 1987,
Procházková a kol. 2004b).
Obtíže mohou být fyzikálního i biologického rázu. Při interakci kovové náhrady s
biologicky specifickým prostředím dutiny ústní
Nejedná se pouze

každá slitina více či méně koroduje.

o prostou chemickou korozi, ale v poměrně agresivním vlhkém

prostředí dutiny ústní dochází

na podkladě galvanicky podmíněných jevů i ke korozi

elektrochemické. Těmito mechanismy společně s abrazí následkem mastikační činnosti
chrupu dochází nejenom k rozrušování dentálních slitin, ale i k zátěži organismu
uvolněnými kovovými elementy z použitých materiálů. Jak galvanické jevy, tak expozice
uvolněným kovovým elementům mohou vyvolávat

u predisponovaných

jedinců subjektivně velmi nepříjemné vjemy při chudém objektivním nálezu zjištěném
současnými diagnostickými metodami používanými při rutinním vyšetření. Jak
galvanicky podmíněné proudy a napětí, tak uvolněné kovové elementy mohou mít na
organismus účinky místní a celkové (Kučerová a kol. 2002).
Napětí a proudy vzniklé na podkladě galvanismu působí na přilehlé struktury dráždivě
jako kterákoli fyzikální noxa a organismus na ně odpovídá zánětem. Elektrický proud často
vytváří na cestě mezi elektrodami několik větví v závislosti na ohmickém odporu okolních
tkání (Johansson 1986). Z toho pak vyplývá velká variabilita pocitů pacientů, u nichž se tento
problém vyskytuje. Průběh proudu, jeho intenzita, doba trvání, dráždivost organismu, práh
bolesti a další ne vždy známé faktory se pak podílejí na manifestaci klinických obtíží.
Tato skutečnost je velmi závažná pro diferenciální diagnózu, neboť ústní
dyskomfort obdobného charakteru se může poměrně často vyskytovat u jedinců s
poruchami prokrvení CNS, sníženou průchodností karotid, vysokým nebo nízkým
krevním

tlakem,

aterosklerozou,

temporomandibulárního

kloubu,

patologiemi
psychickou

krční

páteře,

stigmatizací,

postižením
onemocněním

gastrointestinální soustavy, slinných žláz či imunitního systému. Je možné se setkat s
problémy typu pálení sliznic, pálení, bolestivosti a brnění jazyka, svědění a pocitu
zvýšené citlivosti dásní, olupování, slanosti a svědění rtů,

poruch salivace,

hyperemických obtíží nebo intermitentního bolestivého nákusu u zubů s nepříliš
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hlubokými afekcemi, přecitlivělosti špičky jazyka, parestezií a podobně při obvykle
necharakteristickém objektivním nálezu (Johansson a kol. 1984, Hugoson 1986).
Průchod proudu mívá i biologickou odezvu

na buněčné úrovni, klinicky se

manifestující změnami makroskopické morfologie měkkých tkání dutiny ústní, kdy
patologický nález, vzniklý

na etiologickém podkladě relativně snadno terapeuticky

zvládnutelné noxy, imituje postižení vyskytující se u tak závažných onemocnění jako je
např. onemocnění bílé krevní složky, diabetes mellitus, leukoplakie, onkologické afekce
– vyhlazený jazyk, nehojící se aftozní léze, záněty dásní, ragády jazyka, eflorescence na
tvářové sliznici (Syrjanen a kol. 1985). Někteří pacienti si stěžují na intenzivní pocity
kovové chuti, hořka, suchosti nebo naopak zvýšené salivace. Potíž spočívá i v tom, že
tyto obtíže jsou intenzivněji vnímány pacienty již jiným způsobem „handicapovanými“
(klimakterium, senium, virózy, stres, neurózy). U těchto pacientů lze uvažovat o poklesu
regeneračních schopností, poklesu odolnosti tkání k chronicky dráždivým vlivům,
sníženém prahu bolesti (Hampf a kol. 1987). Napětí i protékající proud jsou objektivně
měřitelné i relativně snadno odstranitelné výměnou příčinných prací nejlépe za
nekovové.
Kovové elementy se mohou ukládat do měkkých i tvrdých tkání dutiny ústní, čímž může
dojít k zabarvení povrchu jiných prací z dentálních slitin (Venclíková a kol. 2001, Joska a kol.
2002).
Dochází též k následnému rozrušování povrchu prací z dentálních slitin, na čemž se
kromě abraze podílí i koroze elektrochemická (Wataha 2002). Následkem místního toxického
působení (Syrjanen a kol. 1985, Bumgardner a Johansson 1996) kovových iontů pronikajících do
přilehlých tkání dochází k rozvoji zánětu, aktivaci imunokompetentních buněk, vytváření
zánětlivých faktorů, ke zhoršenému odplavování metabolických produktů a tím k prohloubení
zánětu. Bez odstranění příčinné noxy a účinné terapie se zánět stává chronickým. V jeho průběhu
hraje významnou úlohu specifická buněčná reakce představovaná T lymfocyty (Bártová a kol.
2003). Zdá se, že naopak důležitou ochrannou roli proti vzniku galvanických jevů hraje slina,
zvláště mají-li její molekuly vyšší molekulární váhu (Johansson 1986).
Některé kovy (rtuť, nikl) se v ionizované formě snadno vážou na tělní bílkoviny a jako
hapteny pak aktivují imunitní systém (Stejskal 1997). Ionty rtuti zvyšují citlivost na ostatní kovy
(Šterzl

a kol. 1999c) .
Diagnostika, terapie a prevence výskytu galvanických proudů jsou v literatuře

zmiňovány buď jako kasuistiky nebo práce in vitro zabývající se vzájemným vztahem
potenciálů různých slitin (Holland 1980, Axel a kol. 1983, Johansson a kol. 1984,
Arvidson a Johansson 1985, Hugoson 1986, Johansson 1986, Sutow a kol. 2004).
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Reálné podmínky koroze v kapalném prostředí dutiny ústní se však od zkoušek in vitro
liší. V ústech jsou navíc přítomny slinné enzymy

a proteoglykany,

bakterie a produkty jejich metabolizmu. Vysoce individuální, v čase
závislosti na stavu organizmu proměnná reakce každého jedince též

av
uvažována

nebývá. Kovové částice, uvolněné do slin jak abrazí, tak na podkladě koroze, mohou
pacienta poškozovat

přenosem elektrického náboje, t.j. vznikem a působením

galvanických proudů a u některých jedinců s výše uvedeným nálezem nelze vyloučit ani
místní nebo celkovou imunitní reakci (Procházková a kol. 2004a).
Prevence galvanismu spočívá ve striktně dodržované technologii při zpracování
dentálních slitin jak v laboratoři, tak v ordinaci a použití jejich minimálního množství a
kombinací. Velmi důležitými se jeví dokonalá artikulace a pečlivé vyleštění všech
kovových prací (Wataha 2002).
Tkáně ústní dutiny bývají dlouhodobě vystaveny působení kovových elementů,
které se sice

v malých koncentracích, ale zato dlouhodobě uvolňují následkem

elektrochemické koroze nebo abraze z jakýchkoli náhrad obsahujících kovy. Sanace
kovovými slitinami množství kovových elementů ve slině významně zvyšuje (Lygre a kol.
1999) .
Galvanické proudy vznikají, nesou-li kovové elementy uvolněné do slin elektrický
náboj, vzniklý na základě rozdílných potenciálů. Z toho důvodu nelze ze slin prokázat
přítomnost galvanických jevů. Ty lze objektivizovat pouze měřením. Zvýšené množství
aktivovaných kovových částic zvyšuje riziko intolerance kovů v organismu (Procházková
a kol. 2004a).
Vznik patologicky působících galvanických jevů je ovlivněn nejen složením a
kombinací různých dentálních slitin, ale nezanedbatelný vliv na výše popsané děje má i
kvalita zpracování použitých materiálů (Satana a kol. 2002).
Pokud se nejedná o jedince s galvanickou problematikou nebo se sníženou
tolerancí

k použitým kovům, jsou pacienti bez obtíží i u rozsáhlé sanace z

různých druhů kovových slitin.
Hodnota intenzity galvanického proudu a napětí, kterou by bylo možné pokládat
za patologickou, je dosud diskutována a pohybuje se v rozmezí tři až deset mikroampér
a 80 - 200 milivoltů (Šimsa 1957, Škach a kol. 1963, Kobayashi 1989).
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Diagnostika intolerance kovů
Hledání možnosti jak hodnotit vliv potenciálně toxických látek na imunitní systém,
případně predikovat vznik alergie na kovové dentální materiály u exponovaných jedinců,
je velmi důležitou medicínskou otázkou a má i praktický dopad.
Možnosti diagnostiky nesnášenlivosti kovů jsou omezené.
Kožní testy jsou diagnostickým postupem, verifikujícím alergie na kovy, který je v ČR
jako jediný uznáván zdravotními pojišťovnami jako průkazný. Jsou jednoduché, rychlé a levné,
ale mají i některé nevýhody: negativní kožní reakce nemusí mít úplnou vypovídací hodnotu,
protože kůže nemusí být nutně ve všech případech efektorovým orgánem, který je na určitý kov
citlivý (Eedy a kol. 1990), pozitivní kožní reakce může být vyvolána neimunologickými
mechanismy, protože testované kovy mají vysoký dráždící potenciál. Pozitivita kožního testu na
daný alergen je přítomna u deseti až dvaceti procent osob, které nemají žádné alergické projevy
na testovaný alergen. Může se jednat o latentní alergii, která se může projevit v budoucnosti, či o
osoby, které alergií nikdy netrpěly, ale mají alergiky v příbuzenstvu. Z neznámých důvodů může
vzniknout
i u alergika falešně negativní reakce v kožním testu. Pro nízkou reaktivitu není
vhodné provádět kožní testy dětem. Kožní testy mají také své kontraindikace: ekzém, dermatózy,
přítomnost akutního infekčního onemocnění, akutní astmatické potíže, gravidita, léčba
betablokátory atd. Výsledek kožního testu může být ovlivněn také u pacientů s nádorovým
onemocněním nebo
u pacientů léčených hemodialýzou (Panzner 1994).
Pro hodnocení nesnášenlivosti kovů byl ve Švédsku vyvinut test na bazi testu
blastické transformace - metoda MELISA® - Memory Lymphocyte Immuno-Stimulation
Assay (Stejskal

a kol. 1994, Stejskal a kol. 1996). Metoda je založena na principu

proliferace lymfocytů periferní krve in vitro v přítomnosti antigenu, kterým jsou ionty
kovů. Monocyty jsou z frakce lymfocytů odstraněny a lymfocyty izolované z krve jsou
kultivovány v přítomnosti antigenu s cílem detekovat paměťové buňky pro specifický
antigen. Tento specifický antigen stimuluje buňky k dělení, které je měřeno. Jako
antigeny jsou použity kovy ve formě anorganických a organických sloučenin.
Metoda MELISA® byla patentována ve Švédsku profesorkou Věrou Stejskal
(Stejskal a kol. 1994, Stejskal a kol. 1996) a byla validována nezávislou laboratoří
(Valentine-Thon a Schiwara 2003).

Charakteristika sledovaných imunologických markerů ve slinách
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Albumin je protein krevní plazmy, který je produkován v játrech. Jeho hlavní funkce je
transportní, ale účastní se také zánětlivé reakce.
Imunoglobulíny IgA reprezentují 15 až 20 % imunoglobulínů v krvi, přestože dochází k
jejich primární sekreci přes sliznice do žaludku a střev. Jsou přítomny také v mateřském mléce,
slzách a slině. Tyto protilátky pomáhají v obraně organismu proti patogenům na povrchu těla,
a také proti polknutým či vdechnutým patogenům. IgA existují ve dvou formách, IgA1 (90 %)
a IgA2 (10 %), které se liší svou strukturou. Struktura IgA1 je shodná s ostatními proteiny, oproti
tomu těžké a lehké řetězce IgA2 nejsou spojeny disulfidickou vazbou, ale nekovalentní vazbou.
Přestože je IgA2 v séru méně, je považován za hlavní sekreční protilátku.
Sekreční IgA (sIgA) je v ústní dutině produkováno lymfocyty, které se vyskytují
ve vmezeřeném vazivu slinných žláz. Imunoglobulíny přecházejí do sliny a jsou rezistentní proti
natrávení enzymy obsaženými ve slině. Podílí se na obranných imunitních dějích v dutině ústní.
Lysozym je enzym ze třídy hydroláz podtřídy glykosidáz. Vyskytuje se v krevní plazmě,
v mateřském mléce, ve vaječném bílku, ve slinách, slzách a v nosním hlenu. Specificky štěpí
některé glykosidové vazby v proteoglykanech buněčných stěn bakterií a chrání tak organismus
před bakteriální infekcí. V ústní dutině je významným působkem slin, který se účastní
imunologické obrany organismu.
β-2-mikroglobulín je základní jednotkou β řetězce molekuly HLA I. třídy. β-2mikroglobulín není zakotven v cytoplazmatické membráně a je shodný svým složením pro
všechny molekuly HLA. Svou strukturou je podoben molekulám imunoglobulínů a je do rodiny
imunoglobulínů zařazován.
C-reaktivní protein (CRP) je hlavní bílkovinou akutní fáze, jejíž koncentrace rychle a
výrazně vzrůstá v průběhu zánětu. CRP je typickým představitelem solubilního receptoru pro s
patogenem asociované molekulové vzory přirozené imunity. Identifikuje patogenní
mikroorganismy, a také vlastní poškozené buňky a zprostředkuje jejich eliminaci prostřednictvím
systému komplementu
a fagocytujících buněk.
HSP 60 je proteinem tepelného šoku, uplatňuje se při tvorbě proteinů jako ochranné
prostředí. Jeho hladiny se zvyšují při tepelném šoku a jiných formách stresu.
HSP 70 je také proteinem tepelného šoku, ochraňuje proteiny po opuštění
ribozómů. Jeho hladiny se zvyšují i při jiných formách stresu (Hořejší a Bartůňková
2002, Krejsek a Kopecký 2004).

„Background“ experimentální části studie
Působením galvanických proudů a napětí se mohou v dutině ústní vyskytnout
pocity ústního dyskomfortu (parestezie, glossodynie, stomatodynie, hyperemie zubní
dřeně, neuralgie apod.) nebo zánětlivé změny na sliznici a jazyku. Neexistence prací
zabývajících se změnami

na buněčné úrovni nás přesvědčila o vhodnosti
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zabývat se tímto problémem. Proliferace lymfocytů může být ovlivněna mnoha
chemickými a fyzikálními vlivy. Patologické hodnoty proudů a napětí v dutině ústní by
mohly být z tohoto hlediska významné.
Pro zjištění ovlivnění buněk je nejvýznamnější sledovat změnu proliferační aktivity
lymfocytů

a změnu exprese povrchových molekul CD 3, CD 19, CD 11a/18, CD 95 a

CD 69.
Při proliferační reakci jsou aktivovány T lymfocyty. Aktivace malého počtu těchto
buněk má za následek tvorbu a sekreci lymfokínů, jejichž účinkem dochází k proliferaci
specificky reagujících buněk. Zastoupením znaku CD 3 je možné sledovat ovlivnění T
lymfocytů, pomocí znaku CD 19 ovlivnění B lymfocytů, ovlivnění exprese adhesivních
molekul pomocí znaku CD 11a/18, ovlivnění apoptózy buněk pomocí znaku CD 95 a
ovlivnění aktivace T lymfocytů znakem CD 69 (Hořejší

a Bartůňková 2002) .

Předkládanou disertační práci jsem vypracoval na Oddělení pro ústní biologii
Výzkumného ústavu stomatologického v Praze. Zcela samostatně jsem prováděl
veškerá imunologická vyšetření, experimentální část studie a zpracovával získaná data.
Výběr pacientů byl zajištěn doc. MUDr. Jarmilou Procházkovou, CSc., doc. MUDr.
Ivanem Šterzlem, CSc., Mgr. Janou Nerudovou, CSc. a Mgr. Zdenou Čábelkovou.
Veškeré vyšetření dutiny ústní a výměna amalgámových výplní byla provedena doc.
MUDr.

Jarmilou Procházkovou, CSc. Ing.

Karel Hána sestrojil

zařízení

pro

experimentální část studie, Mgr. Jana Nerudová, CSc. a Mgr. Zdena Čábelková
stanovily koncentraci rtuti v moči a vypočetli depo rtuti v ledvinách pacientů.

Prom.

matem. Lubor Mrklas statisticky zpracoval dosažené výsledky.
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CÍL PRÁCE
Cílem předkládané disertační práce bylo:
- prokázat či vyvrátit možnou vazbu mezi působením kovů a autoimunitní thyreoiditidou,
orálním galvanismem a odhojováním titanových implantátů nejasné etiologie
- srovnat metodou MELISA® reakci na kovy u pacientů s autoimunitní thyreoiditidou
a u pracovníků ovlivněných profesní expozicí kovům v porovnání s kontrolní skupinou
- srovnat metodou MELISA® reakci na kovy u pacientů s ústním dyskomfortem a
odhojenými titanovými implantáty
- upřesnit imunitní mechanismy ovlivňující reakci organismu na rtuť a další kovy
5. studiem mobilizace rtuti močí u skupiny profesně exponovaných pracovníků a u
pacientů

s autoimunitní thyreoiditidou

6. studiem výsledků testu MELISA® před výměnou a po výměně amalgámových
výplní

za nekovové u pacientů s intolerancí rtuti ve skupině pacientů

s autoimunitní thyreoiditidou a ve skupině pacientů s ústním dyskomfortem
7. studiem mobilizace rtuti močí před výměnou a po výměně amalgámových výplní
za nekovové u pacientů s intolerancí rtuti ve skupině pacientů s autoimunitní
thyreoiditidou
8. studiem hladin imunologických markerů slizniční imunity ve slinách pacientů
s ústním dyskomfortem
-

upřesnit do jaké míry a jakým způsobem se mohou uplatňovat kompenzační mechanismy
jak metabolické ve smyslu lepší schopnosti detoxikace organismu, tak imunologické
ve smyslu změn v imunitní reakci organismu porovnáním výsledků jednotlivých
vyšetřených skupin pacientů, pracovníků profesně exponovaných rtuti a kontrolních osob.
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MATERIÁL A METODIKA
Materiál
Vyšetřované soubory osob

Soubor profesních pracovníků
Dvacet pět pracovníků galvanovny v Ústí nad Labem tvořilo soubor profesionálně
zatížených osob, který vznikl ve spolupráci s Klinikou pracovního lékařství SZÚ. Jednalo
se o 24 muže

a jednu ženu ve věku 41 +/- 8 let. Pracovníci pracují v provozu

elektrolytické výroby chloru

a jsou vystaveni vlivu par kovové rtuti a dále platině a

stříbru - kovům, které jsou součástí katalyzátorů. Tyto osoby byly v době vyšetření v
profesním kontaktu s kovy minimálně pět let. Všichni probandi měli v ústech provedenou
běžnou sanaci chrupu za použití dentálního amalgámu, případně dalších dentálních
slitin, žádná z vyšetřovaných osob neměla zdravý chrup bez výplní ani bezzubé čelisti.

Soubor pacientů s autoimunitní thyreoiditidou
Soubor byl tvořen 51 pacientem (49 žen a dva muži) ve věku 48,8 ± 6,9 let
s autoimunitní thyreoiditidou. V dutině ústní pacientů opět převládala běžná sanace
chrupu amalgámovými výplněmi a fixními či snímacími protetickými náhradami z
dentálních slitin. Nikdo

z vyšetřovaných osob neměl zdravý chrup bez

výplní ani bezzubé čelisti či rozsáhlejší ztráty zubů. Pacientům, u kterých byla testem
MELISA® prokázána intolerance rtuti, byla nabídnuta výměna amalgámových výplní za
nekovové. Výměnu se rozhodlo podstoupit 12 pacientů (deset žen a dva muži). Chelační
terapie pomocí DMPS pro zjištění vylučování rtuti močí a výpočet celotělového depa rtuti
byla provedena před a po výměně amalgámových výplní. Nejméně půl roku po výměně
byl u těchto pacientů proveden kontrolní test MELISA® a byl zjišťován subjektivní pocit
zdravotního stavu pacientů. Kontrolní skupinu tvořilo 21 zdravých osob, které se svým
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typem sanace dutiny ústní výrazně neodlišovaly od skupiny pacientů s autoimunitní
thyreoitidou.

Soubor pacientů s ústním dyskomfortem
Třista třicet šest pacientů bylo k vyšetření indikováno pro suspektní “galvanické
problémy“ (místní: pálení jazyka, pálení a olupování rtů a sliznice dutiny ústní, pocit kysela,
hořka, slana, kovová příchuť v ústech, zabarvování protetických prací, metalické pigmentace
gingivy, zánětlivé eflorescence na sliznici související s dentálním ošetřením; celkové:
chronická únava až malátnost, kožní vyrážky, poruchy zažívání, bolesti hlavy, kloubů,
poruchy dechu event. srdečního rytmu) nebo „ústní dyskomfort nejasného původu“ jak
obvodními stomatology, tak lékaři všeobecnými, kožními či psychiatry. Pacienti byli
doporučováni z celého území České republiky.
Naměření patologických hodnot galvanických proudů bylo vodítkem pro rozdělení pacientů
s ústním dyskomfortem na dvě skupiny. Galvanické proudy pět až padesát μA jsme naměřili u
159 pacientů, 34 mužů a 125 žen (průměrný věk 53,5 roku). Tyto vyšetřené osoby tvořily
skupinu 1. Patnáct žen se později podrobilo odstranění elektroaktivních prací z úst.
Zbývajících 177 pacientů s ústním dyskomfortem a kovovou sanací chrupu, u kterých nebyly
naměřeny patologické hodnoty galvanických jevů, tvořilo skupinu 2, 37 mužů a 140 žen
průměrného věku 52,5 roku.

Kontrolní skupiny k pacientům s ústním dyskomfortem
Skupinu 3 tvořili pacienti základny VÚS, kteří měli kovovou sanaci v dutině ústní
srovnatelnou se skupinou 1 a 2, opakovaně neměli v dutině ústní naměřeny ani patologické
hodnoty galvanických jevů, ani netrpěli pocity ústního dyskomfortu. Jednalo se o 40 pacientů
průměrného věku 49,5 roku, osm mužů a 32 ženy.
Dvacet jedna zdravých dobrovolníků s intaktním chrupem (též sledováni v rámci
preventivních prohlídek klinickou základnou VÚS) a bez subjektivních obtíží v dutině ústní
tvořilo standardní kontrolní skupinu – Skupinu 4 (12 mužů a devět žen, průměrný věk 32,5
roku).

Soubory pacientů s odhojenými titanovými implantáty
Soubor tvořilo 17 osob (osm žen a devět mužů ve věku 47,9 ± 11,4 let), u kterých došlo
k odhojení dentálních titanových implantátů z nejasných příčin.
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Kontrolní skupina pro profesně exponované a pacienty s odhojenými
titanovými implantáty

Soubor osob kontrolní skupiny byl tvořen 17 zdravými dobrovolníky, 11 ženami a
šesti muži, ve věku 44,2 ± 8,6 let. Nikdo z kontrolních osob neužíval pravidelně léky,
neléčil se s žádnou chronickou chorobou, žádná žena nebyla v době vyšetření gravidní.
V dutině ústní převládala běžná sanace amalgámem a dentálními slitinami, nikdo
z kontrolní skupiny neměl zaveden titanový implantát. Nikdo z vyšetřovaných osob
neměl zdravý chrup bez výplní ani bezzubé čelisti či rozsáhlejší ztráty zubů. V celkovém
hodnocení sanace se tato skupina nelišila

od ostatních skupin.

V souhlasu s Helsinskými dohodami byl od všech vyšetřovaných osob získán písemný
souhlas s účastí ve studii, s vyšetřením a s odběrem materiálu k imunologickým vyšetřením.

Sběr anamnestických dat

Se všemi vyšetřvanými osobami byl vyplněn anamnestický dotazník (Obr. 1), cíleně
zaměřený na expozici kovům. Po vyhodnocení dotazníku byly vybrány kovy, které byly později
testovány testem MELISA®. Zpracováním dotazníku bylo dále vybráno osm základních
anamnestických kategorií, podle nichž byly dotazníky vyhodnoceny. Jednalo se o tyto kategorie:
sanace chrupu amalgámem, sanace chrupu ostatními kovovými slitinami, expozice kovům před
vyšetřením, kouření, zhoršené životní prostředí, alergie, autoimunitní onemocnění a žvýkání.
Hodnocení bylo provedeno percentuálně.

DOTAZNÍK K METODĚ MELISA®
Budete testován(a) metodou MELISA® na citlivost na kovy. Abychom byli schopni
správně vyhodnotit výsledky tohoto testu, žádáme vás o vyplnění tohoto dotazníku
pokud možno co nejpřesněji. Pokud by prostor na psaní nestačil, použijte čistý list
papíru.
Vámi uvedené informace v tomto dotazníku jsou chráněné lékařským tajemstvím.
Pojišťovna:....................................................Datum:.....................................
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Jméno a příjmení: ............................................Rodné číslo: ........................
Kontaktní adresa: .........................................................................................
Telefon:...............................................................
Vaše současné zaměstnání (doba trvání).......................................................
Vaše minulé zaměstnání (doba trvání)...........................................................
Přicházíte do styku s kovy doma nebo v zaměstnání?
ANO
NE
Pokud ano za jakých okolností a s kterými kovy vč. let expozice?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
........
Je někdo ve vaší rodině ve styku s kovy profesně?
ANO
NE
Kdo a o jakou profesi se jedná?...................................................................
Kouříte?
ANO
NE
Pokud ano kolik cigaret denně?.................................Od kdy?....................
Kouřil(a) jste dříve?
ANO
NE
Pokud ano kolik cigaret denně?..................Od kdy a jak dlouho?...............
Jste doma nebo v zaměstnání v kuřáckém prostředí?

ANO

NE

Máte diagnostikováno nějaké onemocnění?
ANO
NE
Jaké.......................................................
Od kdy.....................................................................
Příznaky........................................................................................................
Jméno a adresa vašeho lékaře .............................................……………………
......................................................................................................................
Dřívější, či současná léčba (od kdy, doba, čím, specifikujte léčiva vč.
homeopatik).........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...........................
Užíváte pravidelně vitamínové preparáty? Jaké?..............................…………
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.................................................
Pokud pozorujete vedlejší účinky u kterýchkoli z výše uvedených preparátů,
popište.................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...........................
Dostal(a) jste někdy gamaglobulin či jiné vakcíny jako prevenci či léčbu?
ANO
NE
Pokud ano jaké............................................................................................
Pokud jste žena:
Pokud jste Rh- ,dostala jste po porodu anti-D-globulin?
ANO
Pokud ano, udejte rok aplikace...............................................................

NE

Pokud jste žena:
Máte zavedené IU tělísko?
ANO
NE
Měla jste někdy zavedené IU tělísko?
ANO
NE
Pokud ano, pozorovala jste v době, kdy bylo IU tělísko zavedeno nějaké zdravotní
potíže?
ANO
NE
O jaké potíže se jednalo?.....................................………………… ....................
Máte v těle voperován nějaký implantát (umělý kloub, hřeby a dlahy
u zlomenin, kardiostimulátor, silikonový prsní implantát, jiný implantát)?
NE
Pokud ano specifikujte jaký a od kdy? .............................................………...

ANO

Používáte, nebo používal(a) jste v minulosti oční kapky?
ANO
NE
Pokud ano, jaké (vč.výrobce)..........................................................................

Používáte nebo používal(a) jste kontaktní čočky?
ANO
NE
Pokud ano, jaký roztok na kontaktní čočky jste používal(a)............................
Žvýkáte žvýkačku?
ANO
NE
Pokud ano, jakou značku a jak často..........................................................
......................................................................................................................
Máte nebo měl(a) jste nějaké tetování?
ANO
NE
Od kdy (jak dlouho)..............................Jak velké (cm2)..................................
Byl(a) jste někdy léčen(a) preparáty obsahujícími zlato?
ANO
NE
Pokud ano, specifikujte (název, výrobce)........................................................
Zaregistroval(a) jste během léčby vedlejší účinky?
ANO
NE
Pokud ano, specifikujte................................................................................
Máte perforované ušní lalůčky a nosíte náušnice?
Nosil(a) jste tento typ náušnic dříve?

ANO
ANO

NE
NE
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Pokud ano, měl(a) jste s nimi nějaké zdravotní potíže?

ANO

NE

Reagujete na některý z těchto materiálů:
Nikl.....................................
Jiné kovy...............................................
Zlato...................................
Jiné materiály........................................
Stříbro.................................
Pozorujete podráždění pokožky po kontaktu s jeansovými knoflíky, náramkovými
hodinkami, klenoty nebo jinými předměty?
ANO
NE
Pokud ano, s čím? .........................................................................................
....................................................Za jak dlouho..........................................
Byl(a) jste někdy desensibilizován(a) pylovým, prachovým extraktem, či extraktem z
včelího vosku?
ANO
NE
Pokud ano, proč, kdy a na jak dlouho...........................................................
......................................................................................................................
Byl u vás proveden někdy kožní test citlivosti?
ANO
NE
Jméno lékaře............................................................................................................
Oddělení, adresa...........................................................................................................
Výsledek testu..............................................................................................................
Pozoroval(a) jste nějaké změny svého zdravotního stavu v souvislosti s kožními testy?
ANO
NE
Pokud ano, jaké............................................................................................
......................................................................................................................

Máte alergii na kosmetiku?
ANO
NE
Pokud ano, na jaké produkty - specifikujte včetně výrobce.............................
.............................................................................................................................................
...............................................................................................
Jste alergický(á) na penicilin, či jiná léčiva?
ANO
NE
Máte potravinovou alergii?
ANO
NE
Na jaké potraviny..........................................................................................
......................................................................................................................
Jaké jsou příznaky a kdy začaly....................................................................
......................................................................................................................
Máte ještě jiný typ alergie?
ANO
NE
Jaký..............................................................................................................
Žijete, či žil(a) jste v blízkosti továrny, krematoria, dálnice nebo letiště?
ANO
NE
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Kde..................................................... Jak dlouho...............od kdy...............
Vyskytuje se některá z těchto chorob ve vaší rodině?
Specifikujte
Kdo
Alergie..................................................
.....................................
………………………………
Autoimunní
onemocnění.....................
.....................................
………………………………
Kožní
onemocnění...............................
.....................................
………………………………
Kardiovaskulární
onemocnění............
......................................
………………………………
Diabetes............................................... ......................................
……………………………... Nádory.................................................
..................................... ……………………………….
Citlivost na elektřinu..........................
.....................................
……………………………… Chemická přecitlivělost......................
..................................... ………………………………
Psychiatrická
choroba.........................
.....................................
………………………………
Jiné...................................................... .....................................
………………………………
……......................................................................................................................
Místo pro další informace o zdravotním stavu (sled vážnějších onemocnění, úrazů,
chirurických zákroků, u matek průběh gravidit a zdraví dětí)
.............................................................................................................................................
...
.............................................................................................................................................
...
Důvod vyšetření………………………………………………………………………….
DĚKUJEME ZA VAŠÍ SPOLUPRÁCI
MUDr.Jarmila Procházková,CSc.
Výzkumný ústav stomatologický
Vinohradská 48
Praha 2
Obr.1: Anamnestický dotazník, vyplňovaný individuálně s každým vyšetřeným, upravený podle
původního dotazníku prof. Stejskal
Stav chrupu
Bylo provedeno detailní vyšetření tvrdých i měkkých tkání dutiny ústní, jehož
součástí bylo zhotovení a vyhodnocení panoramatického rentgenovém snímku dutiny
ústní. Vyšetření bylo zaměřeno jednak na identifikaci kovových dentálních prací v ústech a
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jednat na morfologické příznaky ústního dyskomfortu – zánětlivých nebo lichenoidních
změn na sliznici dutiny ústní, jazyka a na gingivě. Hodnocena byla i přítomnost metalických
pigmentací.
Hodnocení výplní, korunek a fixních mostů, kořenových výplní a inlayí se
zřetelem na kvalitu

a kvantitu použitého materiálu je uvedeno v Tab. 1 a 2. Podle

způsobu a rozsahu použití jednotlivých materiálů vzniklo tak skóre pro každý použitý
materiál a pro každého vyšetřeného. Hodnocení bylo zaměřeno na použité kovy a
propočteno jako expoziční skóre pro dentální materiály pomocí percentuálního
zastoupení těchto kovů v materiálech (Tab.1).
Výplně
jednoploškové

XXX

jednokořenová

Kořenové
inlaye
XXX

dvouploškové

fasetovaný
mezičlen
fasetová korunka

dvoukořenová

jednokořenová

2

tříkořenová

dvoukořenová

3

celoplášťová
korunka

XXX

tříkořenová

4

tříploškové
víceploškové

Korunky a mosty Kořenové výplně

Body
1

Tab.1: Bodové ohodnocení výplní a fixních protetických prací na základě kvantity
Výplně

Korunky a mosty

Kořenové výplně

Kořenové inlaye

Amalgam (A)

Aurix (Aux)

Foredent (F)

Koldan (Kld)

Kompozitní plast
(KI)
Zlatá inlay (ZI)

Aurosa (Aus)

AH 26 (AH)

Titanový čep (Tit)

Zlatoplatina (AuPt)

Aurix (Aux)

Palargen (Pal)
Wiron 99 (W)
Remanium

2000

Heranium (Her)
Tab.2: Použité materiály u výplní a protetických fixních prací pro kvalitativní hodnocení.
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Odběr biologického materiálu

Odběr krve
Každému vyšetřenému bylo odebráno 30 ml venózní krve systémem Vaccuette s
heparinem (Greiner) a 20 ml krve do zkumavek Vacuette s gelem (Greiner) na sérum.
Krev byla použita

k imunologickému vyšetření.

Odběr slin
Pro vyšetření stanovených imunologických markerů ve slinách byl u pacientů
s ústním dyskomfortem proveden odběr jednoho mililitru nestimulované sliny do PE
zkumavek a neodkladně zamražen na –18 oC. Zamražené vzorky byly dopraveny do
imunologické

laboratoře

Výzkumného

ústavu

stomatologického

k

provedení

imunologických testů. Výběr pacientů pro toto vyšetření byl proveden náhodně tak, aby
byly rovnoměrně zastoupeny všechny vyšetřované skupiny. (1.skupina

41 vzorků,

2.skupina 44 vzorků, 3.skupina 18 vzorků a 4.skupina 15 vzorků).

Odběr moči
Osobám souboru profesních pracovníků, u kterých byla zjištěna zvýšená
proliferace lymfocytů po stimulaci rtutí, byla nabídnuta mobilizace kovu pomocí
jednorázového podání preparátu Dimaval® jako terapeutického prostředku. Osoby, které
byly takto léčeny, shromažďovaly

24 hodin svou moč podle předepsaného plánu a

bezprostředně poté ji odevzdaly na analýzu.
Měření galvanických proudů a napětí

Proudy a napětí vyskytující se mezi dentálními slitinami a dásní, jazykem, rty nebo
tvářovou sliznicí a mezi slitinami navzájem jsme měřili u pacientů s ústním dyskomfortem
přístrojem Odontologik 2000 (Embitron, ČR).
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Přístroj

je

speciální

ampérmetr

a

voltmetr

upravený

pro

možnost

reprodukovatelného měření napětí a proudů v dutině ústní. Umožňuje zjistit hodnotu
stejnosměrných (ss) napětí a proudů

v dutině ústní. Sondy používané k měření jsou z

potravinářské oceli 17 241, třída přesnosti,

se kterou přístroj pracuje je pět

procent ± jeden digit, měření napětí rozsah 0 ÷ 1000 mV, vstupní odpor jeden MΩ,
rozlišení jeden mV. Pro proud pak platí, že měření ss proudu je v rozsahu

1 ÷50

μA, s rozlišením jednoho μA, měřící odpor je 2,2 KΩ. Proudy a napětí vyskytující se mezi
dentálními slitinami a dásní, jazykem, rty nebo tvářovou sliznicí a mezi slitinami navzájem
je postupně třeba změřit mezi všemi postiženými lokalitami takto: kov - dáseň, kov - kov,
kov – jazyk, nebo dle obtíží jiná měkká tkáň dutiny ústní.
Na Ústavu biomedicínckého inženýrství ČVÚT v Praze byl navržen, vyvinut a
sestaven nový přístroj na měření galvanického proudu, napětí a vnitřní kapacity článků v
dutině ústní.
Zařízení obsahuje měřící, ovládací a zobrazovací modul. Tento modul zprostředkuje
komunikaci s řidící jednotkou, umožňuje upravovat nastavené parametry, zobrazuje snímaná
data, ukládá je do souboru pro pozdější vyhodnocení a zároveň může provádět další
vyhodnocování samostatně. Záznamový modul obsahuje pokročilé algoritmy pro zpracování
dat. Další částí systému je řídící jednotka. Je plně autonomní, obsahuje mikroprocesor,
převodník a napájecí zdroj. Použitý mikroprocesor je od firmy Vyhnal C8051F330, převodník
od AnalogDevoces AD7738, 24 bit. V této konfiguraci lze snímat a vyhodnocovat se značnou
rezervou všechny měřené modality. Zařízení je napájeno LiPol baterií.
Výsledky měření galvanických proudů a napětí na obou přístrojích byly shodné.
Galvanický proud pět μA a galvanické napětí 80 mV jsme pokládali za hranici pro
patologické hodnoty na základě výsledků provedeného experimentu a literárních údajů
(Rutten 2002, Kučerová a kol. 2002, Šimsa 1955, 1957, 1964, Škach a kol. 1963, Nilner 1981,
Axell a kol. 1983, Hampf a kol. 1987, Kobayashi 1989).
Použité chemikálie a roztoky

Chemikálie a roztoky použité v testu MELISA®

tkáňová voda - deionizovaná voda pro tkáňové (buněčné) kultury (ÚMG AV Praha)
Ficoll-Paque (Sigma)
RPMI 1640 medium with 20mm hepes buffer without L-glutamine (Gibco)
RPMI 1640 medium without L-glutamine without fenol red (Gibco)
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PWM - pokeweed mitogen (Sigma)
Byl ředěn v kultivačním médiu RPMI 1640 na koncentraci 20μg/ml
glutamin (Sevac)
gentamycin, 4mg/l (Krka,Yugoslavia)
uhličitan sodný (Sevac)
Türkův roztok (Zdravotnické zásobování)
HgCl2 (Sigma)
octan fenylrtuťnatý (Sigma)
SnCl2x2H2O (Sigma)
Na3Au(S2O3)2 (Chemotechnique Diagnostics AB, Švédsko)
PdCl2 (Sigma)
Pb(NO3)2 (Sigma)
CdCl2x2H2O (Sigma)
TiO2 (Sigma)
NiCl2x6H2O (Sigma)
CrCl3x6H2O (Sigma)
CoCl2x6H2O (Sigma)
Fe2O3 (Sigma)
Al2(SO4)3 (Sigma)
CuSO4x5H2O (Sigma)
CH3COOAg (Sigma)
thiomersal (Loba Chemie, Rakousko)
NH4PtCl4x2H2O (Sigma)
CH3HgCl (Johnson Matthey, SRN)
CH3CH2HgCl (Johnson Matthey, SRN)
ZnSO4 (Sigma)
MoO3 (Sigma)
3

H – thymidin (ÚJV, Řež)

promývací médium RPMI 1640 : v potřebném množství jsme smísili obě média RPMI
1640
gentamycinu

v poměru 1:1, na 100 ml takto připraveného roztoku jsme přidali 20 μl
a roztok NaHCO3 až do výsledného lososového zabarvení
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kultivační médium RPMI 1640 : bylo připraveno z promývacího média RPMI 1640 tak,
že

na 100 ml promývacího média RPMI jsme přidali dva ml roztoku glutaminu

Promývací a kultivační média byla uchována v lednici a použita maximálně týden po přípravě.

Chemikálie a protilátky použité v metodě ELISA
destilovaná voda
NaCl (Lachema)
Na2HPO4 x 12H2O (Lachema)
NaH2PO4 x H2O (Lachema)
H2O2 - 30% roztok
H2SO4 - 2N
PBS - fosfátový fyziologický roztok: v jednom litru destilované vody jsme rozpustili: 9 g
NaCl; 1,2 g Na2HPO4 x 12H2O; 0,1 g NaH2PO4 x H2O, pH roztoku = 7,2 - 7,4
PBS + Tween - fosfátový fyziologický roztok s Tweenem: do 0,5 l PBS jsme přidali 0,5
ml Tweenu 20 (Serva)
BSA - bovine serum albumine (Sevac, Praha)
1 % BSA v PBS - 1 g BSA jsme rozpustili ve 100 ml PBS
ELISA pufr: 0,1 M fosfátový pufr
Rozpustili jsme : a/ 35,8 g Na2HPO4 x 12H2O v 500 ml destilované vody
b/13,8 g NaH2PO4 x H2O v 500 ml destilované vody
Přidáváním roztoku a/ do roztoku b/ jsme upravili pH tohoto roztoku na hodnotu 6.
OPD - orthophenylendiamin (LOBA chemicals)
E. coli GroEL ( HSP 60 ) ( StresGen Biotechnologies Corp., Kanada ) – Heat Shock
Protein 60
E. coli DnaK ( HSP 70 ) ( StresGen Biotechnologies Corp., Kanada ) – Heat Shock
Protein 70
SwAHu / IgA Px ( Ústav sér a očkovacích látek, ČR ) – prasečí imunoglobulíny proti
lidskému IgA značené peroxidázou
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Chemikálie a přístroje použité pro stanovení koncentrace rtuti v moči a ke
stanovení celotělového depa rtuti v organismu
Dimaval® (Heyl, SRN) - (R,S)-2,3-dimercaptopropan-1-sulfonová kyselina ( DMPS ),
sodná sůl;
Atomový absorpční spektrometr AMA 254

Chemikálie použité pro experimentální část studie
E.coli – Escherichia coli
Con A – konkanavalin A
Další použité chemikálie jsou uvedeny v Kapitole 3.1.6.1.

Metodika

Proliferace polyklonálně stimulovaných lymfocytů pomocí PWM

Test je založen na hodnocení proliferace paměťových buněk periferní krve in vitro
po inkubaci s roztokem lektinu z Phytolacca americana v porovnání s nestimulovanou
kontrolní buněčnou kulturou. Takto provedená proliferace slouží jako pozitivní kontrola
v testu MELISA® a je podrobně popsána níže v kapitole 3.2.2.

Metoda MELISA®
Metoda MELISA® je modifikovaný test blastické transformace lymfocytů, který byl
vyvinut

a patentován ve Švédsku pro stanovení reakce paměťových lymfocytů na

kovy (Stejskal a kol. 1994, Stejskal a kol. 1996) a validován nezávislou laboratoří
(Valentine-Thon a Schiwara 2003).

45

Jedná se o diagnostický test, který umožňuje sledovat imunitní reakci organismu
na rtuť a další kovy.
Test je založen na hodnocení proliferace paměťových buněk periferní krve in vitro
po inkubaci

s antigeny, v našem případě se solemi sledovaných kovů (Stejskal a kol.

1994, Stejskal a kol. 1996). Monocyty jsou z frakce lymfocytů odstraněny a lymfocyty
izolované z krve jsou kultivovány v přítomnosti antigenu s cílem detekovat paměťové
buňky pro specifický antigen. Tento specifický antigen stimuluje buňky k dělení, jehož
míra je hodnocena. Jako antigeny jsou použity roztoky kovů ve formě rozpuštěných
anorganických a organických sloučenin. Metoda MELISA® byla použita v modifikaci s
použitím inaktivovaného autologního sera (Procházková

a kol. 1999a,b, Bártová a kol.

2002).

Příprava roztoků kovů a jejich nanesení na kultivační destičky
Nejprve byly připraveny zásobní roztoky kovů (Stock roztoky) navážením kovů a jejich
naředěním filtrovanou tkáňovou vodou na stanovenou koncentraci. Stock roztoky byly
uchovávány v lednici při čtyřech °C a před každým vyšetřením byly naředěny na pracovní roztok
(Tab. 3).
Pro jedno stanovení byly použity dvě 48 jamkové tkáňové desky (Costar, USA), na které
byly aplikovány antigeny kovů v množství 100 μl pracovního roztoku na jamku ve dvou
koncentracích (Stejskal a kol.1994). Pro negativní kontrolu bylo naneseno 100 μl tkáňové vody a
pro positivní kontrolu byl nanesen polyklonální stimulátor PWM - mitogen z Phytolacca
americana. Každá deska měla svůj protokol s přesným označením jamek a rozmístěním antigenů
v příslušné koncentraci.

Izolace mononukleárních buněk z periferní krve
Mononukleární buňky byly separovány z krve pomocí metody izolace na FicollPaque gradientu jak popsali Tlaskalová a kol. (1985).
Dvě zkumavky s krví na sérum (20 ml) byly centrifugovány 10 minut při 600 G. Po
centrifugaci byla odebrána horní vrstva - krevní sérum - do zkumavky pro pozdější
použití.
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Krev ze tří zkumavek s heparinem (30 ml) byla zpracována za sterilních
podmínek v laminárním boxu (Heraeus), byla slita do sterilní zkumavky a doplněna
promývacím médiem RPMI do 50 ml.
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KOVOVÉ

STOCK ROZTOK

PRACOVNÍ ROZTOK

Al2 (SO4)3

1 mg/1 ml

50 μl SR + 4,5 ml TV

CH3COOAg

1 mg/1 ml

50 μl SR + 4,5 ml TV

Na3Au(S2O3)2

5 mg/1 ml

5 μl SR + 19,5 ml TV

CdCl2 x 2H2O

1,25 mg/2 ml

50 μl SR + 4,5 ml TV

CoCl2 x 6H2O

2 mg/1 ml

50 μl SR + 4,5 ml TV

CrCl3 x 6H2O

1 mg/1 ml

50 μl SR + 4,5 ml TV

CuSO4 x 5H2O

1 mg/1 ml

10 μl SR + 9,9 ml TV

Fe2O3

1 mg/1 ml

5 ml SR

HgCl2

1 mg/1 ml

50 μl SR + 4,5 ml TV

Octan fenylrtuťnatý

1 mg/10 ml

50 μl SR + 4,5 ml TV

CH3HgCl

1 mg/2 ml

10 μl SR + 9,9 ml TV

CH3CH2HgCl

1 mg/1 ml

5 μl SR + 9,95 ml TV

Thiomersal

1 mg/10 ml

50 μl SR + 4,5 ml TV

NiCl2 x 6H2O

1 mg/1 ml

1 ml SR + 4 ml TV

Pb(NO3)2

5 mg/1 ml

50 μl SR + 4,5 ml TV

PdCl2

1,25 mg/1 ml

50 μl SR + 4,5 ml TV

NH4PtCl4 x 2H2O

1 mg/2 ml

1 ml SR + 4 ml TV

SnCl2 x 2H2O

1 mg/1 ml

5 ml SR

TiO2

5 mg/10 ml

5 ml SR

ZnSO4

0,5 mg/5 ml

10 μl SR + 9,9 ml TV

MoO3

2 mg/10 ml

5 ml SR

SLOUČENINY

SR – stock roztok , TV – tkáňová voda
Tab.3: Ředění kovů pro test MELISA®
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Naředěná krev byla opatrně sterilní pipetou převrstvena na tři ml roztoku Ficoll-Paque
ve 14ml zkumavkách. Poté byla centrifugována 30 minut při 600 G.
Při centrifugaci docházelo k rozvrstvení krve na základě hustotního gradientu (Obr. 2) :
a/ Vrstva A obsahovala krevní plazmu.
b/ Vrstva B se skládala z mononukleárních buněk a krevních destiček, které tvořily
mléčně bílý prstenec.
c/ Vrstva C obsahovala roztok Ficoll -Paque.
d/ Vrstva D obsahovala sedimentované polymorfonukleární buňky a erytrocyty.

A - plasma

B – prstenec s mononukleárními buňkami
C – Ficoll-Paque
D – erytrocyty a PMN
Obr.2: Rozvrstvení krve na základě hustotního gradientu
Supernatant - vrstva A - byla odsáta a zlikvidována.
Prstenec - vrstva B - byl pečlivě odsát krouživým pohybem při stěně zkumavky
pipetou

a přenesen do sterilní zkumavky o objemu 50 ml. K promytí buněk byla

zkumavka doplněna promývacím médiem RPMI do 50 ml, uzavřena a promíchána, poté
byla provedena centrifugace při 600 G po dobu deseti minut. Supernatant byl slit a
peleta s buňkami na dně zkumavky byla rozklepána a naředěna čtyřmi ml kultivačního
média RPMI a jedním ml inaktivovaného autologního krevního séra v každé zkumavce
tak, aby se buňky rovnoměrně rozptýlily po roztoku a nezůstaly naadherované na dně.
Roztok s buňkami byl přelit do 50 ml sterilní kultivační ploché lahvičky. Pro odstranění
monocytů byly buňky kultivovány 30 minut v termostatu při 37 °C

a v anaerobní

atmosféře (s pěti procenty CO2). Po kultivaci byl obsah lahvičky přelit zpět

do

původní 50 ml zkumavky. Kultivační lahvička byla pro kvantitativní převod buněk
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vypláchnuta pěti ml kultivačního média RPMI a obsah původní zkumavky doplněn do
deseti ml.

Počítání buněk a jejich ředění na danou koncentraci
Na počítání buněk byly použity mikrozkumavky s 950 μl Türkova roztoku. K
roztoku bylo přidáno 50 μl suspenze buněk a obsah mikrozkumavky byl promíchán.
Türkův roztok lyzoval erytrocyty a koncentrace lymfocytů byla poté stanovena
spočítáním buněk v Bürgerově komůrce. Roztok z mikrozkumavky byl přenesen do
Bürgerovy komůrky a lymfocyty byly spočítány

v 50 čtvercích pomocí pravidla L.

Počet lymfocytů odpovídal objemu v ml, do kterého bylo potřeba naředit deset ml
suspenze buněk kultivačním médiem RPMI tak, aby výsledný objem obsahovat i deset
procent inaktivovaného autologního séra. Tím byly buňky naředěny

na

konečnou koncentraci 106 buněk v mililitru.

Nanesení buněčné suspenze na kultivační destičky a kultivace s kovy
Do každé jamky kultivační destičky byl aplikován jeden ml buněčné suspenze.
Dle dosaženého množství suspenze byl určen počet jamek, do kterých byly buňky
naneseny a byl proveden výběr kovů a koncentrací, které byly nasazeny. Vybrané jamky
byly označeny v protokolu, který byl vypracován pro každého pacienta, a k antigenům
do jamek byl sterilní pipetou naaplikován

jeden ml buněčné suspenze. Destička byla

uzavřena a v šikmé poloze - úhel 45° - vložena

do termostatu. Kultivace probíhala

pět dní při teplotě 37 °C a v atmosféře obsahující pět

procent CO2.

Sklizeň buněk a vyhodnocení výsledků testu
Po pětidenní kultivaci v termostatu byla buněčná suspenze přenesena na 96jamkovou destičku. Z každé jamky 48-jamkové destičky, kde probíhala kultivace buněk
s antigenem, bylo odebráno dvakrát 250 μl suspenze do dvou jamek 96-jamkové
destičky sterilní pipetou, na přenesení obsahu každé jamky byla použita nová sterilní
špička. V 96-jamkové destičce bylo k suspenzi přidáno

30 μl 3H thymidinu do každé
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jamky, destičku byla uzavřena a vložena v rovné poloze na čtyři hodiny do termostatu za
shodných podmínek jako dříve. Po čtyřech hodinách byla destička uložena do mrazícího
boxu při -20 °C.
Destička byla převezena na imunologické oddělení Mikrobiologického ústavu AV
ČR, kde byla rozmražena, vzorky byly sklizeny automatickým buněčným harvestorem
(Inotech, Švýcarsko)

na filtrační papír Filtermat A (Wallac, Finsko). Poté byly vzorky

zataveny s tuhým scintilačním roztokem Meltilex A (Wallac, Finsko) a výsledek
proliferace lymfocytů byl odečten v přístroji Mikrobeta (LKB/Wallac, Finsko).
Proliferační reakce po stimulaci lymfocytů kovy byla porovnána s nestimulovanou
reakcí

a hodnocena stimulačním indexem (SI), který byl pro kontrolu porovnáván

se SI pozitivní kontroly.
stimulovaná kultura
SI = 

(cpm)

průměr nestimulovaných hodnot
SI menší než 1,5 byl hodnocen jako negativní reakce
SI 1,5 - 2 byl hodnocen jako slabě pozitivní reakce
SI 2 - 5 byl hodnocen jako pozitivní reakce
SI větší než 5 byl hodnocen jako silně pozitivní reakce
cpm - výsledné hodnoty měření inkorporace 3H - thymidinu ve vzorcích za minutu.

Stanovení koncentrace rtuti v moči a odhad celotělového depa rtuti
Vyšetření moči bylo provedeno ve Státním zdravotním ústavu ve spolupráci s Mgr. Janou
Nerudovou a na Klinice nemocí z povolání 3. lékařské fakulty UK ve spolupráci s Mgr.
Zdenou Čábelkovou.
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Stanovení koncentrace rtuti v moči
Ke stanovení koncentrace rtuti v moči byl využit jednoúčelový atomový absorpční
spektrometr AMA 254. Bylo provedeno přímé stanovení koncentrace rtuti v moči bez
chemické přípravy vzorku. Technikou generování par kovové rtuti s následným zachycením a
obohacením na zlatém amalgamátoru bylo dosaženo vysoké citlivosti stanovení (mez detekce
– 0,01 ng rtuti). Měření je podrobně popsáno v literatuře (Cikrt a kol. 1997, Nerudová a kol.
2000). Stanovení koncentrace rtuti v moči bylo provedeno u skupiny profesně exponovaných
osob a u 20 pacientů skupiny
s ústním dyskomfortem, kteří reagovali v testu
MELISA® na chlorid rtuťnatý.

Odhad celotělového depa rtuti u profesně exponovaných osob
Pro odhad celotělového depa rtuti byl použit ambulantně prováděný mobilizační
test. Sledovaným osobám byl jednorázově orálně podán Dimaval® v dávce 4 mg/kg
tělesné hmotnosti, osoby shromažďovaly moč v jedné 24-hodinové frakci před a ve dvou
frakcích (0-6, 6-24 hod.)

po podání Dimavalu®. U profesně exponovaných osob byl

Dimaval podán opakovaně ve dvou

po sobě následujících dnech a moč byla

shromažďována 48 hodin, aby byla poté vyšetřena v šesti frakcích. Množství rtuti
vyloučené močí, změřené atomovým absorpčním spektrometrem

AMA 254,

přestavovalo 90 % celotělového depa rtuti (Cikrt a kol. 1997, Nerudová a kol. 2000).

Imunologické vyšetření slin

Stanovení markerů slizniční imunity
Pro stanovení markerů slizniční imunity ve slinách byla použita metoda radiální
imunodifúze. Tato metoda byla použita ke stanovení albuminu, IgA1, IgA2, sekrečního
IgA, lysozymu

a β-2-mikroglobulínu ve slinách. Stanovení C-reaktivního

proteinu nemohlo být provedeno, neboť jeho množství v námi zkoumaných slinách bylo
nižší než je detekční mez komerčního kitu.
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Ke stanovení byly použity komerční kity Human Albumin NL RID Kit, Human IgA
Subclass NL BINDARIDTM Combi Kit, Human Secretory IgA RID Kit, Human Lysozyme
NL NANORIDTM Kit, Human β 2 mikroglobulin EL NANORIDTM Kit a Human
CRP EL NANORIDTM Kit vše firmy The Binding Site Ltd., Birmingham, Velká Británie.
Metoda radiální imunodifúze je využívána zejména k přesnému stanovení hladin
plazmatických proteinů, např. imunoglobulínů, v séru a dalších tělních tekutinách. Radiální
imunodifúze je založena na vztahu mezi množstvím proteinu naneseného do kruhové jamky a
velikostí precipitačního prstence ohraničeného precipitační linií, která se vytvořila v průběhu
imunodifúze v připraveném agaru.
Desky jednotlivých kitů byly otevřeny a ponechány při pokojové teplotě 15 minut pro
vysušení přebytečné vlhkosti. Poté bylo do jamek desek naneseno pět μl vzorků slin, desky byly
uzavřeny a inkubovány při pokojové teplotě ve vlhkém prostředí po dobu čtyř dnů. Poté byly
odečteny velikosti precipitačních prstenců a převedeny na hodnoty koncentrace markerů ve
slinách.
Stanovení bylo provedeno u pacientů s ústním dyskomfortem a u kontrolních skupin.
Stanovení albuminu, IgA1, sekrečního IgA a lysozymu bylo provedeno u 41 pacientů
1.skupiny, 44 pacientů 2.skupiny, 18 pacientů 3.skupiny a 15 pacientů 4.skupiny (Tab.4).
Stanovení IgA2 bylo provedeno u 37 pacientů 1.skupiny, 35 pacientů 2.skupiny, 18
pacientů 3.skupiny a 15 pacientů 4.skupiny (Tab.4).
Stanovení β-2-mikroglobulínu bylo provedeno u 17 pacientů 1.skupiny a 13 pacientů
2.skupiny (Tab.4).
Albumin IgA1
IgA2
sIgA
1.skupina 41
41
37
41
2.skupina 44
44
35
44
3.skupina 18
18
18
18
4.skupina 15
15
15
15
Tab.4: Počet náhodně vybraných pacientů

Lysozym β2-mg HSP 60 HSP 70
41
17
41
41
44
13
44
44
18
18
18
15
15
15
z jednotlivých skupin, u kterých bylo

provedeno stanovení imunologických markerů ze slin (β-2-mg je β-2-mikroglobulín).
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Stanovení protilátek proti Heat Shock Proteinům metodou ELISA
Pro stanovení protilátek IgA proti HSP 60 a protilátek IgA proti HSP 70 ve slinách byla
použita metoda ELISA. Metoda ELISA (enzyme linked immunoassay) je metoda enzymové
imunoanalýzy, která umožňuje stanovení malých množství antigenů, protilátek či bílkovin
v tělních tekutinách. Velká variabilita možného uspořádání testů pro různé účely a vysoká
citlivost metody staví ELISU do popředí užívaných metod. Každé stanovení je výsledkem šesti
základních kroků:
1/ Vazba protilátek na pevný nosič, kterým je povrch mikrotitrační destičky
2/ Aplikace standardů a vzorků
3/ Aplikace protilátky značené enzymem
4/ Vyvolání barevné reakce přidáním chromogenu
5/ Zastavení enzymatické reakce přidáním kyseliny
6/ Měření intenzity zabarvení vzorku
Ke stanovení hladiny IgA proti HSP 60 a IgA proti HSP 70 ve slinách byla použita
ELISA metoda. Mikrotitrační desky Maxi Sorp F byly vloženy na 15 minut do termostatu
při 37 °C. E.coli GroEL (HSP 60) byl naředěn v PBS na koncentraci deset μg/ml a E.coli
DnaK (HSP 70) na koncentraci pět μg/ml. Připravené roztoky byly naaplikovány po 100
μl na jamku do všech jamek destičky. Mikrotitrační deska byla zakryta folií a inkubována
do druhého dne

při čtyřech °C. Desky byly promyty třikrát roztokem PBS +

Tween a dvakrát roztokem PBS. Nespecifické vazby byly zablokovány přidáním
jednoprocentního BSA v PBS. Naaplikováno bylo po 200 μl roztoku na jamku. Deska
byla zakryta folií a inkubována v termostatu 45 minut

při 37 °C. Z jamek desky

bylo odstraněno blokační médium a na desku byly naneseny kontrolní vzorky a vzorky
slin. Do jamek určených pro vzorky bylo naneseno 50 μl naředěných slin
(1:10 a 1:100 v PBS) po dvou jamkách. Deska byla inkubována do druhého dne při 37
°C.

Po inkubaci byla deska třikrát promyta roztokem PBS + Tween a dvakrát

roztokem PBS. V jednoprocentním roztoku BSA v PBS bylo naředěno SwAHu / IgA Px
(prasečí imunoglobuliny proti lidskému IgA značené peroxidázou), 100 μl tohoto roztoku
bylo přidáno do každé jamky

a vzorky byly inkubovány jednu hodinu při 37 °C. Deska

byla po inkubaci promyta třikrát roztokem PBS + Tween a dvakrát roztokem PBS. Pro
vyvolání barevné reakce bylo připraveno deset ml ELISA pufru a odváženo pět mg OPD.
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OPD bylo rozpuštěno ve tmě v ELISA pufru, pak bylo do roztoku přidáno osm μl 30 %
roztoku H2O2. Po 50 μl takto připraveného roztoku bylo naneseno do každé jamky a
deska byla ochráněna před světlem až do vybarvení vzorků. Probíhající barevná reakce
byla poté zastavena přidáním 50 μl kyseliny sírové na jamku. Intenzita zabarvení byla
změřena

ELISA readerem (SLT Spectra) při vlnové délce 490 nm. Ke stanovení

koncentrace protilátek z kalibrační křivky byl použit počítačový program Kimw117.
Stanovení IgA HSP 60 a IgA HSP 70 bylo provedeno u 41 pacientů 1.skupiny, 44 pacientů
2.skupiny, 18 pacientů 3.skupiny a 15 pacientů 4.skupiny pacientů s ústním dyskomfortem
a kontrolních skupin (Tab.4).

Odstranění elektroaktivních dentálních prací z úst

Odstranění elektroaktivních prací z úst bylo provedeno u 15 osob 1.skupiny
pacientů s ústním dyskomfortem.
Výměna elektroaktivních prací byla provedena ve cloně silného antioxidačního
činidla vitaminu C. Byly použity rozpustné tablety C-vitamin 1000 (Pharmavit, Maďarsko)
s obsahem 1000 mg

acidum

ascorbicum. Dávkování

bylo

upraveno podle

následujícího schématu: tři dny před výkonem jednu tabletu ráno, večer před výkonem
přidat další tabletu na 2000 g/den ve dvou dávkách a toto dávkování udržet ještě tři dny
po výkonu, pak snížit dávku opět na jednu tabletu, tzn. 1000 mg/denně po dobu jednoho
týdne. Zároveň byl podáván selen v tabletách po 50 μg

v podobném schématu jako

vitamin C.
Opatření k zamezení pronikání částic odstraňované amalgámové výplně do
organismu ošetřovaného pacienta (Lindh a kol. 2002, Procházková a kol.2001) byly
následující:
Bezprostředně před výkonem byla dutina ústní vytřena vaselinou albou. Stočené
buničité čtverce byly umístěny do vestibula a podjazykové krajiny v oblasti odstraňování
výplní. Při odstraňování byla použita výkonná savka, odsávající vestibulárně i orálně a
byl použit nový fisurový vrtáček

s šesti břity na mikromotorové vrtačce s chlazením

a s otáčkami 20000 otáček/minutu. Výplň byla z kavity „vyřezána“ tak, aby bylo možné
odstranit větší části amalgámové výplně v kuse

a z kavity byly odstraněny

veškeré zbytky amalgámu.
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V jedné návštěvě nebyly odstraňovány více než tři výplně a odstup od návštěv byl
minimálně

tři týdny. K opětovnému zaplnění kavit byl použit kompozitní materiál

Solitaire (Kulzer), který neobsahuje oxid titanu, bondovací systém Denthesive a Bond S
- Kulzer. Jako podložka byl použit sklopolyalkenátový cement Fuji IX (u pacientů, kde
nebyla prokázána reakce na hliník). Nepřímé překrytí dřeně a podložení hlubokých kavit
bylo provedeno kalciumhydroxidem Dycal (Vivadent) nebo Dentbalsam (Dental). Na
přání pacientů byly na vyplnění některých rozsáhlejších kavit použity kompozitní či
keramické inleje. K inserci inlejí do kavity byl použit Dual Cement (Kulzer). U některých
pacientů byly kovové fixní práce nahrazeny pracemi z Ceroméru (Targis-Vectris) nebo z
vysokopevnostní keramiky (Empress II).

Experimentální část studie

V experimentální části studie jsme řešili otázku, jak proudy o intenzitě tři, deset a
20 μA

a napětí 80, 200 a 300 mV při časové zátěži výše uvedenými parametry po

dobu

30, 60 a 120 minut ovlivňují funkce buněk periferní krve.
Mononukleární buňky byly separovány z „buffy coat“ (ÚHKT, Praha), naředěném

ana partes médiem X-vivo, centrifugací (600 G; 30 min.) na Ficoll-Paque gradientu.
Buňky přítomné

v interfázi byly odsáty, po opakovaném promytí médiem

spočítány a naředěny médiem X-vivo

na koncentraci 106 buněk v mililitru.

Separované buňky byly ve speciálně upravené mikrotitrační desce ovlivněny různou
intenzitou proudu a napětí po dané časové intervaly a část kultury byla ponechána bez
ovlivnění jako kontrolní vzorek.

Proliferace lymfocytů
Funkce lymfocytů byla sledována testem proliferace po stimulaci mitogenem
PWM, konkanavalinem A (Con A) a bakteriálním antigenem E.coli.
Nejprve jsme provedli dva experimenty, při kterých jsme na buňky působili proudy
a napětím při časové zátěži 30 minut, 60 minut a 120 minut a vzhledem k dostatku
experimentálního buněčného materiálu jsme provedli experiment také při 15-hodinovém
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působení. Z výsledků tohoto experimentu jsme usoudili, že krátkodobé působení proudu
či napětí bude mít na buňky menší vliv než působení dlouhodobější. V dalších
experimentech jsme se proto zaměřili

na dlouhodobější působení proudu a

napětí, a to při časové zátěži 24 hodin.

Exprese povrchových molekul
Exprese povrchových molekul T lymfocytů po působení proudů o intenzitě tři,
deset a 20 A

a napětí 80, 200 a 300 mV při časové zátěži 24 hodin byla sledována

na imunologickém oddělení MBÚ AV ČR. Byla studována exprese povrchových molekul
CD 3, CD 19, CD 11a, CD 18,

CD 69 a CD 95 na T lymfocytech metodou nepřímé

imunofluorescence s použitím značených monoklonálních protilátek CD 3, CD 19, CD
11a, CD 18, CD 69 a CD 95. Po inkubaci

s monoklonální protilátkou byly

buňky připraveny pro Facsovou analýzu, prováděnou na přístroji FACScan (Becton
Dickinson).
Tento experiment byl proveden celkem třikrát, přičemž první dva sloužili
především

k upřesnění metodiky práce.

Přístrojové vybavení pro experimentální část studie
Ke studiu tohoto problému byly v Ústavu biomedicínského inženýrství ČVUT v
Praze navrženy, vyvinuty a sestrojeny dvě sady generátorů napětí pro hodnoty 80, 200
a 300 mV

a dvě sady generátorů proudů pro hodnoty tři, deset a 20 μA. Zařízení

umožňují ovlivňovat buňky periferní krve různými hodnotami proudů a napětí v rámci
jednoho experimentu.
Generátory napětí se skládají ze tří nezávislých sekcí tvořených napěťovými
zdroji s pevně nastavenými hodnotami 80, 200 a 300 mV. Základem je napěťová
reference LT 1004 firmy Linear Technology.
Generátory proudů se skládají ze tří nezávislých sekcí tvořených proudovými
zdroji s pevně nastavenými hodnotami tři, deset a 20 μA. Jádro je tvořeno integrovanými
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zdroji proudu LM 334 firmy National Semiconductor, velikost generovaných proudů je
nastavena příslušnými rezistory. Zařízení je napájeno devítivoltovou destičkovou baterií
a obsahuje páčkový spínač napájení, signalizaci stavu zapnutí a poklesu napětí baterie
pod stanovenou mez a panelový mikroampérmetr s rozsahem ±50 μA pro orientační
měření a kontrolu zapojení obvodu.
Aby zařízení bylo funkční, byly vyrobeny mechanické přípravky s konektory pro
propojení generátorů s testovacími mikrotitračními 96-jamkovými destičkami.

Statistické zpracování dat

Statistické nástroje použité v klinické části studie

Statistické

zpracování

oboustranného Studentova

výsledků

bylo

provedeno

pomocí

nepárového

t-testu, v případě porovnávání párových veličin byl použit

párový oboustranný Studentův t-test. Pro porovnání imunologických markerů ze slin byl
použit Studentův t-test po logaritmické transformaci y=log10(x+1). Počty vyšetřených
byly porovnávány pomocí Pearsonova testu χ2. Korelační vztahy byly vyjádřeny
percentuálně. Pro výpočty byl použit program Microsoft Excel 2000.

Statistické nástroje použité v experimentální části studie

Rozdíly v kvantitativních charakteristikách mezi jednotlivými experimenty byly
testovány

na statistickou významnost nepárovým oboustranným Studentovým t-

testem. Data byla logaritmicky transformována a byla počítačově zpracována v
programu Microsoft Excel 2000.
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VÝSLEDKY
Výsledky u skupiny profesionálně zatížených osob
Výsledky zpracování anamnestických dat
Anamnestické dotazníky zpracované podle popisu v kap.3.1.2. jsou presentovány
v Tab.5.

V posledním řádku tabulky je uvedena procentuální hodnota výskytu

daného faktoru u profesně exponovaných osob.
Vyšetřen
í

SI
(HgCl2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
výskyt
v

0,01
0,46
0,75
1,05
1,11
1,14
1,15
1,20
1,24
1,26
1,29
1,54
1,65
2,27
2,98
4,99
5,31
5,54
12,79
14,86
17,29
21,35
32,16
33,26
48,31

Sanace
chrupu
amalgáme
m
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Sanace chrupu
ostatními kovovými
slitinami

Expozice kovům
před vyšetřením

Kouření

Alergie

Autoimunitní
onemocnění

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
-

+
-

100,0

56,0

100,0

72,0

8,0

4,0

Tab 5: Údaje z dotazníku u skupiny profesionálně zatížených osob.
Z dotazníků vyplynulo, že všechny osoby mají chrup ošetřen amalgámovými
výplněmi, téměř tři čtvrtiny pracovníků kouří, alergie mají pouze dvě osoby a jen jedna
osoba trpí autoimunitou. Nebyla získána žádná relevantní vazba mezi mírou proliferace
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lymfocytů po stimulaci chloridem rtuťnatým a vyhodnocenými anamnestickými údaji z
vyplněných dotazníků, ani mezi mírou proliferace lymfocytů a délkou profesionální
expozice v zaměstnání.

Výsledky testu MELISA®

Reakce na kovy u skupiny profesně exponovaných osob je uvedena v Tab 6. U
této skupiny osob nebylo při vyhodnocení rozlišováno mezi pohlavími, neboť v souboru
byla pouze jedna žena.

%
negativní
slabě
positivní
positivní

Hg
52,
0
0
12,
0

silně

36,

positivní

0

Positivit

48,

celkem

0

%
negativní
slabě
positivní
positivní
silně

Hg
52,
0
0
12,
0
36,

MeH PhH Thiomer

EtHg Zn

Al

Ni

Cd

Pt

47,

54,

60,

66,

66,

6

5

9

7

7

0

0

0

0

0

28,

27,

19,

28,

6

3

0

6

23,

18,

34,

14,

8

2

8

3

52,

45,

39,

33,

33,

4

5

1

3

3

EtHg Zn

Al

Ni

Cd

Pt

47,

54,

60,

66,

66,

6

5

9

7

7

0

0

0

0

0

28,

27,

19,

28,

6

3

0

6

23,

18,

14,

4,7

g

g

sal

62,5

76,0

82,6

83,3

0

0

0

0

16,7

24,0

13,0

12,5

20,8

0

4,4

4,2

37,5

24,0

17,4

16,7

MeH PhH Thiomer
g

g

sal

62,5

76,0

82,6

83,3

0

0

0

0
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24,0

13,0

12,5

20,8

0

4,4

4,2

4,3

4,3
34,

4,7

60

positivní

0

Positivit

48,

celkem

0

37,5

24,0

17,4

16,7

8

2

8

3

52,

45,

39,

33,

33,

4

5

1

3

3

Tab.6: Reakce na kovy u skupiny profesně exponovaných (údaje v procentech výskytu
určitého typu reakce).
V Grafu 1 jsou uvedeny pozitivní reakce na jednotlivé kovy procentuálně z celkového
počtu testovaných osob, kovy jsou v grafu seřazeny podle klesající pozitivity. Z Grafu 1
je patrné,

že lymfocyty profesně exponovaných osob nejvíce reagovaly na zinek,

což byl také jediný kov

z testované palety, na který reagovala positivně více než

polovina osob této skupiny. 40 – 50 % osob reagovalo pozitivně na anorganickou formu
rtuti a na hliník, více než čtvrtina osob reagovala pozitivně také na nikl, metylrtuť,
kadmium, platinu, železo a chróm. Na více než polovinu kovových sloučenin (12 z 21)
reagovalo více než 75 % profesně exponovaných osob negativně.
V Grafu 2 je uvedeno srovnání positivních reakcí profesně exponovaných osob s
kontrolní skupinou. Ze srovnání je patrný značný rozdíl mezi reaktivitou lymfocytů
skupiny profesně zatížené stykem s kovy oproti kontrolní skupině. Pouze na jediný kov
(olovo) reagovali kontrolní osoby více než profesně exponované osoby.
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Graf 1: Pozitivní reakce profesně exponovaných osob na testované kovy v procentech
z celkového počtu testovaných osob.
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Graf 2: Pozitivní reakce profesně exponovaných osob na testované kovy v procentech
z celkového počtu testovaných osob v porovnání s reakcí osob kontrolní skupiny.

Výsledky stanovení vylučování rtuti močí, depozice rtuti v ledvinách a výpočet
celotělového depa rtuti u skupiny profesionálně zatížených osob

V Grafu 3 jsou uvedeny hodnoty vylučování rtuti močí před podáním DMPS a po
podání první a druhé dávky DMPS v mikrogramech za 24 hodin. V Grafu 3 je dále
zobrazena vypočtená hodnota depozice rtuti v ledninách v mikrogramech rtuti na gram
ledviny. Depozice rtuti v ledvinách představuje 90 % celotělového depa rtuti.
Graf 3 ukazuje, že po podání DMPS došlo k nárůstu vylučování rtuti močí
(z hodnoty

37 na 226 µg/24 hodin), po podání druhé dávky DMPS došlo ke

snížení vylučování rtuti močí v porovnání s množstvím vylučovaným po podání první
dávky (z hodnoty

226 na 182 µg/24 hodin). Depozice rtuti

v ledvinách byla stanovena na sedm µg/g ledviny. Výpočtem bylo zjištěno, že celotělové
depo rtuti pacientů činí 7,8 mg/kg tělesné hmotnosti.

62

250

200

150

100

50

0
Bez DMPS

Po 1 dávce DMPS

Po 2 dávce DMPS

Depozice v ledvinách

Graf 3: Hodnoty vylučování rtuti močí před podáním DMPS a po podání první a druhé
dávky DMPS v mikrogramech za 24 hodin. Vypočtená hodnota depozice rtuti
v ledninách v mikrogramech rtuti na gram ledviny.
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Výsledky u pacientů s autoimunitní thyreoiditidou
Výsledky zpracování anamnestických dat
Z anamnestických dotazníků vyplynulo, že všechni pacienti mají chrup ošetřen
amalgámovými výplněmi, téměř čtvrtina osob kouří a alergie (především na potraviny a
kosmetiku) má

41 z 51 pacientů. Nebyla získána žádná relevantní vazba mezi

mírou proliferace lymfocytů

po stimulaci jednotlivými kovy a vyhodnocenými

anamnestickými údaji z vyplněných dotazníků.

Výsledky testu MELISA®

Reakce na kovy u skupiny pacientů s autoimunitní thyreoiditidou je uvedena
v Grafu 4. U této skupiny osob nebylo při vyhodnocení rozlišováno mezi pohlavími,
neboť v souboru pacientů byli pouze dva muži.
V Grafu 4 jsou uvedeny procentuálně z celkového počtu testovaných osob
pozitivní reakce na jednotlivé kovy, kovy jsou v grafu seřazeny podle klesající celkové
pozitivity. Z Grafu 4 vidíme, že lymfocyty pacientů s autoimunitní thyreoiditidou nejvíce
reagovaly na nikl, rtuť

a molybden (více než 60 % testovaných pacientů), více

než polovina pacientů reagovala také

na methylrtuť. 40 - 50 % pacientů reagovalo

pozitivně na olovo, zinek, kadmium, paladium

a cín. Více než čtvrtina pacientů

reagovala pozitivně také na ethylrtuť, železo, titan, fenylrtuť, hliník, platinu, zlato, chróm,
thiomersal a stříbro. Pouze na dva kovy (kobalt a měď) reagovalo více než 75 %
pacientů s autoimunitní thyreoiditidou negativně.
V Grafu 5 je uvedeno srovnání pozitivních reakcí pacientů s autoimunitní
thyreoiditidou

s kontrolní skupinou. Ze srovnání je patrný značný rozdíl mezi

reaktivitou lymfocytů u pacientů s autoimunitní thyreoiditidou a u kontrolních osob.
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Graf 4: Pozitivní reakce pacientů s autoimunitní thyreoiditidou na testované kovy
v procentech z celkového počtu testovaných osob
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Graf 5: Pozitivní reakce pacientů s autoimunitní thyreoiditidou na testované kovy
v procentech z celkového počtu testovaných osob v porovnání s reakcí osob kontrolní
skupiny
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Výsledky u pacientů, kteří podstoupili výměnu amalgámových výplní za nekovové výplně

Výsledky testu MELISA® před a po výměně amalgámových výplní
Reakce na anorganickou formu rtuti u skupiny 12 pacientů s autoimunitní
thyreoiditidou, kteří podstoupili výměnu amalgámových výplní za nekovové výplně je
uvedena v Grafu 6.

U jednotlivých pacientů je porovnán stimulační index před

výměnou amalgámů se stimulačním indexem kontrolního testu MELISA®, který byl
proveden nejméně půl roku po výměně amalgámů. U devíti pacientů došlo ke snížení
stimulačního indexu v průměru o 11,9 jednotek,

k průměrnému zvýšení o

4,3 jednotky došlo pouze u tří pacientů po výměně amalgámů.
80
70
60
50

před

40

po

30
20
10
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Graf 6: Porovnání stimulačního indexu na anorganickou formu rtuti před výměnou
amalgámů

se stimulačním indexem kontrolního testu MELISA® u skupiny 12 pacientů

s autoimunitní thyreoiditidou
V Grafu 7 a Grafu 8 je znázorněn průměrný stimulační index pro skupinu 12
pacientů s autoimunitní thyreoiditidou, kteří podstoupili výměnu amalgámových výplní,
před a po výměně amalgámů.
V Grafu 7 je znázorněna reaktivita na kovy, které jsou součástí slitiny amalgámu.
Reaktivita na anorganickou i organickou formu rtuťi, stříbro a měď byla snížena po
odstranění těchto kovů z ústní dutiny pacientů. Pouze u cínu došlo po odstranění tohoto
kovu k nízkému zvýšení reaktivity.

66

25
20
15

před
po

10
5
0
Hg

MeHg

Ag

Sn

Cu

Graf 7: Porovnání stimulačního indexu na kovy amalgámové slitiny před výměnou
amalgámů se stimulačním indexem kontrolního testu MELISA® u skupiny 12 pacientů
s autoimunitní thyreoiditidou
V Grafu 8 je znázorněna reaktivita na kovy, které nejsou součástí slitiny
amalgámu a na které reagovali pacienti s autoimunitní thyreoiditidou nejčastěji.
K významnému poklesu reaktivity

po výměně amalgámů (v průměru o 3,1 jednotek)

došlo v reakci na nikl, molybden a zinek. K nepatrnému zvýšení reaktivity po výměně
amalgámů (v průměru o 0,2 jednotky) došlo v reakci na olovo, kadmium a paladium.
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Graf 8: Porovnání stimulačního indexu na kovy, na které pacienti s autoimunitní
thyreoiditidou reagovali nejčastěji, před výměnou amalgámů se stimulačním indexem
kontrolního testu MELISA® u skupiny 12 pacientů s autoimunitní thyreoiditidou
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Výsledky stanovení vylučování rtuti močí, depozice rtuti v ledvinách a výpočet
celotělového depa rtuti u pacientů s autoimunitní thyreoiditidou po
terapii DMPS
V Grafu 9 jsou uvedeny hodnoty vylučování rtuti močí před podáním DMPS před
výměnou amalgámů a po jejich výměně a hodnoty vylučování rtuti močí po terapii DMPS
před výměnou amalgámů a po jejich výměně v mikrogramech za 24 hodin. V Grafu 9 je
dále zobrazena vypočtená hodnota depozice rtuti v ledninách v mikrogramech rtuti na
gram ledviny. Depozice rtuti v ledvinách představuje 90 % celotělového depa rtuti.
Graf 9 ukazuje, že po výměně amalgámových výplní došlo k nárůstu vylučování
rtuti močí před chelační terapií DMPS (z hodnoty 0,4 na 2,0 µg/24 hodin) i po chelační
terapii DMPS (z hodnoty 5,8 na 10,0 µg/24 hodin). Depozice rtuti v ledvinách vzrostla po
výměně amalgámových výplní z 0,2 na 0,84 µg/g ledviny. Výpočtem bylo zjištěno, že
celotělové depo rtuti pacientů vzrostlo z 220 na 930 µg/kg tělesné hmotnosti.
12
10
8

Před výměnou
amalgámů

6

Po výměně
amalgámů

4
2
0
Před DMPS

Po DMPS

Depozice v ledvinách

Graf 9: Hodnoty vylučování rtuti močí před podáním DMPS před výměnou amalgámů
a po jejich výměně a hodnoty vylučování rtuti močí po podání DMPS před výměnou
amalgámů

a po jejich výměně v mikrogramech za 24 hodin u pacientů s autoimunitní

thyreoiditidou. Vypočtená hodnota depozice rtuti v ledninách v mikrogramech rtuti na
gram ledviny.
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Výsledky u pacientů s ústním dyskomfortem
Výsledky anamnestického vyšetření

Hodnocení bylo provedeno se zřetelem na jednotlivé součásti anamnézy: osobní
anamnéza, sociální anamnéza, rodinná anamnéza a nynější onemocnění.

Osobní anamnéza
V osobní anamnéze byly sledovány ty skutečnosti, které mohou mít souvislost s
reakcí organismu na kovy. Nepříznivou reakci na kovy udávali všichni pacienti s ústním
dyskomfortem (1. a 2.skupina), pouze jedna žena ze 3.skupiny a nikdo ve 4.skupině.
Různé typy alergie se objevily u 50 % pacientů s ústním dyskomfortem v 1. skupině, u
49 pacientů z 2.skupiny,

u 7 pacientů ze 3.skupiny a u jedné pacientky ze

4.skupiny.
Nejčastější byla alergie na kosmetické přípravky u 48 pacientů z 1.skupiny (30,2
%),

u 22 pacientů z 2.skupiny (12,4 %), dvou vyšetřených ve 3.skupině (5 %) a

jednoho vyšetřeného ve 4.skupině - kontrolní (4,8 %). Alergie na léčiva se vyskytla u 22
pacientů v 1.skupině,

u 17 pacientů ve 2.skupině a u 4 pacientů ve 3.skupině

tj. v 13,8 % u 1.skupiny pacientů, v 9,6 % u 2.skupiny pacientů a u deseti procent ve
3.skupině vyšetřených osob.

Sociální anamnéza
Na rozdíl od prvých třech skupin vyšetřených žádná osoba, zařazená do kontrolní
skupiny, nepřišla do styku s kovy profesně, ani nebyla vystavena jejich delší expozici v
rámci mimopracovní činnosti. U pacientů 1.skupiny to byla zhruba šestina, ve 2. a
3.skupině kolem pěti procent. Vysoké procento vyšetřených ve 3.skupině (70 %) bylo ve
styku s kouřením, ať už formou aktivní, či pasivní. Naopak méně kuřáků bylo zjištěno
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mezi pacienty s ústním dyskomfortem

(30,2 % v 1.skupině, 35 % u pacientů ve

2.skupině). Osoby ve 4.skupině přišly do styku

s kouřením jen ve 23,8 %.
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Rodinná anamnéza
Do hodnocení rodinné anamnézy byli zahrnuti pouze přímí příbuzní, tj. příbuzní
I.stupně,

tzn. rodiče, sourozenci a děti.

V rodinách vyšetřených pacientů i kontrolních osob se často vyskytly různé typy
alergií včetně astmatu, nejvíce u pacientů s ústním dyskomfortem (44 % v 1.skupině a
39 % ve 2.skupině). Více než čtvrtina vyšetřených ze 3.skupiny (27,5 %) a méně než
čtvrtina vyšetřených v kontrolní skupině (23,8 %) uváděla alergii u některého ze svých
rodičů, sourozenců či dětí. Nejpočetnějším typem onemocnění v rodinách vyšetřených
osob byly kardiovaskulární choroby. Autoimunitní onemocnění se vyskytly nejčastěji v
rodinách pacientů s ústním dyskomfortem 1.skupiny

a 2.skupiny.

Nynější onemocnění
Vyhodnocení

tohoto

anamnestického

parametru

korespondovalo

s

charakteristikami vyšetřovaných souborů a bylo popsáno v kapitolách týkajících se
vyšetřovaných souborů (Kapitola 3.1.1.).

Výsledky klinického vyšetření

Výsledky hodnocení stavu měkkých tkání dutiny ústní
Po zhodnocení morfologických změn na sliznicích a jazyku dutiny ústní
vyšetřených osob byly zjištěny klinické příznaky zánětlivých afekcí, lichenoidní změny
nebo metalické pigmentace nejvíce v 1.skupině pacientů (40 %) s ústním dyskomfortem.
Ve 2.skupině pacientů byl výskyt těchto afekcí významně nižší (16 %). Ve 3.skupině se
vyskytli dva jedinci s metalickými pigmentacemi

a ve 4.skupině nebyly zjištěny žádné

morfologické afekce na sliznici a jazyku v dutině ústní.
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Dentální expoziční skóre
Hodnocení pomocí dentálního skóre pro jednotlivé materiály bylo hodnoceno u každého
vyšetřeného. Nejvyšší podíl použitých dentálních materiálů ve všech skupinách zaujímá
amalgám
a kompozitní výplňový materiál, dále pak vysoké skóre bylo zjištěno pro
18karátovou zlatou slitinu Aurix ve 3.skupině pacientů, v 1.skupině bylo vysoké skóre pro
tuto slitinu způsobeno rozsáhlou protetickou prací u jednoto vyšetřeného, podobně jako
tomu bylo i u slabě zlaté slitiny Aurosy s 20 % obsahem zlata, která byla použita na sanaci
chrupu u jednoho vyšetřeného
ve 2.skupině. Ve 3.skupině pacientů dosáhl vysokého
skóre též Wiron (slitina chrómu a niklu)
a Palargen (slitina stříbra a paladia). U jednoho
vyšetřovaného z této skupiny byly použity
pro protetickou sanaci chrupu titanové
implantáty. Nejrozmanitější použití materiálů bylo zjištěno ve 2. a 3.skupině pacientů, v
1.skupině byl z protetických materiálů zjištěn pouze Aurix.
Podle dentálního skóre pro uvedené dentální materiály bylo na základě složení
těchto materiálů vypočítáno expoziční skóre pro jednotlivé kovy z dentálních materiálů.
Při statistickém hodnocení nebyly zjištěny statisticky významné meziskupinové rozdíly v
expozičním skóre pro jednotlivé kovy v dentálních materiálech použitých ve
vyšetřovaných skupinách. Nejvyšší expoziční skóre vykazovalo stříbro a rtuť, vysoké
hodnoty byly zjištěny u zlata u vyšetřovaných, kteří měli

v ústech zlaté práce, a

cín.

Výsledky měření galvanických proudů a napětí

Výsledky měření galvanických proudů

Z 397 vyšetřených osob byly patologické hodnoty galvanických proudů naměřeny
u 159 pacientů, tvořících 1.skupinu. Průměrná hodnota maximálních naměřených
proudů byla 13,43 μA ± 10,27 μA. V ostatních třech skupinách nedosahovaly proudy
hranice pěti μA.
Při porovnání maximálních hodnot galvanických proudů s klinickým nálezem u
pacientů

v 1.skupině bylo zjištěno, že u pacientů s morfologickými změnami na

gingivě, sliznici dutiny ústní a na jazyku byly hodnoty galvanických proudů statisticky
významně vyšší (P=0,00004). Nejvyšší hodnoty byly zjištěny u pacientů se zánětlivými a
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lichenoidními změnami na sliznici dutiny ústní

a jazyka, nižší hodnoty u pacientů s

metalickými pigmentacemi a nejnižší u pacientů s ústním dyskomfortem bez
morfologických změn v dutině ústní.

Výsledky měření galvanického napětí

Z 397 vyšetřených osob byly patologické hodnoty galvanického napětí naměřeny
u 173 pacientů. Nejvíce pacientů s hodnotami galvanického napětí > 100 mV bylo dle
očekávání

v 1.skupině – 138 vyšetřených (P < 0,0001). Ve druhé skupině jsme zjistili

patologické hodnoty napětí u 32 osob a ve 3.skupině pouze u třech vyšetřených. Ve
4.skupině jsme nezjistili zvýšené hodnoty galvanického napětí. Průměrná hodnota
naměřené nejvyšší hodnoty napětí u jednotlivých vyšetřených, u kterých byly zjištěny
patologické hodnoty galvanických proudů byla

210,58 ± 104,69 mV

(1.skupina), u ostatních skupin činil průměr 54,15 ± 54,73 mV.
Při porovnání maximálních hodnot galvanického napětí s klinickým nálezem u
pacientů

v 1.skupině bylo zjištěno podobně jako u galvanických proudů, že u

pacientů s morfologickými změnami na gingivě, sliznici dutiny ústní a na jazyku byly
hodnoty galvanického napětí statisticky významně vyšší (P=0,00036). Nejvyšší hodnoty
byly zjištěny u pacientů se zánětlivými

a lichenoidními změnami na sliznici

dutiny ústní a jazyka, nižší hodnoty u pacientů s metalickými pigmentacemi a nejnižší u
pacientů s ústním dyskomfortem bez morfologických změn v dutině ústní.

Imunologické vyšetření slin

Na základě náhodného výběru byly vybrány pro imunologické vyšetření vzorky
slin

od 41 pacientů z 1.skupiny, 44 pacientů z 2.skupiny, 18 vyšetřených ze

3.skupiny a 15 osob

ze 4.skupiny.
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Hladiny albuminu
Při stanovení hladin albuminu ve slinách byla zjištěna nejvyšší průměrná hladina
ve 2.skupině pacientů a nejnižší ve 3.skupině. Rozdíl byl statisticky významný (P =
0,041) (Tab. 7).
Počet
osob

Data po logaritmické
transformaci
Průměr

SE

Geometrický
průměr

1.skupina

41

3.909

0.049

7103

2. skupina

44

4.052*

0.059

10263

3. skupina

18

3.776

0.058

4973

4. skupina

15

3.871

0.100

6424

Tab. 7: Albumin [mg/l] Báze = 999 Signifikantní rozdíl (P < 0.05) jen mezi skupinami
2. a 3.
Logaritmická transformace y = log10(x+báze)

Hladiny IgA1
Při stanovení hladin imunoglobulinu A1 ve slinách byla zjištěna nejnižší průměrná
hladina

v 1.skupině pacientů a nejvyšší ve 3.skupině. Rozdíly byly statisticky

významné při porovnání

1. a 2.skupiny (P = 0,036;), 1. a 3.skupiny (P = 0,001), 1. a

4.skupiny (P = 0,004) a 2. a 3. kupiny (P = 0,012) (Tab. 8).

Počet
osob

Data po logaritmické
transformaci
Průměr

SE

Geometrický
průměr

1.skupina

41

3.119*

0.066

1154

2. skupina

44

3.357*

0.042

2115

3. skupina

18

3.753

0.050

5506

74

4. skupina

15

3.518

0.116

3137

Tab. 8: IgA1 [mg/l] Báze = 160
Signifikantní rozdíl (P < 0.05) mezi skupinami 1 a 2, mezi 1 a 3, mezi 1 a 4 a mezi 2 a 3
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Hladiny IgA2
Při stanovení hladin imunoglobulinu A2 ve slinách byla zjištěna nejnižší průměrná
hladina

v 1.skupině pacientů a nejvyšší ve 4.skupině. Rozdíly byly statisticky

významné při porovnání

1. a 2.skupiny (P = 0,018 ;), 1. a 3.skupiny (P = 0,004) a 1. a

4.skupiny (P = 0,001) (Tab.9).

Počet
osob

Data po logaritmické
transformaci
Průměr

SE

Geometrický
průměr

1.skupina

37

2.561*

0.051

308.7

2. skupina

35

2.847

0.033

647.9

3. skupina

18

2.885

0.079

712.1

4. skupina

15

2.921

0.070

778.3

Tab. 9: IgA2 [mg/l]
Báze = 55
Signifikantní rozdíl (P < 0.05) mezi skupinami 1 a 2, mezi 1 a 3 a mezi 1 a 4

Hladiny sIgA
Při stanovení hladin sekrečního imunoglobulinu A ve slinách byla zjištěna nejnižší
průměrná hladina v 1.skupině pacientů a nejvyšší ve 3.skupině. Rozdíly byly statisticky
významné

při porovnání 1. a 2.skupiny (P = 0,034 ;), 1. a 3.skupiny (P = 0,001),

1. a 4.skupiny (P = 0,020), 2. a 3.skupiny (P = 0,027) a 2. a 4.skupiny (P = 0,049) (Tab.
10).

Hladiny lysozymu
Při stanovení hladin lysozymu ve slinách byla zjištěna nejnižší průměrná hladina v
1.skupině pacientů a nejvyšší ve 3.skupině. Rozdíly byly statisticky významné při
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porovnání 1. a 2.skupiny

(P = 0,038 ;); 1. a 3.skupiny (P = 0,001) a 1. a 4.skupiny (P

= 0,002) (Tab. 11).
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Počet
osob

Data po logaritmické
transformaci
Průměr

SE

Geometrický
průměr

1.skupina

41

2.524*

0.046

266.4

2. skupina

44

2.660*

0.043

388.6

3. skupina

18

2.868

0.037

669.3

4. skupina

15

2.823

0.063

597.6

Tab. 10: sIgA [mg/l]
Báze = 160
Signifikantní rozdíl (P < 0.05) mezi skupinami 1 a 2, mezi 1 a 3, mezi 1 a 4,
mezi 2 a 3 a mezi 2 a 4

Počet
osob

Data po logaritmické
transformaci
Průměr

SE

Geometrický
průměr

1.skupina

41

0.048*

0.160

1.067

2. skupina

44

0.450

0.096

2.766

3. skupina

18

0.782

0.203

6.003

4. skupina

15

0.765

0.259

5.767

Tab. 11: Lysozyme [mg/l]
Báze = 0.050
Signifikantní rozdíl (P < 0.05) mezi skupinami 1 a 2, mezi 1 a 3 a mezi 1 a 4

Hladiny β2-mikroglobulínu
Hladiny β2-mikroglobulínu byly zachytitelné pouze u některých pacientů v 1. a
2.skupině

bez signifikantních rozdílů (Tab. 12).
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Počet
osob

Data po logaritmické
transformaci
Průměr

SE

Geometrický
průměr

1.skupina

17

0.209

0.057

0.769

2. skupina

13

0.281

0.086

1.061

3. skupina

0

—

—

—

4. skupina

0

—

—

—

Tab. 12: β-2-mikroglobulin [mg/l]
Báze = 0.850
Bez signifikantních rozdílů

Hladiny IgA proti HSP 60

Hladiny protilátek typu IgA proti HSP 60 byly zjišťovány metodou ELISA a to v
koncentraci
1 : 10 a 1 : 100.
V koncentraci 1 : 10 byla nejvyšší průměrná hladina IgA proti HSP 60 zjištěna v
1.skupině

a nejnižší ve 3.skupině. Statisticky významný rozdíl byl zaznamenán mezi

1. a 3.skupinou

(P = 0,046), mezi 2. a 3.skupinou (P = 0,001) a mezi 3. a

4.skupinou (P = 0,012) (Tab. 13).

Počet
osob

Data po logaritmické
transformaci
Průměr

SE

Geometrický
průměr

1.skupina

41

-0.324

0.065

0.466

2. skupina

44

-0.420

0.049

0.371

3. skupina

18

-1.147*

0.251

0.062
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4. skupina

15

-0.474

0.075

0.327

Tab. 13: IgA HSP 60 1:10 [mg/l]
Báze = 0.009
Signifikantní rozdíl (P < 0.05) mezi skupinami 1 a 3, mezi 2 a 3 a mezi 3 a 4
V koncentraci 1 : 100 byla též nejvyšší průměrná hladina IgA proti HSP 60
zjištěna v 1.skupině a nejnižší ve 3.skupině. Statisticky významný rozdíl byl
zaznamenán mezi 1. a 3.skupinou

(P = 0,001) a mezi 2. a 3.skupinou (P = 0,012)

(Tab. 14).
Počet
osob

Data po logaritmické
transformaci
Průměr

SE

Geometrický
průměr

1.skupina

41

-0.564

0.092

0.268

2. skupina

44

-0.639

0.069

0.225

3. skupina

18

-1.433*

0.239

0.032

4. skupina

15

-0.990

0.204

0.097

Tab. 14: IgA HSP 60 1:100 [mg/l]
Báze = 0.005
Signifikantní rozdíl (P < 0.05) mezi skupinami 1 a 3 a mezi 2 a 3

Hladiny IgA proti HSP 70

Hladiny protilátek typu IgA proti HSP 70 byly zjišťovány metodou ELISA a to v
koncentraci
1 : 10 a 1 : 100.
V koncentraci 1 : 10 byla nejvyšší průměrná hladina IgA proti HSP 70 zjištěna ve
4.skupině
a 3.skupinou

a nejnižší v 1.skupině. Statisticky významný rozdíl byl zaznamenán mezi 1.
(P = 0,045) a mezi 3. a 4.skupinou (P = 0,042) (Tab. 15).
Počet
osob

Data po logaritmické
transformaci
Průměr

SE

Geometrický
průměr

81

1.skupina

41

-0.973

0.089

0.083

2. skupina

44

-0.622

0.045

0.216

3. skupina

18

-0.887*

0.172

0.107

4. skupina

15

-0.502

0.086

0.291

Tab. 15: IgA HSP 70 1:10 [mg/l]
Báze = 0.023
Signifikantní rozdíl (P < 0.05) mezi skupinami 1 a 3 a mezi 3 a 4
V koncentraci 1 : 100 byla též nejvyšší průměrná hladina IgA proti HSP 70
zjištěna

ve 4.skupině a nejnižší v 1.skupině. Statisticky významný rozdíl byl

zaznamenán

mezi 2. a 4.skupinou (P = 0,043) a mezi 3. a 4.skupinou (P

= 0,001) (Tab. 16).
Počet
osob

Data po logaritmické
transformaci
Průměr

SE

Geometrický
průměr

1.skupina

41

-1.560

0.137

0.025

2. skupina

44

-1.256

0.093

0.053

3. skupina

18

-1.416

0.079

0.035

4. skupina

15

-0.943*

0.163

0.111

Tab. 16: IgA HSP 70 1:100 [mg/l]
Báze = 0.005
Signifikantní rozdíl (P < 0.05) mezi skupinami 2 a 4 a mezi 3 a 4

Výsledky testu MELISA®

Porovnání výsledků proliferace lymfocytů stimulovaných kovy v jednotlivých
skupinách

Nejvyšší hodnoty proliferační aktivity vykazovaly lymfocyty po stimulaci rtutí a
niklem. Nejvyšší reakce byla zaznamenána v 1.skupině a nejnižší ve 4.skupině.
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Nejvyšší reakce byla zaznamenána u lymfocytů po stimulaci chloridem rtuťnatým,
a to v 1.skupině (průměrná hodnota SI je 12,40 ± 12,49) a statisticky významné rozdíly v
aktivitě lymfocytů byly zjištěny mezi 1. a 3.skupinou (P = 0,0001), 1. a 4.skupinou (P =
0,0001),

2. a 3.skupinou (P = 0,0001) a 2. a 4.skupinou (P = 0,0194).

Vyšší průměrné hodnoty proliferace lymfocytů byly zaznamenány též po stimulaci
etylchloridem rtuťnatým v 1.skupině (SI = 3,53 ± 10,35), statisticky významný rozdíl byl
zjištěn mezi 2. a 3.skupinou (P = 0,0079) a 2. a 4.skupinou (P = 0,0188).
Aktivita lymfocytů byla vysoká též po stimulaci hliníkem, zlatem, kadmiem,
chrómem

a železem. Nejvyšších průměrných hodnot SI bylo dosaženo v

1.skupině po stimulaci chrómem (3,44 ± 6,16) a v 2.skupině po stimulaci hliníkem (3,88
± 10,06), zlatem (4,51 ± 11,74), kadmiem (4,82 ± 11,40) a železem (3,74 ± 8,40).
Vyšší

hodnoty

stimulačního

indexu

vykazovaly

lymfocyty

po

stimulaci

molybdenem, niklem, olovem, paládiem, cínem a zinkem. Reakce na zinek byla nejvyšší
ve 2.skupině

(SI = 3,18 ± 4,99), zatímco na molybden, nikl, olovo,

paládium a cín v 1.skupině

(SI = 3,63 ± 5,78; 10,24 ± 12,87; 3,94 ± 6,94;

3,83 ± 10,78; 4,77 ± 15,82).

Korelace výsledků imunologických testů
Na základě výsledků byly korelovány ty parametry, které vykazovaly signifikantní
odchylky mezi soubory. Do korelace byla zavzata 1. a 2.skupina pacientů. Hladiny
některých imunologických markerů ve slinách byly dány do vztahu k výsledkům reakce
lymfocytů

na anorganickou formu rtuti v testu MELISA®.

Soubory byly tak rozděleny následujícím způsobem:
1. podle reakce lymfocytů na HgCl2 - SI >2,0 a SI < 2,0
2. podle výše hladin IgA2 ( > 500 mg/l a < 500 mg/l) , protilátek IgA proti HSP 60
(> 0,35 mg/l a < 0,35 mg/l) a protilátek IgA proti HSP 70 (> 0,15 mg/l a < 0,15
mg/l)

v ředění 1 : 100.

Při porovnání byl zjištěn jediný statisticky významný rozdíl (P = 0, 0035), kdy
pacienti

s galvanickými proudy a zvýšenou aktivitou lymfocytů po stimulaci rtutí
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měli častěji nižší hladiny IgA2 než pacienti s proudy, jejichž lymfocyty na rtuťový antigen
reagovaly fyziologicky.
U pacientů z 2.skupiny
lymfocytů

se nelišily hladiny IgA2 ve slinách v závislosti na reakci

na rtuť. Obdobná situace nastala v obou testovaných skupinách při

porovnávání hladin protilátek

proti HSP 60 a 70.

Výsledky porovnání imunologických charakteristik před a po odstranění elektroaktivních
prací z úst pacientů s ústním dyskomfortem
Terapeutickému odstranění elektroaktivních prací se podrobilo 15 pacientů z 1.
skupiny. Subjektivní zlepšení udávalo 14 osob, objektivně došlo k vymizení
morfologických příznaků

u sedmi z deseti ošetřených. Vymizely zánětlivé příznaky,

pigmentace a lichenoidní změny

na sliznicích přetrvaly.

Porovnání výsledků sledování imunologických markerů ze slin pacientů před a
po odstranění elektroaktivních prací z úst

Při porovnání hladin imunologických markerů ve slině před a po odstranění
elektroaktivních prací z úst došlo pouze ke statisticky významnému zvýšení hladiny IgA2
z původní průměrné hodnoty 374,3 mg/l na 715,5 mg/l (P = 0,0206). Dále byl
zaznamenán pokles hladiny albuminu

a zvýšení hladiny IgA1, lysozymu a β2-

mikroglobulínu, tyto změny ovšem nebyly statisticky významné (Tab. 17).
(mg/l)
Před
léčbou

Po léčbě

P

Albumi
n
Průmě
9933,3
r
SD
12320,1
Průmě
r
5151,7
SD
5338,1
0,0703

Lysozym
e

2-mikroglobulin 

352,2

7,0

1,5

250,8

252,8

5,6

0,7

715,5
378,8
0,020
6

380,7
276,4
0,782
0

9,4
10,5

2,3
2,0

0,5449

0,6992

IgA 1

IgA2

sIgA

1937,2

374,3

2231,5
3235,5
3427,2
0,2785
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Tab. 17: Průměrné hladiny imunologických markerů ve slině před a po odstranění
elektroaktivních prací z úst
P – hodnota pravděpodobnosti, SD – směrodatná odchylka
Statisticky významné rozdíly se projevily v hladinách protilátek IgA proti HSP 60 a
70. Vesměs došlo v poklesu hladin těchto protilátek s výjimkou koncentrace HSP 60
1:10 (Tab. 18).
IgA HSP 60 IgA HSP
1:10
1:100

(mg/l)
Před
léčbou

Průměr

0,66

0,49

60 IgA HSP 70 IgA HSP
1:10
1:100
0,31

70

0,18

0,49
0,47
0,21
0,15
0,37
0,23
0,19
0,07
0,42
0,30
0,12
0,07
P
0,0742
0,0496
0,0442
0,0107
Tab. 18: Průměrné hladiny protilátek proti HSP ve slině před a po odstranění
elektroaktivních prací z úst
P – hodnota pravděpodobnosti, SD – směrodatná odchylka
Po léčbě

SD
Průměr
SD

Porovnání výsledků proliferace lymfocytů stimulovaných kovy před a po
odstranění elektroaktivních prací z úst

Po odstranění elektroaktivních prací z úst pacientů v 1.skupině došlo k statisticky
významnému poklesu reakce lymfocytů na anorganickou formu rtuti (HgCl2) z průměrné
hodnoty

SI = 16,35 ± 13,50 na SI = 3,10 ± 2,84, kdy P = 0,0007. U

organických sloučenin rtuti jsme zaznamenali též pokles aktivity lymfocytů, který ovšem
nebyl signifikantní.
Při testování reakce na další kovy jsme zaznamenali signifikantní pokles
proliferace lymfocytů pouze pro nikl z průměrného SI = 10,48 ±7,42 před odstraněním
na průměrný SI = 3,75 ± 3,02 po odstranění (P = 0,0018). Přesto půl roku po snížení
expozice kovům z elektroaktivních prací

v ústech nedošlo u řady pacientů ke snížení

aktivity lymfocytů na fyziologickou mez, o čemž svědčí i průměrné hodnoty SI. Hodnoty
testu MELISA® pro rtuť byly zaznamenány

ve fyziologických mezích pouze u

čtyř pacientů po odstranění ústního galvanismu a pro nikl také u čtyř pacientů (27 %).
Ke zlepšení hodnot o více než jednotku stimulačního indexu v případě rtuti došlo u osmi
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pacientů (53 %) a v případě niklu u sedmi pacientů (47 %). Celkově k zlepšení došlo u
11 pacientů u rtuti a u 11 pacientů u niklu (73 %). Zhoršení u rtuti nebylo zjištěno
u žádného pacienta a u niklu u dvou pacientů (13 %).

Výsledky experimentální studie

Výsledky proliferace buněk buffy coatu po stimulaci galvanickými proudy
a napětím

V Grafech 10 a 11 jsou znázorněny výsledky experimentu, kdy na buňky buffy
coatu působily proudy a napětí po dobu 30 minut, 60 minut, 120 minut a 15 hodin. Z
Grafu 10 a 11 vidíme,

že ke snížení proliferace buněk došlo při 15-tihodinovém

působení proudů či napětí.

Působení proudů bez následné stimulace
index(1=nestimulovaná kultura
neovlivněná proudem ani
napětím)

působení 30 minut
působení 60 minut

7

působení 120 minut
působení 15 hodin

6
5
4
3
2
1
0
20
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3

hodnota proudu v mikroampérech

Graf 10: Působení proudů na buňky buffy coatu po dobu 30 minut, 60 minut, 120 minut
a 15 hodin. Výsledky jsou uvedeny v hodnotě indexu, jehož hodnota 1 odpovídá počtu
buněk

v proudem nestimulované kultuře.
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Působení napětí bez následné stimulace
působení 30 minut
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Graf 11: Působení napětí na buňky buffy coatu po dobu 30 minut, 60 minut, 120 minut
a 15 hodin. Výsledky jsou uvedeny v hodnotě indexu, jehož hodnota 1 odpovídá počtu
buněk

v napětím nestimulované kultuře.
V Grafech 12 a 13 jsou výsledky experimentu, kdy na buňky buffy coatu

stimulované PWM působily proudy a napětí po dobu 30 minut, 60 minut, 120 minut a 15
hodin. Z Grafu 12 vidíme, že ke snížení proliferace buněk došlo při 15-tihodinovém
působení proudů deset a 20 μA.

Z Grafu 13 vidíme, že k významnějšímu snížení

proliferace buněk působením napětí nedošlo.
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Graf 12: Působení proudů na buňky buffy coatu po stimulaci PWM po dobu 30 minut,
60 minut, 120 minut a 15 hodin. Výsledky jsou uvedeny v hodnotě indexu, jehož
hodnota 1 odpovídá počtu buněk v proudy nestimulované kultuře.
Působení napětí + stimulace PWM
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Graf 13: Působení napětí na buňky buffy coatu po stimulaci PWM po dobu 30 minut, 60
minut, 120 minut a 15 hodin. Výsledky jsou uvedeny v hodnotě indexu, jehož hodnota 1
odpovídá počtu buněk v napětím nestimulované kultuře.
V Grafech 14 a 15 jsou výsledky experimentu, kdy na buňky buffy coatu
stimulované Con A působily proudy a napětí po dobu 30 minut, 60 minut, 120 minut a 15
hodin. Z Grafu 14 vidíme, že ke nejvýraznějšímu snížení proliferace buněk došlo při 15tihodinovém působení proudu

20 μA. Z Grafu 15 vidíme, že ke zvýšení proliferace

buněk došlo krátkodobým působením napětí 80 mV.
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Působení proudů + stimulace Con A
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Graf 14: Působení proudů na buňky buffy coatu po stimulaci Con A po dobu 30 minut,
60 minut, 120 minut a 15 hodin. Výsledky jsou uvedeny v hodnotě indexu, jehož
hodnota 1 odpovídá počtu buněk v proudy nestimulované kultuře.
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Graf 15: Působení napětí na buňky buffy coatu po stimulaci Con A po dobu 30 minut, 60
minut, 120 minut a 15 hodin. Výsledky jsou uvedeny v hodnotě indexu, jehož hodnota 1
odpovídá počtu buněk v napětím nestimulované kultuře.
Vzhledem k charakteru dosažených výsledků bylo rozhodnuto dále se zabývat
dlouhodobějším působení proudů a napětí.
V Grafech 16 až 19 jsou výsledky experimentu, kdy na nestimulované buňky buffy
coatu

a buňky stimulované PWM, Con A a E.coli působily proudy a napětí po dobu

24 hodin.
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Z Grafu 16 vidíme, že k výraznému snížení proliferace buněk došlo působením
proudu

20 μA. Působením proudu 10 μA došlo také ke snížení proliferace buněk.

Tyto výsledky byly podpořeny dalším experimentem, jehož výsledky jsou zobrazeny na
Grafu 17.
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Graf 16: 24-hodinové působení proudů na nestimulované buňky buffy coatu a buňky
buffy coatu po stimulaci PWM, Con A, E.coli. Výsledky jsou uvedeny v hodnotě indexu,
jehož hodnota 1 odpovídá počtu buněk v proudy nestimulované kultuře.
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Graf 17: 24-hodinové působení proudů na nestimulované buňky buffy coatu a buňky
buffy coatu po stimulaci PWM, Con A, E.coli. Výsledky jsou uvedeny v hodnotě indexu,
jehož hodnota 1 odpovídá počtu buněk v proudy nestimulované kultuře.
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Z Grafu 18 vidíme, že k výraznému snížení proliferace buněk došlo působením
napětí

300 mV. Tyto výsledky byly podpořeny dalším experimentem, jehož

výsledky jsou zobrazeny na Grafu 19.
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Graf 18: 24-hodinové působení napětí na nestimulované buňky buffy coatu a buňky
buffy coatu po stimulaci PWM, Con A, E.coli. Výsledky jsou uvedeny v hodnotě indexu,
jehož hodnota 1 odpovídá počtu buněk v napětím nestimulované kultuře.
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Graf 19: 24-hodinové působení napětí na nestimulované buňky buffy coatu a buňky
buffy coatu po stimulaci PWM, Con A, E.coli. Výsledky jsou uvedeny v hodnotě indexu,
jehož hodnota 1 odpovídá počtu buněk v napětím nestimulované kultuře.
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Ovlivnění exprese adhesivních molekul na T lymfocytech galvanickými
proudy a napětím

Bylo sledováno ovlivnění T lymfocytů pomocí znaku CD 3, ovlivnění B lymfocytů
pomocí znaku CD 19, ovlivnění exprese adhezívních molekul pomocí znaku CD 11a/18,
ovlivnění apoptózy buněk pomocí znaku CD 95 a aktivační znak CD 69. Ovlivnění
exprese jednotlivých znaků bylo porovnáno s kontrolními vzorky, které nebyly ovlivněny
proudy ani napětím,

v Tab. 19 je pomocí šipek vyjádřeno, zda došlo ke zvýšení

či snížení exprese. Z těchto výsledků vyplývá trend zvýšené exprese povrchových
molekul působením proudu o velikosti 20 µA

a naopak snížené exprese

působením napětí, především o velikosti 200 a 300 mV.
CD 3
20 µA
10 µA
3 µA
80 mV
200 mV
300 mV

CD 19










CD11a/18 CD 3/95










CD 3/69

CD 19/95 CD 19/69









Tab. 19: Ovlivnění exprese adhesivních molekul T lymfocytů galvanickými proudy a
napětím.
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Výsledky u pacientů s odhojenými titanovými implantáty
Výsledky zpracování anamnestických dat
Z anamnestických dotazníků vyplynulo, že více než polovina pacientů má chrup
ošetřen amalgámovými výplněmi, u všech pacientů došlo k odhojení titanového
implantátu z nejasných příčin, téměř čtvrtina osob kouří a téměř polovina pacientů má
alergie (osm pacientů ze 17).

Výsledky testu MELISA®

Reakce na kovy u skupiny pacientů s odhojenými titanovými implantáty je
uvedena v Grafu 20. U této skupiny osob bylo při vyhodnocení rozlišováno mezi
pohlavími, která byla téměř rovnoměrně zastoupena (osm žen a devět mužů).
V Grafu 20 jsou uvedeny pozitivní reakce na jednotlivé kovy procentuálně
z celkového počtu testovaných osob, kovy jsou v grafu seřazeny podle klesající celkové
pozitivity. Z Grafu 20 vidíme, že lymfocyty pacientů s odhojenými titanovými implantáty
nejvíce reagovaly na rtuť, nikl a titan (více než 70 % testovaných pacientů). Čtyřicet tři
procent pacientů reagovalo pozitivně

na kadmium. Více než čtvrtina pacientů

reagovala pozitivně také na zlato, cín, železo, molybden, olovo, paladium a methylrtuť.
Téměř na polovinu kovových sloučenin (deset z 21) reagovalo více než 75 % pacientů
s odhojenými titanovými implantáty negativně.
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Graf 20: Pozitivní reakce u pacientů s odhojenými titanovými implantáty na testované
kovy v procentech z celkového počtu testovaných osob.
V Grafu 21 jsou uvedeny procentuálně z celkového počtu testovaných osob
pozitivní reakce na jednotlivé kovy rozdělené podle pohlaví, kovy jsou v grafu seřazeny
podle klesající celkové pozitivity u žen. Z Grafu 21 vidíme, že ženy reagovaly na 17
kovových sloučenin více než muži. Muži reagovali více než ženy pouze na titan, cín,
hliník a kobalt.

100
90
80
70
60

ženy

50

muži

40
30
20
10
0
Co

Cu

Ag

Cr

g

Al
Hg
Ph
al
ers
iom
Th

Sn

Pt

EtH

Zn
Hg
Me

Fe

Pd

Au

Pb

Mo

Cd

Ti

Ni

Hg

Graf 21: Pozitivní reakce u pacientů s odhojenými titanovými implantáty na testované
kovy v procentech z celkového počtu testovaných osob rozdělené podle pohlaví.
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V Grafu 22 je uvedeno srovnání pozitivních reakcí pacientů s odhojenými titanovými
implantáty s kontrolní skupinou. Ze srovnání je patrný značný rozdíl mezi reaktivitou
lymfocytů

u pacientů s odhojenými titanovými implantáty a u kontrolních osob.
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Graf 22: Pozitivní reakce u pacientů s odhojenými titanovými implantáty na testované
kovy v procentech z celkového počtu testovaných osob v porovnání s reakcí osob
kontrolní skupiny.

Výsledky u kontrolní skupiny
Výsledky zpracování anamnestických dat

Anamnestické dotazníky byly zpracovány podle popisu v kap.3.1.2. Z dotazníků
vyplynulo,

že v kontrolní skupině mají všechny osoby amalgámové výplně a žádná z kontrol

netrpí autoimunitním onemocněním. Nebyla získána žádná relevantní vazba mezi mírou
proliferace lymfocytů po stimulaci chloridem rtuťnatým a vyhodnocenými anamnestickými údaji
z vyplněných dotazníků.
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Výsledky testu MELISA®

Reakce kontrolní skupiny na kovy byly vyhodnoceny indexem SI, jak je popsáno v kap.
3.2.2.5. V Grafu 23 jsou uvedeny výsledky testu MELISA® u kontrolní skupiny, výsledky
jsou uvedeny

v procentuálním zastoupení daným způsobem reagujících kontrol.

Z Grafu 23 vyplývá, že

v kontrolní skupině byla zjištěna pozitivní reakce pouze

na sedm kovových sloučenin z testované sady 19ti kovů. Reakce na sloučeniny zinku a
molybdenu nebyly provedeny z důvodu nedostatečného množství vzorků.
Na Grafu 23 vidíme, že více než 30 % kontrolní skupiny reagovalo pouze na
olovo. Pět až patnáct procent osob kontrolní skupiny reagovalo na kadmium,
anorganickou formu rtuti, paladium, železo, cín a fenylrtuť.
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Graf 23: Pozitivní reakce u kontrolní skupiny na testované kovy v procentech z
celkového počtu testovaných osob.
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DISKUSE
Poslední dobou přibývají onemocnění, jejichž výskyt roste spolu se zvyšujícím se
znečištěním životního prostředí. Mezi ně patří alergie, chemická přecitlivělost, chronický
únavový syndrom, přecitlivělost na elektromagnetické pole, deprese a velká skupina
autoimunitních onemocnění. Mezi faktory, které ovlivňují rozvoj autoimunitních onemocnění,
patří bakterie, viry, xenobiotika právě tak jako různé chemikálie, medikamenty a kovy (Stejskal a
Stejskal 1999). Autoimunity indukované kovy byly podrobně popsány u zvířecích modelů
(Goldman a kol. 1991, Roos a kol. 1996, Aten a kol.1991), a proto můžeme předpokládat výskyt
podobných mechanismů působení kovů i u lidského organismu. Imunologické působení kovů
může být nespecifické (imunomodulace) či antigenně specifické (alergie a autoimunity). Kovy
mohou působit jako imunosupresiva (cytostaticky) nebo jako imunoadjuvans (nespecifickou
aktivací imunitního systému) (Stejskal a Stejskal 1999).
Nežádoucí reakce na rtuť se v lidské populaci vyskytuje velmi často (Procházková a kol.
1999a,b,c,d, Šterzl a kol. 1999a,b). Míru expozice rtuti je možné příznivě ovlivnit odstraněním
amalgámových výplní (Procházková a kol. 1999 a, 2004b, Šterzl a kol. 1999 b). Nežádoucí
reakce na kovové dentální materiály je ovlivněna genetickou predispozicí (Procházková a kol.
1999 a,c) a může zhoršovat zdravotní stav pacientů s některými typy autoimunitních
onemocnění. V relaci k expozici rtuti byly popsány různá autoimunitní onemocnění (Tubbs a
kol. 1982, Levin a Byers 1992, Šterzl a kol. 1999c, Stejskal a Stejskal 1999). Proto se jedním z
cílů práce stalo posouzení reaktivity lymfocytů na kovy, a to především na rtuť, u různých skupin
pacientů.
Velmi důležité je zjistit, jak organismus na zátěž kovy reaguje z imunotoxikologického
hlediska, z tohoto důvodu jsme provedli u osob všech testovaných skupin test MELISA® .
Nejdůležitějšími údaji, které vyplynuly ze zpracováním dotazníků u skupiny
profesně exponovaných osob, je velmi nízké zastoupení autoimunitních onemocnění a
alergií a fakt,

že téměř 75 % profesně exponovaných osob kouří, což jistě souvisí

i s tím, že tato skupina byla,

až na jednu výjimku, tvořena muži. U pacientů byl

proveden test MELISA®, který se používá pro zjištění míry proliferace lymfocytů po
stimulaci kovovými sloučeninami. Pacienti v testu MELISA ® reagovali pozitivně na celou
paletu testovaných kovů v porovnání se skupinou kontrolních osob, kde byla
zaznamenána pozitivní reakce pouze na sedm testovaných kovů. Nejvyšší reaktivita
byla u profesionálně zatížených osob zaznamenána na zinek, rtuť, hliník, nikl, methylrtuť
a dále

na kadmium, platinu a železo, což jsou kovy, se kterými se lidský

organismus těchto osob setkává nejběžněji z celé testované palety kovů. Zinek, rtuť,
hliník a železo jsou kovy, se kterými se tyto osoby běžně setkávají v rámci své profese.
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Zvýšená reaktivita na nikl a kadmium zajisté souvisí s vysokým počtem kuřáků v této
skupině osob. Sledování zdravotního stavu pracovníků profesně exponovaných rtuti je
velmi důležitým úkolem, kterým se zabývá obor pracovního lékařství

a hygieny

práce. Pracovníci jsou podrobně sledovaní z hlediska toxikologických rizik, ale k
možným imunologickým aspektům působení rtuti v organismu se dosud nepřikládala
dostatečná pozornost. Proto jsme se rozhodli zabývat se jako jednou skupinou tohoto
výzkumu právě osobami s touto zátěží a určit u této skupiny pracovníků reaktivitu
lymfocytů na zátěž kovy pomocí testu MELISA® a dále sledovat schopnost vylučování
rtuti u těchto osob. Pro hodnocení profesionální expozice parám kovové rtuti se v ČR
využívá stanovení koncentrace rtuti v moči, jehož využití je ovšem limitováno velkou
interindividuální a intraindividuální variabilitou vylučování rtuti močí. Z praxe jsou známy
případy, kdy byly nalezeny velmi nízké hodnoty koncentrace rtuti v moči i u prokazatelně
vysokých úrovní expozice stanovených na základě měření koncentrace rtuti v ovzduší
pracoviště. Metoda mobilizace rtuti může být v praxi využita jak pro hodnocení expozice
celých kolektivů, tak i jednotlivců, a rozhodně poskytne cennější výsledky, než prosté
hodnocení koncentrace rtuti v moči bez mobilizace. Tato metoda, která byla použita
v této práci umožňuje tedy velmi přesně kvantifikovat zátěž organismu rtutí a zabývat se
vylučovacími mechanismy vyšetřovaných osob (Cikrt a kol. 1997).
Hodnota depozice rtuti v ledvinách u osob profesně exponovaných rtuti je
v literatuře popisována a činí 25 μg na gram ledviny. U skupiny profesně exponovaných
osob této studie byla zjištěna hodnota 7 μg na gram ledviny, která je nižší než
v literatuře popisovaná hodnota,

ale mnohonásobně vyšší než hodnota

popisovaná v literatuře pro profesně neexponovanou populaci, která činí 0,05 – 0,5 μg
na gram ledviny. U druhé skupiny této studie, pacientů s autoimunitní thyreoiditidou, u
kterých byla zjišťována mobilizace rtuti močí jako součást terapie po výměně
amalgámových výplní byla zjištěna hodnota 0,2 μg na gram ledviny, která odpovídá
výše uvedené hodnotě popisovaná v literatuře pro profesně neexponovanou populaci.
Množství rtuti vylučované močí se po podání chelačního činidla DMPS u profesně
exponovaných osob zvýšilo z 37 na 226 μg/24 hodin, t.j. došlo k šestinásobnému
zvýšení vylučování rtuti.
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U skupiny pacientů s autoimunitní thyreoiditidou se po podání chelačního činidla
DMPS množství rtuti vylučované močí zvýšilo z 0,4 na 5,8 μg/24 hodin, t.j. došlo
k 14tinásobnému zvýšení vylučování rtuti.
U skupiny profesně exponovaných osob je velmi nízké zastoupení autoimunitních
onemocnění a alergií, téměř 75 % profesně exponovaných osob kouří a jsou ve vysoké
profesní zátěži kovy.

U skupiny profesně exponovaných osob došlo k méně než

polovičnímu navýšení vylučování rtuti po podání DMPS v porovnání s pacienty
s autoimunitním onemocněním.
Z těchto výsledků můžeme usuzovat, že u skupiny profesně exponovaných osob
jsou kompenzační mechanismy dostačující a organismus těchto osob se zřejmě se
zbývající zátěží rtutí dokaže dobře vypořádat, zatímco u pacientů s autoimunitní
thyreoiditidou je snaha organismu

o co nejvyšší využití možnosti kompenzace

pomocí vylučování rtuti močí.
Z vyhodnocení reaktivity této skupiny osob na všechny testované kovy vyplynulo, že přes
75 % profesně exponovaných osob reaguje negativně na více než polovinu testovaných kovů, což
lze předpokládat, že souvisí s velmi dobrými kompenzačními mechanismy těchto profesních
pracovníků, které byly prokázány vysokou mobilizací rtuti močí.
Nežádoucí reakce na kovové materiály může zhoršovat zdravotní stav pacientů s
některými typy autoimunitních onemocnění. Tito pacienti reagují častěji na rtuť a nikl, ale
také na zlato

a platinu (Šterzl a kol. 1999c). Po podání chloridu rtuťnatého dochází

u potkanů k tvorbě autoprotilátek proti thyreoglobulínu (Kosuda a kol. 1997). Vazba mezi
těžkými kovy

a autoimunitní thyreoiditidou byla popsána u člověka již v roce

1987 (Safran a kol. 1987) a vazba mezi expozicí rtuti a rozvojem autoimunitních stavů u
potkanů i u člověka byla popsána později (Pleva 1994, Bigazzi 1994, Bigazzi a kol.1996,
Bigazzi 1999). Výsledky této práce, kde pacienti s autoimunitním onemocněním
(autoimunitní thyreoiditidou) reagovali nejvíce na rtuť a nikl jsou ve shodě s dříve
publikovanými pracemi.
Na

patogenezi

autoimunitních

onemocnění

vyvolaných

rtutí se

podílejí

autoreaktivní T buňky (Pelletier a kol. 1988) a rozvoj onemocnění do jisté míry závisí na
genetických faktorech (Pleva 1994, Bigazzi 1999). V této skupině pacientů byl nejvyšší
výskyt alergií a celkově nejvyšší zastoupení pozitivních reakcí na kovy, což potvrzuje
charakter reakce IV.typu, která představuje oddálený typ přecitlivělosti s aktivací
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metalospecifických CD4+ T-lymfocytů, které rozeznávají kovy modifikovanou vazbu
peptidových molekul hlavního histokompatibilitního systému (Sinigaglia 1994).
U pacientů s autoimunitní thyreoiditidou, u kterých byla zjišťována mobilizace rtuti
močí jako součást terapie po výměně amalgámových výplní byla zjištěna hodnota 0,2 μg
na gram ledviny, která odpovídá výše uvedené hodnotě popisované v literatuře pro
profesně neexponovanou populaci. U pacientů s autoimunitní thyreoiditidou došlo po
výměně amalgámových výplní

a po podání chelačního činidla DMPS ke zvýšení

močí mobilizované rtuti z dvou

na deset μg/24 hodin, t.j. došlo

k pětinásobnému zvýšení vylučování rtuti. Před výměnou amalgámových výplní po
podání chelačního činidla DMPS došlo ke zvýšení močí mobilizované rtuti z 0,4 na 5,8
μg/24 hodin, t.j. došlo k 14tinásobnému zvýšení vylučování rtuti. Z těchto výsledků
vyplývá snížená schopnost využití kompenzačního mechanismu mobilizace zvýšené
hladiny rtuti močí po výměně amalgámových výplní a nutnost maximální ochrany
pacienta před, při i po výměně amalgámových výplní za nekovové.
Kovy obsažené v dentálních slitinách nejsou v používaných množstvích fyziologickou
součástí organismu. Proto se mohou po aplikaci dentálních slitin do dutiny ústní u
citlivých

jedinců

objevit

nežádoucí

vedlejší

účinky

typu

ústního

dyskomfortu

(Procházková a kol. 2001, 2004a,b, Wirtz 1995). Jak galvanicky podmíněné proudy a
napětí, tak uvolněné kovové elementy mohou mít na organismus účinky místní a
celkové. Prokázali jsme, že čím vyšší jsou hodnoty naměřených proudů a napětí, tím
vyšší je riziko zánětlivého poškození sliznic dutiny ústní.
Ústní dyskomfort bývá často spojován s různými typy alergií a s nesnášenlivostí
kovů (Rothaut 1996, Wataha 2000), což potvrzuje i tato práce. Často jsou obtíže typu
ústního dyskomfortu označovány v zahraniční literatuře „amalgam illness“ (Wahl 2001).
Ne vždy však se jedná

o reakci na amalgámové výplně, ale často mohou být

potíže způsobeny vysokými hodnotami galvanických proudů a napětí, na které jsou
někteří pacienti citliví (Shodjaee 2002). U těchto osob proto nelze hovořit o intoxikaci
složkami amalgámu.
Galvanické jevy mezi různými dentálními slitinami jsou v literatuře často měřeny
in vitro (Holland 1980, Arvidson a Johansson 1985) a způsoby měření galvanických jevů
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in vivo jsou často diskutovány (Ganss et al. 2000, Wataha 2002, Wirtz 1995, Drápal
2003).
Galvanické jevy v ústech, zvláště galvanické proudy zvyšují expozici kovům
v organismu (Shodjaee 2002) a u citlivých jedinců mohou komplikovat jejich zdravotní
stav ovlivněním jejich imunitních reakcí (Stejskal 1997, Šterzl a kol. 1999b,c, Bártová a
kol. 2002). V této práci se opět potvrdilo, že podstatnou roli mezi kovy hraje rtuť a nikl,
na které pacienti s ústním dyskomfortem reagovali nejvíce.
Důležitou ochrannou proti vzniku galvanických jevů je slina (Johansson 1986).
Tkáně ústní dutiny bývají dlouhodobě vystaveny působení kovových elementů, které se
sice v malých koncentracích, ale zato dlouhodobě uvolňují následkem elektrochemické
koroze nebo abrazí

z jakýchkoli náhrad obsahujících kovy (Wataha 2002).

Sanace kovovými slitinami množství kovových elementů ve slině významně zvyšuje
(Kučerová a kol. 2002). Význam sliny v těchto procesech potvrzují i výsledky této práce.
Významnou roli v ochraně sliznic hraje slizniční imunitní systém, představovaný místní
humorální složkou imunitní reakce, tedy hladinami sekrečních protilátek typu IgA a
protilátek IgA2 ve slinách.
Výskyt galvanických proudů je nutné u citlivých jedinců z výše uvedených důvodů
eliminovat. Účinnost tohoto způsobu byla prokázána dříve (Procházková a kol. 2004a),
v této práci potvrzena a je v souladu i s publikovanými údaji (Lindt a kol. 2003, Feilzer
2005). Pozitivní změny nastaly jak v subjektivních pocitech pacientů, tak objektivně
podle změn výsledků provedených imunologických testů.
Pro upřesnění hranice patologického působení galvanických jevů lze využít jak
experimentální postupy in vitro (Kobayashi a kol. 1989), tak klinické studie (Šimsa 1955,
1957, 1964, Škach

a kol. 1963, Nilner 1981, Axell a kol. 1983, Kučerová a kol.

2002). V naší práci byl proveden rozsáhlý pokus ovlivnění funkce T lymfocytů různými
hodnotami galvanických proudů a napětí v různých časových intervalech a byl potvrzen
v literatuře uváděný práh pro patologické a kritické hodnoty i klinickou studií. Je však
nutné si uvědomit, že značnou roli hraje individuální reaktivita pacienta a z tohoto úhlu
pohledu je proto nutné každý jednotlivý případ řešit.
Implantáty jsou v medicíně již značně rozšířeny a nalézají široké uplatnění
především jako ortopedické a dentální implantáty. S rozsahem jejich uplatnění souvisí
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vývoj stále nových materiálů a snaha o jejich co nejvyšší biokompatibilitu a dokonalé
mechanické vlastnosti.
V současnosti jsou nejvíce používány titanové implantáty, které však jsou
následovány, zvláště ve vyspělých zemích, zirkoniovými implantáty. Přestože u většiny
titanových implantátů dojde k dobrému vhojení implantátu, nezanedbatelná část
implantátů je pacienty odhojována z ne zcela jasných příčin. Také práce v literatuře,
které se zabývají biokompatibilitou titanových implantátů

a cytotoxicitou titanu, ukazují

rozdílné výsledky. Jsou popisovány případy detekování vysokých množství částic titanu
(Lalor a kol. 1991) a pigmentací (Dupre a kol. 1985) v okolí odhojených implantátů, ale i
práce ukazující vysokou stabilitu a biokompabilitu titanových implantátů (Kanematu a
kol. 1990, Wever a kol. 1997). Proto jsme se rozhodli ověřit, jak lymfocyty pacientů, u
kterých došlo k odhojení titanových implantátů z nejasných příčin, reagují na titan a další
kovy. Dlouhodobá expozice titanovému implantátu může snížit populaci funkčních
osteoprogenitorových buněk a může se podílet na špatné kvalitě kosti v bezprostřední
blízkosti implantátu a následnému odhojení implantátu (Wang a kol. 2003). U našeho
souboru pacientů se na odhojení podílejí nejspíše jiné mechanismy, protože k odhojení
dochází poměrně rychle

a nejedná se tedy o dlouhodobou expozici titanovému

implantátu. Výsledky našeho výzkumu ukazují, že pacienti s odhojenými titanovými
implantáty reagují nejvíce na rtuť, nikl a titan. Téměř tři čtvrtiny pacientů s odhojenými
titanovými implantáty reagovali na titan, polovina pacientů trpí alergiemi a polovina
pacientů má v ústní dutině amalgámové výplně, přičemž reakce na rtuť byla

u této

skupiny zastoupena nejvíce ze všech. Můžeme tedy předpokládat, že alergická reakce
na titan se u těchto osob podílí na odhojení implantátů a měl by proto u těchto pacientů
být použit implantát z pro ně vhodnějšího materiálu. Nezanedbatelný vliv může mít i
imunomodulace způsobená reakcí na složky amalgámových slitin v ústech. V těchto
případech se jeví jako vhodné odstranění amalgámových výplní ještě před plánovanou
implantací.
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SOUHRN
Skupina profesně exponovaných osob


Pacienti reagovali nejvíce na zinek, rtuť, hliník a nikl, se kterými se v rámci své
profesní expozice setkávají nejčastěji z celé testované palety kovů.



Vysoké procento kuřáků koreluje s vyšší reaktivitou na kadmium.



Potvrdili jsme v literatuře uváděné údaje hodnot vylučování rtuti močí.



Výsledky vyšetření testem MELISA® a testu mobilizace rtuti močí prokázaly velmi
dobré kompenzační mechanismy této skupiny osob na působení všech testovaných
kovů.

Skupina pacientů s autoimunitní thyreoiditidou


U této skupiny osob byla prokázána vysoká reaktivita na nikl, rtuť a molybden
u více než 60 % pacientů.



Reaktivita byla mnohem vyšší (pouze na dva kovy reagovalo více než 75 % pacientů
negativně) v porovnání se skupinou profesně exponovaných osob (negativní reakce
na 12 kovů u 75 % pacientů).



Hodnoty vylučování rtuti močí u této skupiny odpovídají v literatuře uváděné horní
hranici pro profesně neexponovanou populaci.



Výsledky vyšetření testem MELISA® po odstranění amalgámových výplní se výrazně
zlepšily

u 75 % pacientů. U 25 % pacientů došlo ke zvýšení reaktivity, ale mnohem

méně výraznému oproti snížení reaktivity u 75 % pacientů.


U těchto pacientů byla prokázána snížená schopnost využití kompenzačního
mechanismu mobilizace zvýšené hladiny rtuti močí po výměně amalgámových výplní
a z toho vyplývající nutnost maximální ochrany pacienta před, při i po odstranění
amalgámových slitin z úst.
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Skupina pacientů s ústním dyskomfortem


Průměrná hodnota naměřených proudů téměř dvojnásobně převyšovala horní mez
fyziologické hranice.



Hodnoty naměřených galvanických proudů byly statisticky významně vyšší u
pacientů s morfologickými změnami na gingivě, sliznici dutiny ústní a jazyku.



Nejvyšší hodnoty galvanických proudů byly zjištěny u pacientů se zánětlivými a
lichenoidními změnami na sliznici dutiny ústní a jazyka.



Hodnoty naměřených galvanických napětí byly statisticky významně vyšší u pacientů
s morfologickými změnami na gingivě, sliznici dutiny ústní a jazyku.



Nejvyšší hodnoty galvanických napětí byly zjištěny u pacientů se zánětlivými a
lichenoidními změnami na sliznici dutiny ústní a jazyka.



U pacientů s ústním dyskomfortem byly zjištěny vyšší hladiny albuminu a IgA proti
HSP 60



ve slině.

U pacientů s ústním dyskomfortem byly zjištěny snížené hladiny IgA1, IgA2, sIgA,
lysozymu, albuminu a IgA proti HSP 70 ve slině.



Výsledky vyšetření testem MELISA® zjistily nejvyšší reaktivitu na rtuť a nikl. Pacienti
s ústním dyskomfortem reagovali nejvíce také na hliník, zlato, kadmium, chróm a
železo.



Po odstranění elektroaktivních prací z úst udávalo subjektivní zlepšení 93 %
pacientů, objektivně došlo k vymizení morfologických příznaků u 70 % ošetřených
osob.



Po odstranění elektroaktivních prací z úst došlo k signifikantnímu zvýšení hladin IgA2
ve slině a k signifikantnímu snížení hladin IgA proti HSP 60 i IgA proti HSP 70. Ke
zvýšení došlo také

u hladiny IgA1 a lysozymu, hodnoty albuminu byly po

odstranění sníženy.


Výsledky vyšetření testem MELISA® po odstranění elektroaktivních prací v ústech
ukázaly statisticky významný pokles reakce lymfocytů na anorganickou formu rtuti a
nikl u 73 % osob.
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Skupina pacientů s odhojenými titanovými implantáty


U této skupiny osob byla prokázána vysoká reaktivita na rtuť, nikl a titan u více než
70 % pacientů. Vysoká reakce byla zaznamenána také na kadmium.



Reaktivita byla vyšší u žen (na 17 kovů reagovaly více než muži).

Závěry pro praxi
Díky tomu, že v životním prostředí přibývá škodlivých látek včetně zvyšujícího se
množství různých kovů, obráží se tato skutečnost na celkovém zhoršování zdravotního stavu
obyvatelstva. Je proto celospolečenskou prioritou snažit se omezit únik těchto látek do prostředí.
Jednotlivec však může ovlivnit pouze částečně tuto situaci. Proto:


U osob s prokázanou reakcí na určitý kov doporučujeme styku s ním předcházet.



Vzhledem k časté nežádoucí reakci pacientů na rtuť by bylo vhodné do
budoucna nahradit amalgámové výplně jiným vyhovujícím materiálem.



U osob s prokázaným autoimunitním onemocněním či alergiemi by měla
být testem MELISA® posouzena reaktivita před použitím materiálu
obsahujícím kov, ať již se jedná o dentální materiál, implantát či
medikament.
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POUŽITÉ ZKRATKY
o

C – stupeň Celsia, jednotka teploty

3

H – triciem značený

AMA – atomový absorpční spektrometr
AV ČR - Akademie věd České republiky
BSA - hovězí sérový albumin
CaEDTA – vápenatá sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové
CD – povrchová molekula
CD4+ T-lymfocyt - pomocný T lymfocyt
CNS – centrální nervový systém
Con A – konkanavalin A
cpm – počet otáček za minutu
CRP – C-reaktivní protein
ČVÚT – České vysoké učení technické
DMPS - (R,S)-2,3-dimercaptopropan-1-sulfonová kyselina
E.coli – Escherichia coli
E.coli GroEL – bakteriální protein tepelného šoku 60
E.coli DnaK – bakteriální protein tepelného šoku 70
ELISA - Enzyme linked immunoassay
g – gram
G - gravitační přetížení
HLA – hlavní histokompatibilitní systém člověka
HSP 60 – protein tepelného šoku 60
HSP 70 – protein tepelného šoku 70
IgA – skupina lidských protilátek
IgA1 – podskupina lidských protilátek
IgA2 – podskupina lidských protilátek
IU – intrauterinní
kg – kilogram
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LiPol – typ baterie
MBÚ – Mikrobiologický ústav
MELISA® - MEmory Lymphocyte Immuno-Stimulation Assay
mg – miligram
ml – mililitr
mV – milivolt
mΩ – miliohm
μA – mikroampér
μg – mikrogram
μl – mikrolitr
μm – mikrometr
N – normalita
OPD – orthofenylendiamin
PBS - fosfátový fyziologický roztok
PE – polyethylen
pH – míra kyselosti roztoku
PM 10 - aerosolové částice o velikosti menší než 10 mikrometrů
PWM - mitogen z Phytolacca americana
RID - metoda radiální imunodifúze
RPMI – tkáňové médium
sIgA – sekreční protilátky IgA
SI - stimulační index
SR – stock roztok
SRN – Spolková republika Německo
SwAHu / IgA Px – prasečí imunoglobuliny proti lidskému IgA značené peroxidázou
SZÚ - Státní zdravotní ústav
TV - tkáňová voda
UK – Universita Karlova
USA – Spojené státy americké
ÚJV - Ústav jaderného výzkumu
ÚMG - Ústav molekulární genetiky
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V – Volt
VÚS - Výzkumný ústav stomatologický
WHO - Světová zdravotnická organizace

120

OBSAH
1

ÚVOD – SOUHRN SOUČASNÝCH POZNATKŮ..............................................................................................18
1.1

Interakce lidského organismu s kovy .................................................................................................................19

1.2

Kovy a imunitní reakce........................................................................................................................................20

1.3

Působení rtuti a dalších kovů v dentálních materiálech na lidský organismus...............................................20

1.4

Kovy a systémová onemocnění ...........................................................................................................................21

1.5

Kovy a profesně exponované osoby, možnosti demobilizace rtuti z organismu..............................................22

1.6

Kovy a autoimunitní thyreoiditida......................................................................................................................22

1.7

Kovy a implantáty................................................................................................................................................23

1.8

Orální galvanismus .............................................................................................................................................24

1.9

Diagnostika intolerance kovů .............................................................................................................................29

1.10

Charakteristika sledovaných imunologických markerů ve slinách ..................................................................29

1.11

„Background“ experimentální části studie .......................................................................................................30

2

CÍL PRÁCE................................................................................................................................................................32

3

MATERIÁL A METODIKA ...................................................................................................................................33
3.1
Materiál................................................................................................................................................................33
3.1.1
Vyšetřované soubory osob..........................................................................................................................33
3.1.1.1 Soubor profesních pracovníků ...............................................................................................................33
3.1.1.2 Soubor pacientů s autoimunitní thyreoiditidou .....................................................................................33
3.1.1.3 Soubor pacientů s ústním dyskomfortem ..............................................................................................34
3.1.1.4 Kontrolní skupiny k pacientům s ústním dyskomfortem......................................................................34
3.1.1.5 Soubory pacientů s odhojenými titanovými implantáty.......................................................................34
3.1.1.6 Kontrolní skupina pro profesně exponované a pacienty s odhojenými titanovými implantáty.........35
3.1.2
Sběr anamnestických dat ............................................................................................................................35
3.1.3
Stav chrupu..................................................................................................................................................39
3.1.4
Odběr biologického materiálu ....................................................................................................................41
3.1.4.1 Odběr krve...............................................................................................................................................41
3.1.4.2 Odběr slin ................................................................................................................................................41
3.1.4.3 Odběr moči ..............................................................................................................................................41
3.1.5
Měření galvanických proudů a napětí........................................................................................................41
3.1.6
Použité chemikálie a roztoky......................................................................................................................42
3.1.6.1 Chemikálie a roztoky použité v testu MELISA® ..................................................................................42
3.1.6.2 Chemikálie a protilátky použité v metodě ELISA................................................................................44
3.1.6.3 Chemikálie a přístroje použité pro stanovení koncentrace rtuti v moči a ke stanovení celotělového
depa rtuti v organismu .............................................................................................................................................45
3.1.6.4 Chemikálie použité pro experimentální část studie ..............................................................................45
3.2
Metodika...............................................................................................................................................................45
3.2.1
Proliferace polyklonálně stimulovaných lymfocytů pomocí PWM.........................................................45
3.2.2
Metoda MELISA® .......................................................................................................................................45
3.2.2.1 Příprava roztoků kovů a jejich nanesení na kultivační destičky ..........................................................46
3.2.2.2 Izolace mononukleárních buněk z periferní krve..................................................................................46
3.2.2.3 Počítání buněk a jejich ředění na danou koncentraci............................................................................50
3.2.2.4 Nanesení buněčné suspenze na kultivační destičky a kultivace s kovy ..............................................50
3.2.2.5 Sklizeň buněk a vyhodnocení výsledků testu........................................................................................50
3.2.3
Stanovení koncentrace rtuti v moči a odhad celotělového depa rtuti ......................................................51
3.2.3.1 Stanovení koncentrace rtuti v moči........................................................................................................52

121

3.2.3.2 Odhad celotělového depa rtuti u profesně exponovaných osob...........................................................52
3.2.4
Imunologické vyšetření slin........................................................................................................................52
3.2.4.1 Stanovení markerů slizniční imunity .....................................................................................................52
3.2.4.2 Stanovení protilátek proti Heat Shock Proteinům metodou ELISA ....................................................54
3.2.5
Odstranění elektroaktivních dentálních prací z úst ...................................................................................55
3.2.6
Experimentální část studie..........................................................................................................................56
3.2.6.1 Proliferace lymfocytů .............................................................................................................................56
3.2.6.2 Exprese povrchových molekul ...............................................................................................................57
3.2.6.3 Přístrojové vybavení pro experimentální část studie ............................................................................57
3.2.7
Statistické zpracování dat ...........................................................................................................................58
3.2.7.1 Statistické nástroje použité v klinické části studie................................................................................58
3.2.7.2 Statistické nástroje použité v experimentální části studie ....................................................................58
4

VÝSLEDKY................................................................................................................................................................59
4.1
Výsledky u skupiny profesionálně zatížených osob ...........................................................................................59
4.1.1
Výsledky zpracování anamnestických dat.................................................................................................59
4.1.2
Výsledky testu MELISA®...........................................................................................................................60
4.1.3
Výsledky stanovení vylučování rtuti močí, depozice rtuti v ledvinách a výpočet celotělového depa
rtuti u skupiny profesionálně zatížených osob ...........................................................................................................62
4.2
Výsledky u pacientů s autoimunitní thyreoiditidou ...........................................................................................64
4.2.1
Výsledky zpracování anamnestických dat.................................................................................................64
4.2.2
Výsledky testu MELISA®...........................................................................................................................64
4.2.3
Výsledky u pacientů, kteří podstoupili výměnu amalgámových výplní za nekovové výplně ...............66
4.2.3.1 Výsledky testu MELISA® před a po výměně amalgámových výplní .................................................66
4.2.3.2 Výsledky stanovení vylučování rtuti močí, depozice rtuti v ledvinách a výpočet celotělového depa
rtuti u pacientů s autoimunitní thyreoiditidou po terapii DMPS ..........................................................................68
4.3
Výsledky u pacientů s ústním dyskomfortem......................................................................................................69
4.3.1
Výsledky anamnestického vyšetření..........................................................................................................69
4.3.1.1 Osobní anamnéza ....................................................................................................................................69
4.3.1.2 Sociální anamnéza...................................................................................................................................69
4.3.1.3 Rodinná anamnéza ..................................................................................................................................71
4.3.1.4 Nynější onemocnění ...............................................................................................................................71
4.3.2
Výsledky klinického vyšetření ...................................................................................................................71
4.3.2.1 Výsledky hodnocení stavu měkkých tkání dutiny ústní .......................................................................71
4.3.2.2 Dentální expoziční skóre ........................................................................................................................72
4.3.3
Výsledky měření galvanických proudů a napětí .......................................................................................72
4.3.3.1 Výsledky měření galvanických proudů .................................................................................................72
4.3.3.2 Výsledky měření galvanického napětí...................................................................................................73
4.3.4
Imunologické vyšetření slin........................................................................................................................73
4.3.4.1 Hladiny albuminu....................................................................................................................................74
4.3.4.2 Hladiny IgA1...........................................................................................................................................74
4.3.4.3 Hladiny IgA2...........................................................................................................................................76
4.3.4.4 Hladiny sIgA ...........................................................................................................................................76
4.3.4.5 Hladiny lysozymu ...................................................................................................................................76
4.3.4.6 Hladiny β2-mikroglobulinu....................................................................................................................78
4.3.4.7 Hladiny IgA proti HSP 60 ......................................................................................................................80
4.3.4.8 Hladiny IgA proti HSP 70 ......................................................................................................................81
4.3.5
Výsledky testu MELISA®...........................................................................................................................82
4.3.5.1 Porovnání výsledků proliferace lymfocytů stimulovaných kovy v jednotlivých skupinách..............82
4.3.5.2 Korelace výsledků imunologických testů..............................................................................................83
4.3.6
Výsledky porovnání imunologických charakteristik před a po odstranění elektroaktivních prací z úst
pacientů s ústním dyskomfortem ................................................................................................................................84
4.3.6.1 Porovnání výsledků sledování imunologických markerů ze slin pacientů před a po odstranění
elektroaktivních prací z úst .....................................................................................................................................84

122

4.3.6.2 Porovnání výsledků proliferace lymfocytů stimulovaných kovy před a po odstranění
elektroaktivních prací z úst .....................................................................................................................................85
4.3.7
Výsledky experimentální studie .................................................................................................................86
4.3.7.1 Výsledky proliferace buněk buffy coatu po stimulaci galvanickými proudy a napětím ....................86
4.3.7.2 Ovlivnění exprese adhesivních molekul na T lymfocytech galvanickými proudy a napětím ...........92
4.4
Výsledky u pacientů s odhojenými titanovými implantáty ................................................................................93
4.4.1
Výsledky zpracování anamnestických dat.................................................................................................93
4.4.2
Výsledky testu MELISA®...........................................................................................................................93
4.5
Výsledky u kontrolní skupiny ..............................................................................................................................95
4.5.1
Výsledky zpracování anamnestických dat.................................................................................................95
4.5.2
Výsledky testu MELISA®...........................................................................................................................96
5

DISKUSE ....................................................................................................................................................................97

6

SOUHRN...................................................................................................................................................................103
6.1

Skupina profesně exponovaných osob..............................................................................................................103

6.2

Skupina pacientů s autoimunitní thyreoiditidou..............................................................................................103

6.3

Skupina pacientů s ústním dyskomfortem ........................................................................................................104

6.4

Skupina pacientů s odhojenými titanovými implantáty...................................................................................105

6.5

Závěry pro praxi ................................................................................................................................................105

7

SEZNAM LITERATURY ......................................................................................................................................106

8

POUŽITÉ ZKRATKY............................................................................................................................................118

123

124

