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Rozpustný receptor aktivátora plazminogénu urokinázy (suPAR) ako diagnostický
marker zápalu nízkeho stupňa

Opis
OBLASŤ VYNÁLEZU

[0001] Tento vynález je zameraný na spôsob diagnostikovania zápalu nízkeho stupňa u
zdanlivo zdravého cicavčieho subjektu. Tento vynález je ďalej zameraný na spôsob
predpovede rizika vzniku ochorenia s nízkym stupňom zápalu u cicavčieho subjektu.
DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY

[0002] Metabolický syndróm je charakterizovaný kombináciou vysokého krvného tlaku,
rezistenciou na inzulín so zvýšenou produkciou glukózy a zníženou spotrebou glukózy,
centrálnou (brušnou) obezitou, dyslipidémiou (konkrétne zvýšením triglyceridov a znížením
cholesterol s lipoproteínmi s vysokou hustotou) a zvýšenou produkciou IL-6 a TN-a.
[0003] Bolo objavené, že metabolický syndróm je dôležitý súbor rizikových faktorov pre
vznik aterosklerotických ochorení, napr. prevládajúceho a dopadajúceho aterotrombotického
kardiovaskulárneho ochorenia (KVO), koronárnej choroby srdca (KCHS), mŕtvice,
periférneho arteriálneho ochorenia, chronickej obštrukčnej choroby pľúc a diabetů 2. typu.
Podnety ako napríklad nadvýživa, fyzická nečinnosť a starnutie môžu mať za následok u
niektorých ľudských subjektov, ale nie u všetkých, vznik cytokínovej hypersekrécie a
eventuálne viesť k rezistencii na inzulín a k diabetů. Podľa klinických kritérií vyvinutých
smernicami Panel na liečbu dospelých III (Adult Treatment Panel III - ATP III) bolo
odhadnuté, že 1 zo 4 dospelých žijúcich v USA má diagnózu metabolického syndrómu; avšak
nie u všetkých obéznych sa tento syndróm vyvinie. V príčinách smrti a ochorení vo
vyvinutých krajinách vedú kardiovaskulárne ochorenia a diabetes typu 2, a tieto chronické
ochorenia sa stávajú dominantným zdravotným problémom po celom svete. Včasná diagnóza
metabolického syndrómu a predpoveď včasnej diagnózy budúcich kardiovaskulárnych príhod
a diabetů by značne zlepšilo šance na úspešnú profylaktickú a terapeutickú liečbu.
[0004] Nízky stupeň zápalu je spúšťacím faktorom metabolického syndrómu. V súčasnej
dobe sú hladiny prozápalových cytokínov, hypersenzitívneho C-reaktívneho proteinu (hs-

CRP), interleukínu 6 (IL-6), nádor nekrotizujúceho faktora alfa (TNF-a), sérového amyloidu
A (SAA), fibrinogénu a albumínu v krvi; viskozita plazmy; rýchlosť sedimentácie erytrocytov
(ESR); a počet leukocytov použité na indikáciu prítomnosti zápalu nízkeho stupňa a tak je
možné predpovedať riziko vzniku metabolického syndrómu, spojeného s vaskulárnymi
rizikovými faktormi a s prevládajúcim a dopadajúcim aterotrombotickým kardiovaskulárnym
ochorením (KVO), koronárnou chorobou srdca (KCHS), mŕtvicou, periférnym arteriálnym
ochorením, chronickou obštrukčnou chorobou pľúc a diabetom typu 2.
[0005] Hoci sa metabolický syndróm vyvinul u zdanlivo zdravých jedincov, v posledných
rokoch je zrejmé, že sa metabolický syndróm môže vyvinúť tiež u HIV infikovaných jedincov
počas liečby. V západných krajinách je široko zavedená vysoko účinná antiretrovirálna
terapia (Highly Active Anti-Retroviral Therapy - HAART), od roku 1996, ktorá zvýšila
výskyt dlhodobo prežívajúcich pacientov infikovaných HIV s potlačenou HIV RNA a
pomerne vysokým počtom CD4. Nežiaduce účinky HAART však hlavne pri podávaní
inhibítorov proteázy vedú k tvorbe metabolického syndrómu, podobne ako v prípade
obéznych jedincov neinfikovaných HIV, včítane rezistencie na inzulín, redistribúcie tuku,
dyslipidémie a ďalších rizikových faktorov kardiovaskulárneho ochorenia. Takže sa vyskytla
potreba včasných diagnostických a prediktívnych nástrojov na prevenciu zvýšenej morbidity a
úmrtnosti pacientov infikovaných HIV liečených pomocou HAART, ktorí vykazujú tento
súbor dysmetabolických fenotypov. Imunologický stav jedinca ovplyvňuje jeho/jej
metabolické stavy, čo sa odráža v úrovni imunologických markerov, napr. TNF-a a IL-6.
Bolo dokázané, že také imunologické markéry nepriamo korelujú so symptómami
metabolického syndrómu u pacientov infikovaných HIV, rovnako ako u HIV negatívnych
subjektov; dáta však nie sú konzistentné a sú potrebné silnejšie prediktívne markéry.
[0006] Receptor aktivátora plazminogénu urokinázového typu (uPAR, CD87) je bunkový
receptor urokinázy (uPA), a je exprimovaný väčšinou leukocytov, včítane monocytov,
makrofágov, neutrofilov a krvných doštičiek. uPARje aktivačným antigénom v monocytoch a
T-bunkách. uPAR môže byť uvoľnený z bunkového povrchu, čím vzniká rozpustná forma
receptora (suPAR) bez GPI ukotvenia. Mechanizmus uvoľňovania nie je úplne pochopený,
ale môže vzniknúť rozštiepením GPI ukotvenia katalyzovaným fosfolipázou D špecifickou
pre GPT Rozpustné formy uPAR (suPAR) boli identifikované v supernatantoch bunkových
kultúr a v rôznych biologických tekutinách, ako napríklad nádorových ascitoch, cystickej
tekutine, sére, plazme a moči. Bunkový pôvod cirkulujúceho suPAR nie je známy. Mnoho, ak

nie všetky, bunky, ktoré exprimujú uPAR, tiež uvoľňujú rozpustné formy receptoru, keď sú
kultivované in vitro.
[0007] Svendsen a kol. (2006) Surgical Infections 7, 463-471 opisuje, že zvýšené
predoperačné koncentrácie suPAR boli spojené so vznikom pneumonic po chirurgickom
zákroku pri rakovine hrubého čreva.
[0008] WO 2005/116077 opisuje použitie ligandu, ktorý sa viaže na binárny komplex uPAuPAR, ale ktorý neinhibuje väzbu uPA-uPAR pri liečbe veľkého počtu ochorení, včítane
rôznych rakovin a kardiovaskulárnych ochorení (ako napríklad ateroskleróza).
[0009] Ostrowski a kol. (2004) J. Acquir. Immune Defic. Syndro. 35, 337-342, Ostrowski a
kol. (2006) Scand. J. Immunol. 63, 478-486 a Ostrowski a kol. (2005) J. Acquir. Immune
Defic. Syndr. 39, 23-31 opisujú štúdie hladín suPAR u HľV infikovaných pacientov, a
uzatvárajú, že u takých pacientov hladina koreluje so zápalom. Znižuje sa pri liečbe pacientov
pomocou HAART.

PODSTATA VYNÁLEZU

[0010] Tento vynález poskytuje spôsob diagnostiky zápalu nízkeho stupňa v súlade s
nárokom 1.
[0011] Tento vynález tiež poskytuje spôsob predpovede rizika vzniku ochorenia súvisiaceho s
nízkym stupňom zápalu v súlade s nárokom 2.
[0012] Meranie v kroku (b) niektorého z týchto spôsobov môže byť ďalej porovnané s
referenčnou hodnotou, pričom zvýšenie hladiny uvedeného markera ukazuje na stupeň zápalu
nízkeho stupňa. Vo všetkých uskutočneniach podľa tohto vynálezu je výhodné, aby cicavčí
subjekt neobdržal krvnú transfúziu počas 24 hodín (výhodnejšie 48 hodín alebo počas jedného
týždňa) pred odoberaním vzorky na in vitro meranie hladiny suPAR.
[0013] Subjektom, v špecifickom uskutočnení, môže byť ľudský subjekt. Vzorka z kroku (a)
môže byť spracovaná pred vykonaním kroku (b). Napríklad, môže byť zmrazená a
rozmrazená, nariedená, zakoncentrovaná,

stabilizovaná, přefiltrovaná alebo ošetrená

konzervačnou látkou.
[0014] Referenčná hodnota je štandard hladín markera vo forme (i) rozpustného receptora
aktivátora plazminogénu urokinázy (suPAR), a/alebo (ii) D2D3 štiepnych produktov suPAR v
populácii. Alternativneje referenčná hodnota získaná meraním hladiny markera vo forme (i)
rozpustného receptora aktivátora plazminogénu urokinázy (suPAR), a/alebo (ii) D2D3

štiepnych produktov suPAR zo vzorky odobranej subjektu so známou hladinou nízkeho
stupňa zápalu a/alebo metabolického syndrómu. V konkrétnom uskutočnení je referenčná
hladina <=3,0 ng na ml s použitím testov známych v stave techniky, napr. súprava
suPARnostic™ predávaná spoločnosťou Virogates A/S, Dánsko. Hladina uvedeného markéru
u subjektu s nízkym stupňom zápalu a/alebo metabolickým syndrómom je zvýšená aspoň o 10
% v porovnaní s uvedenou referenčnou vzorkou. V konkrétnejších uskutočneniach je hladina
uvedeného markéru zvýšená aspoň o 25 %, 50 %, 75 % a/alebo nad 100 %.
[0015] Tiež je opísaný spôsob predpovede rizika vzniku ochorenia spojeného s metabolickým
syndrómom a/alebo ochorenia spojeného s nízkym stupňom zápalu, predovšetkým s
rakovinou a/alebo s rizikom úmrtnosti do 1 roku, 3 rokov, 5 rokov, 10 rokov, 1-10 rokov, 1-5
rokov alebo 5-10 rokov u cicavčieho subjektu, predovšetkým ľudského subjektu, obsahujúci:

(a) vykonávanie in vitro merania hladiny markéru vo forme (i) rozpustného receptoru
aktivátoru plazminogénu urokinázy (suPAR), a/alebo (ii) D2D3 štiepnych produktov
suPAR v jednej alebo viacerých vzorkách obsahujúcich biologickú tekutinu odobranú
uvedenému subjektu, a
(b) použitie nameraných hodnôt ako faktor na predpoveď rizika vzniku ochorenia
spojeného s metabolickým syndrómom a/alebo ochorením spojeným s nízkym stupňom
zápalu, s rizikom vzniku rakoviny a/alebo s rizikom úmrtnosti do napr. 1, 3, 5, 10 rokov
alebo medzi 1-10 rokmi, 1-15 rokmi, 5-10 rokmi.

[0016] Pojmom ’riziko úmrtnosti’ mienime riziko všeobecnej úmrtnosti, radšej než riziko, že
človek zomrie na konkrétne ochorenie.
[0017] Ako bolo uvedené vyššie, referenčná hodnota je štandard hladín markéru vo forme (i)
rozpustného receptoru aktivátoru plazminogénu urokinázy (suPAR), a/alebo (ii) D2D3
štiepnych produktov suPAR v populácii. Alternatívne je referenčná hodnota získaná
nameraním hladiny markéru vo forme (i) rozpustného receptoru aktivátoru plazminogénu
urokinázy (suPAR), a/alebo (ii) D2D3 štiepnych produktov suPAR zo vzorky odobranej
subjektu bez ochorenia súvisiaceho s nízkym stupňom zápalu a/alebo ochorenia súvisiaceho s
metabolickým syndrómom.
[0018] Hladina uvedeného markera je zvýšená aspoň o 10 % a/alebo o 1 ng/ml, alebo
približne medzi 1-20 ng/ml v uvedenej vzorke v porovnaní s uvedenou referenčnou vzorkou.
V špecifických uskutočneniach môže byť hladina markera zvýšená aspoň o 2 ng/ml, 3 ng/ml,

3,5 ng/ml, 5 ng/ml, 8 ng/ml, 10 ng/ml, 15, ng/ml, 20 ng/ml alebo v nasledujúcich rozsahoch:
(1-3 ng/ml, 1-5 ng/ml, 3-5 ng/ml, 5-10 ng/ml, 10-15 ng/ml, 15-20 ng/ml). V konkrétnom
uskutočnení je diagnostikované zvýšené riziko vzniku akéhokoľvek z uvedených ochorení
alebo všeobecnej úmrtnosti v rozsahu akýchkoľvek časových období definovaných vyššie, ak
je hladina suPAR viac než približne 3,0 ng/ml (alebo 4, 5 alebo 6 ng/ml) u mužov a viac než
približne 3,5 ng/ml (alebo 4,5, 5,5 alebo 6,5) u žien.
[0019] Bol tiež opísaný spôsob monitorovania liečby zápalu nízkeho stupňa u cicavčieho
subjektu obsahujúci:

(a) izoláciu vzorky zo subjektu podstupujúceho liečbu zápalu nízkeho stupňa (napr.
protizápalová liečba, rakovina);
(b) meranie hladiny markera vo forme (i) rozpustného receptora aktivátora plazminogénu
urokinázy (suPAR), (h) a/alebo D2D3 štiepnych produktov suPAR,

pričom zníženie hladiny uvedeného markera použitého v kroku (b) je indikáciou postupu
liečby.

[0020] V konkrétnom uskutočnení je hladina uvedeného markera znížená aspoň o 10 %
a/alebo o 1 ng/ml a výhodne od približne 1,3-3 ng/ml v uvedenej vzorke v porovnaní s
uvedenou referenčnou vzorkou v priebehu uvedenej liečby. Alternatívne, hladina uvedeného
markera môže byť znížená aspoň o približne 25 %, 50 %, 75 %, a/alebo viac ako 100 % alebo
o aspoň medzi približne 10 % až približne 100 %.
[0021] Podľa vyššie uvedených spôsobov, uvedeným ochorením súvisiacim s nízkym
stupňom zápalu môže byť buď kardiovaskulárne ochorenie, chronická obštrukčná choroba
pľúc alebo diabetes typu 2, Alzheimerova choroba, chronický ekzém, astma bronchiale alebo
autoimunitné ochorenie. Konkrétne, ochorením súvisiacim so zápalom môže byť rakovina
(napr. pľúc, prsníka, leukémia, prostaty).
[0022] Podľa vyššie uvedených spôsobov, uvedenou biologickou tekutinou je výhodne jedna
z nasledujúcich: krv, krvné sérum, krvná plazma alebo moč.
[0023] Podľa jedného uskutočnenia vyššie uvedených spôsobov, uvedený subjekt je buď
infikovaný vírusom ľudskej imunodefíciencie a liečený vysoko účinnou antiretrovírusovou
liečbou (HAART) alebo je zdanlivo zdravý. Akje pacient infikovaný HIV, potom výhodne,
minimálne v kontexte hodnotenia rizika úmrtnosti, tento pacient nemá AIDS. ’Zdravým’

mienime, že pacientovi nebol diagnostikovaný život ohrozujúci stav (ako napríklad rakovina,
kardiovaskulárne ochorenie alebo chronická obštrukčná choroba pľúc), autoimunitné
ochorenie alebo diabetes typu 2.
[0024] V rôznych uskutočneniach podľa tohto vynálezu môže mať pacient nad 40 rokov,
napríklad nad 50 rokov alebo nad 60 rokov a môže mať pod 70 rokov, napríklad pod 60 rokov
alebo pod 50 rokov. Pacient môže byť beloch.
[0025] Podľa jedného uskutočnenia z vyššie uvedených spôsobov, uvedená jedna alebo
viacero vzoriek je odobraných uvedenému subjektu jedenkrát alebo viackrát. Voliteľne je
uvedené jedno

alebo

viacero

meraní

porovnávané

s cieľom

odhadnúť

účinnosť

profylaktického priebehu účinku a/alebo liečby.
[0026] Podľa vyššie uvedených spôsobov, uvedeným in vitro meraním je výhodne test
ELISA. Vhodné ELISA testy na stanovenie hladín suPAR sú uvedené v Mizukami a kol.
(1995) Blood 86, 203-211.
[0027] Podľa vyššie uvedených spôsobov môže byť v kroku b) na diagnózu zápalu nízkeho
stupňa použité jedno alebo viacero ďalších meraní pochádzajúcich zo subjektu vybraných zo
skupiny obsahujúcej: vek, pohlavie, etnikum, fajčiar, nefajčiar, systolický/diastolický krvný
tlak, cholesterol, triglyceridy a meranie obvodu pásu.
[0028] Spôsob môže ďalej obsahovať vykonanie testu tolerancie glukózy, testovanie TNFalfa, IL-6, počtu leukocytov, hsCRP, glukózy na lačno vplazme (v krvi), krvného tlaku,
cholesterolu, C-reaktívneho proteinu a/alebo hladín triglyceridov.
[0029] Opisje ďalej smerovaný na spôsoby a kompozície na liečbu metabolického syndrómu
a/alebo zápalu nízkeho stupňa. Špecificky existuje spôsob obsahujúci podávanie subjektu,
ktorý to potrebuje, množstvo látky, ktorá dostatočne znižuje hladinu suPAR, aby vyliečila
uvedený nízky stupeň zápalu a/alebo metabolický syndróm. Výhodne je plazmatická hladina
znižovaná pod 6 ng/ml, výhodnejšie pod 5, 4 alebo 3 ng/ml. Látka, ktorá je podávaná, môže
byť protilátka anti-suPAR (napr. monoklonálna alebo polyklonálna protilátka). Touto látkou
môže byť alternatívne analóg suPAR alebo derivát schopný viazať uPA alebo suPAR štiepny
produkt, ako napríklad jedna alebo viacero D2D3 izoforiem. Kompozíciou môže byť
farmaceutická kompozícia na použitie v liečbe alebo prevencii zápalu nízkeho stupňa a/alebo
metabolického syndrómu obsahujúca látku, ktorá znižuje hladinu suPAR cicavčieho subjektu.
[0030] V súvisiacom aspekte existuje použitie látky na prípravu terapeutickej kompozície na
liečbu alebo prevenciu zápalu nízkeho stupňa a/alebo metabolického syndrómu, pričom
uvedená látka znižuje hladinu suPAR cicavčieho subjektu.

[0031] V špecifickom aspekte existuje počítačovo čitateľné médium s uloženou počítačovou
logikou konfigurovanou tak, aby spôsobila, že keď je spustená na systéme spracovania dát,
tak systém spracovania dát vypočíta riziko a/alebo zmenu rizika ochorenia súvisiaceho s
nízkym stupňom zápalu, ochorenia súvisiaceho s metabolickým syndrómom, rakoviny a/alebo
úmrtnosti do napr. 1, 3, 5, 10 rokov alebo medzi 1-10 rokmi, 1-5 rokmi, 5-10 rokmi
obsahujúce:

(a) logiku na príjem jedného alebo viacerých meraní pochádzajúcich z cicavčieho
subjektu, pričom aspoň jedným meraním je in vitro meranie hladiny markéru vo forme (i)
rozpustného receptoru aktivátoru plazminogénu urokinázy (suPAR), a/alebo (ii) D2D3
štiepnych produktov suPAR v jednej alebo viacerých vzorkách pochádzajúcich z
uvedeného subjektu;
(b) logiku na analýzu jedného alebo viacerých uvedených meraní z kroku (a); a
(c) logiku na výpočet rizika a/alebo zmeny rizika uvedeného ochorenia súvisiaceho s
nízkym stupňom zápalu a/alebo uvedeného ochorenia súvisiaceho s metabolickým
syndrómom (napr. kardiovaskulárnym ochorením, chronickou obštrukčnou chorobou pľúc
a diabetom typu 2), rakovinou (napr. rakovinou prsníka alebo rakovinou pľúc), a/alebo
úmrtnosťou do napr. 1 roku, 3 rokov, 5 rokov, 10 rokov, 1-10 rokov, 1-5 rokov, 5-10
rokov na základe analýzy v kroku (b) uvedených meraní.

[0032] V konkrétnom aspekte, logika v (a) obsahuje logiku na pijimanie dvoch alebo
viacerých meraní pochádzajúcich z ľudského subjektu, pričom aspoň jedným meraním je in
vitro meranie hladiny markéru vo forme (i) rozpustného receptoru aktivátoru plazminogénu
urokinázy (suPAR), a/alebo (ii) D2D3 štiepnych produktov suPAR v jednej alebo viacerých
vzorkách odobraných uvedenému subjektu. Ak je systém spracovania dát používaný na
výpočet rizika vzniku diabetů, logika môže ďalej prijímať merania hladín glukózy v krvi
pochádzajúcej z cicavčieho subjektu; ak je systém spracovania dát používaný na výpočet
rizika vzniku kardiovaskulárneho ochorenia, logika môže ďalej prijímať merania krvného
tlaku, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu,

celkového cholesterolu, hsCRP, a/alebo

triglyceridov; ak je systém spracovania dát používaný na výpočet rizika úmrtnosti cicavčieho
subjektu do napr. 1 roku, 3 rokov, 5 rokov, 10 rokov, 1-5 rokov, 1-10 rokov alebo 5-10 rokov,
logika môže ďalej prijímať merania koncentrácie mozgového natriuretického peptidu.

[0033] Systémom na spracovanie dát na uvedenom počítačovo čitateľnom médiu je možné
ďalej sledovať progresiu liečby ochorenia súvisiaceho s nízkym stupňom zápalu a/alebo
ochorenia súvisiaceho s metabolickým syndrómom na základe uvedenej zmeny rizika.
[0034] Tento vynález ďalej obsahuje počítačový programový produkt, obsahujúci počítačovo
čitateľné médium podľa predkladaného vynálezu. "Počítačový programový produkt" je vo
všeobecnosti používaný pre médiá, ako napríklad pevný disk a vymeniteľný úložný disk a
pamäťová jednotka. V jednom uskutočnení môže byť software uchovávaný v počítačovom
programovom produkte a vložený do počítača pomocou vymeniteľného úložného disku,
pevného disku a komunikačného rozhrania.
[0035] Tento vynález je ďalej zameraný na počítač na stanovenie rizika a/alebo zmeny rizika
vzniku ochorenia súvisiaceho s metabolickým syndrómom, ochorenia súvisiaceho s nízkym
stupňom zápalu, rakovinou a/alebo úmrtnosťou do napr. 1 roku, 3 rokov, 5 rokov, 10 rokov
alebo medzi IalO rokmi, 1 a 5 rokmi, alebo 5 a 10 rokmi obsahujúci

(a) počítačovo čitateľné médium na ukladanie dát nakonfigurované tak, aby ukladalo
materiál na ukladanie dát kódovaný s počítačovo čitateľnými dátami, pričom uvedené dáta
obsahujú jedno alebo viacero meraní pochádzajúcich z jednej alebo viacerých vzoriek
odobraných cicavčiemu subjektu, pričom aspoň jedným meraním je in vitro meranie
hladiny markéru vo forme (i) rozpustného receptoru aktivátoru plazminogénu urokinázy
(suPAR), a/alebo (ii) D2D3 štiepnych produktov suPAR;
(b) pamäťové médium, pričom sú v ňom uložené inštrukcie na spracovanie uvedených dát
čitateľných počítačom;
(c) centrálnu spracovaciu jednotku reagujúcu na uvedené inštrukcie spojenú s uvedeným
pamäťovým médiom a s uvedeným počítačovo čitateľným pamäťovým médiom na
spracovanie dát čitateľných počítačom do hodnôt merania rizika a postupu liečby; a
(d) výstupné zariadenie pripojené k uvedenej centrálnej jednotke (c) na výstup uvedeného
rizika a/alebo zmenu hodnôt rizika.

[0036] V konkrétnom aspekte počítačovo čitateľné médium na ukladanie dát (a) v počítači
obsahuje dáta obsahujúce dve alebo viacero meraní pochádzajúcich z ľudského subjektu,
pričom aspoň jedným meraním je in vitro meranie hladiny markéru vo forme (i) rozpustného
receptoru aktivátoru plazminogénu urokinázy (suPAR), a/alebo (ii) D2D3 štiepnych
produktov suPAR v jednej alebo viacerých vzorkách odobraných uvedenému subjektu. Akje

počítač použitý na výpočet rizika vzniku diabetů, dáta môžu ďalej obsahovať merania hladín
glukózy v krvi cicavčieho subjektu; ak je počítač použitý na výpočet rizika vzniku
kardiovaskulárneho ochorenia, dáta môžu ďalej obsahovať merania krvného tlaku, HDLcholesterolu, LDL-cholesterolu, celkového cholesterolu a/alebo triglyceridov; ak je počítač
použitý na výpočet rizika úmrtnosti cicavčieho subjektu do napr. 1 roku, 3 rokov, 5 rokov, 10
rokov alebo 1-10 rokov, 1-5 rokov, alebo 5-10 rokov, dáta môžu ďalej obsahovať merania
koncentrácií mozgového natriuretického peptidu.
[0037] V špecifickom aspekte, existuje klientsky počítač, ktorý poskytuje prístup k systému
výpočtu rizika na stanovenie rizika a/alebo zmeny rizika vzniku ochorenia súvisiaceho s
metabolickým syndrómom, ochorenia súvisiaceho s nízkym stupňom zápalu (napr. rakovina)
a/alebo rizika úmrtnosti cicavčieho subjektu do napr. 1 roku, 3 rokov, 5 rokov, 10 rokov alebo
medzi 1-10 rokmi, 1-5 rokmi, 5-10 rokmi, pričom klientsky počítač obsahuje:

(a) vstupné zariadenie na príjem jedného alebo viacerých meraní pochádzajúcich z
cicavčieho subjektu, pričom aspoň jedným meraním je in vitro meranie hladiny markéru
vo forme (i) rozpustného receptoru aktivátoru plazminogénu urokinázy (suPAR), a/alebo
(h) D2D3 štiepnych produktov suPAR v jednej alebo viacerých vzorkách odobraných
uvedenému subjektu;
(b) komunikačné rozhranie na komunikáciu prijatého jedného alebo viacerých meraní so
serverom nakonfigurovaným na analýzu uvedeného jedného alebo viacerých meraní z
kroku (a); a výpočet hodnoty rizika; a
(c) komunikačné rozhranie na príjem vypočítanej rizikovej hodnoty z počítačového
serveru.

[0038] V konkrétnom aspekte vstupné zariadenie (a) klientskeho počítača prijíma dve alebo
viacero meraní pochádzajúcich z ľudského subjektu, pričom aspoň jedným meraním je in
vitro meranie hladiny markéru vo forme (i) rozpustného receptoru aktivátoru plazminogénu
urokinázy (suPAR), a/alebo (ii) D2D3 štiepnych produktov suPAR v jednej alebo viacerých
vzorkách odobraných uvedenému subjektu. Akje klientsky počítač použitý na výpočet rizika
vzniku diabetů, tak vstupné zariadenie (a) môže ďalej prijímať merania hladín glukózy v krvi
cicavčieho

subjektu;

ak je klientsky počítač použitý na výpočet rizika vzniku

kardiovaskulárneho ochorenia, vstupné zariadenie (a) môže ďalej prijímať merania krvného
tlaku, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu, celkového cholesterolu a/alebo triglyceridov; ak

je klientsky počítač použitý na výpočet rizika vzniku rakoviny (napr. rakoviny prsníka alebo
rakoviny pľúc); ak je klientsky počítač použitý na výpočet rizika úmrtnosti cicavčieho
subjektu do napr. 1 roku, 3 rokov, 5 rokov, 10 rokov alebo medzi 1-10 rokmi, 1-5 rokmi, 5-10
rokmi, vstupné zariadenie (a) môže ďalej prijímať merania NT-proBNP.
[0039] V ešte ďalšom aspekte existuje počítačový spôsob na stanovenie rizika vzniku
ochorenia súvisiaceho s metabolickým syndrómom, ochorenia súvisiaceho s nízkym stupňom
zápalu (napr. rakovina) a/alebo rizika úmrtnosti cicavčieho subjektu, napr. do 1 roku, 3 rokov,
5 rokov, 10 rokov alebo medzi 1-10 rokmi, 1-5 rokmi alebo 5-10 rokmi obsahujúci:

(a) príjem pod počítačovou kontrolou in vitro merania hladiny markéru vo forme (i)
rozpustného receptoru aktivátoru plazminogénu urokinázy (suPAR), a/alebo (ii) D2D3
štiepnych produktov suPAR v jednej alebo viacerých vzorkách odobraných uvedenému
subjektu;
(b) analýzu pod počítačovou kontrolou uvedeného in vitro merania získaného v (a)
(c) výpočet pod počítačovou kontrolou hodnoty rizika vzniku ochorenia súvisiaceho s
metabolickým syndrómom, ochorenia súvisiaceho s nízkym stupňom zápalu (napr.
rakovinou) a/alebo rizikom úmrtnosti cicavčieho subjektu do 5 rokov, 10 rokov alebo
medzi 5-10 rokmi pomocou analyzovaných meraní získaných v (b).

STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV

[0040]

Obrázok 1 zobrazuje krabicové grafy ukazujúce koncentráciu suPAR v sére na lačno u
pacientov infikovaných HIV, liečených pomocou HAART, s lipodystrofíiou (LIPO) a bez
lipodystrofíe (NONLIPO). Krabicové a vláknové grafy zobrazujú 10., 25., 50. (medián),
75.

a 90. percentil. Extrémne prípady jednotlivých premenných sú označené

hviezdičkami.

Obrázok 2 zobrazuje koreláciu medzi suPAR a meraniami metabolizmu glukózy a
citlivosti na inzulín. Obrázok 2A zobrazuje koreláciu medzi suPAR a inzulínom
stimulovaným neoxidačným metabolizmom glukózy (NOGM). e, lipodystrofickí pacienti
infikovaní HIV; A, nonlipodystrofickí pacienti infikovaní HIV. Je ukázaná krivka

lineárnej závislosti, korelačný koeficient a hladina významnosti. Obrázok 2B zobrazuje
korelácie medzi hladinou suPAR v plazme oproti HOMA-IR (index hodnotenia modelu
homeostázy rezistencie na inzulín; Matthews a kol. 1985) u pacientov infikovaných HIV
liečených pomocou HAART (vysoko účinná antiretrovirálna terapia - highly active
antiretroviral therapy), ktorí buď vykazujú lipodystrofiu (LIPO, n= 18) [O]; alebo boli bez
lipodystrofie (NONLIPO, n= 18) [A], Ďalej bola do analýzy zahrnutá skupina pacientov
infikovaných HIV neliečených pomocou HAART (NAÍVE, n=7) [ ]. Sú zobrazené krivky
lineárnej regresie zahŕňajúce všetkých analyzovaných pacientov. LIPO a NONLIPO
(n=36) p-suPAR oproti HOMA-IR r=0,58, p<0,001 (upravené podľa veku, r=0,49,
p=0,003). Všetky (n=43) p-suPAR oproti HOMA-IR r=0,49, p<0,001 (upravené podľa
veku, r=0,45, p=0,003). Obrázok 2C zobrazuje korelácie medzi suPAR oproti 2 hodinám
hladiny glukózy v plazme po podaní štandardného orálneho glukózového (75 gram) testu,
u pacientov infikovaných HIV liečených pomocou HAART. •, lipodystrofickí pacienti
infikovaní HIV; A, nonlipodystrofickí pacienti infikovaní HIV. Je zobrazená krivka
lineárnej závislosti, korelačný koeficient a hladina významnosti. Obrázok 2D zobrazuje
korelácie medzi suPAR oproti kompozitnému meraniu citlivosti na inzulín (ISI kompozit)
získanému počas testu orálnej glukózovej tolerancie u pacientov infikovaných HIV
liečených pomocou

HAART.

e,

lipodystrofickí pacienti

infikovaní

HIV;

A,

nonlipodystrofickí pacienti infikovaní HIV. Je zobrazená krivka lineárnej závislosti,
korelačný koeficient a hladina významnosti.

Obrázok 3 zobrazuje lineárnu koreláciu medzi suPAR v plazme na lačno oproti suPAR v
moči cez noc a na lačno korigovanú na kreatinin v moči v podskupine 24 pacientov
infikovaných HIV, kde sú obe stupnice logaritmicky transformované. Sila korelácie je
daná ako R2.

Obrázok 4 zobrazuje cirkadiálne koncentrácie suPAR v intervaloch po 20 min ako
percento priemeru (100 %) z n=5 pacientov infikovaných HIV liečených pomocou
HAART, ktorí mali potlačenú HIV RNA. Horný graf zobrazuje jednotlivé denné profily.
Spodný graf zobrazuje priemer +/-SD rovnakých pacientov.

Obrázok 5 zobrazuje koreláciu hladín suPAR s celkovým prežitím. Obrázok 5A
zobrazuje korelácie medzi suPAR, vekom a pohlavím. Línie krabicového grafú

zodpovedajú ženám a body mužom. Obrázok 5B zobrazuje prežitie podľa kvartilov
suPAR. Tenká čiara predstavuje nízky suPAR (N=650, suPAR pod 3,620 ng/ml), stredne
tenká čiara N=651, suPAR medzi 3,622-4.266), stredne hrubá čiara, N=651, suPAR medzi
4,269-4,912. Najhrubšia čiara predstavuje 650 jedincov s najvyšším suPAR (> 4,915).
Rozdiel medzi skupinami bol významný (Log Rank, p<0,001).

Obrázok 6 zobrazuje koreláciu hladín suPAR so statusom fajčenia a cvičením. Obrázok
6A zobrazuje hladiny suPAR medzi mužmi podľa statusu fajčenia. Krabicové grafy
s horizontálnymi čiarami predstavujú fajčiarov, biele krabicové grafy príležitostných
fajčiarov a krabicové grafy so zvislými čiarami predstavujú nefajčiarov. Priemerné
hladiny suPAR boli významne vyššie medzi mužmi fajčiarmi (4,57 (sd 0,45) ng/ml,
N=580) v porovnaní s príležitostnými fajčiarmi (3,64 (sd 0,86), N=56), P<0,001, MannWhitneyov U-test pre všetky vekové skupiny. Hladina suPAR medzi mužmi nefajčiarmi
bola priemerne 3,72 (std 1,22), N=674), čo bolo významne menej, než u fajčiarov (MannWhitney p<0,001), ale nelíši sa v porovnaní s príležitostnými fajčiarmi (p=0,8). Čierna
čiara ukazuje medián suPAR a obdĺžniky 25% kvartily nad a pod mediánom.
Obrázok 6B zobrazuje hladiny suPAR medzi ženami podľa statusu fajčenia a veku.
Krabicové grafy s horizontálnymi čiarami predstavujú fajčiarky; biele krabicové grafy
predstavujú príležitostné fajčiarky; a krabicové grafy so zvislými čiarami predstavujú
nefajčiarky. Ženy fajčiarky (N=511) mali významne vyššie hladiny suPAR v porovnaní s
príležitostnými fajčiarkami (N=50) a nefaj čiarkami (N=731), p<0,001. Nebol zistený
žiadny rozdiel medzi príležitostnými fajčiarkami a nefaj čiarkami. Čierna čiara ukazuje
medián suPAR a obdĺžniky 25 % kvartily nad a pod mediánom. Obrázok 6C zobrazuje
vzťah medzi suPAR a cvičením u rozdielnych vekových skupín. Veková skupina 1
obsahuje jedincov, ktorí necvičili pravidelne (N=539), veková skupina 2 obsahuje
jedincov, ktorí cvičili málo až stredne (chodenie na prechádzky, atď.) (N=1454), veková
skupina 3 obsahuje jedincov, ktorí cvičili pravidelne (napr.

beh) (N=546) a veková

skupiny 4 obsahovala profesionálnych športovcov (N= 17).

Obrázok 7 zobrazuje riziko vzniku kardiovaskulárneho

ochorenia KVO

ako

konkurenčného rizikového modelu. Každá čiara predstavuje suPAR kvartil, pričom prvý
kvartil je najnižší suPAR.

Obrázok 8 zobrazuje analýzu rizika diabetů podľa mediánu suPAR pri zaradení. Horná
neprerušená čiara (s vysokým rizikom) predstavuje jedincov so suPAR vyšším než
medián, zatiaľ čo spodná čiara (bodkovaná čiara) jedincov so suPAR nižším než medián.

Obrázok 9 zobrazuje vzťah hladín suPAR a počtu zložiek metabolického syndrómu v
subjekte, zložiek, ktorými sú jedna alebo viacero z: zvýšený obvod pásu: Muži - rovnajúci
sa alebo väčší než 102 cm (40 palcov) a Ženy - rovnajúci sa alebo väčší než 88 cm (35
palcov); zvýšené triglyceridy: rovnajúce sa alebo vyššie než 150 mg/dl; znížený HDL
("dobrý") cholesterol: Muži - menej než 40 mg/dl, Ženy - menej než 50 mg/dl; zvýšený
krvný tlak: rovnajúci sa alebo vyšší než 130/85 mm Hg; zvýšená hladina glukózy na
lačno: rovnajúca sa alebo vyššia než 100 mg/dl.

Obrázok 10 zobrazuje vzťah hladín suPAR a počtu zložiek (ako na obrázku 9)
metabolického syndrómu subjektu podľa pohlavia.

Obrázok 11 zobrazuje riziko vzniku ICHS v priebehu sledovania. Hrubá čiara ukazuje
jedincov so suPAR vyšším než medián (4,03 ng/ml). Tenká čiara ukazuje jedincov so
suPAR nižším než medián. Rozdiel bol štatisticky významný (p<0,001, log-rank test).

Obrázok

12

zobrazuje

ROC

analýzu

premenných

významných

pre

vznik

kardiovaskulárneho ochorenia KVO v multivariačnej analýze.

Obrázok 13 zobrazuje Kaplan Meierovu analýzu doby do diagnózy rakoviny. Tenká
horná čiara predstavuje najnižší kvartil suPAR, čiara nižšie (stredne tenká čiara)
predstavuje druhý najnižší kvartil suPAR, stredne hrubá čiara predstavuje druhý najvyšší
kvartil suPAR a najhrubšia (spodná čiara) predstavuje najvyšší kvartil suPAR. P<0,001,
log rank test.

Obrázok 14 zobrazuje Kaplan Meierovu analýzu rizika vzniku rakoviny v čase. Tenká
horná čiara predstavuje najnižší kvartil suPAR, čiara nižšie (stredne tenká čiara)
predstavuje druhý najnižší kvartil suPAR, stredne hrubá čiara predstavuje druhý najvyšší
kvartil suPAR a najhrubšia (spodná čiara) predstavuje najvyšší kvartil suPAR.

Obrázok 15 zobrazuje Kaplan Meierovu analýzu rizika vzniku rakoviny prsníka v čase.
Tenká horná čiara predstavuje najnižší 1. kvartil suPAR, čiara nižšie (stredne tenká čiara)
predstavuje druhý najnižší 2. kvartil suPAR, stredne hrubá čiara predstavuje druhý
najvyšší 3. kvartil suPAR a najhrubšia (spodná čiara) predstavuje najvyšší 4. kvartil
suPAR.

Obrázok 16 zobrazuje Kaplan Meierovu analýzu rizika vzniku rakoviny pľúc v čase.
Tenká horná čiara predstavuje 1. kvartil suPAR (najnižší), čiara nižšie (stredne tenká
čiara) predstavuje 2. kvartil suPAR (druhý najnižší), stredne tenká čiara predstavuje 3.
kvartil suPAR (druhý najvyšší) a najhrubšia (spodná čiara) predstavuje 4. kvartil suPAR
(najvyšší).

Obrázok 17 zobrazuje Kaplan Meierovu analýzu rizika vzniku leukémie v čase. Spodná
plná čiara (s vysokým rizikom) predstavuje jedincov so suPAR vyšším než medián, zatiaľ
čo horná čiara (bodkovaná čiara) jedincov so suPAR nižším než medián.

Obrázok 18 zobrazuje Kaplan Meierovu analýzu rizika vzniku rakoviny okrem rakoviny
prsníka alebo rakoviny pľúc, v čase. Spodná plná čiara (s vysokým rizikom) predstavuje
jedincov so suPAR vyšším než medián, zatiaľ čo horná čiara (bodkovaná čiara) jedincov
so suPAR nižším než medián.

Obrázok 19 (Príklad 13) zobrazuje, že suPAR plnej dĺžky, DiD2D3(i-2?7), a chemotakticky
aktívny

fragment

suPAR,

D2Ds(88-277),

boli

purifíkované

imunitno-afínitnou

chromatografiou s použitím protilátok, ktoré špecificky rozoznajú buď Di (protilátky R3 a
R5) alebo Ds (VG-1 protilátka). TAG Kodaň syntetizovali aminokyselinové sekvencie
SRSRY a ATVYSRSRY. Mikrotitračná doštička bola potiahnutá buď purifíkovaným
DiD2D3(i-27?) (30 ng/ml), purifíkovaným D2Ds(88-277) (30 ng/ml), SRSRY (50 ng/ml),
ATVYSRSRY (50 ng/ml) alebo zmesou D1D2D3P-277) a D2Ds(88-277) (58 ng/ml). Jamky
boli potiahnuté v triplikátoch a inkubované s protilátkami. Protilátky boli delegované s
kozou anti-myšou protilátkou konjugovanou s chrenovou peroxidázou, ktorá bola
vyvolaná pridaním substrátu 3,3 ’ ,5,5 ’-tetrametylbenzidínu (TMB) a zastavená pridaním
H2SO4. Čítačka ELISA merala absorbanciu pri 450 nm.

Obrázok 20. Purifíkovaný suPAR plnej dĺžky, D1D2D3P-277) a purifikovaný fragment
chymotrypsinom rozštiepeného suPAR, D2D3(88-2?7) boli podrobené imuno-blotingu
s použitím oboch protilátok podľa predkladaného vynálezu. Protilátka VG-I rozoznala
suPAR plnej dĺžky aj DiD2D3(i-277) a rozštiepenú formu D2D3(88-277). Ukázalo sa však, že
protilátka VG-2 nie je použiteľná pre spôsob Western blot. DiD2D3(i-27?) bol nanesený do
dráhy 2, 4 a 6, zatiaľ čo D2D3(88-277) bol nanesený do dráh 1, 3 a 5. Dráha 1 a 2 boli
inkubované s Dl špecifickou protilátkou), dráha 3 a 4 s D3 špecifickou protilátkou) a
dráha 5, 6 a 7 boli inkubované s VG-I.

Obrázok 21: Purifíkovaný suPAR (4,6 mg/ml) bol štiepený chymotryp sinom v
koncentráciách medzi 1 a 300 ng/ml počas 4 alebo 24 hodín, alebo analyzovaný priamo
bez štiepenia (dráha 4), bol rozdelený podľa veľkosti SDS-PAGE a potom blotovaný na
PVDF membráne western blotom. Ak bol štiepený pomocou 40 ng/ml chymotryp šínu
počas 4 hodín, iba malé množstvo suPAR plnej dĺžky bolo rozštiepené (dráha 1). Ak bolo
použitých 40 ng/ml počas 24 hodín, suPAR bol rozštiepený iba čiastočne (dráha 2). Ak
bolo použitých 100 ng/ml počas 24 hodín, bol získaný úplne rozštiepený suPAR plnej
dĺžky (dráha 3). MagicMark bol použitý ako proteínový rebríček (dráha 5).

Obrázok 22: Značenie striebrom D2D3(88-277) (dráha 1), D1D2D3 (dráha 2), vzorky
albumínu (dráha 3) a SeeBlue (dráha 4) po afínitnej chromatografii.

Obrázok 23. Grafy zvýšených cytokínov. Relatívna koncentrácia (Priemer každej vzorky
bol delený priemerom slepých vzoriek) u vzoriek stimulovaných 100 ng/ml DlD2D3(i-277)
alebo D2D3(88-277).
PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU

[0041] Terminológia používaná v tomto dokumente slúži iba na opis konkrétnych
uskutočnení, a nie je určená na obmedzenie, pretože rozsah tohto vynálezu bude obmedzený
iba pripojenými nárokmi.
[0042] Tam, kde je poskytnutý rozsah hodnôt, tak to znamená, že je zahrnutá do vynálezu
každá zasahujúca hodnota, na desatinu jednotky dolnej hranice, pokiaľ kontext jasne
nevyžaduje inak, medzi hornou a spodnou hranicou tohto rozsahu a akákoľvek iná uvedená

alebo zasahujúca hodnota v uvedenom rozmedzí. Horná a spodná hranica týchto menších
rozsahov môžu byť nezávisle zahrnuté v menších rozmedziach a tiež zahrnuté vo vynáleze,
s výhradou akejkoľvek špecificky vylúčenej hranice v stanovenom rozmedzí. Tam, kde
uvedený rozsah zahŕňa jednu alebo obe hranice, do vynálezu sú tiež zahrnuté rozsahy s
vylúčením oboch uvedených hraníc.
[0043] Pokiaľ nie je definované inak, tak všetky technické a vedecké termíny použité v tomto
dokumente majú rovnaký význam, ako je bežne známe osobe skúsenej v stave techniky. Hoci
môžu byť tiež použité akékoľvek spôsoby a materiály podobné alebo ekvivalentné spôsobom
a materiálom opísaným v tomto dokumente v praxi alebo pri testovaní predkladaného
vynálezu, sú v tomto dokumente teraz opísané výhodné spôsoby a materiály.
[0044] Musí byť poznamenané, že tak, ako je použité tu a v priložených nárokoch, singulárně
foimy "neurčitý člen", "a" a "to" zahŕňajú množné odkazy, pokiaľ kontext jasne nedefinuje
inak.
[0045] Tento vynález je založený na neočakávanom pozorovaní, že rozpustný uPAR (suPAR)
je prítomný v zvýšených hladinách v sére, plazme a moči jedincov s nízkym stupňom zápalu a
u jedincov s metabolickými poruchami. Ukázalo sa, že hladina suPAR sa nezávisle na body
mass indexe (BMI) mení, a tak poskytuje užitočnejší marker zápalu nízkeho stupňa a
metabolického syndrómu, než v súčasnej dobe dostupné markéry. Okrem toho sa ukázalo, že
hladiny suPAR namerané v biologickej tekutine pochádzajúcej z jedinca sú silne
prediktívnym markerom pre riziko vzniku ochorenia, ktoré môžu pochádzať z ochorení s
nízkym stupňom zápalu a metabolických porúch, včítane kardiovaskulárneho ochorenia,
chronickej obštrukčnej choroby pľúc, diabetů typu 2 a vzniku rakoviny (napr. rakoviny pľúc,
leukémie, prostaty a rakoviny prsníka a/alebo rizika úmrtnosti do napr. 1 roku, 3 rokov, 5
rokov, 10 rokov alebo medzi 1-5 rokmi, 5-10 rokmi, 1-10 rokmi.
[0046] Ako je definované v tomto dokumente, "nízky stupeň zápalu" sa vyznačuje (1)
zvýšenými hladinami jedného alebo viacerých prozápalových cytokínov (napr. IL-6, TNF
alfa, IFN gama), sérového amyloidu A (SAA), orozomukoidu, fibrinogénu, gamaglobulínu;
a/alebo (2) zvýšenou viskozitou plazmy, rýchlosťou sedimentácie erytrocytov (ESR) a/alebo
počtom leukocytov; a/alebo (3) znížením hladín albumínu v porovnaní s referenčnou
hodnotou (pozri napríklad Kolb a koľ, 2005, Diabetológia 48:1038-1050); a/alebo (4)
zvýšenou odpoveďou akútnej fázy, meranou napríklad pomocou hypersenzitívneho Creaktívneho proteinu (hs-CRP) (napr. hladina hs-CRP 1,5-3,5 násobok, výhodne dvojnásobok,
normálnej hladiny); všetko v neprítomnosti viditeľného zápalu. V konkrétnom uskutočnení sa

nízky stupeň zápalu vyznačuje zvýšením jedného alebo viacerých spomenutých markerov, v
neprítomnosti viditeľného zápalu. Konkrétne, nízky stupeň zápalu môže byť charakterizovaný
ako hladina hs-CRP vyššia než 1 mg/l (konkrétne viac než 3 mg/l), meraná napríklad
pomocou testu imunoturbidimetrie s použitím častíc (Roche Diagnostics) opísaného nižšie.
[0047] Ako je definované v tomto dokumente, "metabolický syndróm" sa vyznačuje
kombináciou vysokého krvného tlaku, rezistenciou na inzulín so zvýšenou produkciou
glukózy a zníženou spotrebou glukózy, centrálnou (brušnou) obezitou, dyslipidémiou,
konkrétne zvýšenými triglyceridmi, LDL-cholesterolom a celkovým cholesterolom, a
znížením cholesterolu s lipoproteínmi s vysokou hustotou, a "nízkym stupňom zápalu" tak,
ako je uvedené vyššie. Široko akceptované kritéria pre diagnózu metabolického syndrómu,
poskytnutá Národným vzdelávacím programom pre cholesterol (National Cholesterol
Education Program - NCEP), Panelom na liečbu dospelých (Adult Treatment Panel III - ATP
III) s malými modifikáciami, sú nasledujúce:

Zväčšený obvod pásu: Muži - Rovnajúci sa alebo väčší než 102 cm (40 palcov) a Ženy
- Rovnajúci sa alebo väčší než 88 cm (35 palcov);

Zvýšené triglyceridy: Rovnajúce sa alebo vyššie než 150 mg/dl;
Znížený HDL ("dobrý") cholesterol: Muži - nižší než 40 mg/dl, Ženy - nižší než 50 mg/dl;
Zvýšený krvný tlak: Rovnajúci sa alebo vyšší než 130/85 mm Hg;
Zvýšená hladina glukózy na lačno: Rovnajúca sa alebo vyššia než 100 mg/dl. V súlade s
tým v konkrétnom uskutočnení vynálezu je subjektu diagnostikovaný metabolický
syndróm, ak subjekt vykazuje 3 alebo viacero z vyššie uvedených 5 zložiek.

V konkrétnejšom uskutočnení je metabolický syndróm definovaný podľa definície
Medzinárodnej diabetickej federácie (International Diabetes Federation) ako centrálna obezita
(pás mužov/žien > 94/80 cm), spolu s aspoň dvomi z nasledujúcich parametrov: zvýšené
triglyceridy v sére >1,7 mmol/1 (150 mg/dl), znížený cholesterol v sére s lipoproteínmi s
vysokou hustotou (<1,03 mmol/1 (40 mg/dl), zvýšená hladina glukózy v plazme (>5,6 mmol/1
(100 mg/dl) alebo zvýšený krvný tlak (systolický >130 mm Hg alebo diastolický > 85 mm
Hg).

[0048] Zníženie hladiny suPAR môže byť dosiahnuté znížením rýchlosti produkcie suPAR
alebo znížením stability produkovaného suPAR, napr. jeho odstránením z tela protilátkou
anti-suPAR.

1. suPAR a/alebo jeho štiepne produkty na použitie ako markéru:

[0049] Protein suPAR (NCBI Prístupové č. AAK31795 a izoformy receptoru, NP 002650,
Q03405, NP 002650, NP 001005376) je rozpustným podielom receptoru aktivátoru
plazminogénu urokinázového typu (uPAR), ktorý je uvoľňovaný štiepením GPI ukotvenia
membránovo viazaného uPAR. suPAR je skupinou glykozylovaných proteínov obsahujúcich
suPAR plnej dĺžky (277 aminokyselín (1-277)) a fragmentov Dl suPAR (1-83), a D2D3 (84277) generovaných štiepením urokinázou alebo ľudskou trypsinovou proteázou dýchacích
ciest, Dl (1-87) a D2D3 (88-277) generovaný MMP štiepením, Dl (1-89) a D2D3 (90-277)
tiež generovaný štiepením urokinázou alebo ľudskou tryp sinovou proteázou dýchacích ciest,
Dl (1-91) a D2D3 (92-277) generovaný štiepením plazmínom. Kontinuálne a diskontinuálne
epitopy prítomné v proteine suPAR a jeho štiepnych produktoch môžu byť použité na
monitorovanie ich prítomnosti a množstva v biologickej tekutine imunodetekciou monoalebo polyklonálnymi protilátkami. Takže protilátky zamerané na prístupné epitopy spoločné
pre suPAR a jeho štiepne produkty (napr. D2D3) môžu byť použité na detekciu suPAR aj
jeho štiepnych produktov v biologickej tekutine.
[0050] Použitie suPAR ako markéru má tu výhodu, že je stabilnejší než iné markéry imunitnej
odpovede, napr. TNF-a a IL-6. Naprikladje známe, že hladiny suPAR u zdravých jedincov sú
stabilné počas dňa (Sier CF, a koľ, 1999, Lab Invest 79:717-722). Podobne sa ukázalo, že
cirkadiálne zmeny koncentrácie suPAR v plazme pacientov infikovaných HIV stabilne
liečených pomocou HAART sú veľmi obmedzené (príklad 1). Takže merania suPAR
založené na biologickej tekutine pochádzajúcej zo subjektu bude platné, nezávislé na tom, či
je subjekt na lačno alebo nie a z veľkej časti nezávislé na časovom pláne odberu vzoriek. To
nie je prípad alternatívnych markerov, ako napríklad TNF-a a IL-6, ktoré vykazujú značné
cirkadiálne rozdiely. Flexibilný časový plán odberu vzoriek a stabilita molekúl suPAR v
skladovaných vzorkách biologickej tekutiny je veľkou výhodou pre ich použitie ako markéru
v klinickom prostredí.

2. Biologické vzorky vhodné na detekciu suPAR alebo jeho štiepnych produktov ako
markéru

[0051] suPAR, alebo jeho štiepne produkty (napr. D2D3), môžu byť použité ako marker na
účely diagnózy, prognózy a predikcie meraním hladiny suPAR alebo jeho štiepnych
produktov v biologickej tekutine odobranej cicavčiemu subjektu, predovšetkým ľudskému
subjektu alebo pacientovi tak, ako je ilustrované v príkladoch v tomto dokumente. suPAR a
jeho štiepne produkty sú prítomné vo všetkých biologických tekutinách odobraných
cicavčiemu subjektu, predovšetkým ľudskému subjektu, včítane cerebrospinálnej tekutiny,
plazmy, séra, krvi, moču, semena, slín a hlienu.
[0052] Kde je biologickou vzorkou moč, tam môže byť meranie založené na hodnote
suPAR/kreatinínu v moči subjektu, pretože o tejto hodnote je známe, že vysoko koreluje s
koncentráciou suPAR vo vzorke séra (plazmy) odobranej rovnakému subjektu. Podobne
hodnoty suPAR/kreatinínu v moči pacientov infikovaných HIV liečených pomocou HAART
vysoko korelujú s koncentráciou suPAR vo vzorkách séra (plazmy) odobraných rovnakému
subjektu (príklad 1). Takže vzorky moču môžu byť tiež použité na meranie suPAR, alebo jeho
štiepnych produktov u subjektu (včítane pacientov infikovaných HIV liečených pomocou
HAART), kde nameraná hladina v moči je normalizovaná na obsah proteinu (napr. pomocou
kreatininu). Tieto normalizované hodnoty môžu byť použité ako marker na účely diagnózy,
prognózy alebo predikcie podľa predkladaného vynálezu.

3. Detekcia a kvantifikácia suPAR a jeho štiepnych produktov

[0053] Presné spôsoby merania hladiny suPAR a/alebo ich štiepnych produktov v biologickej
tekutine odobranej subjektu zahŕňajú imunodetekčné spôsoby, napr. test ELISA - EnzymeLinked ImmunoSorbent Assay (ELISA), ktoré sú obzvlášť vhodné, pretože také spôsoby sú
relatívne lacné a jednoduché na vykonávanie v klinickom prostredí. ELISA testy môžu byť
prispôsobené na analýzu malého i veľkého počtu vzoriek, a zahŕňajú ELISA doštičku s
jamkami potiahnutými suPAR špecifickými protilátkami, alebo aj formát prúžku, ktorý
obsahuje všetky zložky testu ELISA. Ďalej, hladiny suPAR môžu byť merané pomocou
proteomických prístupov, ako napríklad western blot, Luminex, MALDI-TOF, HPLC a
automatizovanými platformami imunologických analyzátorov, ako napríklad Bayer Centaur,
Abbott Architect, Abbott AxSym, Roche COBAS a Axis Shield Afinion.

4. suPAR ako marker na diagnózu nízkeho stupňa zápalu a metabolického syndrómu u
A) pacientov infikovaných HIV liečených pomocou HAART liečby, a B) zdanlivo
zdravých subjektov

[0054] Nízky stupeň zápalu tak, ako je definovaný vyššie, je subklinický stav u zdanlivo
zdravého subjektu, ktorý nevykazuje žiadny viditeľný zápal, ale u ktorého je imunitná
aktivácia detegovateľná, hoci len na úrovni, ktorá je omnoho nižšia než pri akútnych
infekciách. hsCRP (C-reakčný protein), meraný pomocou dostupných citlivých testov, je v
súčasnej dobe používaný ako marker nízkeho stupňa zápalu u subjektu.
[0055] Markéry na diagnózu nízkeho stupňa zápalu u subjektu majú zvláštny význam, pretože
tento subklinický stav sa zdá byť spojený s následným vývojom ochorení spojených s nízkym
stupňom zápalu včítane diabetů 2. typu a KVO. Diagnóza zápalu nízkeho stupňa v populácii
by identifikovala členov, u ktorých má byť ďalej monitorované riziko vzniku ochorení
spojených s nízkym stupňom zápalu.

A) Pacienti

infikovaní HIV

liečení pomocou HAART,

ktorí vykazujú

súhrn

dysmetabolických vlastností, majú zvýšené hladiny suPAR v porovnaní s rovnako
liečenými, nelipodystrofickými pacientmi infikovanými HIV (príklad 1). Hladiny
suPAR v týchto skupinách pacientov s HIV pozitívne korelovali s množstvom
leukocytov, lymfocytov a monocytov, pričom všetky z nich sú krvinky obzvlášť
dôležité pre imunitnú aktiváciu a zápalový stav pacienta. Tieto dáta a pozorovaná
silná pozitívna korelácia medzi suPAR a TNF-a, identifikujú suPAR ako nový silný
diagnostický marker zápalu nízkeho stupňa u pacientov infikovaných HIV.
Hladiny suPAR týchto skupín pacientov s HIV tiež silne korelovali s distribúciou
tuku, citlivosťou na inzulín a lipidémiou, identifikujúc suPAR u týchto pacientov ako
marker metabolického syndrómu. Použitie suPAR ako markéru tiež ukazuje, že
poskytuje silnejšiu predpoveď metabolického syndrómu, než alternatívne markéry
TNF- a a IL-6.

B) Počet bielych krviniek (WBC, tj. leukocytov) je markerom imunitnej aktivácie a zápalu
nízkeho stupňa vo všeobecnej populácii. Vo všeobecnej ľudskej populácii obsahujúcej
štatistickú skupinu Monica 10, hladina suPAR a počet bielych krviniek vysoko korelovali

a ukazuje sa, že sú nezávislé na veku a pohlaví (príklad 4, tabuľka 9; príklad 5). Tieto dáta
stanovujú suPAR ako nový marker nízkeho stupňa zápalu vo všeobecnej populácii, ktorá
zahŕňa zdanlivo zdravých jedincov. Okrem toho suPAR poskytuje hodnotný marker na
zistenie stavu postupu nízkeho stupňa zápalu subjektu. suPAR má použitie ako marker na
monitorovanie rizika vzniku ochorenia spojeného s nízkym stupňom zápalu, pretože sa
ukázalo, že suPAR je markerom ochorení diabetes typu 2 a KVO. Rakovina je ďalším
ochorením s nízkym stupňom zápalu, pre ktoré je suPAR užitočným markerom. To
zodpovedá pozorovaniu, že leukocyty (počet bielych krviniek) sú dobre zavedeným
markerom zápalu spojeného so vznikom rakoviny.

[0056] Metabolický syndróm je definovaný nasledujúcimi 5 zložkami: obvodom pásu,
hladinou glukózy na lačno, nízkym HDL cholesterolom, vysokou hladinou triglyceridov v
plazme, zvýšeným diastolickým a/alebo systolickým krvným tlakom; podľa NCEP ATPIII
2001 definície s 2004 modifikáciou glukózy;(Grundy SM a koľ, 2005, Circulation 112:27352752).
[0057] Vo všeobecnej ľudskej populácii obsahujúcej štatistickú skupinu Monica 10, hladiny
suPAR pozitívne korelovali s počtom zložiek metabolického syndrómu delegovaných u
jedinca (príklad 6). To platilo v prípade mužov i žien v testovanej populácii a tento vzťah bol
nezávislý na veku subjektu. Tieto dáta dokázali, že suPAR je novým markerom
metabolického syndrómu vo všeobecnej populácii, ktorá obsahuje zdanlivo zdravých
jedincov.

4. suPAR ako marker predpovede rizika vzniku diabetů typu 2 u zdanlivo zdravého
subjektu.

[0058] suPAR sa ukazuje ako nezávislý marker rizika vzniku diabetů (príklad 5). V
jednovariačnej a multivariačnej analýze boli významne spojené vysoká hladina suPAR, vek
(vyšší), pohlavie (mužské) a metabolický syndróm so zvýšeným rizikom vzniku diabetů.
Nezávisle na veku, pohlaví a metabolickom syndróme, bolo zvýšenie suPAR o 1 ng/ml
spojené s 28 % zvýšením rizika vzniku diabetů. Použitie suPAR ako markéru predpovede
rizika vzniku diabetů dáva ohrozenému jedincovi možnosť zahájiť profylaktický priebeh
účinku dostatočne včas na zníženie rizika.

[0059] Ukázalo sa tiež, že suPAR významne koreluje so zvyšujúcou sa hladinou glukózy na
lacno (tabuľka 9). Príklad 5 ukazuje, že suPAR silne predpovedá diabetes typu 2. Z týchto
pozorovaní bolo vyvodené, že suPAR je pravdepodobne silným markerom rezistencie na
inzulín, čo je hlavnou príčinou metabolického syndrómu a diabetes mellitus typu 2 (Grundy
SM a kol. 2005, Circulation 112:2735-2752).
[0060] Keďže prediabetes, vo forme napr. zníženej tolerancie glukózy, predchádza diabetů
typu 2 a je viac zastúpený u jedincov vykazujúcich metabolický syndróm, než u jedincov,
ktorí tento syndróm nemajú, je pravdepodobné, že suPAR je silným markerom i silným
prediktorom prediabetu a zníženej tolerancie glukózy vo všeobecnej populácii. Na podporu
toho, že suPAR j e silným markerom rezistencie na inzulín, je, že táto konkrétna asociácia bola
preukázaná u jedincov infikovaných HIV stabilne liečených pomocou HAART použitím
zlatého štandardu merania citlivosti na inzulín (príklad 1, obrázok 2A). Tiež jednoduchšie
meranie citlivosti na inzulín, konkrétne HOMA-IR, bolo spojené so suPAR (obrázok 2B).
Okrem toho zistená korelácia medzi hladinou suPAR vplazme a 2 hodinovou glukózou
vplazme počas orálneho glukózového tolerančného testu u jedincov infikovaných HIV
stabilne liečených pomocou HAART (obrázok 2C) potvrdzuje, že suPAR je silným markerom
zníženej tolerancie glukózy.

5. suPAR ako marker predpovede rizika vzniku kardiovaskulárneho ochorenia (KVO) a
ischemickej choroby srdca (ICHS) u zdanlivo zdravých subjektov

[0061] suPAR sa ukazuje ako silný, nezávislý marker rizika vzniku kardiovaskulárnej KVO
príhody u zdanlivo zdravých jedincov, a to nekoreluje, alebo len slabo, s klasickými
prediktormi vzniku kardiovaskulárneho ochorenia KVO (príklad 4). Nezávisle na pohlaví,
veku, fajčení a metabolickom syndróme, zvýšenie o 1 ng suPAR bolo spojené s 15,4 %
zvýšením rizika vzniku kardiovaskulárneho ochorenia (KVO).
[0062] Hladina suPAR je významným prediktorom rizika vzniku ischemickej choroby srdca
(ICHS) u jedincov, u ktorých predtým nedošlo k akútnemu infarktu myokardu (príklad 7).
SuPAR predpovedal riziko ischemickej choroby srdca (ICHS) nezávisle na ďalších
klasických markeroch ICHS. V analýze upravenej podľa veku bolo zvýšenie suPAR o 1 ng/ml
spojené so zvýšeným rizikom ICHS o 21 %.

[0063] suPAR ako marker predpovede rizika vzniku kardiovaskulárneho ochorenia KVO i
ischemickej choroby srdca ICHS tiež dáva ohrozenému jedincovi možnosť zahájiť
profylaktický priebeh účinku dostatočne včas na zníženie rizika.

6. suPAR ako marker predpovede rizika vzniku rakoviny u zdanlivo zdravých
subjektov.

[0064] suPAR sa ukazuje ako silný, nezávislý marker rizika vzniku rakoviny u zdanlivo
zdravých jedincov (Príklad 10). Nezávisle na pohlaví a veku, zvýšenie o 1 ng suPAR bolo
spojené s pomerom rizika 1,34 zvýšeného rizika vzniku všetkých rakovin: Významné
asociácie boli zistené u nasledujúcich podskupín rakoviny - rakoviny prsníka, leukémie,
rakoviny prostaty a rakoviny pľúc.
[0065] suPAR ako marker predpovede rizika vzniku rakoviny tiež dáva ohrozenému jedincovi
možnosť zahájiť profylaktický priebeh účinku dostatočne včas na zníženie rizika.
Účinok rizikovej intervencie môže byť monitorovaný pomocou hladín suPAR. Účinná
intervencia bude znižovať hladinu suPAR.

7. suPAR ako prediktor prežitia a účinnosti intervencie životného štýlu

[0066] Bolo dokázané, že hladiny suPAR u zdanlivo zdravých jedincov sú silne spojené s
úmrtnosťou, nezávisle na ďalších markeroch (Príklad 3). V multivariačnej analýze bol suPAR
po veku druhým najsilnejším markerom úmrtnosti.
[0067] Ukazuje sa, že životný štýl zdanlivo zdravého jedinca má významný dopad na jeho
hladiny suPAR. V prípade zvyku fajčenia, tento zvyk významne dopadá na ich hladinu
suPAR a ich vyhliadky na prežitie. Podobne, zvyk cvičiť má významný dopad na hladiny
suPAR u jedinca, pričom úroveň cvičenia je spojená s nižšími hladinami suPAR. Je teda
zrejmé, že pravidelné meranie suPAR v biologickej tekutine odobranej cicavčiemu subjektu,
predovšetkým ľudskému subjektu, by umožnilo lekárovi riadiť subjekt vzhľadom na jeho
očakávanú dĺžku života založenú na súčasnom životnom štýle a účinnosti zmien životného
štýlu vykonaných v priebehu profylaktického priebehu účinku, napr. môže byť lekárom
navrhnutý program fyzického cvičenia. Podobne by pravidelné merania suPAR umožnili
lekárovi sledovať účinnosť liečby; sledovať dodržovanie prijímania predpísanej liečby

pacientom a sledovať účinnosť liečby na prevenciu alebo liečbu ochorení súvisiacich s
metabolickým syndrómom, včítane ICHS, KVO a diabetů typu 2.

8. suPAR ako marker na monitorovanie progresie liečby metabolického syndrómu
a/alebo zápalu nízkeho stupňa

[0068] Hladiny suPAR môžu byť tiež použité na monitorovanie liečby metabolického
syndrómu a/alebo ochorení s nízkym stupňom zápalu. Meranie suPAR môže byť vykonané
pred zahájením liečby. Počas liečby môžu byť vykonané merania suPAR v rôznych časových
bodoch. Zníženie aspoň o približne 10 % a/alebo 1 ng/ml by indikovalo účinnosť liečebného
protokolu. Hladiny suPAR môžu ďalej byť merané v rôznych časoch po liečbe.

9. Liečba metabolického syndrómu a/alebo zápalu nízkeho stupňa

[0069] Látky, ktoré znižujú hladinu suPAR u cicavčieho subjektu môžu byť použité na liečbu
metabolického syndrómu a/alebo zápalu nízkeho stupňa. V konkrétnom aspekte, látkou môže
byť anti-suPAR monoklonálna alebo polyklonálna protilátka. Také protilátky môžu byť
získané pomocou spôsobov známych v stave techniky. Môžu byť použití rôzni hostitelia a
zahŕňajú, okrem iného, kozy, králiky, potkany, myši, ľudí a ďalších. Títo hostitelia môžu byť
imunizovaní injekciou so suPAR alebo fragmentárni peptidu s minimálnou dĺžkou 5-10
aminokyselín s imunogénnymi vlastnosťami (pozri napr. W090/12091). Môžu byť použité
rôzne pomocné látky na zvýšenie imunitnej odpovede. Také pomocné látky zahŕňajú, okrem
iného, Freundove adjuvans, minerálne gély, ako napríklad hydroxid hlinitý a povrchovo
aktívne látky, ako napríklad lyzolecitín, Pluronické polyoly, polyanióny, peptidy, olejové
emulzie, hemocyanín z Megathura crenulata, a dinitrofenol. BCG (bacilli Calmette-Guerin) a
Corynebacterium parvum sú obzvlášť výhodné pre ľudí. Nasledujúce kroky môžu byť použité
na získanie uvedenej protilátky: (a) voliteľne konjugácia uPAR alebo jeho imunogénnej časti
a nosného proteinu; (b) imunizácia hostiteľského zvieraťa uvedeným polypeptidom alebo
konjugátom polypeptidu a nosného proteinu z kroku (a) s pomocnou látkou a (c) získanie
protilátky z uvedeného imunizovaného hostiteľského zvieraťa. Výhodne akákoľvek protilátka,
ktorá je použitá, viaže suPAR plnej dĺžky, nielen jeho fragment, ako je fragment D2D3.
[0070] Monoklonálne protilátky na uvedený receptor alebo na receptorové peptidy môžu byť
pripravené pomocou akejkoľvek techniky, ktorá poskytuje molekuly protilátok pomocou

kontinuálnych bunkových línií v kultúre. Tieto techniky zahŕňajú, okrem iného, hybridómovú
techniku, techniku humánnych B-bunkových hybridómov, a EBV-hybridómovú techniku.
Pozri napr. Kohler, a kol., 1975, Nature 256: 495-497; Kozbor a kol., 1985, J. Immunol.
Methods 81: 31-42; Cote a kol., 1983, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 80: 2026-2030; Cole a kol.,
1984, Mol. Cell Biol. 62: 109-120. Konkrétne tento spôsob obsahuje nasledujúce kroky: (a)
imunizácia

zvieraťa

imunogénnym

receptorovým

peptidom;

(b)

izolácia

buniek

produkujúcich protilátku zo zvieraťa; (c) spojenie buniek produkujúcich protilátku s
imortalizovanými bunkami v kultúre za zisku hybridómových buniek tvoriacich
monoklonálnu protilátku; (d) kultivácia hybridómových buniek; a (e) izolácia z kultúry
monoklonálnych protilátok, ktoré sa viažu na uvedený polypeptid.
[0071] Antigenická špecifícita je poskytovaná variabilnými doménami a je nezávislá na
konštantných doménach, ako je známe z experimentov bakteriálnej expresie fragmentov
protilátok, pričom všetky zahŕňajú jednu alebo viacero variabilných domén. Tieto molekuly
obsahujú molekuly podobné Fab (Better a kol. (1988) Science 240, 1041); Fv molekuly
(Skerra a kol. (1988) Science 240, 1038); Fv molekuly s jednoduchým reťazcom (ScFv), kde
sú Vh a Vl partnerské domény spojené prostredníctvom flexibilného oligopeptidu (Bird a kol.
(1988) Science 242, 423; Huston a kol. (1988) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 85, 5879) a
protilátky s jedinou doménou (dAb) obsahujúce izolované V domény (Ward a kol. (1989)
Nature 341, 544). Všeobecný prehľad techník zapojených do syntézy fragmentov protilátok,
ktoré si zachovali svoje špecifické väzbové miesta, sa nachádza v Winter & Milstein (1991)
Nature 349, 293-299. Pojmom "molekuly ScFv" myslíme molekuly, pričom sú Vh a Vl
partnerské domény spojené prostredníctvom flexibilného oligopeptidu. Tieto molekuly môžu
byť použité v predkladanom vynáleze.
[0072] Na testovanie na identifikáciu protilátok s požadovanou špecifitou môžu byť použité
rôzne imunotesty. V oblasti tejto techniky je známe množstvo protokolov kompetitívnej
väzby alebo

imunorádiometrických testov

s použitím buď polyklonálnych

alebo

monoklonálnych protilátok so stanovenými špecifitami. Také imunotesty typicky zahŕňajú
meranie tvorby komplexu medzi polypeptidom (polypeptidmi) a jeho špecifickou protilátkou.
[0073] Ďalšie látky, ktoré môžu byť použité, aby boli získané látky, ktoré znižujú hladiny
suPAR obsahujú, okrem iného, štiepny produkt D2D3 a/alebo iný fragment suPAR. Fátka
môže tiež zahŕňať, okrem iného, analóg suPAR alebo derivát schopný viazať sa na uPA. V
špecifickom aspekte také látky zahŕňajú, okrem iného, 1) uPAR s aminokyselinovou
sekvenciou obsahujúcou substitúciu, deléciu, skrátenie a/alebo adíciu, 2) chemicky

modifikovaný uPAR, ako napríklad rôzne stupne glykozylácie a 3) syntetické peptidy
obsahujúce časť uPAR sekvencie. Analógy suPAR alebo fragmenty suPAR sú dostatočne
veľké, aby generovali protilátky, ktoré rozpoznajú ľudský suPAR, uPAR a/alebo fragmenty
suPAR/uPAR. Také analogy budú vo všeobecnosti mať aspoň 60 %, s výhodou aspoň 70 %,
80 %, 90 %, 95 % alebo 99 % sekvenčnú identitu s najviac podobnou oblasťou ľudského
suPAR.
[0074] Formulácie látok vo farmaceutických kompozíciách sú dobre známe v oblasti tejto
techniky a sú ďalej opísané v Gennaro (ed.), 2000, Remington: The Science and Practice of
Pharmacy, 20. vydanie, Lippincott, Williams & Wilkins (2000); a Ansel a kol., 1999,
Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems, 7. vydanie, FippincottWilliams &
Wilkins Publishers.
[0075] Taká kompozícia typicky obsahuje od približne 0,1 do 90 % hmotnosti (ako napríklad
približne 1 až 20 % alebo približne 1 až 10 %) polypeptidu alebo protilátky podľa tohto
vynálezu na farmaceuticky prijateľnom nosiči.
[0076] Rôzne kvapalné a práškové formulácie môžu byť pripravené konvenčnými spôsobmi
na inhaláciu do pľúc cicavca, ktorý má byť liečený.
[0077] Injekčné formulácie môžu obsahovať rôzne nosiče, ako napríklad rastlinné oleje,
dimetylacetamid, dimetylformamid, etyl laktát, etylkarbonát, izopropylmyristát, etanol,
polyoly (glycerol, propylénglykol, kvapalný polyetylénglykol, a podobne). Na intravenózne
injekcie môžu byť podávané vo vode rozpustné verzie zlúčenín spôsobom odkvapkávania,
pričom je infúziou podávaná farmaceutická formulácia obsahujúca antifúngálne činidlo a
fyziologicky prijateľnú pomocnú látku. Fyziologicky prijateľné pomocné látky môžu zahŕňať
napríklad 5 % dextrózu, 0,9 % fyziologický roztok, Ringerov roztok alebo ďalšie vhodné
pomocné látky. Intramuskuláme prípravky, napr. sterilná formulácia zlúčenín vo forme
vhodnej rozpustnej soli, ktorá môže byť rozpustená a podávaná vo farmaceutickej pomocnej
látke, ako napríklad vo vode pre injekcie, 0,9 % soľnom roztoku alebo 5 % roztoku glukózy.
Vhodná nerozpustná forma zlúčeniny môže byť pripravená a podávaná ako suspenzia
s vodným základom alebo farmaceuticky prijateľným olejovým základom, ako napríklad ester
mastnej kyseliny s dlhým reťazcom (napr. etyloleát).
[0078] Optimálne percento terapeutickej látky sa v každej farmaceutickej formulácii mení
podľa formulácie samotnej a podľa požadovaného terapeutického účinku pri špecifických
patológiách a súvisiacich terapeutických režimoch.

[0079] Konvenčné spôsoby, známe osobám skúseným v stave techniky v medicíne, môžu byť
použité na podávanie kompozícií pacientovi. Tieto zahŕňajú, okrem iného, subkutánne,
intrapulmonárne,

transmukozálne,

intraperitoneálne,

intrauterinálne,

sublingválne,

intratekálne alebo intramuskulárne spôsoby podávania) pomocou štandardných spôsobov.
Okrem toho môžu byť farmaceutické formulácie podávané pacientovi prostredníctvom
injekčných depotných ciest podávania, ako napríklad použitím 1-, 3-, alebo 6-mesačných
depotných injekčných alebo biodegradabilných materiálov a spôsobov.
[0080] Bez ohľadu na spôsob podávania, látka predkladaného vynálezu je typicky podávaná v
dennej dávke približne 0,01 mg až približne 30 mg/kg telesnej hmotnosti pacienta (napr. 1
mg/kg až 5 mg/kg). Farmaceutická formulácia môže byť podávaná vo viacerých dávkach za
deň, pokiaľ je to žiaduce, na dosiahnutie celkovej požadovanej dennej dávky.
[0081] Konvenčné spôsoby, známe osobám skúseným v stave techniky v medicíne, môžu byť
použité na podávanie farmaceutickej formulácie (formulácií) pacientovi. Farmaceutické
kompozície môžu byť podávané samotné, alebo v kombinácii s inými terapeutickými látkami
alebo intervenciami. Konkrétne, kompozície môžu ďalej obsahovať viacero látok.

10. Na suPAR založené nástroje na predpoveď ochorení spojených s metabolickým
syndrómom, ochorení spojených s nízkym stupňom zápalu, rakoviny a/alebo úmrtnosti
do 10 rokov.

[0082] Kombinácia faktorov, z ktorých jedným je suPAR, predpovedá riziko vzniku
kardiovaskulárnych ochorení KVO (včítane ICHS a AMI), diabetů typu 2, rakoviny a/alebo
úmrtnosti do 10 rokov. Napríklad, postupná spätná logistická regresia identifikuje tie faktory,
ktoré majú najväčší štatistický význam pri stanovení výsledku pre veľkú ľudskú populáciu a
ich riziko vzniku akéhokoľvek z týchto ochorení. Kombinácia predikčných faktorov alebo
kritérií obsahuje model, ktorý môže byť pripravený vo forme algoritmu na predpovedanie
jednotlivých zdravotných rizík subjektu tak, ako je uvedené v príkladoch 8 a 9. Môžu byť
implementované ďalšie algoritmy na výpočet rizika úmrtnosti alebo vznik ochorení.
Napríklad v alternatívnom uskutočnení môže algoritmus analýzy rizika zahŕňať suPAR a vek,
alebo suPAR, vek a pohlavie, alebo suPAR, vek a fajčenie. Pri použití týchto faktorov ako
vstupných hodnôt algoritmu môžu byť výstupným skóre rôzne percentá rizík v nasledujúcich
5 rokoch, v nasledujúcich 10 rokoch alebo v nasledujúcich 5 až 10 rokoch pre rôzne
ochorenia. Každé ochorenie tak môže získať špecifické percento rizika, napr. ako:

Diabetes typu 2

riziko 22 %

KVO

riziko 19 %

Rakovina

riziko 36 %

Úmrtnosť

riziko 33 %

[0083] Ďalším odhadom špecifického rizika pre človeka by mohli byť nasledujúce parametre,
napr. namerané a používané ako vstupné hodnoty pre ďalší výpočet rizika:

Pre diabetes typu 2
Pre KVO

hladina glukózy v krvi na lačno
krvný

tlak,

HDL-cholesterol,

LDL-cholesterol,

celkový

cholesterol, triglyceridy
Pre rakovinu

fajčenie, vek

Pre úmrtnosť

koncenúácie NT-proBNP

[0084] Pre N-terminálny fragment mozgového typu natriuretického peptidu v kontexte
diagnostiky rizika vzniku rakoviny môže mať tento vynález konkrétne využitie vo vzťahu k
ženám, ktoré patria do rodiny s dedičnou rakovinou prsníka a/alebo ktoré vykazovali
genetický marker spojený s rakovinou, ako napríklad mutáciu BRCAl a BRCA2.
[0085] Opísaná kombinácia predikčných faktorov môže byť použitá pri výrobe počítačom
čitateľného média pre vstup meraní stanovených predikčných faktorov a prostriedkov pre
výpočet a poskytnutie rizika vzniku ochorení spojených s metabolickým syndrómom a/alebo
ochorení s nízkym stupňom zápalu, napr. kardiovaskulárnych ochorení KVO (včítane ICHS a
AMI), diabetů typu 2, vzniku rakoviny a/alebo úmrtnosti do jedného roku, troch rokov,
piatich rokov, 10 rokov alebo 1-5 rokov, 1-10 rokov, piatich až desiatich rokov.
[0086] Na dosiahnutie predpovede pre daného pacienta, ošetrujúci lekár vykoná viacero
meraní, včítane merania suPAR vo vzorke, napr. biologickej tekutiny odobranej pacientovi a
vloží stanovené hodnoty do počítačovej logiky, aby boli získané informácie o testoch
obsahujúce hladinu alebo relatívne množstvo proteinu, ktorým je suPAR a/alebo produkty ich
štiepení D2D3 v biologickej tekutine odobranej cicavčiemu subjektu, predovšetkým
ľudskému subjektu a jeden alebo viacero ďalších parametrov predikčného faktoru získaných z
uvedeného cicavčieho subjektu, predovšetkým ľudského subjektu, na vykonanie počítačovej
logiky na analýzu hladiny alebo relatívneho množstva uvedeného proteinu v uvedenej

biologickej tekutine, a uvedený jeden alebo viacero parametrov, pričom počítačová logika
analyzuje vložené stanovené hodnoty a vypočíta riziko vzniku ochorenia spojeného s
metabolickým syndrómom, ochorenia spojeného s nízkym stupňom zápalu, vzniku rakoviny
a/alebo úmrtnosti do jedného roku, do troch rokov, do piatich rokov, do 10 rokov alebo do
jedného až piatich rokov, jedného až desiatich rokov, piatich rokov až desiatich rokov.
[0087] Použitie počítača obsahujúceho uvedené počítačovo čitateľné médium by umožnilo
ošetrujúcemu lekárovi predpovedať riziko vzniku kardiovaskulárneho ochorenia KVO
(včítane ICHS a AMI) a/alebo diabetů typu 2 cicavčieho subjektu, predovšetkým ľudského
subjektu; a tiež sledovať účinnosť liekov a dodržovanie prijímania predpísanej liečby
pacientom, v priebehu liečby na prevenciu alebo liečbu ochorení spojených s metabolickým
syndrómom, včítane kardiovaskulárneho ochorenia KVO (včítane ICHS a AMI) a diabetů
typu 2.
[0088] Použitie počítača obsahujúceho uvedené počítačovo čitateľné médium môže tiež
umožniť ošetrujúcemu lekárovi predpovedať riziko vzniku rakoviny a/alebo úmrtnosti do
jedného roku, do troch rokov, do piatich rokov, do 10 rokov alebo do jedného až piatich
rokov, do jedného až desiatich rokov, do piatich rokov až desiatich rokov cicavčieho,
predovšetkým ľudského subjektu.
[0089] Jedným takým počítačom na stanovenie rizika, ktorý môže byť použitý, je klientsky
počítač, napr. pri lekárskom chirurgickom zákroku na poskytovanie prístupu k systému
vypočítaného rizika na určenie rizika a/alebo zmeny rizika vzniku ochorenia spojeného s
metabolickým syndrómom, ochorením s nízkym stupňom zápalu, rakoviny a/alebo úmrtnosti
napr. do jedného roku, do troch rokov, do piatich rokov, do desiatich rokov, do 1-5 rokov, do
1-10 rokov alebo do piatich až desiatich rokov obsahujúci:

(a) počítačovo čitateľné médium na ukladanie dát nakonfigurované tak, aby ukladalo
materiál na ukladanie dát kódovaných s dátami, ktoré je možné odoberať z počítača s
dátami, pričom uvedené dáta obsahujú merania pochádzajúce z jednej alebo viacerých
vzoriek odobraných cicavčiemu subjektu, pričom aspoň jedným meraním je in vitro
meranie hladiny markéru vo forme (i) rozpustného receptoru aktivátoru plazminogénu
urokinázy (suPAR), a/alebo (ii) D2D3 štiepnych produktov suPAR;
(b) pamäťové médium, pričom v ňom sú uložené inštrukcie na spracovanie uvedených
počítačom čitateľných dát;

(c) centrálnu spracovaciu jednotku reagujúcu na uvedené inštrukcie spojenú s uvedeným
pamäťovým médiom a s uvedeným počítačovo spracovateľným pamäťovým médiom na
spracovanie dát čitateľných počítačom do hodnôt merania rizika a postupov liečby; a
(d) výstupné zariadenie pripojené k uvedenej centrálnej jednotke (c) na výstup uvedeného
rizika a/alebo zmenu hodnôt rizika.

[0090] Alternatívne klientsky počítač obsahuje: vstupné zariadenie na príjem jedného alebo
viacerých meraní pochádzajúcich z cicavčieho subjektu, pričom minimálne jedným meraním
je in vitro meranie hladiny markéru vo forme (i) rozpustného receptoru aktivátoru
plazminogénu urokinázy (suPAR), a/alebo (ii) D2D3 štiepnych produktov suPAR v jednej
alebo viacerých vzorkách odobraných uvedenému subjektu; komunikačné rozhranie na
komunikáciu prijatého jedného alebo viacerých meraní s počítačom serveru konfigurovaným
na analýzu jedného alebo viacerých meraní kroku (a); a vypočítanie hodnoty rizika; a
komunikačné rozhranie na príjem vypočítanej hodnoty rizika z počítačového serveru.
[0091] Výstupné zariadenie môže zahŕňať akékoľvek zariadenie alebo obvody vhodné pre
výstup dát. Príklady takých výstupných zariadení zahŕňajú zariadenia na prezentáciu dát
spôsobom pre užívateľa čitateľným, ako napríklad displej, tlačiareň, a/alebo podobne.
Alternatívne alebo ďalej, výstupné zariadenie môže obsahovať komunikačné rozhranie na
komunikáciu dát jednému alebo viacerým ďalším zariadeniam, napr. počítačom. Napríklad,
komunikačné rozhranie môže obsahovať sériový port, USB port, paralelný port, bezdrôtové
komunikačné rozhranie s krátkym dosahom, napr. infračervený (napr. IrDa) port, Bluetooth
vysielač, alebo podobne. Ďalšie príklady obvodov rozhrania zahŕňajú sieťovú kartu, modem
DSL, počítač s bránou, bezdrôtový komunikačný obvod na mobilnú telekomunikáciu alebo
podobne. Ešte ďalšie príklady výstupných zariadení zahŕňajú zariadenia alebo obvody na
zápis dát na počítačovo čitateľné médium, ako je napríklad disková jednotka, rozhranie
pamäťovej karty a/alebo podobne.
[0092] Napríklad systém spracovania dát na spracovanie dát čitateľných počítačom môže
obsahovať serverový počítač alebo iný systém spracovania dát majúci prístup ku
komunikačnému rozhraniu. V niektorých uskutočneniach funkčnosť tu opísaného systému
výpočtu rizík môže byť rozdelená medzi viacero počítačov, napríklad počítačov pripojených
prostredníctvom počítačovej siete, napr. miestnej siete, širokopásmovej siete, internetu alebo
podobne.

[0093] Vstupné zariadenie môže zahŕňať akékoľvek zariadenie alebo obvody vhodné pre
príjem dát, ako je užívateľské rozhranie, napr. klávesnica, grafické užívateľské rozhranie,
polohovacie zariadenie a/alebo podobne. Ďalšie príklady vstupných zariadení zahŕňajú
komunikačné rozhrania opísané v tomto dokumente a zariadenia alebo obvody na čítanie dát z
pamäťového média, ako je disková jednotka, čítačka pamäťových kariet a/alebo podobne.

PRÍKLADY

Príklad 1: SuPAR je marker nízkeho stupňa zápalu a metabolického syndrómu
(dysmetabolizmu) u pacientov infikovaných HIV

[0094] Nedávno bolo zistené, že u jedincov infikovaných HIV liečených pomocou HAART sa
vyvíja dysmetabolizmus, čo je forma metabolického syndrómu podobná tej, ktorá sa
vyskytuje u neinfikovaných jedincov, ale v kratšom časovom rámci. Nasledujúca štúdia na
HIV pacientoch demonštruje užitočnosť suPAR ako markéru metabolického syndrómu
a ukazuje, že tento marker má silnejšiu prediktívnu silu, než markéry IL-6 a TNF-a pri
metabolickom syndróme v tejto skupine pacientov.
[0095] Skupiny pacientov. V štatistickej skupine 36 mužských pacientov infikovaných HIV
liečených pomocou HAART bola stanovená hladina suPAR na lačno cez noc (Andersen a
koľ, 2003, Metabolism 52:1343-1353). Táto štatistická skupina obsahuje 18 pacientov s
lipodystrofiou (LIPO), markerom metabolického syndrómu u pacientov infikovaných HIV, a
18 pacientov bez akýchkoľvek prejavov metabolického syndrómu (NONLIPO), ako bolo
posúdené klinickým vyšetrením a dotazníkom, ktoré oba boli opísané v (Andersen a koľ,
2003, Metabolism 52:1343-1353). Všetci pacienti dostali HAART najmenej 12 mesiacov pred
vyšetrením, mali stabilnú hmotnosť a boli bez akejkoľvek akútnej infekčnej epizódy počas
troch mesiacov pred vyšetrením. Všetci účastníci boli belosi, okrem dvoch NONLIPO (čierni
Afričania). Subjekty dali svoj písomný súhlas a protokol bol schválený Etickou komisiou v
Kodani, Dánsku, a bol splnený v súlade s Helsinskou deklaráciou II.
[0096] Protokol: Dáta získané z hyperinzulínemických (40 mU m"2 min_l), euglykemických
(5,0 mM) svoriek, včítane techniky sledovania glukózy a nepriamej kalorimetrie poskytli
odhady citlivosti na inzulín (Rd) a rýchlosť uvoľňovania neoxidovanej glukózy (NOGM) z 18
LIPO a 18 NONLIPO pacientov, podľa opisu (Haugaard a koľ 2005, Eur J. Endocrinol.
152:103-112). U piatich mužských pacientov infikovaných HIV liečených pomocou HAART

bola stanovená cirkadiálna plazmatická hladina suPAR tak, že bola nepretržite zbieraná žilná
krv v priebehu 20 minút (6 ml/h) počas 24 hodín, pričom sa začalo o 08:00 ráno po
celonočnom hladovaní (pumpa na konštantný odber krvi typu 3003, SWEMED LAB,
International AB, V. Frôlunda, Švédsko). Vzorky boli odoberané z katétru (vloženého do
ľavej antekubitálnej žily) do skúmavky bez konzervačných látok a nechali sa koagulovať
počas 1 hodiny pri 25 °C, a potom boh odstredené pri 4 °C. Sérum bolo skladované pri -80 °C
na neskoršiu analýzu. Týmto 5 pacientom bolo servírované jedlo o 09:00, 12:30, a o 18:00.
Občerstvenie bolo poskytované o 15:00 a o 21:00. Nebolo im dovolené ísť spať pred 22:30.
Bolo im povolené chodenie po nemocnici, hoci cvičenie ako také im bolo zakázané.
[0097] Na testovanie toho, či suPAR v plazme pacientov infikovaných HIV stabilne liečených
pomocou HAART môže korelovat’ so suPAR v moči tak, ako bolo predtým demonštrované u
HIV negatívnych jedincov (Sier a koľ, 1999, Lab Invest 79:717-722), boli odobrané vzorky
moču podskupiny 24 z 36 pacientov, ktorí boli cez noc na lačno. Vplyv rozdielov zriedenia
moču na hladiny suPAR bol korigovaný pomocou množstva kreatininu tak, ako bolo opísané
skôr (Sier a koľ, 1999, Lab Invest 79:717-722). Kreatinin z moču bol meraný tak, ako bolo
opísané (Mustjoki a koľ, 2000, Cancer Res 60:7126-7132).
[0098] Meranie suPAR: Hladiny suPAR boli stanovené ELISA testom nasledovne: ELISA
doštičky Nunc maxisorp ELISAplates (Nunc, Roskilde, Dánsko) boli potiahnuté cez noc pri 4
°C monoklonálnou krysou protilátkou anti-suPAR (VG-1, ViroGates A/S, Kodaň, Dánsko, 3
pg/ml, 100 pl/jamku). Doštičky boh blokované PBS pufrom + 1 % BSA a 0,1 % Tween-20, 1
hodinu pri laboratórnej teplote a 3krát premyté PBS pufrom obsahujúcim 0,1 % Tween20. 85
pi riediaceho pufru (IOOmrn fosfát, 97,5mM NaCl, 10 gľ1 hovädzí sérový albumín (BSA,
Fraction V, Boelmnger Mannheim, Penzberg, Nemecko), 50 U mľ1 sodná soľ heparínu
(Sigma Chemical Co., St. Louis, MO), 0,1 % (v/v) Tween-20, pH 7,4) obsahujúcich 1,5 pg/ml
myšej anti- suPAR-HRP značenej protilátky (VG-2-HRP, ViroGates) a 15 pl vzorky plazmy
(alebo moču) boli pridané v duplikáte na doštičku ELISA. Po 1 hodine inkubácie pri 37 °C
boli doštičky lOkrát premyté PBS pufrom + 0,1 % Tween20 a bolo pridaných 100 pl/jamku
HRP substrátu (Balenie reagenčného substrátu, R&D Systems Minneapolis, Minnesota).
Farebná reakcia bola zastavená po 30 min pomocou 50 pl/jamku IM H2SO4 a zmeraná pri
450 nm. Odchýlka v rámci testu bola 9,6 % a odchýlka medzi testami 12,4 %. Bol meraný
suPAR v plazme na lačno u všetkých 36 pacientov pozitívnych na HIV liečených pomocou
HAART.

[0099] Ďalšie testy: Meranie glukózy v plazme, inzulínu, C-peptidu, voľných mastných
kyselín, cholesterolov, triglyceridu, včítane imunologických a hematologických parametrov
bolo vykonané podľa opisu (Andersen a koľ, 2003, Metabolism 52:1343-1353; Haugaard a
koľ, 2005, Eur J Endocrinol 152:103-112; Eihn a koľ, 2003, Am J Physiol Endocrinol Metab
285:E1072-E1080). Bolo stanovené zloženie tela pomocou skenovania absorpčnou
spektroskopiou s dvojitou energiou (DEXA) (XR-36; Norland Medical System, Fort
Atkinson, Wl) a bolo stanovené regionálne rozdelenie tuku podľa postupu opísaného skôr
(Andersen a koľ, 2003, Metabolism 52:1343-1353).
[0100] Výpočty: Celková miera odstraňovania glukózy (Rd) bola vypočítaná pomocou
Steelových nerovnomerných rovníc prispôsobených pre značené infúzie glukózy (HotherNielsen a koľ, 1996, Metabolism 45:82-91). Rozdelenie objemu glukózy bolo vykonané ako
200 ml/kg telesnej hmotnosti a rezervná frakcia ako 0,65. Miera oxidácie glukózy (GOX) bola
vypočítaná z platných rovníc (Frayn, 1983, J Appl Physiol 55:628-634). NOGM bola
vypočítaná ako rozdiel medzi Rd a GOX.
[0101] Štatistická analýza: Dáta sú predkladané ako priemery ± SEM, a ako mediány a
medzikvartilové rozsahy, keď boli rozdelenia skreslená. Analýza rozptylu (ANOVA) bola
vykonaná na porovnanie distribúcie dát medzi LIPO a NONLIPO. Keďže bol vek mierne
vyšší v LIPO v porovnaní s vekom NONLIPO, bol vek upravený výpočtom čiastkových
korelácií. Ak bola distribúcia dát skreslená, boli dáta pred aplikáciou ANOVA log
transformované. Bol použitý Pearsonov korelačný koeficient (r) a Spearmanov korelačný
koeficient (p), aby sa stanovili asociácie medzi premennými, pokiaľ je to vhodné. Bol použitý
lineárny postupný regresný model, aby sa vykonal test robustnosti suPAR ako vysvetľujúcej
premennej pre dysmetabolické parametre. Výpočty boli vykonané pomocou SPSS (SPSS ver.
12.0; SPSS hre., Chicago, Illinois, USA). Hodnoty obojstranných hodnôt P nižšie než 0,05
boli definované ako štatisticky významné. Trend bol zaznamenaný, ak bola P vyššia alebo
rovná 0,05, ale nižšia než 0,2.

Výsledky:

A. Hladiny suPAR úzko koreluj ú s nízkym stupňom zápalu a metabolickým syndrómom
u HIV pacientov:

[0102] suPAR bol merateľný u všetkých 36 pacientov, s mediánom hladiny suPAR v plazme
2,52 ng/ml (rozsah 0,38-19,25). Pretože suPAR vykazoval významnú pozitívnu koreláciu s
vekom (r = 0,60, P<0,001), porovnania medzi testovanými skupinami a korelačná analýza
bola korigovaná na vek (tabuľka 1 a tabuľka 2). Medián suPAR vplazme bol zvýšený
dvojnásobne v LIPO v porovnaní s NONLIPO (P<0,005), hoci rozdiel bol po korekcii na vek
oslabený (obrázok 1, tabuľka 1).

Tabuľka 1. Antropometria, lipidémia, citlivosť na inzulín a imunológia testovanej skupiny

P

LIPO

NONLIPO

Počet

18

18

Vek (roky)

50(2)

43 (2)

<0,05

BMI (kg/m2)

24,7 (0,6)

22,6 (0,8)

<0,05

Celková hmotnosť tuku (kg)

16(1)

13(2)

0,13

Celková hmotnosť bez tuku 61(2)

54 (2)

<0,05a

36(1)

46 (2)

<0,OOOlc

5,9 (0,5)

8,9 (0,6)

<0,001b

(mg min'1 kgFFM" 2,5 (0,4)

4,9 (0,5)

<0,005a

3,3 (0,2)

4,0 (0,3)

0,056a

fP-inzulín (mmol/1)

77(11)

32 (4)

<0,001b

fP-glukóza (mmol/1)

4,9 (0,1)

4,8(0,1)

ns

cholesterol 6,2 (0,4)

4,8 (0,2)

<0,01a

cholesterol 5,2 (0,4)

3,8 (0,2)

<0,01a

(kg)
Tuk na končatinách (%)
Rdciamp

(mg min'1 kgFFM1)

NOGMciamp

GOXciamp

(mg min'1 kgFFM'1)

fP-celkový
(mmol/1)
fP-nonHDL
(mmol/1)

fP-TG (loglO mmol/1)

0,47 (0,08)

0,30 (0,06)

0,09

fP-suPAR (log 10 ng/ml)

0,56 (0,07)

0,20 (0,09)

<0,005#

fP-TNFa (loglO p g/ml)

0,42 (0,06)

0,32 (0,07)

ns

fP-IL-6 (log 10 p g/ml)

0,54 (0,06)

0,46 (0,06)

ns

Hemoglobín (mmol/1)

8,8 (0,2)

8,6 (0,2)

ns

Leukocyty (IO9Zl)

7,2 (6,0-9,0)

5,6 (4,6-6,5)

<0,05

Neutrofily (IO9Zl)

3,4 (2,5-4,8)

3,1 (2,1-4,3)

ns

Lymfocyty (IO9Zl)

2,1 (0,2)

1,6 (0,1)

<0,05a

Monocyty (IO9Zl)

0,57 (0,06)

0,43 (0,06)

0,14

CD4 (bunky/ml)

427 (45)

352 (46)

ns

HIV-RNA (kópie/ml) x

<20 (<20, 70)

<20 (<20, <20)

ns

CD4 nadir (bunky/ml)

130(25)

123 (32)

ns

HIV-RNA pík (log kópie/ml)

4,85 (0,33)

5,05 (0,15)

ns

72 (11)

0,16

NRTI 47 (7)

42 (6)

ns

Trvanie terapie PI (mesiace)

32 (4)

25 (4)

0,16

CDC klasifikácia: číslo A/B/C

6/6/6

4/5/9

ns

Trvanie

infekcie

HIV 99(14)

(mesiace)
Trvanie

terapie

(mesiace)

Priemer (SEM) alebo medián (medzikvartilový rozsah); a, P<0,05; b, P<0,01; c, P<0,001,
nasledujúca korekcia na vek (roky); #, P=O,06 po korekcii na vek; Tuk končatín (%),
(hmotnosť tuku končatín + hmotnosť tuku trupu)/ hmotnosť tuku trupu; Rd je odstránenie
glukózy, stanovené pomocou hyperinzulinomickej euglykemickej svorky použitím spôsobu
detekcie glukózy, Rd mínus GOX (rýchlosť oxidácie glukózy) je rýchlosť neoxidačného
metabolizmu glukózy (NOGM). fP, plazma na lačno; CDC klasifikácia: kategorizovaná
podľa Systému klasifikácie Centier na kontrolu a prevenciu ochorení (CDC) klinických štádií
A, B, a C, kde C indikuje AIDS diagnózu.

[0103] LIPO pacienti boli v priemere mierne starší, než NONLIPO a mali mierne vyšší BMI,
čo je možné pripísať zvýšenej telesnej hmotnosti bez tuku, pričom celková hmotnosť tuku sa
významne nelíšila medzi testovanými skupinami (Tabuľka 1). Percento tuku v končatinách
bolo u LIPO pacientov významne znížené v porovnaní s NONLIPO, v súlade s lipodystrofíou
u LIPO pacientov. U LIPO pacientov sa objavilo niekoľko dysmetabolických znakov, napriek
tomu, že ich hladina glukózy na lačno bola normálna. LIPO pacienti vykazovali nižšiu
hladinu inzulínom stimulovanej likvidácie glukózy v oxidačnou aj neoxidačnou dráhou v
porovnaní s NONLIPO. U LIPO pacientov bol zvýšený inzulín na lačno, non-HDLcholesterol, počet celkových leukocytov, lymfocytov a monocytov. U LIPO pacientov bol

zvýšený plazmatický TNF-a a plazmatický IL-6, hoci rozdiely neboli štatisticky významné.
Medzi testovanými skupinami sa významne nelíšila doba trvania HIV infekcie, doba trvania
HAART a počet buniek CD4. HIV-RNA bola úplne potlačená v oboch testovaných skupinách
(tabuľka 1). Kategorizácia pacientov podľa systému klasifikácie Centier na kontrolu a
prevenciu chorôb (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) klinických stavov A,
B, a C, kde C indikuje diagnózu AIDS, nezistila významné rozdiely medzi LIPO a NONLIPO
pacientmi (tabuľka 1).
[0104] Všetci LIPO a NONLIPO pacienti boli liečení nukleozidovými inhibítormi reverznej
transkriptázy (NRTI) ako súčasť HAART; ktoré boli v tomto poradí: lamivudín (83 %, 83 %),
zidovudín (39 %, 50 %), stavudín (56 %, 39 %), a didanozín (6 %, 11 %). Inhibitory HľV-1
proteázy (PI) boli použité u 89 % LIPO a NONLIPO pacientov, čo je, v tomto poradí,
indinavir (44 %, 22 %), ritonavir (22 %, 39 %), nelfmavir (22 %, 22 %), a sachinavir (17 %,
11 %).

[0105] Jednovariačné korelačné analýzy odhalili, že suPAR koreloval s nasledujúcimi
parametrami súvisiacimi s dysmetabolizmom:

1) suPAR vysoko významne koreloval s meraním rozloženia tuku, citlivosti na inzulín
a lipidémiou nezávisle na veku všetkých pacientov (n = 36, obrázok 2 a tabuľka 2)
2) suPAR silne a pozitívne koreloval s TNF-a, väzbou suPAR na kľúčový mediátor
zápalu. Bolo prekvapivo zistené, že suPAR je silnejší prediktor rozdelenia tuku, citlivosti
na inzulín a celkového cholesterolu, než TNF-a (tabuľka 2 a tabuľka 3)
3) suPAR pozitívne koreloval s leukocytmi, lymfocytmi a monocytmi, vytvárajúc spojenie
s krvnými bunkami dôležitými pre imunitnú aktiváciu a zápalový stav pacienta (tabuľka
4).
Tabuľka 2. Lineárne korelačné koeficienty medzi suPAR a parametrami distribúcie tuku,
citlivosti na inzulín, lipidémie a imunológie

n=36

P

suPAR r-hodnota

Tuk končatín (%)

-0,48

<0,005b

Body mass index

0,19

ns

Celková hmotnosť tuku (% 0,11

ns

BW)

n=36

P

suPAR r-hodnota

Rdclamp

-0,58

<0,001 a

NOGMclamp

-0,66

<0,001 b

GOXclamp

0,03

Ns

fP-Inzulín

0,58

<0,001 b

fP-glukóza

-0,11

Ns

Celkový cholesterol

0,54

<0,001 a

Non-HDL cholesterol

0,51

<0,005 a

Triglycerid

0,22

0,19

TNF-a

0,54

<0,001 b

IL-6

0,26

0,13

CD4

0,06

ns

Trvanie infekcie HIV

0,20

ns

Trvanie NRTI terapie

0,07

ns

Trvanie PI terapie

0,14

ns

Nadir CD4

-0,20

ns

Pík HIV-RNA

-0,24

0,17

Skratky sú uvedené v tabuľke 1; a, P<0,05; \ P<0,01 nasled ujúca korekcia na vek (roky);
suPAR, triglycerid, TNF-a, IL-6 a pík HIV-RNA boli logaritmicky transformované, aby bolo
získané normálne rozdelenie týchto parametrov

Tabuľka 3. Lineárne korelačné koeficienty medzi TNF-a a IL-6 oproti parametrom
distribúcie tuku, citlivosti na inzulín, lipidémie a imunológie
n=36

P

TNF-a r-

IL-6

P r-hodnota

hodnota
Tuk

končatín -0,34

<0,05

0,08

ns

0,15

-0,13

ns

-0,33

<0,05

0,14

ns

(%)
Rdclamp

-0,25

NOGMclamp

-0,17

Celkový

0,44

cholesterol

<0,01a

Non-HDL

0,49

<0,005 a

0,07

ns

0,53

<0,001 c

-0,03

ns

cholesterol
Triglycerid

Skratky sú uvedené v tabuľke 1; a, P<0,05; c, P<0,001, nasledujúca korekcia na vek (roky);
TNF-a, IL-6, triglycerid a relatívny nárast CD4 boli logaritmicky transformované, aby bolo
získané normálne rozdelenie týchto parametrov

Tabuľka 4. Jednovariačně korelácie (Spearman p) medzi suPAR a krvinkami, ktoré sú
aktivátormi imunitnej a zápalovej odozvy
n=36

P

Korelácie medzi suPAR a:
Leukocyty

0,48**

Neutrofdy

0,18

Lymfocyty

0,51**

Monocyty

0,34*

* P<0,05; ** P<0,01

[0106] Boli vykonané viacnásobné regresně analýzy na dokázanie, že suPAR je silný marker
kľúčových parametrov dysmetabolizmu. Neoxidačný metabolizmus glukózy zostal silne
korelovaný so suPAR (R2=O,43, P<0,001) v modeli, do ktorého boli vložené suPAR, vek,
TNF-a, IL-6, triglycerid na lačno a non-HDL cholesterol. Väčšina odchýlok non-HDLcholesterolu bol mohla byť vysvetlená triglyceridom na lačno a suPAR (R2=O,69, P<0,0001)
v modeli, do ktorého boli vložené tiež vek, TNF-a, a IL-6 ako vysvetľujúce premenné. Okrem
toho, suPAR zostal významným markerom Rd (R2=O,33, P<0,001) v modeli, ktorý obsahoval
suPAR, vek, TNF-a a IL-6.
[0107] Obrázok 3 zobrazuje, že suPAR v plazme na lačno a suPAR v moči vysoko korelujú u
HIV-infikováných pacientov stabilne liečených pomocou HAART. Keďže sa ukázalo, že
suPAR moči je silným stanovením suPAR v plazme, hladina suPAR môže byť stanovená v
moči, rovnako ako vo vzorkách plazmy od týchto jedincov. Bolo už skôr dokázané, že suPAR
v moči korigovaný na kreatinin v moči pozitívne a silne koreluje s plazmatickou hladinou
suPAR u zdravých jedincov a že zmeny suPAR v moči v rámci dňa sú malé (Sier a koľ. 1999,
Lab Invest 79:717-722).

[0108] Predkladané dáta indikujú, že cirkadiálne zmeny koncentrácie suPAR v plazme
pacientov infikovaných HIV stabilne liečených pomocou HAART sú obmedzené (obrázok 4).
[0109] Záver: Dáta zobrazujú, že pacienti infikovaní HIV liečení pomocou HAART, ktorí
vykazujú súbor dysmetabolických znakov, sú pacienti s relatívne vysokým suPAR v
porovnaní s nelipodystrofickými pacientmi infikovanými HIV so zhodnou liečbou.
Skutočnosť, že hladiny suPAR sú silne korelované s počtom bielych krviniek, TNF-a,
distribúciou tuku, citlivosťou na inzulín a lipidémiou, zdôrazňuje, že suPAR je významný
vzťah medzi imunitným zložením a metabolizmom týchto pacientov. Predkladané dáta
ukazujú, že suPAR je v tejto skupine pacientov silnejším markerom metabolického syndrómu
než TNF-a a IL-6.
[0110] Silná pozitívna korelácia medzi suPAR a TNF-a, ktorá bola pozorovaná v tomto
príklade, ukazuje, že suPAR je nový marker zápalového stavu nízkeho stupňa u pacientov
infikovaných HIV stabilne liečených režimom HAART a teda diagnostikou tohto stavu.
Naviac bolo v tejto štúdii pozorované, že suPAR pozitívne koreluje s leukocytmi, lymfocytmi
a monocytmi, ktoré sú samy o sebe markermi a efektormi zápalu nízkeho stupňa. Hustota
uPAR na bunkovom povrchu týchto krvných buniek je vysoká a zdá sa, že veľká časť suPAR
v plazme pochádza z týchto buniek, čo by bolo v súlade s predkladanými dátami.
[0111] Predchádzajúce epidemiologické štúdie ukázali, že celkový počet leukocytov a počet
lymfocytov je nepriamo korelovaný s rezistenciou na inzulín a že sú spojené so zvýšeným
rizikom vývoja diabetů typu 2. Bolo navrhnuté, že chronická aktivácia imunitného systému by
mohla hrať úlohu v patogenézii diabetů typu 2. Dáta z predkladanej štúdie LIPO / NONLIPO
HIV ukazujú, že suPAR je novým markerom nízkeho stupňa zápalu aj metabolického
syndrómu, čo podporuje záver, že zápal nízkeho stupňa je hnacím faktorom vzniku
metabolického syndrómu a tým aj ochorení súvisiacich s metabolickým syndrómom, včítane
diabetů 2. typu a kardiovaskulárnych ochorení u pacientov s HFV.

Príklad 2. suPAR má prediktívnu hodnotu u zdravých jedincov

[0112] Ukázalo sa, že hladiny suPAR môžu byť prediktorom celkovej dĺžky života.
[0113] Skupina populácie: Štatistická skupina MONICA 10: V rokoch 1982 až 1984 bolo
4807 jedincov vo veku 30, 40, 50 alebo 60 rokov, náhodne vybraných z populácie žijúcej v
blízkosti Glostrup University Hospital, Dánsko, pozvaných, aby sa zúčastnili prieskumu
populácie. V rokoch 1993 až 1994 bolo 4 444 jedincov znovu pozvaných a 2 656 jedincov

prišlo a zúčastnilo sa nasledujúcich výskumov a nechalo si odobrať krv. 2605 vzoriek plazmy
z rokov 1993/94 bolo dostupných na štúdiu.
[0114] Meranie SuPAR: SuPAR bol meraný pomocou súpravy suPARnoStic™ (ViroGates,
Kodaň, Dánsko) tak, ako je opísané v príklade 1. V stručnosti, súprava obsahuje doštičku
ELISA vopred potiahnutú záchytnou monoklonálnou protilátkou. Podľa protokolu bola do
riediaceho vzorkového pufru pridaná detekčná monoklonálna protilátka značená HRP. Potom
bolo 25 pi vzorky plazmy zmiešaných s 225 pl riediaceho pufru a IOOpl alikvóty (v
duplikáte) boli prenesené do jamiek doštičky ELISA a inkubované počas jednej hodiny.
Doštička ELISA bola potom premytá a potom bolo pridaných 50 pl substrátu na 20 minút a
reakcia bola zastavená 50 pl 0,5M H2SO4. Doštičky boli merané pri 450 nm. Odchýlka v
rámci testu bola 2,75 % a odchýlka medzi testami bola 9,17 %. Bolo meraných 2 605 vzoriek.
Štandardná krivka súpravy bola validovaná na meranie hladín suPAR medzi 0,6 až 22,0
ng/ml. Tri vzorky vykazovali hladiny suPAR pod (2) alebo nad (1) váli dováným rozsahom a
boli vyradené z výsledkov.
[0115] Štatistická analýza: Prežitie bolo analyzované pomocou jednovariačnej a
multivariačnej Coxovej regresie a Kaplan-Meierovej analýzy. Rozdiely medzi skupinami boli
analyzované pomocou Mann-Whitneyho testu. Na analýzu bol použitý štatistický software
SPSS verzia 13. Za významnú bola považovaná p-hodnota < 0,05.

Výsledky:

[0116] Hladiny suPAR ako prediktor celkového prežitia: Medián suPAR 2 602 jedincov bol
4,03 ng/ml plazmy (rozsah 1,3 - 19,9). Hladiny SuPAR sa zvyšovali s vekom a boli vyššie
medzi ženami (N = 1 292, medián suPAR 4,26, rozsah 1,9 - 19,9) v porovnaní s mužmi (N= 1
310, medián suPAR 3,84, rozsah 1,3 -17,8), p<0.001 (obrázok 5A).
[0117] Celkové prežitie: počas >10 rokov sledovania zomrelo 391 jedincov a 13 sa stratilo
zo sledovania. Pomocou Coxovej regresnej analýzy bol v priebehu doby sledovania vysoký
suPAR významne spojený so zvýšeným rizikom úmrtnosti (N = 2 602, RH = 1,30 na zvýšenie
o ng suPAR, 95 % Cl: 1,25 - 1,34). suPAR bol spojený s prežitím mužov (N = 1 310, RH =
1,41, 95 % Cl: 1,35-1,47) aj žien (1 292, RH = 1,23, 95 % Cl: 1,16-1,31).
[0118] Jednovariačná a multivariačná analýza: Ďalšími markeimi, ktoré boli spojené s
prežitím bol vek (RH o rok starší = 1,10, 95 % Cl: 1,09-1,14), LDL cholesterol (RH = 1,002
na jednotku zvýšenia, 95 % Cl: 1,001-1,002), nefajčenie (RH = 0,79, 95 % Cl: 0,72-0,88) a

pohlavie (RH = 0,613 pre ženy v porovnaní s mužmi, 95 % Cl: 0,50-0,75). Keď boli všetky
markéry významné v jednovariačnej analýze zahrnuté do multivariačnej analýzy, suPAR
zostal významným a nezávislým prediktorom úmrtnosti (tabuľka 5, RH na zvýšenie o ng
suPAR 1,22, 95 % Cl: 1,67-1,28).

Tabuľka 5: Multivariačná analýza upravená na vek
Premenné v rovnici
Wald

SuPAR
(zvýšenie

Sig.

Exp(B)

95,0 % CI pre Exp(B)
Spodný

Horný

73,5

0,000

1,219

1,165

1,275

28,7

0,000

1,780

1,441

2,19 7

0,000

1,102

1,088

1,115

36,3

0,000

1,884

1,534

2,315

0,75

0,385

0,955

0,861

1,060

o

ng/ml)
Pohlavie

Vek (o rok 248,1
starší)
Pravidelné
fajčenie
LDLcholesterol
(mmol/1)

[0119] Kaplan-Meierova analýza: Aby sa vizualizoval dopad suPAR na prežitie, boli
hodnoty suPAR rozdelené na 3 rovnako veľké skupiny; skupiny s nízkym suPAR (N = 867,
rozsah suPAR 1,34 - 3,590 ng/ml), skupina so stredným suPAR (N = 868, rozsah 3,591 4,56) a skupina s vysokým suPAR (N = 867, rozsah 4,57 - 19,4). Kaplan-Meierova analýza
ukázala významné rozdiely v prežití medzi týmito 3 skupinami, so zvyšujúcou sa úmrtnosťou
pri zvyšujúcich sa hladinách suPAR (p<0.001). Podobne to bolo v prípade, keď boli rozdelené
na 4 skupiny (obrázok 5).
[0120] Záver: Bolo dokázané, že hladiny suPAR u zdanlivo zdravých jedincov sú silne
spojené s úmrtnosťou, nezávisle na ďalších markeroch. Podľa Waldovej hodnoty získanej v
multivariačnej analýze (tabuľka 5) bol suPAR druhým najsilnejším markerom úmrtnosti po

veku. Takže pre daný vek, pohlavie a stav fajčenia suPAR významne predikuje riziko
úmrtnosti.

Príklad 3. suPAR ako marker účinnosti intervencie

[0121] Tento príklad demonštruje vplyv intervencie životného štýlu na hladiny suPAR, a
preto predpovedá riziko ochorenia jedinca.
[0122] Skupina populácie: štatistická skupina Monica 10 tak, ako je definovaná v príklade 2.
[0123] Spôsoby: suPAR bol meraný tak, ako v príklade 2.
[0124] Štatistika: Porovnanie medzi skupinami bolo vykonané pomocou Mann-Whitneyho
testu. Prežitie bolo analyzované pomocou Coxovej regresnej analýzy.

Výsledky:

[0125] SuPAR je významne spojený s fajčením jedincov a s prežitím fajčiarov i
nefajčiarov: Z 2 602 jedincov bolo 1 091 fajčiarov, 1 405 nefajčiarov a 106 príležitostných
fajčiarov. Fajčiari mali významne vyššie hladiny suPAR v porovnaní s nefajčiarmi a
príležitostnými fajčiarmi (oba p>0,001). Neexistovali žiadne rozdiely v hladinách suPAR
medzi nefajčiarmi a príležitostnými fajčiarmi (p=0,7).
[0126] Fajčenie a hladiny suPAR medzi mužmi: Muži fajčiari mali vyššie hladiny suPAR v
porovnaní s nefajčiarmi vo všetkých vekových skupinách (p<0,001, obrázok 6A). Z mužov
fajčiarov (N = 580) v priebehu sledovania 133 zomrelo. suPAR bol významne spojený s
prežitím (Coxova regresia RH = 1,32, 95 % Cl: 1,24-1,41). Z mužov nefajčiarov (N = 674) v
priebehu sledovania 100 zomrelo. SuPAR bol významne spojený s prežitím (RH = 1,73, 95 %
Cl: 1,57-1,90). 56 mužov boli príležitostní fajčiari a v priebehu sledovania 6 zomrelo. RH bol
2,16, 95% Cl: 0,88-5,30).
[0127] Fajčenie a hladiny suPAR medzi ženami: Ženy fajčiarky mali vyššie hladiny suPAR
v porovnaní s nefajčiarkami vo všetkých vekových skupinách (p<0,001, obrázok 6B). Ženy
fajčiarky (N = 511) mali významne vyšší suPAR, než ženy, ktoré boli príležitostnými
fajčiarkami (N = 56)(p<0,.001), Mann-Whitney. Priemer suPAR medzi ženami fajčiarkami
bol 5,11 (std 1.38) v porovnaní so ženami, ktoré boli príležitostnými fajčiarkami (priemer
3,99 ng/ml), std 0.93).

[0128] Nebol zistený žiadny rozdiel v hladinách suPAR medzi príležitostnými fajčiarkami (N
= 50) a nefajčiarkami (N = 731), Mann-Whitney p=0,79. Ženy fajčiarky mali vyšší suPAR
(priemer 5,11 ng/ml, std 1,.38) v porovnaní s nefaj čiarkami (N = 731, priemer 4,7, std 1,14),
p<0,001. Coxova regresia pre ženy fajčiarky dokázala, že suPAR bol významne spojený s
prežitím. Zo 511 žien v priebehu sledovania 72 zomrelo. Vysoká hladina suPAR bola spojená
so zníženým prežitím, RH = 1,26, 95 % Cl 1,10 - 1,45.
[0129] Zo 731 žien nefajčiarok v priebehu sledovania 73 zomrelo. Vysoká hladina suPAR
bola spojená so zníženým prežitím, RH = 1,21, 95 % Cl 1,11 - 1,31. 50 žien bolo
príležitostnými fajčiarkami a v priebehu sledovania 5 zomrelo, RH = 2,91, 95 % Cl 1,10-7,69.
[0130] Cvičenie a suPAR: Všetkých jedincov v štatistickej skupine MONICA bolo
opýtaných na ich návyky vzhľadom na cvičenie. Jedinci boli roztriedení do štyroch skupín;
skupina 1 obsahovala jedincov, ktorí oznámili, že necvičili pravidelne (N = 539), skupina 2
obsahovala jedincov, ktorí cvičili málo alebo stredne (chodili na prechádzku apod.) (N =
1454), skupina 3 obsahovala jedincov, ktorí cvičili pravidelne (napr. beh) (N = 546) a skupina
4 obsahovala profesionálnych športovcov (N = 17). Pretože cvičenie je závislé na veku,
obrázok 6C ukazuje hladiny suPAR v rôznych skupinách podľa cvičenia vzhľadom na vek.
Vo všetkých vekových skupinách, okrem 71-ročných jedincov boli zistené významne nižšie
hladiny suPAR u jedincov, ktorí cvičili pravidelne v porovnaní s jedincami, ktorí necvičili
(p<0,004 pre všetky analýzy). Analýza korelácie upravená podľa veku a pohlavia ukázala
významne negatívnu koreláciu medzi cvičením a suPAR (p<0,001, r = -012).
[0131] Záver: Ukázalo sa, že suPAR je marker, ktorý sa mení so zmenou životného štýlu,
konkrétne jedinci, ktorí nefajčia alebo prestali fajčiť, vykazujú významne nižšie hladiny
suPAR, než hladiny jedincov, ktorí pokračujú vo fajčení. suPAR je zvýšený množstvom
rôznych ochorení, ktoré vyvolávajú imunitnú aktiváciu a je tu ukázané, že vysoká hladina
suPAR predpovedá zvýšenú úmrtnosť.
[0132] Ukázalo sa tu tiež, že suPAR je dynamický marker zmien životného štýlu spojených s
cvičením a fyzickou zdatnosťou. Jedinci, ktorí majú vysokú hladinu suPAR, môžu znížiť
hladiny suPAR cvičením a bolo zistené, že je to významné pre všetky osoby mladšie než 71
rokov, pretože to zvyšuje ich dĺžku života.

Príklad 4: SuPARje markerom rizika vzniku kardiovaskulárneho ochorenia (KVO)

[0133] KVO je najčastejšou príčinou ochorení na svete. Napríklad vo Švédsku, nepřenosné
choroby tvoria 83 % zo všetkých úmrtí; 41 % zo všetkých úmrtí je spôsobených
kardiovaskulárnymi ochoreniami (KVO), 26 % rakovinou a približne 7 % externými
príčinami (úmyselné a neúmyselné zranenia).
[0134] Skupina populácie: štatistická skupina Monica 10 tak, ako je definovaná v príklade 2.
[0135] Spôsoby: suPAR bol meraný tak, ako v príklade 2.
[0136] Štatistika: Jedna mínus Kaplan Meierov odhad ukazuje na čas do smrti. Kumulatívny
výskyt (pravdepodobnosť výskytu udalosti) ukazuje na čas do KVO. Kumulatívny výskyt
KVO sa odhaduje v modeli konkurenčného rizika s KVO, úmrtím a inými dôvodmi, ako
tromi konkurenčnými príčinami. Všetky analýzy sú rozvrstvené podľa kvartilov distribúcie
suPAR. Boli vytvorené medze kvartilu u pôvodných 2 602 pacientov, ktoré sú 3,361 ng/ml
(25 %), 4,029 ng/ml (50 %) a 4,910 ng/ml (75 %). Následné sledovanie udalostí KVO bolo
k dispozícii na analýzu do 31. decembra 2001.

Výsledky:

[0137] V čase odberu krvi malo 208 jedincov už skúsenosť s KVO a boli vyradení z analýzy
rizika vzniku KVO. Tí, ktorí mali skúsenosť s KVO pred odberom krvi, mali vyššie hladiny
suPAR v porovnaní s tými, ktorí nezažili KVO v čase odberu vzorky (Mann-Whitney,
p<0,001). Počas sledovania vzniklo 318 udalostí KVO, z ktorých 70 udalostí boli akútne
infarkty myokardu. Riziko vzniku KVO podľa kvartilu suPAR je zobrazené ako konkurenčný
model rizika na obrázku 7.
[0138] suPAR je nezávislým prediktorom rizika KVO: V multivariačnej analýze boli na
analýzu dostupné dáta od celkom 2 394 jedincov, u 316 sa vyvinula udalosť KVO. Použitím
kontinuálnych suPAR hodnôt zostal suPAR významným prediktorom KVO, ak sú známe vek,
pohlavie, stav fajčenia a obvod pásu (tabuľka 6).

Tabuľka 6: Multivariačná analýza rizika vývoja KVO

Premenné v rovnici
Wall

Sig.

Exp(B)

95,0 % CI pro Exp(B)
Spodný

Horný

SuPAR

19,290

0,000

1,153

1,082

1,229

Pohlavie

6,623

0,010

1,400

1,083

1,808

Vek

162,778

0,000

1,082

1,069

1,095

Pás (cm)

13,207

0,000

1,018

1,008

1,028

Pravidelné

17,102

0,000

1,629

1,293

2,053

(ng/ml)

fajčenie

[0139] LDL-cholesterol bol významne spojený s rizikom vzniku udalosti KVO v
jednovariačnej Coxovej analýze, nie je však významným prediktorom KVO v multivariačnej
analýze (tabuľka 7).

Tabuľka 7: Multivariačná analýza včítane LDL-cholesterolu (mmol/1)

Wald

suPAR ng ml 20,950

Sig.

Exp(B)

95,0 % CI pro Exp(B)
Spodný

Horný

0,000

1,158

1,088

1,233

6,510

0,011

1,397

1,081

1,807

146,721

0,000

1,079

1,066

1,093

Pás (cm)

14,740

0,000

1,020

1,010

1,030

fajčenie

16,466

0,000

1,619

1,283

2,044

LDL-

1,564

0,211

1,073

0,961

1,198

Pohlavie
Vek

(o

rok

starší)

cholesterol
(mmol/1)

[0140] Metabolický syndróm bol tiež nezávisle spojený so vznikom KVO. Keď bol
metabolický syndróm vložený do modelu, suPAR stále zostával veľmi významným a
nezávislým prediktorom ďalších udalostí KVO (multivariačná analýza v tabuľke 8).

Tabuľka 8. Multivariačná analýza včítane metabolického syndrómu, definovaného
podľa definície v NCEP ATPIII 2001 s modifikáciou glukózy 2004.

Wald

Exp(B)

Sig.

95,0 % pro Exp(B)
Spodný

Horný

suPAR ng ml

19,542

0,000

1,154

1,083

1,229

pohlavie

21,346

0,000

1,719

1,366

2,164

169,495

0,000

1,083

1,070

1,096

14,865

0,000

1,574

1,250

1,981

7,212

0,007

1,438

1,103

1,875

Vek

(o

rok

starší)
Pravidelné
fajčenie
Metabolický
syndróm

[0141] V čiastočnej analýze korelácie, kontrolujúc pohlavie a vek, suPAR vykazuje malé
alebo žiadne korelácie s ďalšími známymi markermi rizika KVO, včítane body mass indexu
(BMI), LDL-cholesterolu a triglyceridov (tabuľka 9).

Tabuľka 9. Čiastočná korelácia medzi suPAR a známymi markermi rizika KVO
upravená podľa pohlavia a veku.

Kontrolné premenné
POHLAVIE & VEK

SuPAR (ng/ml)

Korelácia

1,000

Významnosť
(obojstranná)
df
Pravidelný

Fajčiar Korelácia

0
-0,383

(áno alebo nie)
Významnosť

0,000

(obojstranná)

Biele krvinky

df

2550

Korelácia

0,355

Významnosť

0,000

(obojstranná)
df

2550

Kontrolné premenné
POHLAVIE & VEK

SuPAR (ng/ml)

Korelácia

1,000

LDL-cholesterol

Korelácia

-0,003

Významnosť

0,896

(obojstranná)

Triglycerid

df

2550

Korelácia

0,097

Významnosť

0,000

(obojstranná)

Obvod pásu

df

2550

Korelácia

0,027

Významnosť

0,172

(obojstranná)

Systolický krvný tlak

df

2550

Korelácia

0,042

Významnosť

0,032

(obojstranná)
df

Hladina glukózy na Korelácia

2550

0,081

lačno
Významnosť

0,000

(obojstranná)
df

2550

[0142] Záver. Bolo dokázané, že suPAR je prekvapivo silným a nezávislým markerom rizika
vzniku udalosti KVO u zdanlivo zdravých jedincov. Nezávisle na pohlaví, veku, stavu
fajčenia a metabolickom syndróme, bolo zvýšenie o 1 ng/ml hladín suPAR spojené s 15,4 %
zvýšením rizika (Cl 95: 8,4 až 22,8 %, P<0,001) vzniku KVO v priebehu sledovania. Je
zaujímavé, že suPAR nekoreluje alebo iba mierne koreluje s klasickými prediktormi vzniku
KVO, čo podporuje silnú a nezávislú úlohu suPAR ako markéru rizika KVO.

Príklad 5: Hladina suPAR v plazme je diagnostikou zápalu nízkeho stupňa a nezávislým
prediktorom vzniku diabetů typu 2

[0143] Počet jedincov, u ktorých vznikol diabetes (diabetes typu 2), sa v posledných
desaťročiach zvýšil. Existuje vyššia prevalencia diabetů u jedincov s nadváhou. Avšak nie u
všetkých jedincov s nadváhou vznikol diabetes.

Takže existuje potreba markerov

predpovedajúcich riziko jedinca vzniku diabetů nezávisle na BMI.
[0144] Skupina populácie: štatistická skupina Monica 10 tak, ako je definovaná v príklade 2.
Spôsoby: suPAR bol meraný tak, ako v príklade 2; Metabolický syndróm bol definovaný
podľa NCEP ATPIII 2001 s modifikáciou glukózy 2004. V počiatočnom štádiu malo 425
(16,3 %) metabolický syndróm.
[0145] Výsledky: V čase odberu krvi v štatistickej skupine Monica 10 malo 34 jedincov
diagnostikovaný diabetes podľa kódov ICD-8 a -10. Títo jedinci mali významne vyššie
hladiny suPAR v porovnaní s hladinami tých jedincov, ktorí nemali diabetes v čase ich
zaradenia (Mann-Whitney, p<0,001). Počas sledovaného obdobia sa rozvinul diabetes u 65 z
2 568 jedincov, u ktorých nebol predtým diabetes I. alebo II. stupňa diagnostikovaný.
[0146] Keď bola rozdelená pôvodná štatistická skupina (2 602 jedincov) na 2 skupiny, na
základe mediánu suPAR, tak sa u významne väčšieho počtu jedincov s hladinami suPAR nad
mediánom vyvinul diabetes (log rank test, p<0,001, inverzná Kaplan Meierova krivka,
obrázok 8).
[0147] Multivariačná analýza rizika diabetů: Fajčenie nebolo spojené s rizikom vzniku
diabetů. V jednovariačnej analýze bob významne spojené vysoký suPAR, vek (vyšší),
pohlavie (mužské) a vysoký BMI so zvýšeným rizikom vzniku diabetů. V multivariačnej
analýze (tabuľka 10) všetky tieto spomenuté faktory zostali významne spojené s rizikom
vzniku

diabetů.

Tabuľka 10. Multivariačná analýza jednovariačných významných prediktorov vzniku
diabetů

Premenné v rovnici
Wald

Sig.

Exp(B)

95,0

%

Cl (B)

pro Exp
Spodný

Horný

Systolický

6,895

0,009

1,019

1,005

1,034

19,551

0,000

1,247

1,131

1,376

9,547

0,002

2,326

1,362

3,974

Vek (o rok 6,510

0,011

1,037

1,008

1,066

0,000

1,138

1,084

1,195

krvný tlak
SuPAR
(ng/ml)
Pohlavie

starší)
BMI

26,968

[0148] Počet leukocytov ako prediktor vzniku ochorenia diabetes mellitus - sila suPAR:
Počet bielych krviniek (WBC), tj. leukocytov, ktoré sú prijímané ako marker imunitnej
aktivácie a zápalu nízkeho stupňa v celkovej populácii, sa ukázal byť významne
predpovedajúci vznik ochorenia diabetes mellitus (Vozarova B a kol., 2002, Diabetes 51:455461). Počet bielych krviniek (WBC) ukázal silne pozitívnu koreláciu s hladinou suPAR ako
jednovariančná (r = 0,34, P<0,0001) a po korekcii na pohlavie a vek (čiastočná korelácia r =
0,35, P<0,0001) aj v štatistickej skupine MONICA 10 . Takže suPAR môže byť považovaný
za marker imunitnej aktivácie a zápalu nízkeho stupňa vo všeobecnej populácii. Po nahradení
suPAR počtom bielych krviniek WBC v tabuľke 10 boli biele krvinky WBC spojené so
zvýšením rizika vzniku diabetes mellitus nezávisle na veku, pohlaví a metabolickom
syndróme o 13 % na IO9 bielych krviniek WBC na liter (95 % Cl: 0 % až 26 %, P<0,05).
Avšak keď sa vezmú suPAR hodnota a hodnota bielych krviniek WBC, tak biele krvinky
WBC boli nevýznamné (P=0.), zatiaľ čo suPAR zostal silne spojený so zvýšením rizika
vývoja diabetů (zvýšenie o 27 % na 1 ng/ml suPAR v plazme, 95 % Cl: 13 % až 43 %,
P<0,0001). Takže suPAR j e silnejším prediktorom diabetů, než biele krvinky WBC.
[0149] Záver. Tieto dáta ukazujú, že suPAR j e nezávislým prediktorom rizika vzniku diabetů.
Ak je známy vek, pohlavie a metabolický syndróm, tak zvýšenie o 1 ng/ml suPAR bolo
spojené s 28 % zvýšením rizika vzniku diabetů (95 % Cl 15-43 %). Okrem toho tieto dáta
poskytujú dôkaz, že suPAR silne koreluje s počtom WBC nezávisle na veku a pohlaví, takže
stanovujú suPAR ako marker imunitnej aktivácie a a zápalu nízkeho stupňa vo všeobecnej
populácii. Okrem jedincov, ktorí mali počiatočnú hladinu cukru v krvi nad 6,9 mM alebo
používali inzulín, sa nezmenila významnosť suPAR vo vzťahu k vývoju diabetů.

Príklad 6: SuPARje marker metabolického syndrómu

[0150] Skupina populácie: štatistická skupina Monica 10 tak, ako je definovaná v príklade 2.
[0151] Spôsoby: suPAR bol meraný tak, ako v príklade 2. Metabolický syndróm bol
definovaný podľa definície NCEP ATPIII 2001 s 2004 modifikáciou glukózy (Grundy SM a
koľ, 2005, Circulation 112: 2735 - 2752). Rozdelenie 2 602 jedincov na 5 metabolických
tried, identifikovaných, či nemajú žiadnu alebo majú alebo 1-5 zložiek metabolického
syndrómu, je zobrazené v tabuľke 11.5 zložkami sú: Zvýšený obvod pásu: Muži - Rovnajúci
sa alebo väčší než 102 cm (40 palcov) a ženy - Rovnajúci sa alebo väčší než 88 cm (35
palcov); Zvýšené triglyceridy: Rovnajúce sa alebo vyššie než 150 mg/dl; Znížený HDL
("dobrý") cholesterol: Muži - nižší než 40 mg/dl, Ženy - nižší než 50 mg/dl; Zvýšený krvný
tlak: Rovnajúci sa alebo vyšší než 130/85 mm Hg; Zvýšená hladina glukózy na lačno:
Rovnajúca sa alebo vyššia než 100 mg/dl, (na základe definície poskytnutej (NCEP) Panelom
liečby dospelých (Adult Treatment Panel III - ATP III), obsahujúcim menšie modifikácie).

Tabuľka 11: Rozdelenie hodnôt metabolického syndrómu a suPAR medzi 2 602
jedincami

Počet

zložiek Výskyt

Percento

Priemer

suPAR

(ng/ml)

metabolického
syndrómu
0

748

29,2

3,97

1

816

32,7

4,27

2

548

21,8

4,47

3

315

11,4

4,52

4

136

4,6

4,65

5

39

0,4

4,80

Celkom

2602

100,0

[0152] Výsledky: Hladiny SuPAR sa zvyšovali so zvyšujúcim sa počtom zložiek
metabolického syndrómu u jedinca. Jedinci bez zložiek metabolického syndrómu (0) mali
významne nižšie hladiny suPAR v porovnaní s jedincami, ktorí mali jednu alebo viacero

zložiek (tabuľka 11 a obrázok 9), p<0,001 Mann Whitney u test. To bolo pozorované
v prípade mužov i žien (obrázok 10). V jednovariačnej Pearsonovej korelácii suPAR (log
transformovaný) pozitívne koreloval so zvyšujúcim sa počtom metabolických zložiek (r =
0,17, P<0,0001), korelácia, ktorá zostala vysoko významná po korekcii na vek a pohlavie
(čiastočná korelácia r = 0,13, P<0,0001).
[0153] Záver: SuPARje silný marker metabolického syndrómu nezávislý na veku a pohlaví.
Ukázalo sa tiež, že suPAR významne koreluje so zvýšením hladín glukózy na lačno (tabuľka
9). V príklade 5 bolo demonštrované, že suPAR silne predpovedá diabetes typu 2. Z týchto
zistení je možné vyvodiť, že suPAR je silným markerom rezistencie na inzulín, čo je hlavnou
príčinou metabolického syndrómu a ochorenia diabetes mellitus typu 2.

Príklad 7. SuPAR ako marker ischemickej choroby srdca ako zložky KVO

[0154] Ukázalo sa, že suPAR je prediktívnym markerom budúceho vývoja ischemickej
choroby srdca (ICHS), klasifikovanej ako zložky KVO.
[0155] Skupina populácie: štatistická skupina Monica 10 tak, ako je definovaná v príklade 2.
[0156] Spôsoby: suPAR bol stanovený tak, ako v príklade 2.
[0157] Výsledky: Z 2 534 jedincov bez predchádzajúcej ICHS sa v priebehu sledovania u 115
vyvinulo ICHS. Multivariačná Coxova regresná analýza ukázala, že zvýšenie o 1 ng/ml
suPAR nezávisle na pohlaví, veku, stavu fajčenia a prítomnosti metabolického syndrómu,
bolo spojené s 16,7 % (Cl 95: 4,8 až 29,9 %, P = 0.005) zvýšením rizika vzniku ICHS. Zo 115
jedincov, u ktorých sa vyvinulo ICHS, malo 9 predtým vyvinutý diabetes. Keď bolo týchto 9
jedincov vyradených z analýzy, suPAR stále zostal významne a nezávisle spojený s rizikom
ICHS.
[0158] Multivariačná Coxova regresná analýza rizika ICHS upravená podľa veku: V
Coxovej regresnej analýze upravenej podľa veku bolo zvýšenie o 1 ng/ml suPAR bolo
spojené so zvýšením rizika ICHS o 21 % (RH = 1,21, 95 % Cl: 1,09-1,35), so zvýšením rizika
metabolického syndrómu o 61 % (RH = 1,61, 95 % Cl 1,00-2,80), pri porovnaní ženy a muža
so znížením rizika o 61 % (RH = 0,39, 95 % Cl 0,25-0,60), pri porovnaní nefajčiara a fajčiara
so znížením rizika o 33 % (RH = 0,67, 95 % Cl 0,54-0,84), a zvýšenie LDL cholesterolu
(zvýšenie o 10 mM) so zvýšením rizika o 3,5 % (RH = 1,035, 95 % Cl: 1,02-1,05).

[0159] Kaplan Meierova Analýza: Na vykonanie Kaplan-Meierovej analýzy boli jedinci
rozdelení na 2 skupiny na základe mediánu hodnoty suPAR 2 602 jedincov zahrnutých do
štúdie (4,03 ng) (Obrázok 11).
[0160] Záver: Výsledky ukazujú, že hladina suPAR je významným prediktorom rizika
vzniku ICHS, ako zložky KVO, u jedincov, ktorí nemajú predchádzajúce skúsenosti s AMI.
SuPAR predpovedal riziko ICHS nezávisle na ďalších klasických markeroch ICHS.

Príklad 8: Algoritmus na predpoveď rizika vzniku KVO alebo ochorenia diabetes
mellitus typu II

[0161] Kombinácia faktorov, z ktoiých jedným je suPAR, predpovedajú riziko vzniku KVO
alebo diabetů typu II. V jednom uskutočnení bola použitá postupná spätná logistická regresia
na identifikáciu tých faktorov, ktoré majú najvyššiu štatistickú významnosť pri predpovedi
výsledkov veľkého počtu ľudských subjektov, a rizika vzniku každého z týchto ochorení.
Kombinácia prediktívnych faktorov alebo kritérií poskytuje model používaný vo forme
algoritmu na predpovedanie zdravotných rizík jednotlivého subjektu.

Postupná, spätná regresná analýza

[0162] Nasledujúce jednovariačné parametre boli významne spojené s budúcim vývojom
KVO: suPAR (RH (RH= Hazard Ratio, pomer nebezpečenstva ) na zvýšenie o ng je 1,23 (95
% Cl: 1,18-1,29)), hypertenzia (RH = 2,45 (95 % Cl: 1,93-3,10)), astma (RH = 1,60 (95 % Cl:
1,12-2,30)), diabetes (RH = 3,19 (95 % Cl: 2,01-5,08)), pitie alkoholu (zvýšenie RH na pohár
1,03 (95 % Cl: 1,01-1,04)), fajčenie (RH = 1,19 (95 % Cl: 1,08-1,34)), počet červených
krviniek (RH= 1,05 (95 % Cl: 1,02-1,08)), prítomnosť metabolického syndrómu (RH =1,73
(95 % Cl: 1,33-2,25)), celkový cholesterol (zvýšenie RH na mmol/1 = 1,002 (95 % Cl: 1,0011,003)), LDL- cholesterol (zvýšenie RH na mmol/1 1,003 (95 % Cl: 1,001-1,004)),
triglyceridy (zvýšenie RH na mmol/1 1,001 (95 % Cl: 1,000-1,002)), diastolický krvný tlak
(zvýšenie RH na Si (Si jednotka tlaku) 1,04 (95 % Cl: 1,03-1,06)), systolický krvný tlak
(zvýšenie RH na Si 1,036 (95 % Cl: 1,030-1,041)), vek (zvýšenie RH na rok 1,08 (95 % Cl:
1,07-1,10)), hladina glukózy na lačno (RH = 1,02 (95 % Cl: 1,015-1,026)), Liečba astmy (RH
= 1,56 (95 % Cl: 1,07-2,29)), pohlavie (muž v porovnaní so ženou, RH = 1,62 (95 % Cl: 1,302,03)).

[0163] Multivariačná analýza: Všetky jednovariačně významné dáta boli potom zadané do
multivariačnej analýzy. Multivariačná analýza je zobrazená v tabuľke 12. Tieto významné
faktory v tabuľke 12 boli potom vložené do novej multivariačnej analýzy (tabuľka 13).
Schopnosti rôznych parametrov predpovedať udalosť KVO do 8 rokov od odberu vzorky boli
analyzované pomocou pracovných charakteristických kriviek príjemcu (Receiver Operating
Characteristic ROC) tak, ako je zobrazené na obrázku 12. Podľa oblasti pod krivkou (AUC),
boli vek, nasledovaný suPAR, najlepšími prediktormi budúceho vzniku KVO (Tabuľka 14).
Kombinovaním informácií zo všetkých parametrov, ktoré boli významné v multivariačnej
analýze bude vylepšená presnosť predpovede vzniku budúceho KVO. Identifikovanie
lineárnej kombinácie parametrov získavajúcich najvyššiu AUC môže byť vykonané
spôsobom podľa Xiong a koľ, 2004, Med. Decision Making; 24:659-69 založenom na
Fisherovej Z-transformácii. Týmto spôsobom môžu byť k algoritmu pridané ďalšie dáta, a tiež
parametre ešte neobjavené alebo nezahrnuté do súčasného modelu, aby sa zvýšila
kombinovaná AUC. Okrem toho, ak nie sú dostupné, dáta môžu byť tiež z modelu vynechané.
Napríklad, ak nie sú dáta glukózy na lačno dostupné, môže byť tento model použitý s
dostupnými dátami. Výsledkom tohto modeluje rizikový výstup, ktorý môže byť v % rizika
alebo ako vypočítaný vek (ktorý môže byť potom porovnávaný s vekom pacienta). Ak je
riziko vyššie, než normálne, vypočítaný vek bude vyšší, než vek jedinca.

Tabuľka 12: Multivariačná analýza na 1 jednotku zmeny parametrov významne
spojených s rizikom vzniku KVO v jednovariačnej analýze.

Wald

Diastolický

Sig-

Exp(B)

95.0 % CI pro Exp(B)
Spodný

Horný

7,539

0,006

1,027

1,008

1,047

11,342

0,001

1,135

1,054

1,221

Pohlavie

12,078

0,001

1,629

1,238

2,146

Vek

89,715

0,000

1,074

1,059

1,091

Astma

0,114

0,735

1,129

0,559

2,278

Spotreba

1,146

0,284

1,014

0,989

1,039

krvný tlak
SuPAR
(ng/ml)

alkoholu

Liečba astmy

0,683

0,409

1,368

0,650

2,882

Fajčenie

17,159

0,000

1,340

1,167

1,541

LDL-

0,080

0,778

1,000

0,997

1,004

Triglyceridy

0,538

0,463

1,001

0,999

1,002

Celkový

0,067

0,796

1,000

0,997

1,004

Leukocyty

5,288

0,021

1,008

1,001

1,015

Počet

0,014

0,906

1,002

0,968

1,037

Diabetes

1,585

0,208

1,501

0,797

2,833

Hypertenzia

4,096

0,043

1,340

1,009

1,779

Systolický

1,255

0,263

1,006

0,995

1,017

3,039

0,081

1,009

0,999

1,019

cholesterol

cholesterol

červených
krviniek

krvný tlak
Hladina
glukózy

na

lačno

Tabuľka 13. Multivariačná analýza parametrov významne spojených s KVO z tabuľky
12.

Wald

Diastolický

df

Siq.

Exp(B)

95,0 % CI pro Exp(B)
Spodný

Horný

26,545

1

0,000

1,033

1,020

1,045

15,132

1

0,000

1,145

1,070

1,227

Pohlavie

16,752

1

0,000

1,629

1,289

2,053

Vek

160,881

1

0,000

1,082

1,069

1,096

Fajčenie

17,426

1

0,000

1,290

1,601

1,516

Leukocyty

4,131

1

0,042

1,007

1,000

1,013

krvný tlak
SuPAR
(ng/ml)

Hypertenzia 9,908

1

0,002

1,536

1,176

2,008

Tabuľka 14. Oblasť pod krivkou pre údaje zodpovedajúce obrázku 12

Oblasť pod krivkou

Premenná

Plocha

(premenné)

Štandardná

Asymptotický

95 % asymptotický

chyba (a)

Sig.(b)

Interval spoľahlivosti

výsledku
testov

suPAR

Spodný

Horný

0,620

0,017

0,000

0,587

0,653

Hypertenzia

0,432

0,018

0,000

0,397

0,467

Fajčenie

0,451

0,017

0,005

0,417

0,485

Pohlavie

0,446

0,017

0,002

0,413

0,480

Vek

0,705

0,015

0,000

0,677

0,734

Leukocyty

0,546

0,017

0,008

0,512

0,580

Diastolický

0,616

0,017

0,000

0,583

0,648

(ng/ml)

krvný tlak

Príklad 9: Počítačové vyhodnotenie rizika úmrtnosti a/alebo vzniku KVO, diabetů typu
2 a/alebo rakoviny

[0164] Vývoj štatistického algoritmu na vyhodnotenie rizika pacientov úmrtnosti a/alebo
vzniku KVO, rakoviny alebo diabetů typu 2 v špecifikovanom čase, v ktorom je suPAR
parametrom, je stanovený nižšie. Výpočet môže byť vykonaný v štandardnom počítačovom
programe podobnom tabuľke Microsoft Excel.
[0165] V predkladanom príklade je algoritmus založený na dátovej sade kovariátov určených
u subjektov v štatistickej skupine MONICO10 tak, ako je stanovené v príkladoch 2 a 10, a bol
použitý zvlášť pre štyri rôzne koncové body, doba do vzniku KVO, rakoviny, diabetes a

smrti. Tento algoritmus buduje takzvaný Model proporcionálnych rizík (Proportional Hazards
Model), čo je štatistický model vyvinutý v štatistickej oblasti analýzy prežitia. Funkcia
Baseline Hazard je vybraná ako výkonná funkcia a poskytuje Weibullov výskyt
distribuovaných udalostí. Podkladovým časovým meradlom je vek a časy udalostí sú zľava
skrátené a sprava cenzurované.
[0166] Algoritmus produkuje oddelené odhady rizika získania KVO, rakoviny alebo diabetů
alebo úmrtia do určitého času, ako funkcie individuálnych charakteristík (tu označovaných
ako "kovariáty"). Tieto odhady rizík sú získané vložením odhadnutých vplyvov kovariátov
získaných z modelu do nasledujúceho výrazu:

P = 1 -exp(-(exp(a*log(yek +t))-exp(a*log(vek )))*exp(z*beta-a*log(b)))
[0167] pričom a, b a beta sú odhadmi tvaru a stupnice parametrov a vplyvu kovariátov,
v tomto poradí, získaných z prispôsobení dát modelu, napr. pomocou odhadu maximálnej
pravdepodobnosti.
[0168] Premenné "vek", t a z obsahujú kovariáty z (možno fiktívneho) jedinca pre ktorého
môže byť odhadnuté riziko získania KVO, rakoviny alebo diabetů alebo smrti. P je
pravdepodobnosť jedinca, že získa KVO, rakovinu alebo diabetes alebo, že zomrie do t rokov,
"vek“ je súčasný vek jedinca a z je vektor obsahujúci všetky ďalšie kovariáty zahrnuté do
modelu na výpočet pravdepodobnosti.
[0169] Odhady rizík závisia na tom, ktoré kovariáty sú zahrnuté do modelu, na konečnom
bode a na odhadoch a, b a beta. Hlavnými kovariátmi pre každé stanovenie rizika sú
nasledujúce:

Doba do vzniku KVO: Vek, pohlavie, suPAR, fajčiar/príležitostný fajčiar alebo nefajčiar,
systolický/diastolický krvný tlak, obvod pásu, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol;

Doba do vzniku rakoviny: Vek, pohlavie, fajčiar/príležitostný fajčiar alebo nefajčiar,
suPAR;

Doba do vzniku diabetes: Vek, pohlavie, hladina glukózy v krvi na lačno, suPAR;

Doba do smrti: Vek, pohlavie, fajčiar/príležitostný fajčiar alebo nefajčiar, suPAR,
systolický/diastolický krvný tlak, obvod pásu.

[0170] Ďalej, okrem vyššie uvedených kovariátov tento model umožňuje, aby boli pridané
ďalší kovariáty, napr. (celkový cholesterol, triglycerid, hs-CRP, NTproBNP, BMI, fyzická
aktivita, príjem alkoholu a genetický polymorfizmus spojený s rizikom ochorenia). Interakcie
medzi kovariátmi môžu byť tiež zahrnuté do modelu.
[0171] V nasledujúcej časti sú uvedené štyri príklady, jeden pre každý koncový bod.
Algoritmy s menej kovariátmi sú jednoducho zahrnuté do modelu vynechaním z a beta a
interakcie sú zahrnuté zavedením viacerých z a beta. Vo všetkých príkladoch je uvažovaný
jedinec starý 58 rokov, muž s nameraným suPAR 3,0 ng/ml. Riziko, ktoré je odhadované, je
riziko, že dôjde k udalosti do 10 rokov. Pracovný rozsah každého parametru je daný 95 %
intervalom spoľahlivosti, čo je interval z odhadnutej hodnoty mínus dvojnásobok jeho
štandardnej

chyby k odhadu plus dvojnásobok jeho štandardnej

chyby ([odhad-

2*s.e.;odhad.+2*s.e.]). V príkladoch sa štandardná chyba (s.e.) poskytuje (v zátvorkách)
zakaždým, keď je zobrazený odhad.
[0172] Doba do vzniku KVO: Odhady sú nasledujúce: betal = 0,13 (0,03) (zvýšenie
koncentrácie suPAR o jednu jednotku), beta2 = 0,38 (0,14) (muž v porovnaní so ženou), beta3
= -0,14 (0,33) (príležitostný fajčiar v porovnaní s nefajčiarom), beta4 = 0,66 (0,12)
(pravidelný fajčiar v porovnaní s nefajčiarom), beta5 = 0,007 (0,005) (zvýšenie o jeden mm
Hg systolického krvného tlaku), betaó = 0,029 (0,009) (zvýšenie o jeden mm Hg
diastolického krvného tlaku), beta7 = 0,009 (0,006) (zvýšenie nameraného obvodu pásu o
jeden cm), beta8 = 0,64 (1,58) (zvýšenie HDL-cholesterolu o jednu jednotku) a beta9 = 0,50
(0,58) (zvýšenie LDL-cholesterolu o jednu jednotku). Logaritmus parametru tvaru je
log(a)=l,75 (0,08), a logaritmus parametru stupnice je log(b) = 5,34 (0,17).
[0173] Podľa tohto vzorca, ak je muž nefajčiar s krvným tlakom 160/120, obvodom pásu 100
cm, nameraným HDL 0,14 a nameraným LDL 0.4, vykazuje riziko P=45.3 %, že získa KVO
do 10 rokov. Ak by mal 48 rokov, jeho riziko by bolo 23,4 %. Jeho riziko, že získa KVO do 5
rokov, je P=21,8 %. Zodpovedajúce riziko u ženy je 33,8 % do 10 rokov. Ak by mal muž
nameranú hladinu suPAR 2,0 ng/ml, potom by vykazoval pravdepodobnosť 41,1 %, že získa
KVO do 10 rokov, a ak by bola 4,0 ng/ml, bola by pravdepodobnosť 49,8 %. Ak by muž začal
pravidelne fajčiť, zvýšila by sa pravdepodobnosť, že získa KVO do 10 rokov na 68,9 %. Ak
by sa mužovi znížil krvný tlak na 120/80, znížila by sa pravdepodobnosť, že získa KVO do 10

rokov na 13,4 %. Ak by zmenšil obvod svojho pásu o 5 cm, znížil by pravdepodobnosť rizika
na 43,9 %. Ak by sa zvýšilo jeho namerané HDL na 0,15, získal by riziko 45,5 %, a ak by
znížil namerané hodnoty LDL na 0,3, získal by riziko 43,7 %.
[0174] Doba do vzniku rakoviny: Odhady sú nasledujúce: betal=0,25 (0,05) (zvýšenie
koncentrácie suPAR o jednu jednotku), beta2=0,08 (0,17) (muž v porovnaní so ženou),
beta3=0,04 (0,52) (príležitostný fajčiar v porovnaní s nefajčiarom) a beta4=0,62 (0,19)
(pravidelný fajčiar v porovnaní s nefajčiarom). Logaritmus parametru tvaruje log(a)=4,83
(0,07), a logaritmus parametru stupnice je log(b)=l,73 (0,10).
[0175] Podľa tohto vzorca, ak je muž nefajčiar, vykazuje riziko P=4,2 %, že získa rakovinu
do 10 rokov. Ak by mal 48 rokov, jeho riziko by bolo 1,9 %. Jeho riziko, že získa rakovinu do
5 rokov, je P= 1,7 %. Zodpovedajúce riziko u ženy je 3,9 % do 10 rokov. Ak by mal muž
nameranú hladinu suPAR 2,0 ng/ml, potom by vykazoval pravdepodobnosť 3,3 %, že získa
rakovinu do 10 rokov, a ak by bola 4,0 ng/ml, bola by pravdepodobnosť 5,3 %. Ak by muž
začal pravidelne fajčiť, zvýšilo by sa jeho riziko, že získa rakovinu do 10 rokov na 7,6 %.
[0176] Doba do vzniku diabetů: Odhady sú nasledujúce: beta 1=0,22 (0,06) (zvýšenie
koncentrácie suPAR o jednu jednotku), beta2=0,79 (0,27) (muž v porovnaní so ženou) a
beta3=0,45 (0,03) (zvýšenie o jednu jednotku glukózy na lačno). Logaritmus parametru tvaru
je log(a)=5,81 (0,32) a logaritmus parametru stupnice je log(b)=l,45 (0,20).
[0177] Podľa tohto vzorca, ak má muž glukózu na lačno 5, vykazuje riziko P=2,3 %, že
dostane diabetes do 10 rokov. Ak by mal 48 rokov, jeho riziko by bolo 1,3 %. Jeho riziko, že
dostane diabetes do 5 rokov je P= 1,0 %. Zodpovedajúce riziko u ženy je 1,0 % do 10 rokov.
Ak by mal muž nameranú hladinu suPAR 2,0 ng/ml, potom by vykazoval pravdepodobnosť
1,8 %, že dostane diabetes do 10 rokov, a ak by bola 4,0 ng/ml, bola by pravdepodobnosť 2,8
%. Ak by bol muž schopný svoju hladinu glukózy na lačno znížiť na 4, jeho riziko, že dostane
diabetes, by sa znížilo na 1,5 %.
[0178] Doba do smrti. Odhady sú nasledujúce: betal=0,20 (0,03) (zvýšenie koncentrácie
suPAR o jednu jednotku), beta2=0,49 (0,12) (muž v porovnaní so ženou), beta3=-0,12 (0,33)
(príležitostný fajčiar v porovnaní s nefajčiarom), beta4=0,72 (0,11) (pravidelný fajčiar
v porovnaní s nefajčiarom), beta5=-0,001 (0,004) (zvýšenie systolického krvného tlaku o
jeden mm Hg), beta6=0,021 (0,007) (zvýšenie diastolického krvného tlaku o jeden mm Hg) a
beta7=0,002 (0,005) (zvýšenie nameraného obvodu pásu o jeden cm). Logaritmus parametru
tvaruje log(a)=2,01 (0,06), a logaritmus parametru stupnice je log(b)=4,89 (0,08).

[0179] Podľa tohto vzorca, ak j e muž nefajčiar s krvným tlakom 160/120 a obvodom pásu 100
cm, vykazuje riziko P=16,9 %, že zomrie do 10 rokov. Ak by mal 48 rokov, jeho riziko by
bolo 5,9 %. Jeho riziko, že zomrie do 5 rokov je P=6,7 %. Zodpovedajúce riziko u ženy je
10,7 %, že zomrie do 10 rokov. Ak by mal muž nameranú hladinu suPAR 2,0 ng/ml, potom
by vykazoval pravdepodobnosť 14,1 %, že zomrie do 10 rokov, a ak by bola 4,0 ng/ml, bola
by pravdepodobnosť 20,1 %. Ak by muž začal pravidelne fajčiť, zvýšilo by sa jeho riziko, že
zomrie do 10 rokov na 31,5 %. Ak by sa u muža znížil krvný tlak na 120/80, znížila by
pravdepodobnosť jeho rizika, že zomrie do 10 rokov na 7,7 %. Ak by znížil obvod svojho
pásu o 5 cm, znížila by sa pravdepodobnosť rizika na 16,7 %.

Príklad 10: Hladina SuPARje markerom rizika budúceho vzniku rakoviny

[0180] Cieľ štúdie. Predchádzajúce štúdie ukázali, že hladiny suPAR predpovedajú prognózu
pacientov u určitých typov rakoviny. Nebolo však nikdy skúmané, či hladiny suPAR
predpovedajú budúci vývoj rakoviny u zdanlivo zdravých jedincov bez rakoviny. Takže sme
skúmali, či suPAR predpovedá vývoj rakoviny.

Subjekty a spôsoby:

[0181] Štatistická skupina MONICA 10: V rokoch 1982 až 1984, 4 807 jedincov vo veku 30,
40, 50 alebo 60 rokov, náhodne vybraných z populácie žijúcej v blízkosti nemocnice Glostrup
University Hospital, Dánsko, pozvaných, aby sa zúčastnili prieskumu populácie. V rokoch
1993 až 1994, 3 785 bolo znovu pozvaných a 2 656 prišlo a zúčastnilo sa následných skúmaní
a odberu krvi. Na túto štúdiu bolo dostupných 2 605 vzoriek plazmy, ktoré boli získané od
júna 1993 do decembra 1994. 2 605 účastníkov vyplnilo dotazník o sebe. Na základe nimi
zaznamenanej fyzickej aktivity boli účastníci rozdelení na 3 skupiny: subjekty bez fyzickej
aktivity (20 %), subjekty s miernou fyzickou aktivitou (denná chôdza, jazda na bicykli alebo
každý deň menej než polhodina športovej aktivity (55 %)), a subjekty cvičiace každý deň viac
než polhodinu (21 %). 4 % nevyplnili dotazník týkajúci sa cvičenia. 1 091 účastníkov fajčilo
denne (42 %), 106 (4 %) zaznamenalo občasné fajčenie a 1 405 (54 %) boli nefajčiari. Príjem
alkoholu bol rozdelený na dve skupiny na základe toho, či účastníci pili viac alebo menej než
je odporúčanie Dánského ministerstva zdravotníctva (21 alkoholových jednotiek (1 jednotka
=12 g alkoholu) za týždeň pre muža a 14 pre ženu). Informácie o rakovine boli získané z

Dánskeho národného zdravotného registra. BMI bolo vypočítané ako hmotnosť delená druhou
mocninou výšky (kg/m2).

Metabolický syndróm bol

definovaný podľa

definície

Medzinárodnej federácie diabetikov ako stredná obezita (pás mužov/žien > 94/80 cm) spolu s
aspoň dvomi položkami z nasledujúcich: zvýšené triglyceridy v sére >1,7 mmol/1 (150
mg/dl), znížený cholesterol v sére s lipoproteínmi s vysokou hustotou (<1,03 mmol/1 (40
mg/dl), zvýšená glukóza v plazme (>5,6 mmol/1 (100 mg/dl) alebo zvýšený krvný tlak BP
(systolický BP >130 mm Hg alebo diastolický BP > 85 mm Hg).
[0182] Cvičenie: Na základe nimi zaznamenanej fyzickej aktivity boli subjekty rozdelené na
štyri skupiny: 1), subjekty bez fyzickej aktivity, 2), subjekty s miernou fyzickou aktivitou
(denná chôdza, častá jazda na bicykli alebo každý deň menej než polhodina športovej
aktivity), 3), subjekty zúčastňujúce sa na športových aktivitách každý deň viac než polhodinu
a 4), profesionálni atléti.
[0183] Vysoko citlivé stanovenie CRP (hsCRP): Koncentrácie v plazme boli stanovené
pomocou testu imunoturbidimetrie s použitím častíc (Roche/Hitachi; Roche Diagnostics,
Basel, Švajčiarsko) s rozsahom 0,1-20 mg/l a najnižším detekčným limitom 0,03 mg/l. hsCRP
bolo merané v 2 510 vzorkách a medián hsCRP bol 1,81 (rozsah 0,12 - 98,45 mg/ml).
[0184] Meranie SuPAR: SuPAR bol meraný pomocou súpravy suPARnostic™ (ViroGates,
Kodaň, Dánsko). Súprava bola vyvinutá na meranie progresie ochorenia u HIV-I
infikovaných jedincov. V stručnosti, súprava zahŕňa doštičky vopred potiahnuté záchytnou
monoklonálnou protilátkou a HRP-označenú detekčnú monoklonálnu protilátku, ktorá je
pridávaná do riediaceho pufru pre vzorky. Potom bolo 25 pi vzorky plazmy zmiešaných s 225
pl riediaceho pufru a 100 pl v duplikátoch bolo pridaných na vopred potiahnutú doštičku a
inkubovaných počas jednej hodiny. Po premytí bolo pridaných 50 pl substrátu a po 20
minútach bola reakcia zastavená 50 pl 0,5 M H2SO4. Doštičky boli merané pri 450 nM
s referenčnou vlnovou dĺžkou 630 nM. Bolo zmeraných 8 doštičiek za jeden pracovný deň
(312 vzoriek). Vzorky boli označené číslom, pričom laborant nevedel identitu pacientovej
vzorky. Odchýlka v rámci testu bola 2,75 % a odchýlka medzi testami bola 9,17 %. Bolo
meraných 2605 vzoriek. Štandardná krivka súpravy je validovaná na meranie hladín suPAR
medzi 0,6 až 22,0 ng/ml. Tri vzorky poskytli hladiny suPAR pod (2) alebo nad (1)
validovaným rozmedzím testu a boli z analýzy vylúčené. Dáta o rakovine boli získané z
národného zdravotného registra štatistikom bez znalosti jednotlivých úrovní suPAR.
Rakovina bola diagnostikovaná pomocou kódov Medzinárodnej klasifikácie ochorení (The
International Classification of Diseases, ICD) -8 a 10. Pokiaľ bol kód ICD C500:C509,

diagnóza bola stanovená ako rakovina prsníka. C340:C349 bol stanovený ako rakovina pľúc.
Počas sledovania sa u 28 vyvinula kolorektálna rakovina, u 5 novotvary, u 37 rakovina pľúc,
u 4 melanóm, u 23 rakovina prsníka, u jednej rakovina krčka maternice, u 3 rakovina
endometria, u šiestich rakovina vaječníkov, u 12 rakovina prostaty, u 9 rakovina močového
mechúra a u 9 leukémia. MONICA štúdia bola schválená miestnou etickou komisiou.
[0185] Štatistika: Kaplan Meierova analýza prežitia bola vykonaná na kvartiloch suPAR a
testovaná na rozdiel medzi kvartilmi pomocou log rank testu. Coxova regresná analýza bola
použitá na stanovenie pomerov nebezpečenstva a nezávislosti na suPAR. Za významnú bola
považovaná p<0,05.
[0186] Výsledky: 66 jedincov malo diagnózu rakoviny pred odberom vzoriek a boli z analýzy
vyradení. Počas sledovania bolo zistených 136 vzniknutých rakovin.
[0187] Kaplan Meierova analýza v čase diagnózy rakoviny. Štatistická skupina bola
rozdelená na 4 rovnako veľké skupiny na základe hladín suPAR; skupina s nízkym suPAR
(N=650, suPAR rozsah 1,34 - 3,4 ng/ml), skupina so stredne nízkym suPAR (N=651, rozsah
3,4 - 4,0), skupina so stredne vysokým suPAR ( N=651, rozsah 4,0 - 4,9) a skupina s
vysokým suPAR (N=650, rozsah 4,9 - 19,9). Jedinci, ktorí mali diagnostikovanú rakovinu,
boli vyradení z analýzy a Kaplan Meierova analýza v čase diagnózy je zobrazená na obrázku
14 (log rank p<0,001).
[0188] Coxova regresná analýza v čase pre diagnózu rakoviny upravená podľa veku:
Aby bolo možné riešiť, či je suPAR nezávislým prediktorom rakoviny, bola vykonaná
multivariačná analýza. V Coxovej regresnej analýze upravenej podľa veku a pohlavia bolo
zvýšenie o 1 ng suPAR (suPAR v rozsahu medzi 1,3 a 19,9 ng/ml) spojené so zvýšeným
pomerom rizika (HR) vzniku rakoviny na 1,34 (95 % CI: 1,32 - 1,44 %). Jednovariačná
(upravená podľa veku) Coxova analýza bola vykonaná pre viacero možných prediktorov
rizika rakoviny, včítane veku (P=0,8), diastolického a systolického krvného tlaku (p=0,5 a
0,3, v tomto poradí), metabolického syndrómu (p=0,3), diabetů (p=0,9), cvičenia (p=0,02),
fajčenia (p<0,001), hemoglobínu (p=0,9), LDL cholesterolu (p=0,14), HDL cholesterolu
(P=0,4), celkového cholesterolu (P=0,06), triglyceridov (P=0,5), hladiny glukózy na lačno
(P=0,5), hsCRP (P=0,4) a BMI (P=0.04). Do multivariačnej Coxovej regresnej analýzy
upravenej podľa veku boli zahrnuté prediktory, ktoré boli významné alebo vykazovali trend
vjednovariačnej Coxovej regresnej analýze upravenej podľa veku. Zahŕňajúc suPAR, BMI,
cvičenie, celkový cholesterol a fajčenie, iba suPAR a fajčenie predpovedali vývoj rakoviny
(tabuľka 15). Rakovina prsníka (analýza podskupín). V priebehu sledovania sa u 22 žien

vyvinula rakovina prsníka. V jednovariačnej analýze bolo zvýšenie o 1 ng/ml suPAR spojené
s RH 1,37 (95 % CI: 1,15 - 1,62), p<0.001). Úprava veku nezmenila toto zvýšené riziko (RH
upravený podľa veku =1,35, 95 % CI: 1,13 - 1,61) vývoja rakoviny prsníka. Fajčenie, cvičenie
alebo lipidy neboli významne spojené s budúcim rizikom vzniku rakoviny prsníka. Rakovina
prsníka vznikla iba u žien. Kaplan Meierova analýza kvartilov suPAR (založená na 2602
jedincoch, s vylúčením jedincov s akýmkoľvek počiatočným štádiom rakoviny) ukázala, že
jedinci s najnižším suPAR (tenká čiara na obrázku 15) vykazovali významne nižšie riziko
vzniku rakoviny v porovnaní s jedincami so suPAR v najvyššom kvartile (najhrubšia čiara na
obrázku 15).

TABUĽKA 15
suPAR0123

Celkový N

N udalostí

Cenzurované

N

N

Percento

0,00

642

2

640

99,7 %

1,00

638

6

632

99,1 %

2,00

631

4

627

99,4 %

3,00

625

10

615

98,4 %

Spolu

2536

22

2514

99,1 %

Celkové porovnanie-TABUĽKA 16

Log Rank (Mantel-

Chĺ-kvadrát

df

Sig

5,389

1

0,020

Cox)

[0189] Rakovina pľúc: V priebehu sledovania sa u 36 jedincov vyvinula rakovina pľúc.
V multivariačnej Coxovej regresnej analýze upravenej podľa veku boli suPAR (RH=1,49, 95
% CI: zvýšenie 1,32-1,69 na ng/ml), pohlavie (u mužov bolo zvýšené riziko na 3,1 (95 % CI:
1,45-6,56) a fajčenie (denní fajčiari mali zvýšené riziko na 5,16 (95 % CI 2,21-12,04)
významne spojené s rizikom vzniku rakoviny pľúc. Z pohľadu wald hodnoty (tabuľka 17) bol
suPAR najlepšou premennou, ktorá vysvetľovala budúci vznik rakoviny pľúc.

[0190] Kaplan Meierova analýza kvartilov suPAR (založená na 2602 jedincoch, s vylúčením
jedincov s akýmkoľvek počiatočným štádiom rakoviny) ukázala, že jedinci s najnižším
suPAR (tenká čiara na obrázku 16 uvedenom nižšie), stredne nízkym suPAR (druhá najtenšia
čiara), stredne vysokým suPAR (druhá najhrubšia čiara) a najvyšším suPAR (najhrubšia
čiara) vykazovali významne odlišné riziko vzniku rakoviny pľúc (p<0,001, log rank test) v
porovnaní s jedincami s najvyšším kvartilom suPAR.

TABUĽKA 17-Prehľad spracovania prípadov

suPAR0123

Celkový N

N udalostí

Cenzurované
N

Percento

0,00

642

1

641

99,8 %

1,00

638

5

633

99,2 %

2,00

631

9

622

98,6 %

3,00

625

21

604

96,6 %

Spolu

2536

36

2500

98,6 %

TABUĽKA 18-Celkové porovnanie

Log Rank (Mantel-

Chĺ-kvadrát

df

Sig.

25,167

1

0,000

Cox)

[0191] Leukémia: V priebehu sledovania sa u 9 jedincov vyvinula leukémia. V
jednovariačnej analýze bol suPAR (RH= 1,45, 95 % CI: zvýšenie o 1,15 - 1,82 na ng)
významne spojený s rizikom vzniku leukémie. Vek (RH=1,06, 95 % CI: 0,99 - 1,14), pohlavie
(RH=0,28 pre mužov, 95 % CI 0,6-1,2) ani fajčenie (RH=2,85, 95 % CI: 0,7-11,4) neboli
významne spojené s rizikom vzniku leukémie. Vzhľadom na malý počet udalostí (9
vzniknutých leukémií) bola Kaplan Meierova krivka vynesená s použitím mediánu suPAR od
2 602 jedincov, okrem tých, ktorí mali rakovinu v počiatočnom štádiu (pozri obrázok 17).

Tabuľka 19 - Leukémia

suPAR0123

Celkový N

N udalostí

Cenzurované
N

Percento

Nízky suPAR

642

0

642

100,0 %

Stredne nízky

638

1

637

99,8 %

631

2

629

99,7 %

Vysoký suPAR

625

6

619

99,0 %

Spolu

2536

9

2527

99,6 %

suPAR
Stredne vysoký
suPAR

Tabuľka 20 - Celkové porovnanie
Chĺ-kvadrát
Log Rank (Mantel- 8,882

df

Sig.

1

0,003

Cox)

[0192] Rakovina prostaty: V priebehu sledovania sa u 10 jedincov vyvinula rakovina
prostaty. SuPAR mal tendenciu predpovedať vznik so zvýšením RH o 1,31 na ng suPAR/ml
(95 % Cl: 0,98 - 1,75). Počet udalostí v každom kvartile suPARje zobrazený nižšie (p=0,12)

Tabuľka 2!-Rakovina prostaty

Cenzurované
SUPAR012 3

Celkový N

N udalostí

N

Percento

0,00

642

1

641

99,8 %

1,00

638

2

636

99,7 %

2,00

631

3

628

99,5 %

3,00

625

4

621

99,4 %

Spolu

2536

10

2526

99,6 %

[0193] Diskusia: Výsledky poukazujú na to, že suPAR je vysoko významný a nezávislý
prediktor budúceho rizika vzniku rakoviny u jedincov, ktorí nemajú rakovinu v čase odberu
krvi. Podľa wald-hodnoty bol suPAR najsilnejším prediktorom vzniku všetkých rakovin

(pozri tabuľku 22). Analýza podskupín ukázala, nezávisle na ostatných prediktoroch včítane
veku, pohlavia a fajčenia, že zvýšené hladiny suPAR v počiatočnom štádiu významne zvýšia
riziko vzniku rakoviny pľúc, prsníka a leukémie a bol zistený trend týkajúci sa rakoviny
prostaty. S ohľadom na minoritné formy rakoviny (okrem rakoviny prsníka a rakoviny pľúc)
bol suPAR významne spojený s vývojom rakoviny netýkajúcej sa rakoviny pľúc/prsníka.
Minoritné formy rakoviny zahŕňali kolorektálnu rakovinu, novotvary, melanóm, rakovinu
krčka maternice, rakovinu endometria, rakovinu vaječníkov, rakovinu prostaty a rakovinu
močového mechúra.

Tabuľka 22-Všetky rakoviny
Wald

Sig-

Exp(B)

95,0 % CI pre
Exp(B)

SuPAR

Spodný

Horný

20,1

0,000

1,27

1,15

1,41

Pohlavie

0,1

0,825

1,04

0,73

1,48

Fajčenie

7,7

0,006

1,70

1,17

2,48

Celkový

3,5

0,060

1,00

0,99

1,00

Cvičenie

3,4

0,065

0,77

0,587

1,02

BMI

2,1

0,145

0,97

0,928

1,01

(ng/ml)

cholesterol

Tabuľka 23. Coxova regresná multivariačná analýza vzniku všetkých rakovin upravená
podľa veku (N=136)

Wald

Sig.

Exp(B)

95,0% CI

Exp(B)

pre
Spodný

Horný

SuPAR (zvýšenie na ng/ml)

39,535

0,000

1,492

1,317

1,690

Vek (o rok starší)

24,377

0,000

1,098

1,058

1,140

8,540

0,003

3,083

1,449

6,561

14,385

0,000

5,157

2,209

12,038

Pohlavie (muži v porovnaní
so ženami)
Fajčenie (pravidelní fajčiari
v porovnaní

s občasnými

fajčiarmi)

[0194] Ako bolo uvedené vyššie, Kaplan Meierova analýza času do diagnózy rakoviny je
zobrazená na obrázku 14. Tenká horná čiara predstavuje najnižší kvartil suPAR, čiara nižšie
(stredne tenká čiara) predstavuje druhý najnižší kvartil suPAR, stredná hrubá čiara
predstavuje druhý najvyšší kvartil suPAR a najhrubšia čiara (spodná čiara) predstavuje
najvyšší kvartil suPAR. P<0,001, log rank test. SuPAR a riziko vzniku rakoviny netýkajúcej
sa rakoviny pľúc/prsníka, ak vylúčime rakovinu pľúc a prsníka, tak sa u 66 jedincov vyvinuli
iné formy rakoviny. Podľa mediánu hladín suPAR, jedinci so suPAR vyšším ako medián mali
významne vyššie riziko vzniku rakoviny inej ako rakoviny pľúc/prsníka počas sledovania
(Obrázok 18).

Príklad 11. Ďalšie štúdie použitia suPAR ako prediktoru kardiovaskulárneho ochorenia
a úmrtnosti u zdanlivo zdravých jedincov

Materiály a spôsoby

[0195] Statistická skupina MONICA 10: V rokoch 1982 až 1984 bolo 4 807 jedincov vo
veku 30, 40, 50 alebo 60 rokov, náhodne vybraných z populácie žijúcej v blízkosti Glostrup
University Hospital, Dánsko, pozvaných, aby sa zúčastnili prieskumu populácie. V rokoch
1993 až 1994 bolo 3 785 jedincov znovu pozvaných a 2 656 prišlo a zúčastnilo sa následných
výskumov a nechali si odobrať krv. Pre štúdiu bolo k dispozícii 2 605 vzoriek plazmy
získaných od júna 1993 do decembra 1994. 2 605 účastníkov vyplnilo dotazník o sebe.
[0196] Na základe nimi zaznamenanej fyzickej aktivity boli účastníci rozdelení do 4 skupín:
subjekty bez fyzickej aktivity (20 %), subjekty s miernou fyzickou aktivitou (denná chôdza,
jazda na bicykli alebo menej než polhodina športovej aktivity každý deň (55 %)), subjekty,
ktoré cvičia viac než polhodina každý deň (21 %) a profesionálni atléti (N = 17). 4 %
nevyplnilo dotazník týkajúci sa cvičenia. 1 091 účastníkov denne fajčilo (42 %), 106 (4 %)
zaznamenali príležitostné fajčenie a 1 405 (54 %) bolo nefajčiarov. Pri zadávaní do
štatistických modelov boli príležitostní fajčiari zoskupení s nefajčiarmi. Príjem alkoholu bol
rozdelený do dvoch skupín na základe toho, či účastníci pili viac alebo menej než je
odporúčanie Dánskeho ministerstva zdravotníctva (21 alkoholových jednotiek (1 jednotka
=12 g alkoholu) za týždeň pre mužov a 14 pre ženy). Informácie o KVO boli získané v
decembri 2001 z Dánskeho národného zdravotného registra a tieto dáta boli už predtým
overené. Na štatistickú analýzu bol použitý zložený KVO koncový bod CV smrti, nefatálneho
infarktu myokardu a nefatálnej mŕtvice, pretože predchádzajúci výskyt týchto koncových
bodov bol zaznamenaný v počiatočnom štádiu. Medián doby sledovania KVO bol 7,6 rokov.
V priebehu tohto sledovania u 316 vzniklo KVO, z nich 291 nebolo fatálnych. Z 316 u 118
vznikla ICHS z ktorých u 70 bolo diagnostikované AMI. Po v mediáne 11 rokoch sledovania
(december 2005) boli informácie o úmrtnosti získané prostredníctvom systému civilného
registra. Počas sledovania 388 zomrelo a 13 sa zo sledovania stratilo. BMI bol vypočítaný ako
hmotnosť delená druhou mocninou výšky (kg/m2).
[0197] Krvný tlak bol meraný v sede po 5 minútach v pokoji pomocou ortuťového
sfygmomanometru a bol zaznamenaný priemer dvoch meraní.
[0198] Cvičenie: Na základe nimi zaznamenanej fyzickej aktivity boli subjekty rozdelené do
štyroch skupín: 1) subjekty bez fyzickej aktivity, 2) subjekty s miernou fyzickou aktivitou
(denná chôdza, častá jazda na bicykli alebo menej než polhodina športovej aktivity každý
deň), 3) subjekty zúčastňujúce sa športových aktivít každý deň viac než polhodiny a 4)
profesionálni atléti. Štúdia bola schválená miestnou etickou komisiou a subjekty poskytli
informovaný súhlas.

[0199] Meranie SuPAR: SuPAR bol meraný pomocou súpravy suPARnoStic™ (ViroGates,
Kodaň, Dánsko). Súprava bola vyvinutá na meranie progresie ochorenia u jedincov
infikovaných HIV-1. V stručnosti, súprava zahŕňa doštičky vopred potiahnuté záchytnou
monoklonálnou protilátkou a HRP-označenú detekčnú monoklonálnu protilátku, ktorá je
pridávaná do riediaceho pufru pre vzorky. Potomje 25 gl vzorky plazmy zmiešaných s 225 gI
riediaceho pufru a 100 gl v duplikátoch je pridaných na vopred potiahnutú doštičku a
inkubovaných počas jednej hodiny. Po premytí bolo pridaných 50 gl substrátu a po 20
minútach bola reakcia zastavená pomocou 50 gl 0,5M H2SO4. Doštičky boli merané pri 450
nm s referenčnou vlnovou dĺžkou 630 nm. Vzorky boli označené číslom a laborant nevedel
identitu pacientovej vzorky. Odchýlka v rámci testu bola 2,75 % a odchýlka medzi testami
bola 9,17 %. Bolo zmeraných 2 605 vzoriek. Štandardná krivka súpravy je validovaná na
meranie hladín suPAR medzi 0,6 až 22,0 ng/ml. Tri vzorky poskytli hladiny suPAR pod (2)
alebo nad (1) validovaným rozsahom testu a boli z analýzy vylúčené. Neexistovala žiadna
korelácia medzi hladinami suPAR a dátumom odbem plazmy (vzorky boli odoberané medzi
júnom 1993 a decembrom 1994), čo indikovalo, že doba zamrazenia vzorky nemala vplyv na
hladinu suPAR (rho =0,001, p=0,96) v plazme.
[0200] Štatistika: Prognostická významnosť suPAR bola skúmaná na dva rôzne výsledky.
Išlo o čas medzi odberom vzorky krvi v rokoch 1993-94 až do 1) diagnózy KVO a 2) smrti.
Po stratifikácii suPAR do štyroch skupín podľa kvartilov bol vytvorený Kaplan-Meierov graf
zobrazujúci čas do smrti. Pre čas do vzniku KVO bola vykonaná konkurenčná analýza rizík s
KVO a úmrtím ako konkurenčnými rizikami a bol odhadnutý čas do vzniku KVO. Coxov
model proporcionálnych rizík bol použitý na analýzu, ktorá poskytla pomer rizika na
kvantifikáciu veľkosti efektu. Po prvé, účinok suPAR bol odhadnutý v rôznych modeloch,
pričom všetky zahŕňali vek a pohlavie. Aby sa zistilo, či sú účinky suPAR na výsledky
skreslené, boli tri skupiny premenných, označované ako životný štýl,

lipidy a

kardiovaskulárny, zahrnuté samostatne a spoločne a v týchto modeloch bol odhadovaný
účinok suPAR. Pri analýze boli nasledujúce premenné zadané ako kontinuálne: vek, suPAR,
celkový cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy, systolický krvný tlak, diastolický krvný
tlak, BMI a obvod pásu. Ako kategorické boli zadané nasledujúce premenné: pohlavie,
fajčenie (def), cvičenie (def) a alkohol (del). Po druhé, po úprave podľa veku a pohlavia sú
pomery rizika vypočítané pre všetky ostatné premenné.
[0201] Pri použití viacerých regresných analýz boli relatívne nebezpečenstvá upravené podľa
veku a pohlavia, a boli vypočítané štandardizované regresné kvocienty pre životný štýl (denné

cvičenie, konzumácia alkoholu a fajčenie), lipidy (celkový cholesterol, HDL cholesterol a
triglyceridy) a metabolické rizikové faktory (systolický krvný tlak, BMI, pás)
[0202] Výsledky: SuPAR bol kvantifikovaný u 2602 jedincov. Medián suPAR bol 4,03 ng/ml
plazmy (rozsah 1,3 - 19,9). Hladiny suPAR sa zvyšovali s vekom a boli vyššie u žien (N =
1292, medián suPAR 4,26, rozsah 1,9 - 19,9) v porovnaní s mužmi (N= 1310, medián suPAR
3,84, rozsah 1,3-17,8), p <0,001.
[0203] SuPAR predpovedá KVO nezávisle na klasických kardiovaskulárnych markeroch:
V čase odberu vzorky krvi malo 209 jedincov kardiovaskulárnu príhodu a boli z analýzy
KVO vylúčení. Počas sledovania sa u 316 vyvinula kardiovaskulárna príhoda. V Coxovej
regresnej analýze upravenej podľa veku a pohlavia bolo zvýšenie hladiny suPAR o 1 ng/ml
spojené s 19 % zvýšeným rizikom (95 % CI: 12-25 %) vzniku kardiovaskulárnej príhody. Na
určenie, či je suPAR nezávislým markerom KVO, bol určený vplyv klasických markerov
kardiovaskulárneho rizika na pomer rizika (HR) suPAR (pozri tabuľku 24).

Tabuľka 24. Relatívne nebezpečenstvo na ng zvýšenie suPAR upravené vzhľadom na
ďalšie rizikové faktory

SuPAR

Životný

štýl

(Fajčenie,

KVO

Úmrtnosť

HR (95 %CI)

HR (95 %CI)

N=2379

N=2602

1,19(1,12-1,25)

1,24(1,19 - 1,29)

cvičenie N=2324

alkohol)
Lipidy (Celkový cholesterol,
cholesterol, triglyceridy)

1,15 (1,08 - 1,22)
HDL N= 2378
1,19(1,12-1,25)

N=2537
1,21(1,16-1,27)
N=2601
1,24(1,19 - 1,29)

Rizikové faktory KVO (Diastolický a N=2379

N=2602

systolický krvný tlak, BMI, pás)

1,18(1,12-1,25)

1,25 (1,19 - 1,30)

Spolu

N=2323

N=2536

1,13 (1,06- 1,22)

1,22(1,16 - 1,28)

[0204] Ako je ukázané v tabuľke 24, účinok na suPAR zostal do značnej miery nezmenený
pri zahrnutí kardiovaskulárnych rizikových markerov a je možné konštatovať, že suPAR je
nezávislý prediktor KVO.

[0205] Na priame porovnanie prediktívnych hodnôt suPAR a klasických rizikových markerov
budúceho rizika vzniku KVO bola použitá zmena jednej smerodajnej odchýlky (SD). Ako je
zobrazené v tabuľke 25, suPAR bol druhým najlepším prediktorom (po diastolickom krvnom
tlaku) na stanovenie budúcej KVO udalosti.

Tabuľka 25. Pomery nebezpečenstva pri zmene 1 SD na riziko vzniku KVO a úmrtnosť.
KVO HR (95 %CI)

Celková úmrtnosť

suPAR

1,26 (1,17- 1,36)

1,34 (1,27- 1,41)

HDL

0,92 (0,81 - 1,04)

0,96 (0,86 - 1,07)

Celkový cholesterol

1,07 (0,96 - 1,20)

0,95 (0,85 - 1,05)

Triglyceridy

1,10(1,00- 1,21)

1,03 (0,93 - 1,15)

Systolický krvný tlak

1,07 (0,96 - 1,20)

1,15 (1,04- 1,28)

Diastolický krvný tlak

1,41 (1,26- 1,58)

1,14 (1,03 - 1,26)

Body Mass Index

1,05 (0,93 - 1,18)

0,93 (0,84 - 1,04)

Pás

1,22 (1,08 - 1,38)

1,07 (0,95 - 1,20)

Hladiny SuPAR predpovedajú dlhovekosť

[0206] Počas 1 !ročného sledovania zomrelo 388 (150 žien a 238 mužov) a 13 sa zo
sledovania stratilo. Keď sa skupina rozdelila na kvartily na základe hodnôt suPAR, bol
zistený významný rozdiel v prežití medzi všetkými kvartilmi.
[0207] V Coxovej regresnej analýze bolo zvýšenie suPAR o 1 ng/ml v priebehu sledovania
spojené s 24 % zvýšením rizika úmrtnosti (95 % CI: 19 - 29 %). V multivariačnej analýze
(tabuľka 24) bolo riziko do značnej miery nezmenené pridaním ďalších faktorov rizika
úmrtnosti. Pri priamom porovnaní s ďalšími nameranými a registrovanými premennými, bola
zmena suPAR o 1 SD najsilnejším markerom úmrtnosti. Na stanovenie, či bol účinok suPAR
najvýraznejší v skorej alebo neskorej fáze života, bola vykonaná analýza podskupín u štyroch
vekových skupín. RH úmrtnosti medzi 4!ročnými bola 1,47 (95 % CI: 1,30 - 1,67 na zvýšenie
o 1 ng/ml suPAR), pre 5 !ročných 1,53 (95 % CI: 1,31 - 1,79), pre 6!ročných 1,36 (95 % CI:
1,23 - 1,49), a pre 7!ročných 1,12 (95 % CI: 1,05-1,20).

Hladiny SuPAR koreluj ú so životným štýlom

[0208] Z 2602 jedincov 1091 fajčilo denne, 1511 bolo nefajčiarov alebo nepravidelných
fajčiarov (106 z 1511). U mužov i u žien bolo denné fajčenie spojené s významným zvýšením
hladín suPAR. Muži nefajčiari (N=730) mali priemernú hladinu suPAR 3,72 ng/ml (SD 1,20),
ktorá bola významne nižšia, než u mužov fajčiarov (N=580, priemer suPAR = 4,57, SD 1,45
ng/ml), p<0,001. Podobne ženy nefajčiarky (N=781) mali priemer suPAR 4,07 (SD 1,13)
a ženy fajčiarky (N=511) 5,11 (SD 1,38), p<0,001. Z 1511 nefajčiarov 614 zaznamenalo, že
predtým fajčili denne. Tí, ktorí predtým fajčili, mali významne nižšie hladiny suPAR v
porovnaní s jedincami, ktorí vo fajčení pokračovali (4,0 v porovnaní s 4,8 ng/ml, p<0,001).
Riziko KVO bolo významné pre nefajčiarov (upravené podľa veku a pohlavia, RH=I, 11 na
ng/ml zvýšenia (95 % CI: 1,01 - 1,23) aj fajčiarov (RH=1,21, 95 % CI: 1,10-1,31).
S ohľadom na celkovú úmrtnosť bol HR medzi nefajčiarmi 1,17 (95 % Cl: 1,10-1,25) a
medzi dennými fajčiarmi 1,31 (95 % CI: 1,21-1,42) na zvýšenie o ng suPAR.
[0209] Bolo tiež stanovované, či sú hladiny uPAR ovplyvnené cvičením. Pomocou Mann
Whitneyho testu bolo zistené, že jedinci, ktorí cvičili viac než 30 minút denne, mali významne
nižšie hladiny suPAR, než jedinci, ktorí necvičili, pozorovanie bolo významné medzi
4!ročnými (p<0,001), 5!ročnými (p<0,001), a 6!ročnými (p=0,01).
[0210] Výsledky ukazujú, že hladina suPAR v plazme predpovedá budúce kardiovaskulárne
ochorenie. Zvýšenie rizika na ng/ml zvýšenia suPAR nebolo znížené pridaním klasických
markerov KVO, čo indikovalo, že suPAR je novým a nezávislým markerom KVO.

Príklad 12: Od zdravých po chorobu, zložená analýza

Materiály a spôsoby

[0211] Štatistická skupina MONICA 10 podľa opisu uvedeného vyššie.
[0212] Na stanovenie schopnosti suPAR predpovedať riziko vzniku ochorenia (KVO, T2DM,
rakovina alebo smrť) u zdravých jedincov, bolo vyradených 220 jedincov, ktorí mali predtým
diagnostikovaný KVO, T2DM alebo rakovinu v počiatočnom štádiu. U 2 382 zostávajúcich
jedincov bolo Coxovou regresnou analýzou upravenou podľa veku a pohlavia zvýšenie
suPAR o 1 kvartil spojené s 59 % zvýšením rizika vzniku zloženého koncového bodu
obsahujúceho ochorenia KVO, T2D, rakovinu alebo smrť (95 % CI: 47-72 %, tabuľka 26). Po
upravení podľa ďalších markerov zostal suPAR významným prediktorom ochorenia s HR 41

% (95 % Cl: 29-57 %) (tabuľka 26). Jedinci s vyšším kvartilom suPAR mali najvyššie riziko
vzniku ochorenia (P<0,001).
[0213] Tabuľka 26 uvedená nižšie ukazuje pomer rizika pre medzikvartilový rozsah každej
premennej (okrem fajčenia, cvičenia a alkoholu, ktoré boli zadané ako zoskupené premenné).
Medzikvartilové rozsahy sú zobrazené v tabuľke 1. Jedinci s anamnézou vyšetrovaného
ochorenia boli z analýzy vylúčení. Všetky pomery nebezpečenstva boli upravené podľa
pohlavia a veku.

Nie

Fajčenie

Cvičenie

Na 1,55 ng/ml

suPAR

Vysoko aktívne

Mierne aktívne

Neaktívne

Pravidelné

Príležitostné

Skupiny/jednotka

Premenná

Tabuľka 26

1
1,99
(0,95-

1
0,58
(0,08-4,34)

1
0,89

(0,36-

Neanalyzované*

(0,25-

0,42

0,51

(0,491,05)

Neanalyzované*

0,72

1

3,60)

0,86)

(0,49-

0,65

1
Neanalyzované*

(0,43-1,71)

(1,422,24)

2,58

0,86

1,78
(1,85-

4,16)

1,69)

(0,47-

1,81)

(1,39-

1,59

Rakovina

1,49)

(1,20-1,76)

1,46

1,35
(1,23-

Diabetes

KVO

(0,28-0,52)

0,39

(0,44-0,71)

0,56

1

(1,72-2,59)

2,11

(0,45-1,62)

0,86

1

(1,31-1,48)

1,39

Úmrtnosť

(0,17-1,64)

0,52

(0,11-1,16)

0,36

1

(1,76-2,63)

2,15

(0,59-1,76)

1,02

1

(1,46-1,73)

1,59

Zloženina

cholesterol

Celkový

Triglyceridy

HDL

doporučené

alkoholu

Na 0,83 mmol/1

Na 0,53 mmol/1

množstvo

doporučené

Viac

množstvo

Menej

Príjem

Profesionálne

ako

ako

1,10

U7)

(1,00-

1,08

1,05)

(0,77-

0,90

1,95)

(1,12-

1,48

1

2,20)

0,89

(1,16-1,40)

1,28

(0,18-4,70)

0,92

(1,09-4,65)

2,25

1

Neanalyzované*

0,77

1,64)

(1,03-

1,29

1,09)

(0,71-

0,88

1,83)

(0,82-

1,22

1

1,71)

(0,91-

1,25

0,41
(0,06-

0,73)

0,73)

0,94

(0,94-1,12)

1,03

(0,83-1,10)

0,95

(1,28-2,08)

1,63

1

(0,5-5,11)

1,6

1,03

(0,99-1,15)

1,07

(0,46-1,10)

0,74

(1,19-1,93)

1,52

1

(0,26-2,62)

0,83

Na 1,4 mmol/1

(0,95-

(0,64-1,24)

1,26)
Systolický

(0,50-

(0,82-1,07)

(0,91-1,16)

1,20)

1,60

1,74

1,76

1,19

1,34

(1,39-

(1,28-2,36)

(1,19-

(1,04-1,37)

(1,18-1,52)

krvný tlak

1,85)
Diastolický

2,61)

1,32

1,85

1,96

1,12

1,26

(1,21-

(1,34-2,56)

(1,31-

(1,03-1,21)

(1,10-1,44)

krvný tlak

1,44)
BMI
Na 5,27 kg/m2

2,93)

1,07

2,07

0,78

0,92

0,98

(0,93-

(1,48-2,87)

(0,63-

(0,80-1,05)

(0,88-1,11)

1,23)
Pás
Na18 cm

0,97)

1,33

2,55

0,89

1,10

1,16

(1,11-

(1,61-4,04)

(0,68-

(0,93-1,30)

(0,99-1,37)

1,59)
Glukóza

v

1,16)

1,11

8,43

1,01

1,09

1,23

(1,05-

(3,72-19,1)

(0,92-

(1,05-1,13)

(1,10-1,38)

1,58

1,11

krvi
Na 0,6 mmol/1

1,10)

1,16)
hsCRP

1,59

1,12

1,23

Na 3,17 mg/ml

(1,31-

(1,01-1,24)

1,94)
Leukocyty
Na 2,2x109 buniek/l

(0,96-

(1,35-1,84)

(1,07-1,14)

1,57)

1,35

1,37

1,22

1,37

1,37

(U7-

(0,98-1,93)

(1,03-

(1,23-1,53)

(1,24-1,52)

1,56)
* Nebolo ana yzované kvôli príliš malému počtu koncových bodov

1,46)

Príklad 13: Protilátky na kvantifikáciu suPAR vo vzorke jedinca.

[0214] Spôsob merania suPAR a fragmentov suPAR v biologickej vzorke jedinca zahŕňa
použitie protilátok (VG-1 a VG-2) s nasledujúcimi vlastnosťami:

■

Sú schopné rozpoznať a viazať sa na suPAR plnej dĺžky

■

Sú schopné rozpoznať a viazať sa na D2D3(88-277) fragment suPAR získaný štiepením
chymotryp sinom

■

Nerozpoznávajú ani sa neviažu na chemotaktickú aminokyselinovú sekvenciu
SRSRY, ktorá je odhalená po štiepení suPAR chymotrypsínom

■

Nerozpoznávajú ani sa neviažu na aminokyselinovú sekvenciu ATVYSRSRY, ktorá je
umiestnená od aminokyselín 84 až 92 v oblasti línkem medzi Di a D2D3

Opis Specificity protilátok VG-Ia VG-2

[0215] Specificita protilátok používaných v teste ELISA, suPARnostic® (komerčne dostupný
u Virogates A/S, Dánsko), konkrétne VG-I (protilátka na poťahovanie) a VG-2 (detekčná
protilátka), je zobrazená na obrázku 19 a 20. Tieto monoklonálne protilátky, vytvorené proti
ľudskému suPAR plnej dĺžky v potkanoch (VG-I) a myšiach (VG-2), špecificky rozpoznajú
suPAR plnej dĺžky, DiD2D3(i-2?7). Tieto protilátky tiež špecificky rozpoznajú fragment suPAR,
D2D3(88-277), ktorý j e získaný rozštiepením chymotrypsínom. Tieto protilátky nerozpoznajú
syntetizovanú aminokyselinovú sekvenciu SRSRY, ktorá zodpovedá chemotakticky aktívnym
rezíduám 88 až 92 D2D3(88-277), ktorá je odhalená na amino-terminálnom konci po štiepení
chymotrypsínom (obrázok 19). Protilátky nerozpoznajú ani syntetizovanú aminokyselinovú
sekvenciu ATVYSRSRY, ktorá zodpovedá amino-terminálnym rezíduám 84 až 92, ktoré
môžu byť získané štiepením pomocou uPA. Zmes polyklonálnych protilátok získaná
imunizáciou králikov suPAR plnej dĺžky však bola schopná rozpoznať - hoci s malou
intenzitou- peptidovú sekvenciu ATVYSRSRY. Okrem toho polyklonálna protilátka získaná
z králikov imunizovaných peptidovou sekvenciou SRSRY rozpoznala sekvenciu SRSRY aj
sekvenciu ATVYSRSRY.
[0216] Na záver je ukázané, že obe protilátky (VG-1 a VG-2) rozpoznávajú a viažu sa na
suPAR plnej dĺžky a fragment suPAR D2D3(88-277) získaný štiepením chymotrypsínom. Tieto
protilátky však nerozpoznávajú ani sa neviažu na chemotakticky aktívnu sekvenciu SRSRY

alebo amino-terminálny koniec AVTYSRSRY, ktorý môže byť získaný štiepením pomocou
uPA.
[0217] Protilátky typu VG-I a VG-2 sú vhodné na použitie v akomkoľvek z týchto spôsobov.

Príklad 14: suPAR je induktorom zápalu

[0218] Ukázalo sa, že zvýšené hladiny suPAR diagnostikovali prozápalový stav a
predpovedali riziko ochorenia. Ak suPAR vyvoláva prozápalový stav, tak odstránenie suPAR
napr. podávaním anti-suPAR protilátok, by malo znížiť zápal u jedinca.
[0219] Cieľom predkladaného príkladu bolo preskúmať, či suPAR vyvoláva subklinický
prozápalový stav alebo či odráža prozápalový stav. V predkladanom príklade bol pridaný
purifíkovaný suPAR plnej dĺžky (DlD2D3(i-277>) i fragment D2D3 suPAR (D2D3(88-27>) k
čerstvo odobranej ľudskej krvi a bolo meraných 10 príslušných cytokínov v rôznom čase po
stimulácii.

Materiály a spôsoby

[0220] Prehľad priebehu experimentuje uvedený nižšie.

Produkcia suPAR D1D2D3(i-277) bunkovou líniou CHO

I
Purifíkácia D1D2D3(i-277) z bunkového kultivačného média afínitnou chromatografiou

I
Chymotrypsinový rozklad D1D2D3(i-277) na D2D3(88-277) a Dl(i-87)
I
Ďalšie afínitné chromatografíe pomocou protilátok viažucich D3 a Dl, v tomto poradí

I
Analýza pomocou SDS-PAGE, Western Blot a značenie striebrom na zistenie čistoty

I
Vystavenie plnej krvi Dl D2D3 a D2D3(88-277)

I
Analýza profilu cytokínov multiplexom Luminex

I

Výsledky

Produkcia suPAR DlD2D3(i-277) bunkovou líniou CHO

[0221] CHO bunková línia bola stabilne transfekovaná rekombinantným ľudským uPAR
génom plnej dĺžky.
[0222] CHO rástli v 90% DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) s GlutaMAX™ I,
Pyruvátom sodným (DMEM, Invitrogen Kat. č. 31966-021) a 10% FBS pri 37 °C
v humidifikovanom inkubátore s 5 % CO2 doplnenom 50 jednotkami/ml penicilínu a 50
p.g/ml streptamycínu (Sigma, Kat. č. P4333) a 100 11M metotrexátu (MTX, Sigma-Aldrich
Kat. č. A6770) ako selektívnymi látkami zaisťujúcimi, že v populácii budú iba stabilne
transfekované bunky.

Purifikácia DlD2D3(i-277) z bunkového kultivačného média afinitnou chromatografiou

[0223] Kolóna VG-I anti-suPAR (ViroGates, Dánsko) bola ekvilibrovaná 20 ml PBS
predtým, než bolo aplikované médium CHO bunkovej línie obsahujúce rekombinantný
ľudský suPAR pri objemovej rýchlosti čerpadla 1,5 ml/min. Po aplikácii vzorky bola kolóna
premytá 20 ml PBS s pH 7,4, aby sa odstránili nenaviazané proteiny a zložky média,
predovšetkým albumín, najviac zastúpený protein v rastovom doplnku hovädzieho séra.
Nakoniec bol suPAR viazaný imunoafinitou na VG-I eluovaný 0,1 M citrátovým pufrom s
pH 3,0 (Sigma-Aldrich Kat. č. C1909), aby boli rozbité nekovalentné väzby a eluovali sa iba
fragmenty suPAR. Eluáty boli zbierané v množstve 2,5 ml a bol v nich vymenený pufer za 0,1
M PBS s pH 7,4 pomocou kolón PD-IO tak, ako bolo opísané skôr a udržiavané pri -20 °C do
ďalšej analýzy.

Chymotrypsínový rozklad DlD2D3(i-277) až D2D3(88-277) a Dl(i-87)

[0224] Na generovanie D2D3(88-277) zo suPAR plnej dĺžky boli eluáty ošetrené
chymotrypsinom (Chymotrypsín sekvenačnej akosti Roche Applied Biosciences (Kat. č. 11
418 467 001), ktorý štiepi medzi aminokyselinami 87 a 88). 3,5 ml suPAR eluátu s
koncentráciou 9,2 pg/ml suPAR bolo zmiešaných s 3,5 ml pufiu na digesciu obsahujúceho
0,1 % CHAPS a 0,1 M Tris.HCl s pH 8,1, čo dalo konečnú koncentráciu pufiu 0,05 %

CHAPS a 0,05 % Tris-HCl a konečnú koncentráciu suPAR 4,6 pg/ml. Roztok bol v
eppendorfových skúmavkách rozdelený na alikvóty s objemom 250 pi a bol pridaný
chymotrypsin, aby bola získaná požadovaná konečná koncentrácia v rozsahu od 1 do 300
ng/ml chymotrypsínu. Bol pridaný PBS, aby bol získaný konečný objem 500 pi. Po 4 alebo
24 hodinách inkubácie pri 37 °C bola enzymatická reakcia ukončená zmrazením príslušnej
vzorky na -20 °C. Výsledné produkty boh rozdelené podľa veľkosti pomocou SDS-PAGE a
potom prenesené na PVDF membránu pomocou western blotu (obrázok 21).
Ďalšie afinitné chromatografie s použitím protilátok viažucich D3 a Dl, v tomto poradí.
Generovanie čistého D1D2D3

[0225] Po primárnej afínitnej purifíkácii na VG-I kolóne bol eluátu vymenený purer za PBS s
pH 7,4 a aplikovaný na kolónu s protilátkou Dl, aby sa odstránil akýkoľvek D2D3 a bol
získaný čistý eluát D1D2D3. Tomu bol vymenený pufer za PBS s pH 7,4 a pomocou ELISA
súpravy suPARnostic bola stanovená koncentrácia.

Generovanie čistého fragmentu D2D3 suPAR

[0226] Pri príprave eluátu obsahujúceho D2D3 vyžadoval postup ďalšie kroky. Pred
primárnou purifíkáciou suPAR a výmenou pufru za PBS bol zaradený enzymatický rozklad
chymotrypsinom tak, ako je opísané vyššie, za zisku lfagmenov Di, D2D3 a možno ešte
trochu D1D2D3. Aby sa vyčistil D2D3 od ostatných fragmentov suPAR, bola použitá kolóna
s anti-Dl protilátkou na negatívnu selekciu, pričom bola zachytená pretekajúca kvapalina
obsahujúca D2D3 a chymotrypsín. Táto kvapalina bola znovu aplikovaná na VG-I kolónu.
Nakoniec bol eluátu vymenený pufer za PBS s pH 7,4 a bola stanovená koncentrácia. Čistota
získaných fragmentov D1D2D3 a D2D3 bola vizualizovaná pomocou značenia striebrom
(obrázok 22) a bolo overené pomocou western blotu (obrázok 20), že ide o molekuly suPAR,
a tým bolo potvrdené, že boli pripravené správne, čisté zlúčeniny.
[0227] Aby sa porovnali a normalizovali účinky pridania suPAR do krvi, bola pripravená
slepá vzorka (negatívna kontrola) pridaním citrátového elučného pufru na kolónu bez
predchádzajúcej aplikácie vzorky obsahujúcej suPAR a potom bol eluátu (bez suPAR)
vymenený pufer za PBS s pH 7,4, aby napodoboval pufer vzoriek suPAR. Ak by elúcia
zapríčiňovala rozbitie väzieb, buď vnútorne v protilátke, alebo medzi protilátkou a

sefarózovými guľôčkami a kontaminovala eluáty suPAR, tak by slepé vzorky obsahovali
rovnaké pozadie ako eluáty suPAR.

Vystavenie plnej krvi D1D2D3 a D2D3(8s-277)

[0228] 27ročná zdravá žena bola darcom krvi a pri žiadnom teste nejedla 2 hodiny pred
odberom krvi. Krv bola odobraná venipunktúrou do siedmich sterilných 10 ml skúmaviek
potiahnutých lítium-heparínom (skúmavky typu Venoject Li-Heparin, Terumo Kat. č. VT100SHL), ktoré boli použité na experiment a do dvoch 4 ml EDTA skúmaviek, ktoré boli
ihneď zaslané na Oddelenie klinickej biochémie, Unit 339, Hvidovre Hospital na získanie dát
z analýzy krvi. Koncentrácie príslušných krvných buniek boli stanovené optickou cytometriou
na báze enzýmu (využívajúc rozptyl svetla) pomocou hematologického analyzátoru Bayer
Advia® 120 Hematology Analyzer a rozdiel medzi CD4 a CD8 T-bunkami prietokovou
cytometriou s fluorescenčné značenými protilátkami (Centrum pre kontrolu chorôb (Center
for Disease Control) odporúča spôsob so štyrmi farbami s vymedzením CD45+-lymfocytov.
Koncentrácia neutrofílov bola v L, 2. a 3. experimente 4,0, 4,3 a 3,1*IO9 buniek/l, v tomto
poradí, eozinofílov 0,02, 0,05 a 0,07*IO9 buniek/l, monocytov 0,3, 0,5 a 0,4*IO9 buniek/l a
lymfocytov (nešpecifikovaných) 1,5, 1,7 a 1,9* 109 buniek/l. Koncentrácia bazofílov bola
0,01*IO9 buniek/l vo všetkých experimentoch. Celková koncentrácia leukocytov sa menila od
5,5, 6,6 až 5,8* IO9 buniek/l.

Analýza profilu cytokínov multiplexom Luminex

[0229] Plazma bola rozmrazená, ponechaná na ľade a analyzovaná podľa pokynov výrobcu
pre súpravu Cytokine 10-plex AB Bead, hu (BioSource™, Invitrogen, Kat. č. LHC0001)
alebo súpravu 10-plex Cytokine Ultrasensitive™ AB Bead, hu (BioSource™, Invitrogen, Kat.
č. LHC6004) v systéme LuminexUxMAP (Luminex Corporation) s použitím softwaru
Starstation 2.0 (Applied Cytometry Systems). Ak odchýlka v rámci testu presiahla 20 %,
vzorka bol znovu zmeraná. Na základe odchýlky v rámci testu bolo zvýšenie markerov
považované za biologicky významné, ak vykonaná analýza presiahla kontrolu (slepú vzorku)
o viac než 50 %.

Výsledky

[0230] Tri nezávislé experimenty boli vykonané tak, že vzorky plnej krvi boli stimulované 5
min, 3 h, 6 h alebo 24 h pomocou 100 ng/ml DlD2D3(i-2?7), D2D3(88-2?7) alebo eluátom slepej
vzorky. Vzorky z každého experimentu boli merané v duplikáte.
[0231] GM-CSF, IL-2, IL-4 a IL-5 neboli významne indukované D1D2D3 alebo D2D3. S
ohľadom na GM-CSF a IF-5 boli získané výsledky pod spodným limitom kvantifikácie.
Tabuľka 27 ukazuje reprezentatívne výsledky z troch nezávislých experimentov.

Tabuľka 27: Koncentrácie cytokínov (pg/ml) vo vzorkách plnej krvi stimulovaných 5 min, 3
h, 6 h alebo 24 h buď 100 ng/ml DlD2D3(i-277), D2D3(88-277) alebo eluátom slepej vzorky.
GM-CSF

Výsledky testov
5 min

3h

6h

24 h

Slepá vzorka (1.)

0,59

0,59

0,59

0,59

100 ng/ml D1D2D3

0,59

0,59

0,59

0,59

100 ng/ml D2D3(88-

0,59

0,59

0,59

0,59

277)

IL-2

Výsledky testov
5 min

3h

6h

24 h

Slepá vzorka (1.)

0,59

0,59

0,92

3,27

100 ng/ml D1D2D3

0,59

0,59

0,92

3,89

100 ng/ml D2D3(88-

0,59

0,59

1,61

3,13

277)

IL-4

Výsledky testov
5 min

3h

6h

24 h

Slepá vzorka (1.)

1,23

1,87

4,26

8,08

100 ng/ml D1D2D3

1,07

2,62

4,79

12,95

100 ng/ml D2D3(88-

1,26

2,40

3,09

7,35

6h

24 h

277)

IL-5

Výsledky testov
5 min

3h

Slepá vzorka (1.)

0,60

0,60

0,60

0,60

100 ng/ml D1D2D3

0,60

0,60

0,60

0,60

100 ng/ml D2D3(88-

0,60

0,60

0,60

0,60

277)

[0232] Naproti tomu, prozápalové cytokíny, INF-gama, IL-I beta, IL-6, IL-8 a TNF-alfa boli
zvýšené vplyvom DlD2D3(i-2?7), zatiaľ čo D2D3 mal menší účinok, hoci bol zistený zvýšený
TNF-alfa (obrázok 23).

Závery

[0233] Tento príklad ukázal, že suPAR plnej dĺžky je induktorom určitých cytokínov a tiež
chemokínu IL-8. Ako je možné vidieť v tabuľke 28 uvedenej nižšie, bolo zistené, že u IL-I
beta, IL-6, IL-8 and TNF-alfa prebehla indukcia v ranej fáze (do 6 hodín po stimulácii), zatiaľ
čo u ostatných 6 cytokínov nebolo zistené žiadne významné zvýšenie. Cytokíny zvýšené
v ranej fáze sú všetky prozápalovými markermi. Ako je často vidieť keď sa pridá prozápalový
marker, vyvolaný účinok je potlačený neskoršou indukciou (po 24 hodinách) IL-10, čo bol
tiež prípad týkajúci sa 24-hodinovej stimulácie D1D2D3.
[0234] Na základe týchto výsledkov sme dospeli k názoru, že suPAR plnej dĺžky je aktívnym
induktorom zápalových dráh.

Tabuľka 28: Schematický prehľad meraných cytokínov a chemokínov (IL-8), zdrojové a
cieľové bunky a funkcia cytokínov na cieľových bunkách.

Funkcia

Prozápalový

Raný

Neskorý

Raný

Neskorý

alebo

D2D3

D2D3

D1D2D3

D1D2D3

Žiadny

Žiadny

Žiadny

Žiadny

účinok

účinok

účinok

účinok

protizápalový
GM-

Inhibuje

CSF

na

apoptózu Žiadny
cieľových

bunkách,
proliferáciu

a

Funkcia

Prozápalový

Raný

Neskorý

Raný

Neskorý

alebo

D2D3

D2D3

D1D2D3

D1D2D3

Zvýšený

protizápalový
diferenciáciu

do

línií granulo cytov a
makrofágov,
funkčná

aktivácia

širokého

rozsahu

buniek
IFN-

Zvyšuje

expresiu

Žiadny

Žiadny

Žiadny

Y

MHC triedy I a II

účinok

účinok

účinok

Žiadny

Žiadny

Zvýšený

účinok

účinok

na

makrofágoch.

Aktivuje
makrofágy, NK a T
bunky.

Ig

trieda

prepína na IgG2a na
aktivovaných
bunkách.

B

Inhibuje

vírusové,
bakteriálne

a

parazitické
replikácie.
IL-

Indukcia

1P

cytokínov.

zúčastňuje

Kostimuluje

odpovede akútnej

ďalších

Prozápalový:

aktiváciu T-buniek fázy

sa

a

s IL-2. Aktivuje NK synergizuje
bunky. Maturácia B
buniek

a zápalu, horúčky,

proliferácia.

šoku a smrti.

Proliferácia
fíbroblastov.
Zvýšenie

sprostredkovanie

expresie

Zvýšený

Funkcia

Prozápalový

Raný

Neskorý
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[0235] Súhrn aspektov tohto vynálezu

1. Spôsob diagnostiky zápalu nízkeho stupňa a/alebo metabolického syndrómu u cicavčieho
subjektu, predovšetkým u ľudského subjektu, obsahujúci:

(a) vykonanie in vitro merania hladiny markéru vo forme rozpustného receptoru aktivátoru
plazminogénu urokinázy (suPAR), v jednej alebo viacerých vzorkách obsahujúcich
biologickú tekutinu odobranú z uvedeného subjektu, a
(b) použitie jednej alebo viacerých nameraných hodnôt ako faktor pri diagnóze ochorení
spojených so zápalom nízkeho stupňa a/alebo ochorení spojených s metabolickým
syndrómom.

2. Spôsob predpovede rizika vzniku ochorenia spojeného s metabolickým syndrómom a/alebo
ochorenia spojeného so zápalom nízkeho stupňa a/alebo rakoviny a/alebo rizika úmrtia do
desiatich rokov u cicavčieho subjektu, predovšetkým u ľudského subjektu, obsahujúci:

(a) vykonanie in vitro merania hladiny markéru vo forme (i) rozpustného receptoru
aktivátoru plazminogénu urokinázy (suPAR), (ii) a/alebo D2D3 štiepnych produktov
suPAR v jednej alebo viacerých vzorkách obsahujúcich biologickú tekutinu odobranú z
uvedeného subjektu, a
(b) použitie nameraných hodnôt ako faktor pri predpovedi rizika vzniku ochorenia
spojeného s metabolickým syndrómom a/alebo ochorenia spojeného so zápalom nízkeho
stupňa a/alebo rakoviny a/alebo rizika úmrtia do desiatich rokov.

3. Spôsob predpovede rizika vzniku ochorenia spojeného s metabolickým syndrómom a/alebo
ochorenia spojeného so zápalom nízkeho stupňa podľa aspektu 2, pričom uvedené ochorenie
je vybrané zo skupiny zahŕňajúcej kardiovaskulárne ochorenie, chronickú obštrukčnú chorobu
pľúc, ekzém, obezitu, autoimunitné ochorenie, rakovinu a diabetes typu 2.

4. Spôsob podľa aspektu 1 alebo 2, pričom uvedenou biologickou tekutinou je krv, krvné
sérum, krvná plazma alebo moč.

5. Spôsob podľa aspektu 1, pričom uvedený subjekt je človek infikovaný vírusom ľudskej
imunodefíciencie a je liečený Vysoko účinnou antiretrovirálnou liečbou (HAART).

6. Spôsob podľa aspektu 1 alebo 2, pričom uvedený subjekt je zdanlivo zdravý.

7. Spôsob podľa aspektu 1 alebo 2, pričom viac než jedna z uvedených vzoriek obsahujúcich
biologickú tekutinu je odobraná z uvedeného subjektu viackrát než raz.

8. Spôsob podľa aspektu 7, ďalej obsahujúci porovnanie predpovedaného rizika v jednom
alebo viacerých časových bodoch na posúdenie účinnosti profylaktického priebehu účinku
a/alebo liečby.

9. Spôsob podľa aspektu 7, pričom uvedený profylaktický priebeh účinku obsahuje fyzické
cvičenie.

10. Spôsob podľa aspektu 1 alebo 2, pričom uvedeným in vitro meraním j e test ELISA.

11. Spôsob podľa aspektu 1 alebo 2, ďalej obsahujúci v kroku b) uvedenú jednu alebo viacero
nameraných hodnôt, ktoré sú porovnané s referenčnou hodnotou na predpoveď klinického
výsledku.

12. Spôsob podľa aspektu 1, kde sú v kroku b) ďalej použité jeden alebo viacero parametrov
ako vek, pohlavie, etnikum, stav fajčiar/nefajčiar a meranie obvodu pásu na stanovenie
diagnózy zápalu nízkeho stupňa.

13. Spôsob detekcie hladiny zápalu nízkeho stupňa a/alebo metabolického syndrómu u
cicavčieho subjektu obsahujúci:

(a) izoláciu vzorky zo subjektu;
(b) meranie hladiny markéru vo forme (i) rozpustného receptoru aktivátoru plazminogénu
urokinázy (suPAR), a/alebo (ii) D2D3 štiepnych produktov suPAR v uvedenej vzorke (a);
(c) porovnanie merania získaného v kroku (b) s referenčnou hodnotou,

pričom zvýšenie hladiny uvedeného markéru v uvedenej vzorke indikuje zvýšenie zápalu
nízkeho stupňa a/alebo prítomnosť metabolického syndrómu.

14. Spôsob podľa aspektu 13, pričom uvedenou referenčnou hodnotou je štandard hladín
markéru vo foime (i) rozpustného receptora aktivátora plazminogénu urokinázy (suPAR),
a/alebo (ii) D2D3 štiepnych produktov suPAR v populácii.

15. Spôsob podľa aspektu 13, pričom uvedená referenčná hodnota je získaná meraním hladiny
markéru vo foime (i) rozpustného receptora aktivátora plazminogénu urokinázy (suPAR),
a/alebo (ii) D2D3 štiepnych produktov suPAR vo vzorke subjektu bez zápalu nízkeho stupňa
a/alebo metabolického syndrómu.

16. Spôsob podľa aspektu 13, pričom hladina uvedeného markéru je zvýšená minimálne o 10
% v porovnaní s uvedenou referenčnou vzorkou.

17. Spôsob podľa aspektu 13, pričom uvedený spôsob ďalej obsahuje vykonanie testu
tolerancie glukózy, testovanie TNF-alfa, IL-6, počtu leukocytov, glukózy na lačno v plazme
alebo glukózy na lačno v krvi, krvného tlaku, hladín cholesterolu, C-reakčného proteinu
a/alebo triglyceridov.

18. Spôsob predpovede rizika vzniku ochorenia spojeného s metabolickým syndrómom,
ochorenia spojeného so zápalom nízkeho stupňa a/alebo rakoviny a/alebo rizika úmrtia do
desiatich rokov u subjektu, obsahujúci:

(a) izoláciu vzorky zo subjektu;
(b) meranie hladiny markéru vo forme (i) rozpustného receptora aktivátora plazminogénu
urokinázy (suPAR), (ii) a/alebo D2D3 štiepnych produktov suPAR;
(c) porovnanie merania získaného v kroku (b) s referenčnou hodnotou,

pričom zvýšenie hladín uvedeného markéru indikuje zvýšené riziko zápalu nízkeho stupňa,
metabolického syndrómu, rakoviny a/alebo riziko úmrtia do desiatich rokov.

19. Spôsob podľa aspektu 18, pričom hladina uvedeného markéru je zvýšená aspoň o 10 %
a/alebo o 1 ng/ml v uvedenej vzorke v porovnaní s uvedenou referenčnou vzorkou.

20. Spôsob podľa aspektu 18, pričom ochorením je diabetes.

21. Spôsob podľa aspektu 20, pričom krok (b) ďalej obsahuje meranie hladín glukózy.

22. Spôsob podľa aspektu 18, pričom ochorením je kardiovaskulárne ochorenie.

23. Spôsob podľa aspektu 22, pričom krok (b) ďalej obsahuje meranie krvného tlaku, HDLcholesterolu, LDL-cholesterolu, celkového cholesterolu a/alebo triglyceridov.

24. Spôsob podľa aspektu 18, pričom ochorením je rakovina.

25. Spôsob podľa aspektu 24, pričom rakovinou je rakovina prsníka, leukémia, rakovina
prostaty alebo rakovina pľúc.

26. Spôsob podľa aspektu 25, pričom krok (b) ďalej obsahuje stanovenie veku a fajčenia.

27. Spôsob podľa aspektu 18, pričom sa meria zvýšené riziko úmrtnosti do desiatich rokov.

28. Spôsob podľa aspektu 27, pričom krok (b) ďalej obsahuje meranie koncentrácií
mozgového natriuretického peptidu.

29. Spôsob monitorovania liečby zápalu nízkeho stupňa a/alebo metabolického syndrómu u
cicavčieho subjektu obsahujúci:

(a) izoláciu vzorku zo subjektu, ktorý podstupuje liečbu zápalu nízkeho stupňa a/alebo
metabolického syndrómu;
(b) meranie hladiny markéru vo forme (i) rozpustného receptoru aktivátoru plazminogénu
urokinázy (suPAR), (h) a/alebo D2D3 štiepnych produktov suPAR,

pričom zníženie hladiny uvedeného markéru použitého v kroku (b) je indikáciou postupu
liečby.

30. Spôsob podľa aspektu 29, pričom hladina uvedeného markéru je znížená aspoň o 10 %
a/alebo o 1 ng/ml.

31. Spôsob liečby zápalu nízkeho stupňa a/alebo metabolického syndrómu u cicavčieho
subjektu obsahujúci podávanie množstva látky, ktoré účinne znižuje hladinu suPAR pri liečbe
uvedeného zápalu nízkeho stupňa a/alebo metabolického syndrómu subjektu, ktorý to
potrebuje.

32. Spôsob podľa aspektu 31, pričom uvedenou látkou j e protilátka anti-suPAR.

33. Spôsob podľa aspektu 32, pričom uvedenou protilátkou anti-suPAR je monoklonálna
alebo polyklonálna protilátka.

34. Spôsob podľa aspektu 31, pričom uvedenou látkou je analóg suPAR alebo derivát
schopný viazať sa na uPA.

35. Spôsob podľa aspektu 31, pričom uvedenou látkou j e D2D3 štiepny produkt.

36. Farmaceutická kompozícia na použitie na liečbu alebo prevenciu zápalu nízkeho stupňa
a/alebo metabolického syndrómu obsahujúca látku, ktorá znižuje hladinu suPAR u cicavčieho
subjektu.

37. Použitie látky na prípravu terapeutickej kompozície na liečbu alebo prevenciu zápalu
nízkeho stupňa a/alebo metabolického syndrómu, pričom uvedená látka znižuje hladinu
suPAR u cicavčieho subjektu.

38. Počítačovo čitateľné médium s uloženou počítačovou logikou konfigurovanou tak, aby
spôsobila, že keď je spustená na systéme na spracovanie dát, tak systém spracovania dát
vypočíta riziko a/alebo zmenu rizika ochorenia spojeného so zápalom nízkeho stupňa,
ochorenia spojeného s metabolickým syndrómom, rakoviny a/alebo úmrtnosti do desiatich
rokov obsahujúce:

(a) logiku na príjem jedného alebo viacerých meraní pochádzajúcich z cicavčieho
subjektu, pričom aspoň jedným meraním je in vitro meranie hladiny markéru vo forme (i)
rozpustného receptoru aktivátoru plazminogénu urokinázy(suPAR), a/alebo (ii) D2D3

štiepnych produktov suPAR v jednej alebo viacerých vzorkách odobraných uvedenému
subjektu;
(b) logiku na analýzu jedného alebo viacerých uvedených meraní z kroku (a); a
(c) logiku na výpočet rizika a/alebo zmeny rizika uvedeného ochorenia spojeného so
zápalom nízkeho stupňa, uvedeného ochorenia spojeného s metabolickým syndrómom,
uvedenej rakoviny a/alebo uvedenej úmrtnosti do desiatich rokov na základe analýzy v
kroku (b) uvedených meraní.

39. Počítačovo čitateľné médium z aspektu 38, pričom logika v (a) prijíma dve alebo viacero
meraní pochádzajúcich z ľudského subjektu, pričom aspoň jedným meraním je in vitro
meranie hladiny markéru vo forme (i) rozpustného receptoru aktivátoru plazminogénu
urokinázy (suPAR), a/alebo (ii) D2D3 štiepnych produktov suPAR v jednej alebo viacerých
vzorkách odobraných uvedenému subjektu.

40. Počítačovo čitateľné médium z aspektu 38, pričom systém na spracovanie dát je použitý
na výpočet rizika vzniku diabetů.

41. Počítačovo čitateľné médium z aspektu 40, pričom logika ďalej prijíma merania hladín
glukózy v krvi uvedeného cicavčieho subjektu.

42. Počítačovo čitateľné médium z aspektu 38, pričom systém na spracovanie dát je použitý
na výpočet rizika vzniku kardiovaskulárneho ochorenia.

43. Počítačovo čitateľné médium z aspektu 42, pričom logika ďalej prijíma merania krvného
tlaku, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu, celkového cholesterolu a/alebo triglyceridov.

44. Počítačovo čitateľné médium z aspektu 38, pričom systém na spracovanie dát je použitý
na výpočet rizika vzniku rakoviny.

45. Počítačovo čitateľné médium z aspektu 44, pričom rakovinou je rakovina prsníka,
leukémia, rakovina prostaty alebo rakovina pľúc.

46. Počítačovo čitateľné médium z aspektu 38, pričom systém na spracovanie dát je použitý
na výpočet rizika úmrtnosti cicavčieho subjektu do 1 roku, 3 rokov, 5 rokov, 10 rokov, 1 roku
-10 rokov, 1-5 rokov, 5-10 rokov.

47. Počítačovo čitateľné médium z aspektu 46, pričom logika ďalej prijíma merania
koncentrácií mozgového natriuretického peptidu.

48. Počítačový programový produkt, obsahujúci počítačovo čitateľné médium z aspektu 38.

49. Počítač na stanovenie rizika a/alebo zmeny rizika vzniku ochorenia spojeného s
metabolickým syndrómom a/alebo ochorenia spojeného so zápalom nízkeho stupňa
obsahujúci:

(a) počítačovo čitateľné médium na ukladanie dát nakonfigurované tak, aby ukladalo
materiál na ukladanie dát kódovaných s počítačovo čitateľnými dátami, pričom uvedené
dáta obsahujú jedno alebo viacero meraní pochádzajúcich z jednej alebo viacerých vzoriek
z cicavčieho subjektu, pričom aspoň jedným meraním je in vitro meranie hladiny markéru
vo forme (i) rozpustného receptoru aktivátoru plazminogénu urokinázy (suPAR), a/alebo
(ii) D2D3 štiepnych produktov suPAR;
(b) pamäťové médium, v ktorom sú uložené inštrukcie na spracovanie uvedených
počítačovo čitateľných dát;
(c) centrálnu spracovaciu jednotku reagujúcu na uvedené inštrukcie spojenú s uvedeným
pamäťovým médiom a s uvedeným počítačovo čitateľným pamäťovým médiom na
spracovanie dát čitateľných počítačom na hodnoty merania rizika a postupu liečby; a
(d) výstupné zariadenie pripojené k uvedenej centrálnej jednotke (c) na výstup uvedeného
rizika a/alebo zmeny hodnôt rizika.

50. Počítač z aspektu 49, pričom počítačovo čitateľné médium na ukladanie dát (a) obsahuje
dáta dvoch alebo viacerých meraní pochádzajúcich z ľudského subjektu, pričom aspoň
jedným meraním je in vitro meranie hladiny markéru vo forme (i) rozpustného receptoru
aktivátoru plazminogénu urokinázy (suPAR), a/alebo (ii) D2D3 štiepnych produktov suPAR
v jednej alebo viacerých vzorkách odobraných uvedenému subjektu.

51. Počítač z aspektu 49, pričom je počítač použitý na výpočet rizika vzniku diabetů.

52. Počítač z aspektu 49, pričom je počítač použitý na výpočet rizika vzniku diabetů a dáta
v počítačovom médiu na ukladanie dát ďalej obsahujú merania hladín glukózy v krvi
uvedeného cicavčieho subjektu.

53. Počítač z aspektu 49, pričom je počítač použitý na výpočet rizika vzniku
kardiovaskulárneho ochorenia.

54. Počítač z aspektu 49, pričom je počítač použitý na výpočet rizika vzniku
kardiovaskulárneho ochorenia a dáta v počítačovom médiu na ukladanie dát ďalej obsahujú
merania krvného tlaku, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu, celkového cholesterolu, Creakčného proteinu a/alebo triglyceridov.

55. Počítač z aspektu 49, pričom je počítač použitý na výpočet rizika vzniku rakoviny (napr.
rakoviny prsníka, leukémie, rakoviny prostaty alebo rakoviny pľúc).

56. Počítač z aspektu 49, pričom je počítač použitý na výpočet rizika úmrtnosti cicavčieho
subjektu do 1 roku, 3 rokov, 5 rokov, 10 rokov, 1 roku -10 rokov, 1 roku-5 rokov, 5 rokov-10
rokov.

57. Počítač z aspektu 49, pričom je počítač použitý na výpočet rizika úmrtnosti cicavčieho
subjektu do 10 rokov a dáta v počítačovom médiu na ukladanie dát ďalej obsahujú merania
koncentrácií mozgového natriuretického peptidu.

58. Klientsky počítač na poskytnutie prístupu k systému výpočtu rizika na stanovenie rizika
a/alebo zmeny rizika vzniku ochorenia spojeného s metabolickým syndrómom a/alebo
ochorenia spojeného so zápalom nízkeho stupňa, pričom klientsky počítač obsahuje:

(a) vstupné zariadenie na príjem jedného alebo viacerých meraní pochádzajúcich z
cicavčieho subjektu, pričom aspoň jedným meraním je in vitro meranie hladiny markéru
vo forme (i) rozpustného receptoru aktivátoru plazminogénu urokinázy (suPAR), a/alebo

(ii) D2D3 štiepnych produktov suPAR v jednej alebo viacerých vzorkách odobraných
uvedenému subjektu;
(b) komunikačné rozhranie na komunikáciu prijatého jedného alebo viacerých meraní so
serverom nakonfigurovaným na analýzu uvedeného jedného alebo viacerých meraní z
kroku (a); a výpočet hodnoty rizika; a
(c) komunikačné rozhranie na príjem vypočítanej hodnoty rizika z počítačového serveru.

59. Počítač z aspektu 58, pričom vstupné zariadenie (a) klientskeho počítača prijíma dve
alebo viacero meraní pochádzajúcich z ľudského subjektu, pričom aspoň jedným meraním je
in vitro meranie hladiny markéru vo forme (i) rozpustného receptoru aktivátoru plazminogénu
urokinázy (suPAR), a/alebo (ii) D2D3 štiepnych produktov suPAR v jednej alebo viacerých
vzorkách odobraných uvedenému subjektu.

60. Počítač z aspektu 60, pričom uvedený počítač je použitý na výpočet rizika vzniku diabetů.

61. Počítač z aspektu 59, pričom uvedený počítač je použitý na výpočet rizika vzniku diabetů
a pričom vstupné zariadenie (a) ďalej prijíma merania hladín glukózy v krvi cicavčieho
subjektu.

62. Počítač z aspektu 59, pričom uvedený počítač je použitý na výpočet rizika vzniku
kardiovaskulárneho ochorenia.

63. Počítač z aspektu 59, pričom uvedený počítač je použitý na výpočet rizika vzniku
kardiovaskulárneho ochorenia a pričom vstupné zariadenie (a) ďalej prijíma merania krvného
tlaku, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu, celkového cholesterolu a/alebo triglyceridov.

64. Počítač z aspektu 59, pričom uvedený počítač je použitý na výpočet rizika vzniku
rakoviny (napr. rakoviny prsníka, rakoviny prostaty, leukémie alebo rakoviny pľúc).

65. Počítač z aspektu 59, pričom uvedený počítač je použitý na výpočet rizika vzniku
rakoviny (napr. rakoviny prsníka, rakoviny prostaty, leukémie alebo rakoviny pľúc) a pričom
uvedené vstupné zariadenie (a) ďalej prijíma dáta týkajúce sa fajčenia a veku.

66. Počítač z aspektu 59, pričom uvedený počítač je použitý na výpočet rizika úmrtnosti
cicavčieho subjektu do 1-10 rokov.

67. Počítač z aspektu 60, pričom uvedený počítač je použitý na výpočet rizika úmrtnosti
cicavčieho subjektu do 1-10 rokov a vstupné zariadenie (a) môže ďalej prijímať merania
koncentrácií mozgového natriuretického peptidu.

68. Počítačový spôsob stanovenia rizika vzniku ochorenia spojeného s metabolickým
syndrómom, ochorenia spojeného so zápalom nízkeho stupňa (napr. rakoviny) a/alebo alebo
rizika úmrtnosti cicavčieho subjektu obsahujúci:

(a) príjem pod počítačovou kontrolou in vitro merania hladiny markéru vo forme (i)
rozpustného receptoru aktivátoru plazminogénu urokinázy (suPAR), a/alebo (ii) D2D3
štiepnych produktov suPAR v jednej alebo viacerých vzorkách odobraných uvedenému
subjektu;
(b) analýzu pod počítačovou kontrolou uvedeného in vitro merania získaného v (a)
(c) výpočet pod počítačovou kontrolou hodnoty rizika vzniku ochorenia spojeného s
metabolickým syndrómom, ochorenia spojeného so zápalom nízkeho stupňa (napr.
rakoviny) a/alebo rizika úmrtnosti cicavčieho subjektu do 1 roku, 3 rokov, 5 rokov, 10
rokov alebo medzi 1-5 rokmi, 1-10 rokmi alebo 5-10 rokmi pomocou analyzovaných
meraní získaných v (b).

68. Spôsob zníženia rizika vzniku kardiovaskulárneho ochorenia, chronickej obštrukčnej
choroby pľúc,

ekzému, obezity, auto imunitného

ochorenia, rakoviny, metabolického

syndrómu alebo diabetů typu 2 u zdravého jedinca obsahujúci nasledujúce kroky:
(a) stanovenie hladiny suPAR u jedinca; a
(b) rozhodnutie o vhodnej liečbe pre pacienta aspoň čiastočne vo svetle uvedenej hladiny
suPAR.

69. Spôsob zníženia rizika vzniku kardiovaskulárneho ochorenia, chronickej obštrukčnej
choroby pľúc,

ekzému, obezity, autoimunitného ochorenia, rakoviny, metabolického

syndrómu alebo diabetů typu 2 u zdravého jedinca obsahujúci kroky na zníženie hladiny
suPAR v plazme jedincov.

70. Spôsob podľa aspektu 70, pričom hladina v plazme je znížená pod 6 ng/ml.

Nároky

1. Spôsob diagnostiky zápalu nízkeho stupňa u zdanlivo zdravého cicavčieho subjektu, ako
napríklad ľudského subjektu, obsahujúci:

(a) vykonanie in vitro merania hladiny markéru vo forme rozpustného receptoru aktivátoru
plazminogénu urokinázy (suPAR) a/alebo D2D3 štiepnych produktov suPAR, v jednej
alebo viacerých vzorkách obsahujúcich biologickú tekutinu odobranú uvedenému
subjektu, a
(b) použitie jednej alebo viacerých nameraných hodnôt získaných ako faktor pri diagnóze
zápalu nízkeho stupňa.

2. Spôsob predpovede rizika vzniku ochorenia spojeného so zápalom nízkeho stupňa u
cicavčieho subjektu, ako napríklad ľudského subjektu, obsahujúci:

(a) vykonanie in vitro merania hladiny markéru vo forme (i) rozpustného receptoru
aktivátoru plazminogénu urokinázy (suPAR), a/alebo (h) D2D3 štiepnych produktov
suPAR v jednej alebo viacerých vzorkách obsahujúcich biologickú tekutinu odobranú
uvedenému subjektu, a
(b) použitie nameranej hodnoty ako faktor pri predpovedi rizika vzniku ochorenia
spojeného so zápalom nízkeho stupňa.

3. Spôsob podľa nároku 1 alebo 2, pričom uvedenou biologickou tekutinou je krvné sérum,
krvná plazma alebo moč.

4. Spôsob podľa nároku 1 alebo 2, pričom viac než jedna z uvedených vzoriek obsahujúcich
biologickú tekutinu bola odobraná uvedenému subjektu viackrát než raz.

5. Spôsob podľa nároku 4, ďalej obsahujúci porovnanie hladiny markéru jedenkrát alebo
viackrát na hodnotenie účinnosti profylaktického priebehu účinku a/alebo liečby.

6. Spôsob podľa nároku 5, pričom uvedený profylaktický priebeh účinku obsahuje fyzické
cvičenie.

7. Spôsob podľa nároku 5 alebo 6, pričom zníženie hladiny uvedeného markéru aspoň o 10 %
a/alebo o 1 ng/ml značí účinnosť.

8. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom uvedeným in vitro
meraním je test ELISA.

9. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom uvedený spôsob ďalej
obsahuje vykonanie testu tolerancie glukózy alebo testovanie TNF-alfa, IL-6, počtu
leukocytov, hladín glukózy v plazme na lačno alebo glukózy v krvi na lačno, krvného tlaku,
cholesterolu, C-reaktívneho proteinu a/alebo triglyceridov.
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Obrázok 12
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100 ng/ml D2D3(88-277)

Relatívny IL-6 (3. test)
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