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Profesor Miroslav Engliš sa narodil 2.2.1935 
v Opave. Štúdium medicíny začal v Bratislave, 
dokončil ho v Prahe. Opavu po krátkom pô-
sobení opustil, odišiel do Prahy, kde nastúpil 
do Laboratória pre výskum krvitvorby a pečene 
na I. Internej klinike UK ako sekundárny lekár 
a  odborný asistent. Odborne vyrastal pod  do-
hľadom profesora Netouška, profesora Dienst-
biera a profesora Heřmanského. V roku 1961 
sa stal pracovníkom Katedry klinickej biochémie 
vtedajšieho ILFu pod vedením profesora Karla 
Maška, katedru viedol v rokoch 1988–2000. Od-
delenie klinickej biochémie Fakultnej Thomaye-
rovej nemocnice viedol v rokoch 1971–2000. Jeho 
odborné smerovanie výrazne ovplyvnili pobyty 
u profesora Astrupa v Kodani (1972) a  u  pro-
fesora Laurella v Malmὅ. 

Svoj záujem o plazmatické bielkoviny, hlavne 
však monoklonové gamapatie a proteínúriu, 
acido bázický metabolizmus a v posledných ro-
koch o  kardiomarkery pretavil profesor Engliš 
do  stoviek publikácií v domácich a zahranič-
ných časopisoch, do viac než 5 monografií 
a do 10 kapitol v monografiách, z toho 5 v za-
hraničí. Viedol stovky kurzov katedry, odbor-
ných stáží a okrem toho predniesol okolo dve 
sto ďalších prednášok doma a v zahraničí. Bol 
nositeľom viacerých prestížnych ocenení za od-
bornú činnosť – ceny Českej spoločnosti klinickej 
biochémie, Československej hematologickej spo-
ločnosti, ceny Jana Broda a ceny Českej spo-
ločnosti patologickej anatómie. Opakovane bol 
zvolený za člena výboru ČSKB, kde zakladal a 

predsedal imunochemickej sekcii. Bol jedným 
z organizátorov spolupráce medzi NVKC (Dutch 
Society for Clinical Chemistry) a ČSKB. Inici-
oval Dutch Lectures in Clinical Chemistry, patril 
medzi hlavných organizátorov Euromedlab 2001.

Problematiku plazmatických a močových 
proteínov ovládal profesor Engliš ako málokto. 
Pre interpretáciu acidobázickej situácie navrhol 
dodnes používaný „Englišov graf “ s akútnymi 
a  ustálenými diagnostickými oblasťami. Bol to 
jeden z prvých grafov na svete, publikovaný 
v  70tych rokoch minulého storočia, približne 
v rovnakej dobe, keď Siggaard-Andersen navrhol 
podobný interpretačný graf. V kardiálnej dia-
gnostike hneď od začiatku privítal s nadšením 
možnosť vyšetrovať troponíny a natriuretické 
peptidy. Rozpoznal klinický potenciál vysoko-
senzitívneho stanovenia troponínov, stal sa jeho 
propagátorom. Výsledkom jeho skúseností boli 
dve monografie, posledná vyšla v roku 2013.

Profesor Engliš bol mužom prenikavého in-
telektu, vzbudzoval rešpekt. Bol známy svojimi 
trefnými, sarkastickými poznámkami. Za sar-
kazmom sa však skrývalo veľké, láskavé srdce, 
ochotné pomáhať. Tešil sa zo svojich vnúčeniec, 
viedol ich k láske k prírode, k športu, boli to 
jeho „parťáci“. Vždy mal radosť, keď ich ráno 
prekvapil vlastnoručne upečenou bábovkou, ne-
chal im ju zavesenú vo vrecku na kľučke dverí. 
Ešte radšej však od nich počul, ako ju rýchlo 
spráskali. Okrem toho, že bol zručný v pečení 
koláčov, bol aj vynikajúci kuchár, vedel vykúzliť 
rôzne špeciality. Miloval hory, rád lyžoval. Roz-

Za profesorom Englišom 



prával mi o svojich cestách polnočným vlakom 
do Jeseníkov, v ten istý deň sa posledným vlakom 
vracal do Prahy. Mal blízky vzťah k Liptovu, 
chodil tam za priateľom z vysokej školy MUDr. 
Vladimírom Hriankom. Rád spomínal na štu-
dentské časy v Bratislave, hovoril mi o miestach, 
ktoré s obľubou navštevoval. Vďaka našim roz-
hovorom nebol pre mňa len strohým predná-

šateľom, rešpektovaným odborníkom a sarkas-
tickým pozorovateľom, ale aj milým, láskavým, 
pokorným, skromným a vtipným človekom.

Odišiel nielen odborník, ale odišiel aj človek. 
Ostane však žiť naďalej v srdciach tých, ktorí 
ho mali a aj majú radi. Mirku, ja sa k  nim 
počítam.



Narodil sa 6.6.1946 v Prahe. Ako päťročný 
sa so svojou mamou presťahoval do Bratislavy, 
kde absolvoval základnú školu a stredoškolské 
štúdium na Strednej priemyselnej škole che-
mickej. Keď v r. 1965 zmaturoval v odbore che-
mická technológia bolo jasné, že jeho kroky po-
vedú na vysokoškolské štúdiá na Chemicko-tech-
nologickú fakultu SVŠT (dnešná Fakulta che-
mickej a potravinárskej technológie STU) v Bra-
tislave. Tam v roku 1970 promoval v odbore 
analytická chémia. 

Chemicko-technologická fakulta SVŠT bola 
v slovenskom univerzitnom školstve vždy jedi-
nečnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskyto-
vala nielen kvalitné chemicko-inžinierske, ale 
aj prírodovedné vzdelanie. Štúdium na FCHPT 
STU významným spôsobom ovplyvnilo ďalšie 

napredovanie a dlhodobý vývoj Juraja Vol-
muta. Mladý a ambiciózny inžinier nastúpil 
hneď po  promócii na Katedru klinickej bi-
ochémie Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie le-
károv a farmaceutov (ILF), neskôr Inštitútu pre 
ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve 
v Bratislave (IPVZ), ako odborný asistent, ne-
skôr zástupca vedúceho katedry klinickej bio-
chémie a tajomník katedry. V rámci postgra-
duálneho vzdelávania prednášal a na špecia-
lizačných skúškach a atestáciách skúšal vyso-
koškolských pracovníkov – (bio)chemikov, le-
károv a zdravotníckych laborantov. Na IPVZ 
pracoval vyše 38 rokov. Do r. 1980 externe vy-
učoval aj na Katedre analytickej chémie CHTF 
SVŠT, kde viedol cvičenia analytických metód. 

V rámci vedeckovýskumnej činnosti sa 
Ing. Juraj Volmut, CSc. venoval hlavne chroma-
to grafickým metódam. Bol spoluriešiteľom a zod-
povedným riešiteľom viacerých rezortných ve-
deckovýskumných úloh ŠP RVT. Za dosiahnuté 
výsledky vo výskume dostal v r. 1987 Cenu mi-
nistra zdravotníctva.

V rámci prednáškovej a publikačnej čin-
nosti odprednášal a bol spoluautorom viac ako 
75 prednášok na odborných fórach doma a v za-
hraničí. Bol autorom a spoluautorom viac ako 
80  publikácií v odborných časopisoch a zbor-
níkoch, z  toho 9 bolo publikovaných v  zahra-
ničí. V r. 1989 dostal Cenu odbornej spoločnosti 
SLS za najlepšiu publikáciu roka. Bol spoluau-
torom monografie „Štandardná klinicko-bioche-
mická diagnostika“, ktorá bola v r. 1991 odme-

Odišiel Ing. Juraj Volmut, CSc.



nená Cenou prezídia Československej lekárskej 
spoločnosti JEP. 

Popri medicínskej a vedeckovýskumnej činnosti 
sa Ing. Juraj Volmut zameriaval aj na  prístro-
jovú techniku používanú v laboratóriách klinickej 
biochémie. Od r. 1984 bol členom Komisie ex-
pertov RVHP pre vývoj prístrojov pre klinicko-bi-
ochemickú diagnostiku. Významnou mierou sa 
podieľal na práci Prístrojovej komisie pri  Po-
radnom zbore hlavného odborníka MZ SR pre 
klinickú biochémiu, ktorej bol od  r. 1986 pred-
sedom. Bol zakladateľom a dlhoročným členom 
výboru Sekcie pre klinicko-biochemickú analy-
tiku a techniku Slovenskej spoločnosti klinickej 
biochémie (SSKB) V r. 1990 bol zvolený za člena 
Výboru Slovenskej spoločnosti klinickej bio-
chémie SLS a o rok neskôr sa stal členom re-
dakčnej rady časopisu Biochemia clinica Bohe-
moslovaca. Ako dlhoročný aktívny člen Sloven-
skej spoločnosti klinickej biochémie, ktorý požíval 
veľkú dôveru komunity klinických biochemikov, 
bol opakovane jednohlasne zvolený za predsedu 
volebnej komisie SSKB. V rámci tvorivých ak-
tivít na pracovisku vyriešil 8 ústavných tema-
tických úloh. Bol autorom 14-tich zlepšovacích 
návrhov a dvoch vynálezov, na ktoré bolo ude-
lené autorské osvedčenie.

V r. 1992 Ing. Juraj Volmut obhájil na Che-
micko-technologickej fakulte STU kandidátsku 
dizertačnú prácu „Využitie chromatografických 
metód pri analýze liečiv – Stanovenie hladín 
antiepileptík“ a získal vedeckú hodnosť kan-
didát chemických vied – CSc. 

V januári 1979 si zobral za manželku MUDr. 
Dagmar Prívarovú, ktorá doteraz pracuje ako fo-
niater-otorhinolaryngológ, odborný lekár pre po-
ruchy hlasu, reči a sluchu. V júni 1980 sa im 
narodil syn Radko a po 1,5 roku dcéra Zuzka. 
Na jeho veľkú radosť a spokojnosť obidve deti 

ukončili vysokoškolské štúdium, syn Fakultu ar-
chitektúry STU a dcéra Lekársku fakultu Kar-
lovej Univerzity v Prahe. S manželkou Dagmar 
prežili krásnych a harmonických 34 rokov spo-
ločného života. Popri práci všetok svoj voľný 
čas venoval manželke a svojim deťom, ktoré ne-
smierne ľúbil. Po odchode z  Katedry klinickej 
biochémie Slovenskej zdravotníckej univerzity 
v r. 2003 sa až do poslednej chvíle plne venoval 
podnikaniu v oblasti laboratórnej a biochemickej 
prístrojovej techniky, neskôr aj prístrojovej au-
diologickej techniky. 

Aj keď veľmi túžil prežiť jeseň života v kruhu 
svojej rodiny do jeho života zasiahla krutá cho-
roba. Od októbra 2012 sa liečil na ťažké ocho-
renie kostnej drene – mnohopočetný myelóm. 
Napriek viere a veľkej nádeji, že po onkologickej 
liečbe a transplantácii kostnej drene ochorenie 
prekoná, 11. augusta 2013 svoj boj o život pre-
hral a doma v kruhu svojich najbližších tíško 
skonal. 

Ing. Juraj Volmut, CSc. bol láskavý a tole-
rantný človek, chápavý priateľ, rešpektovaný ko-
lega, milujúci otec a skvelý manžel. Osobne sme 
sa dobre poznali, priatelili a v mnohom spolu-
pracovali. Juraj bol pracovitý a náročný pre-
dovšetkým na seba. Napriek tomu, že na  svoje 
okolie pôsobil na prvý pohľad vážne, v kruhu 
svojej rodiny, spolupracovníkov a kolegov bol 
veľmi vtipný a veselý človek. Pre tieto vlast-
nosti a pochopenie problémov iných si získal 
uznanie a rešpekt. Vo svojej povahe bol otvo-
rený, priamy, čestný, pedantný, spoľahlivý a vy-
rovnaný človek.

Česť jeho pamiatke!

 MUDr. Dagmar Volmutová
 Ing. Ján Balla 



Za prof. Ing. Jánom Mocákom, DrSc.
(1940–2012)

V marci 2012, krátko po 72. výročí narodenia, 
náhle odišiel dlhoročný pracovník Ústavu ana-
lytickej chémie Fakulty chemickej a potravinár-
skej technológie Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave (FCHPT STU) profesor Ján Mocák. 
Pripomíname si život a dielo človeka, s ktorým 
sme mali možnosť mnoho rokov spolupracovať. 

Profesor Ján Mocák bol svetovo uznávaným 
odborníkom najmä na elektroanalytickú a bio-
medicínsku chémiu a chemometriu. Na FCHPT 
STU pracoval na plný úväzok od skončenia 
štúdia (1963–2004) a pokračoval v práci na zní-
žený úväzok popri plnom zamestnaní na Fakulte 
prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda 
v  Trnave (FPV UCM), kde pôsobil vo funkcii 
vedúceho Katedry chémie a predsedu Akade-

mického senátu UCM. V  osobnosti prof. Jána 
Mocáka sme stratili kolegu v najplnšom zmysle 
slova, ktorý mal široké vedomosti v  celom od-
bore analytickej chémie a ktorý sa s nimi vždy 
ochotne podelil ako vysoko kultivovaný pred-
nášateľ a konzultant. Prof. Ján Mocák po vyše 
štyri desaťročia rozvíjal vedný odbor Analytická 
chémia nielen nápaditou a  pre prax užitočnou 
výskumnou činnosťou, ale tiež organizačnou 
prácou vo funkcii zástupcu vedúceho bývalej 
Katedry analytickej chémie SVŠT. Na  FCHPT 
STU získal know-how, vypracoval sa na špič-
kového odborníka v  oblasti analytickej che-
mometrie a  na početných odborných poduja-
tiach,  konferenciách a kongresoch obohacoval 
medzinárodnú vedeckú a pedagogickú komunitu.

Ján Mocák sa narodil 24. februára 1940 v Mi-
chalovciach. Po presťahovaní sa rodiny do Bra-
tislavy tu absolvoval základnú aj gymnaziálnu 
školskú dochádzku. V rokoch 1957–1962 štu-
doval na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT, 
odbor Analytická chémia. O  rok neskôr získal 
aj absolutórium na Konzervatóriu v Prahe, kde 
absolvoval štúdium gitarovej hry (1963), ktorú 
neskôr vyučoval na Konzervatóriu v Bratislave. 
V  rokoch 1973 až 1976 absolvoval postgradu-
álny kurz štatistiky a numerickej matematiky. 
Na FCHPT pôsobil prof. Mocák vo všetkých for-
mách výučby v základnom, inžinierskom a tiež 
postgraduálnom štúdiu Analytickej chémie, kde 
vychoval desiatky inžinierov a  školil 19 dok-
torandov. Postupne získal vedeckopedagogické 
hodnosti CSc. (1973), docent (1981), DrSc. 



(1987) a  profesor (1989). Vo vedeckovýskumnej 
práci sa orientoval spočiatku na elektroanalytickú 
chémiu a spektroelektrochémiu, kde postupne 
aplikoval chemometrické prístupy. Tieto mu na-
koniec učarovali do tej miery, že sa stal spolu-
zakladateľom chemometrie v  bývalom Českoslo-
vensku a vytvoril originálnu školu chemometrie 
a biometrie prakticky zameranú na komplexné 
hodnotenie analytických chemických meraní po-
skytujúce závery najmä pre oblasť klinickej a po-
travinárskej analýzy.

Profesor Ján Mocák absolvoval dlhodobý štu-
dijný pobyt na Ohio State University, Columbus, 
OH; USA (1990), bol hosťujúcim profesorom na 
Universita di Pavia, Taliansko (1992–1994), vý-
skumníkom a prednášateľom na LaTrobe Univer-
sity, Melbourne (1990–1992). Neskôr absolvoval 
početné prednáškové pobyty najmä na univerzi-
tách v  Taliansku (Pisa, Sassari, Pavia, Bologna, 
Parma) a v Dánsku (Aarhus). Dlhodobo viedol 
medzinárodné projekty s univerzitami v Graci, 
Krakove a Ľubľane. Bol úspešným zodpovedným 
riešiteľom a  riešiteľom domácich vedeckých pro-
jektov a členom Komisie pre chemické vedy, che-
mické inžinierstvo a biotechnológie Vedeckej gran-
tovej agentúry VEGA. Je autorom alebo spolu-
autorom 6 odborných knižných publikácií, jednej 
vysokoškolskej učebnice a 15 skrípt. Výsledky 
výskumnej práce publikoval formou 105  pub-
likácií v  karentovaných časopisoch a 60  publi-
kácií v  ostatných periodikách, 170 prác vo  ve-
deckých zborníkoch a  2 autorských osvedčení 
s  citačným indexom nad 670 ohlasov. Za dlho-
ročnú pedagogicko-výchovnú a vedeckovýskumnú 
prácu bol prof. Mocák vyznamenaný Weberovou 
cenou za farmáciu, Zlatou medailou UCM v Tr-
nave, Striebornou medailou STU v  Bratislave 
a Medailou Slovenskej chemickej spoločnosti. Bol 
Čestným členom Slovenskej spoločnosti klinickej 
biochémie, Slovenskej farmaceutickej spoločnosti 
a stálym členom Vedeckého výboru európskej sú-
ťaže Young Investigator’s Seminar on AnalyticaI 

Chemistry. Početnými prednáškami dlhodobo roz-
víjal edukačné aktivity na konferencii Labkva-
lita, ktorú organizuje SSKB. Svojimi fundovanými 
publikáciami sa autorsky významnou mierou po-
dieľal na tvorbe časopisu Laboratórna diagnos-
tika, ktorý pomáhal budovať, rozvíjať a  zdvíhať 
jeho odbornú a  technickú úroveň aj vo funkcii 
technického redaktora. Vždy vedel tvorivo pri-
spieť k  atmosfére a  úspechu každej akcie a  za-
nechal po sebe trvalú stopu. 

Odišiel kolega a priateľ so silným ľudským cí-
tením, ktorý každého ochotne vypočul a pomohol 
v odborných a aj v osobných situáciách. Bol člo-
vekom s obrovskou chuťou žiť a  užiť všetko čo 
život môže poskytnúť, ale súčasne s mimoriadnou 
pracovitosťou, dôslednosťou, svedomitosťou a hú-
ževnatosťou sa o úspech v živote usilovať. Prácu 
mal rád nadovšetko, často bez odpočinku. Rozumel 
svojej profesii ako málokto a pomáhal všetkým. 
Miloval rodinnú atmosféru, umenie, hory a šport, 
ktoré mu v tom pomáhali. Všetkým nám bude 
chýbať, nielen ako naslovovzatý odborník, ale aj 
ako vzácny priateľ. Nadišiel čas jeho večného od-
počinku. Bude nám chýbať rovnako v  laborató-
riách ako aj na odbornom poli.

Milý pán profesor, nezabúdame, s  vďakou 
a  úctou na Teba spomíname a  ďakujeme.

Ján Labuda
Dušan Bustin
Miroslav Rievaj
Pavol Tarapčík
Ján Balla
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Point-of-care testovanie (POCT) je v  po-
slednom čase čoraz obľúbenejší spôsob labo-
ratórnych vyšetrení vykonávaných v blízkosti 
alebo na mieste ošetrenia pacienta. Výrazne 
sa zdokonalila prístrojová technika a vyvinuli 
sa nové technológie. Počet a spektrum vyrá-
baných jednoúčelových prenosných laboratór-
nych prístrojov neustále rastie. POCT prístroje 
umožňujú výkon laboratórnych testov bez ča-
sových a priestorových obmedzení na lôžko-
vých oddeleniach nemocníc, jednotkách inten-
zívnej starostlivosti, operačných sálach, zdra-
votných strediskách, ambulanciách pediatrov, 
špecialistov a všeobecných lekárov, v rýchlej 
záchrannej službe a inde. Poskytujú rýchle 
výsledky a preto majú potenciál zlepšiť zdra-
votnú starostlivosť skorým určením diagnózy, 
včasným začatím liečby alebo okamžitým moni-
torovaním vitálnych funkcií. Odpadá transport 
vzorky do laboratória, krátky čas analýzy op-
timalizuje úvodné vyšetrenie pacienta. Analy-
zuje sa plná krv a na meranie postačuje menšie 
množstvo. Redukuje sa počet preanalytických 
chýb, znehodnotenie vzorky počas transportu, 
nesprávne odbery a zámena vzoriek. Hlavné 
výhody predstavuje rýchla reakcia na zmenu 
zdravotného stavu a rýchlejšie začatie liečby. 

Je však rýchlejší výsledok aj kvalitným vý-
sledkom? Nekvalitný výsledok nielenže ne-
pomôže, ale môže viesť k chybnej interpre-

kOntrOla kvalItY v klInIckOm labOratÓrIU 
a pOct

baLLa J.
Prešov

tácii a  dokonca pacientovi uškodiť. Analy-
tický výkon, jednoduchosť obsluhy a užíva-
teľská prívetivosť POCT neznamená automa-
ticky pravdivý a presný výsledok a jeho zhodu 
s konvenčným laboratórnym testom s vyho-
vujúcou analytickou kvalitou. K nevýhodám 
POCT patrí absencia laboratórnej kvalifikácie 
a  nedostatok zručnosti obsluhy a často aj ne-
dostatočná údržba prístrojov. S POCT prí-
strojmi pracuje prevažne personál, ktorý nie 
je primárne vzdelaný a kvalifikovaný pre la-
boratórnu prácu. Keďže výsledky namerané 
POCT prístrojmi sa používajú k závažným me-
dicínskym rozhodnutiam, sú požiadavky kla-
dené na ich kvalitu rovnaké, ako u laboratór-
nych testov. Obavy o  kvalitu POCT vyšetrení 
vyústili v mnohých krajinách po celom svete 
v hierarchiu predpisov, ktoré definujú vzťahy 
medzi laboratóriom a POCT a obsahujú mini-
málne analytické požiadavky na zabezpečenie 
porovnateľnosti výsledkov POCT s klinickými 
laboratóriami. Bol zavedený štatút „spolupra-
cujúceho laboratória“, ktoré dohliada na kva-
litu POCT. Vyžaduje sa kvalifikované vzde-
lávanie a tréning osôb, ktoré POCT prístroje 
obsluhujú. Organizujú sa edukačné kurzy pre 
užívateľov POCT a ustanovuje sa akreditácia 
pracovísk. 

Kontrola kvality v klinických laboratóriách 
rešpektuje pravidlá, ktoré sú v mnohom po-
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dobné požiadavkám priemyselnej kvality. Po-
krýva každý aspekt skúšobného procesu, ktorý 
má vplyv na dosiahnutie dobrého laboratór-
neho výkonu. Na sledovanie stability merania 
a zaistenie porovnateľnosti výsledkov v čase má 
každé klinické laboratórium zavedený vlastný 
systém internej kontroly kvality. V rámci zave-
deného systému manažérstva kvality majú akre-
ditované klinické laboratóriá definovanú poli-
tiku kvality, formulované postupy na prevenciu 
a detekciu chýb, na odstraňovanie a elimináciu 
príčin ich výskytu. Klinické laboratóriá musia 
viesť záznamy o  výsledkoch internej kontroly 
kvality, o zistených nedostatkoch a ich odstrá-
není. Na hodnotenie porovnateľnosti labora-
tórnych výsledkov slúži externé hodnotenie 
kvality, ktoré porovnáva výsledky dosiahnuté 
analýzou identických vzoriek v rôznych labo-
ratóriách získaných na  rôznych miestach sú-
časne. Externé hodnotenie kvality organizuje 
na tento účel akreditovaná organizácia za vo-
pred definovaných podmienok. Akreditované 
klinické laboratórium musí preukázať nielen 
doklad o účasti v programe EHK – Osvedčenie 
o účasti za predchádzajúce obdobie (spravidla 
jeden kalendárny rok), ale aj dokumenty o vý-
sledkoch hodnotenia úspešnosti v programoch 
externého hodnotenia kvality a dokumenty 

o minimálnej frekvencii a minimálnom počte 
skúšok EHK.

POCT sú finančne náročnejšie ako kon-
venčné laboratórne vyšetrenia a aj preto si ich 
kvalita zaslúži väčšiu ako len minimálnu po-
zornosť. Z pohľadu kontroly a zabezpečenia 
kvality sa prevádzka POCT diametrálne nelíši 
od klasických zdravotníckych laboratórií. Je 
nepochopiteľné, že mnohé POCT v SR sa ne-
zúčastňujú externého hodnotenia kvality a in-
ternú kontrolu vykonávajú iba sporadicky, ne-
odborne a nesystematicky. Porovnávací proces 
výsledkov POCT s laboratórnymi výsledkami 
je založený na silne individualizovanom prí-
stupe. Výnimku tvoria iba POCT umiestnené 
v nemocniciach, ktoré disponujú vlastným la-
boratórnym komplementom. Absolútna väčšina 
zdravotníckych laboratórií v SR, ktoré fungujú 
na privátnej báze, nevykonáva žiadnu super-
víziu POCT v spádovej oblasti a považuje ich 
skôr za neželanú konkurenciu ako za partnera. 
Prekvapuje nezáujem regulátora, zdravotných 
poisťovní a nečinnosť UDZS. POCT môže zá-
sadne zmeniť kvalitu zdravotnej starostlivosti 
poskytovanej na mieste ošetrenia pacienta iba 
v prípade, keď užívatelia POCT a laboratórni 
pracovníci budú trvalo spolupracovať na do-
siahnutí a  udržaní vysokej kvality.
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ÚvOD

V preventívnej medicíne sa na posúdenie 
rizika aterosklerózy používajú 40. rokov staré 
guideliny a stále sa meria cholesterol, HDL, 
LDL, triacylglyceroly… a to je všetko. Toto však 
nestačí a musíme zmeniť nazeranie na  vznik 
aterosklerózy. Súčasný pohľad na aterosklerózu 
sa posunul od lokálneho ochorenia so symptó-
mami spôsobenými závažnou stenózou k  sys-
témovému ochoreniu charakterizovanému zá-
palom v pláte s potenciálom k prasknutiu 
a  k  trombóze, ktorý premieňa substenotickú 
aterosklerotickú léziu na plne okluzívnu léziu. 
Koronárna ateroskleróza je prítomná takmer 
u všetkých dospelých stredného veku. Tieto ná-
lezy reprezentujú skoré štádia dlhodobého pro-
cesu maturácie plátu, trvajúce aj niekoľko de-
saťročí, ktoré kulminujú do zápalu plátu, sten-
čenia fibrózneho krytu a nakoniec v  ruptúru 
nestabilného plátu a  k  trombóze, ktorá spô-
sobuje väčšinu kardiovaskulárnych prípadov. 
Vieme, že hladiny LDL sa prekrývajú u  zdra-
vých aj u pacientov s CAD. Vieme stanoviť 
vysoko aterogénne subfrakcie LDL, vieme sta-
noviť ApoA1, ApoB100, ale stále nedokážeme 
vysvetliť množstvo kardiovaskulárnych úmrtí 
pacientov. Meriame dôležité markery zápalu 
hsCRP, SAA a prozápalové markery IL-6, IL-1, 
TNF-α. Dôležité bolo zistenie, že pokiaľ plát 

význam a mOžnOstI 
vYšetrenIa dYsfUnkcIe endOtelU a zápalU 

v aterOgénnOm pláte

bLažíčeK P., baRtKo d.†
Laboratórium špeciálnych metód alpha medical

bratislava

nepresiahne 75 % prierezu artérie a je pevne 
prilepený na stenu nehrozí až také nebezpečie. 
Ak však v pláte vznikne zápal a stane sa vul-
nerabilný je vysoké riziko, že z tohto plátu sa 
lipidy „vylejú“ do artérie a tento trombus je 
potom nebezpečný. Tento zápal v pláte vieme 
merať. Existuje metóda na stanovenie „zápalu“ 
v pláte a vieme to zmerať pomocou stanovenia 
Lp-PLA2 (lipoprotein fosfolipázy asociovanej 
A2). Zvýšené koncentrácie (alebo aktivity) Lp-
PLA2 súvisia so zvýšeným kardiovaskulárnym 
rizikom. Výskum aterosklerózy je zameraný pre-
dovšetkým na identifikáciu nových rizikových 
faktorov a markerov skorej predklinickej ate-
rosklerózy. Identifikácia choroby jeho skorá – 
asymptomatická fáza – je veľmi dôležitá z prog-
nostického a preventívneho aspektu. Detekcia 
predklinickej – aterosklerózy je nanajvýš dô-
ležitá, pre identifikáciu osôb, u ktorých ate-
rosklerotický proces je už prítomný, a  pred-
stavuje vysoké riziko nielen pre kardiovasku-
lárne príhody a zvýšené hladiny t-PA a PAI-1 
sú spájané so subklinickou karotídovou atero-
sklerózou, meranou ako zvýšenie intima-me-
dia-thiknes (IMT). Dôležitú úlohu tu hrá oxi-
dovaný LDL, ktorý stimuluje syntézu endote-
línu-1, a práve poranenie vaskulárnych endote-
lových buniek pravdepodobne toto spúšťa. Hla-
diny cirkulujúceho endotelínu v plazme môžu 
predstavovať marker endote liálnej dysfunkcie. 
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Cirkulujúce markery aterosklerózy sa vzťahujú 
na zvýšené cievne riziko. Molekuly bunkovej 
adhézie môžu slúžiť aj ako potenciálne mar-
kery účinnosti hypolipidemickej liečby. Stano-
venie ukazovateľov predklinickej aterosklerózy 
môže byť užitočné pri  detekcii jedincov s vy-
sokým rizikom, ktorí potrebujú agresívnejšiu 
liečbu.Lp-PLA2 je cievne špecifický zápalový 
enzým, ktorý hraje významnú úlohu pri for-
movaní nestabilných plakov a Lp-PLA2 možno 
hodnotiť ako nový a perspektívny biomarker 
s pridanou hodnotou nad konvenčné rizikové 
faktory. V práci (B a r t k o, B l a ž í č e k  a spol., 
2012) vyšetrovali sme 4 skupiny pacientov  
(C-controls (n = 102), CAD-Coronary Artery 
Disease (n = 135), iCI-Ischemic Cerebral Stroke 
(n = 202), AH-Arterial Hypertension (127).

výSLEDKY

Preukázali sme signifikantnú asociáciu 
medzi hladinou Lp-PLA2 iCI a CAD. iCI, AH 
a CAD mali signifikantne zvýšenú hladinu Lp-
PLA2 v porovnaní s kontrolnou skupinou. Pa-
cienti v skupinách iCI, AH a CAD mali signi-
fikantne zvýšené aj parametre arteriálnej pruž-
nosti (Alx, PWV) a IMT v porovnaní s kon-
trolnou skupinou. 

ZÁvER

Výsledky dokazujú, že zmeny v týchto pa-
rametroch začínajú včasne v štádiu arteriálnej 
hypertenzie a ďalej sa rozvíjajú v priebehu jej 
komplikácií (iCI a CAD). Stanovenie zápalo-
vých markerov, markerov endoteliálnej dys-
funkcie, Lp-PLA2 môžu v súlade s  klinickým 
hodnotením a ďalším hodnotením rizík pa-
cienta (Alx, PWV) a IMT), pomáhať v predikcii 
rizika CAD a iCI spojených s  aterosklerózou.
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ÚvOD

Neuroendokrinné tumory gastro-entero-
pankreatického traktu (NEPET) sa prejavujú 
svojou rôznorodosťou a rozmanitosťou kli-
nického prejavu. Rôznorodá klinická mani-
festácia závisí od funkčnosti nádoru, čiže zá-
visí od  schopnosti produkovať a do okolia 
uvoľňovať biologicky aktívne látky. Poznáme 
takmer 100  peptidov, ktoré môžu byť pro-
dukované týmito nádormi a môžu účinkovať 
ako klasické hormóny prostredníctvom krv-
ného obehu, avšak môžu mať aj účinok para-
krinný, autokrinný a neurokrinný. Podľa pro-
dukcie konkrétneho amínu (peptidu) ich na-
zývame aj gastrinómy, inzulinómy, VIPómy, 
somatostatinómy, glukagonómy…

NEPET bývajú hormonálne funkčné, ale aj 
nefunkčné, vo viac ako 60 % sú malígne. Naj-
častejšie sú gastrinómy (64 %, z toho 40 % ma-
lígne), inzulinómy (24 %), z nich štvrtina malíg-
nych. Medzi zriedkavejšie tumory patrí gluka-
gonóm (3 %), VIPómy a karcinoidy (2/100 000 
obyvateľov)), somatostatinóm a  hormonálne 
prevažne nefunkčné tumory nadobličky (25 %), 
lipómy (30 %). NEPET tumory sa vyskytujú 
u 40–80 % pacientov so syndrómom MEN-1. 

MOžNOSTI bIOchEMIcKEJ
DIagNOSTIKY 

Na diagnostiku karcinoidu sa používa sta-
novenie 5-HIOK v moči (pred meraním se-
rotonín sa uprednosťuje meranie jeho koneč-
ného metabolitu v moči 5-HIOK). Gastrinóm 
– sleduje sa bazálna alebo aj stimulovaná hla-
dina sérového gastrínu a sekrécia HCl v ža-
lúdku. Nie je jednoznačný názor na skrínin-
gový program čo sa týka druhu a kvantity 
hormónov a pri NEPET sa stanovuje hladina 
glukózy nalačno, inzulín, proinzulín, inzulín 
like faktor, glukagón, pankreatické polypep-
tidy (PP), somatostatín a rozličné hormóny 
podľa suponovaného hormónu, alebo jeho me-
tabolitu. V ostatných dvoch dekádach sa zis-
tili štyri peptidické hormóny v bunkách pan-
kreatických ostrovčekov v alfa-bunkách – glu-
kagón, v beta-bunkách – inzulín, v delta-bun-
kách – somatostatín (Somatotrophin Release 
Inhibition Factor-SRIF), v F-bunkách – pan-
kreatický polypeptid (PP). Všetky štyri hor-
móny intereagujú a modulujú sekréciu ostat-
ných pankreatických hormónov parakrinným 
mechanizmom. Imunohistochemické techniky 
umožnili funkčnú diagnostiku NEPET a od-

neUrOendOkrInné nádOrY 
gastrOIntestInálnehO traktU z pOhľadU 

klInIckéhO bIOchemIka

bLažíčeK P.1, PacaK K.2

1Laboratórium špeciálnych metód, alpha medical, bratislava
2NIh, bethesda, uSa
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halili bunky tvoriace štyri pankreatické hor-
móny, ako špecifické markery pre gastrinóm 
a VIP-óm a okrem nich generálne markery 
endokrinných buniek – chromogranin A, sy-
naptofyzín, NSE a Leu7.

ZÁvER

Diagnostika pankreatiko-duodenálnych tu-
morov je zložitá a takmer vždy sa vyšetrovacie 
metódy kombinujú. Biochemické možnosti sta-

novenia rôznych hormónov sú užitočné nielen 
pri diagnostike, ale aj pri monitorovaní liečby. 
Dôležité je sledovať aj iné markery, ktoré ne-
boli predtým zvýšené, lebo relaps alebo me-
tastázy môžu produkovať aj iné peptidy. Mu-
tácie génu neodhaľujú druhy chorobných pre-
javov v genotype. Cieľom skríningu je iden-
tifikovať gén a včasná diagnostika je snaha 
o  prevenciu endokrinného ochorenia, predísť 
malígnemu zvrhnutiu, dispenzarizovať, alebo 
liečiť nosičov.
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Výučba biochémie, patobiochémie a klinickej 
biochémie predstavuje integrálnu a veľmi dô-
ležitú súčasť študijných programov všeobec-
ného lekárstva v jazyku slovenskom, v jazyku 
anglickom, ako aj študijného programu zubné 
lekárstvo. Predmet biochémia sa tiež vyučuje 
v rámci nelekárskych študijných programov, a to 
v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a verejnom 
zdravotníctve. Výučba biochémie v  programe 
všeobecné lekárstvo začína v  prvom ročníku 
predmetom lekárska chémia v rozsahu 1,5 ho-
diny prednášok a 1  hodina cvičení týždenne 
v zimnom, ako aj letnom semestri. Obsahom 
výučby v zimnom semestri je nadstavba an-
organickej a organickej chémie na  vedomosti 
zo strednej školy a obsahom výučby v letnom 
semestri je statická biochémia a molekulárna 
biológia. Predmet je ukončený skúškou po 
letnom semestri. V druhom ročníku prebieha 
výučba lekárskej biochémie v zimnom semestri 
v rozsahu 2 hodiny prednášok a 3 hodiny cvi-
čení týždenne. V letnom semestri je rozsah vý-
učby 4 hodiny prednášok a 4 hodiny cvičení 
týždenne. Obsahom výučby v zimnom semestri 
sú jednotlivé metabolické dráhy a obsahom vý-
učby v letnom semestri je funkčná biochémia. 
Výučba patobio chémie a klinickej biochémie 

a laboratórnej je realizovaná v štvrtom roč-
níku štúdia formou povinne voliteľných pred-
metov. Rozsah výučby je jedna hodina pred-
nášky a jedna hodina cvičenia týždenne. Spôsob 
ukončenia je udelenie príslušného počtu kre-
ditov s klasifikáciou podľa priebežného hod-
notenia. V  nelekárskych študijných odboroch 
sa základy biochémie vyučujú v rámci združe-
ného predmetu spoločne s biofyzikou a rádio-
lógiou. Výučba je realizovaná v prvom ročníku 
štúdia v rozsahu 2 hodiny prednášok a  1  ho-
dina cvičenia v zimnom semestri a 1 hodina 
prednášok a  1  hodina cvičenia v letnom se-
mestri. Výučba je ukončená skúškou. Na Jes-
seniovej lekárskej fakulte UK v roku 2012 bol 
otvorený študijný program zubné lekárstvo. 
Výučba sa uskutočňuje v prvom ročníku pod 
názvom predmetu Lekárska chémia pre zubné 
lekárstvo v  zimnom semestri v rozsahu 2  ho-
diny prednášok a 3 hodiny cvičení. Predmet je 
ukončený skúškou. Výučba pokračuje v druhom 
ročníku štúdia pod názvom predmetu Lekárska 
biochémia pre zubné lekárstvo v zimnom aj 
v letnom semestri v rovnakom rozsahu 2  ho-
diny prednášok a 3 hodiny cvičení. Predmet 
je ukončený skúškou. Pre posúdenie celkového 
rozsahu a počtu hodín výučby biochémie, pa-

výUčba bIOchémIe, patObIOchémIe, 
klInIckej bIOchémIe a labOratÓrnej medIcÍnY 
na jessenIOvej lekárskej fakUlte UnIverzItY 

kOmenskéhO v martIne

dobRota d. 
ústav lekárskej biochémie JLF uK a 

ústav klinickej biochémie uNM
Martin
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tobiochémie a klinickej biochémie je potrebné 
uviesť, že dĺžka zimného aj letného semestra 
je 15 týždňov. Z toho 14  týždňov je priama 
kontaktná výučba (prednášky, cvičenia a semi-
náre) a jeden týždeň je venovaný náhradným 
cvičeniam. V rámci 3. stupňa vysokoškolského 
vzdelávania naša fakulta má akreditovaný štu-
dijný odbor 7. 1. 28. lekárska, klinická a far-

maceutická biochémia. Štúdiu tohto odboru 
v  dennej forme trvá 4 roky a externej forme 
5  rokov. V júli 2013 bol na Jesseniovej lekár-
skej fakulte UK tiež akreditovaný špeciali-
začný študijný program v zdravotníckom po-
volaní lekár v špecializačnom odbore klinická 
biochémia. 
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Pandemický charakter diabetu vyžaduje od-
povídající nástroje laboratorních a také decen-
tralizovaných vyšetření(POCT). K diagnostice 
diabetu jsou k dispozici dvě vyšetření. Starším 
z nich je stanovení glukózy v plasmě, novějším 
měření HbA1c (glykovaný hemoglobin). U obou 
stanovení jsou dobře definované a obecně ak-
ceptované hodnoty analytických indikátorů kva-
lity. Obě stanovení jsou standardizovaná v ce-
losvětovém rozsahu, mají k dispozici referenční 
metodu a certifikovaný referenční materiál. 
Základem klinických hodnocení jsou rovněž 
široce akceptované rozhodovací diagnostické 
limity. Obě vyšetření jsou podrobně popsána 
v mezinárodních a národních doporučeních. 
HbA1c je dokonce přijat konsenzuálně nejen 
laboratorními, ale i diabetologickými experty 
a institucemi. Na otázku, zda je vhodné prefe-
rovat plasmatickou glukózu nebo HbA1c není 
jednoznačná odpověď. Nevýhodou glukózy je 
vysoká intraindivi duální biologická variabi-
lita, nevýhodou HbA1c je vysoká interindi-
viduální variabilita, pocházející z  různé doby 

života erytrocytů u různých jedinců. Málo ře-
šeným problémem u glukózy v plasmě je sní-
žená stabilita vzorku po odběru vlivem in vitro 
glykolýzy ve vzorcích, problematickým u sta-
novení HbA1c zůstává existence dvou jed-
notek měření. Celé spektrum problémů před-
stavuje sledování stavu diabetiků glukometry. 
Zde byly nově zpřísněny požadavky na  hod-
noty indikátorů kvality. Vcelku lze pozorovat 
významný pokrok v analytické technologii 
a  kvalitě glukometrů. To je nezbytné jak pro 
samosledování diabetiků, tak i  pro správnou 
kalibraci senzorů, sledujících koncentraci glu-
kózy kontinuálně. Zatímco externí hodnocení 
kvality měření glukózy a HbA1c v laboratořích 
je v  zásadě velmi dobře organizované a  efek-
tivní, u glukometrů ve zcela nedostačující. Pro-
blém spočívá jednak v nedostatku vhodného 
kontrolního materiálu, jednak v absenci koo-
perace mezi laboratorní medicínou a diabeto-
logií, zejména pak praktickými lékaři. Tento 
problém považuji za v  současnosti nejkritič-
tější ze všech existujících.

labOratOrnÍ dIagnOstIka 
a sledOvánÍ dIabetU

FRIedecKý b.
hradec Králové
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Hmotnostní spektrometrie v poslední de-
kádě zaznamenala výrazný posun v rychlosti, 
citlivosti, robustnosti či objevů nových techno-
logií. Díky tomuto se stává hmotnostní spek-
trometrie rutinním nástrojem v diagnostic-
kých laboratořích. V příspěvku jsou prezen-
továny separační metody ve spojení s hmot-
nostní spektrometrii pro oblasti terapeutického 
monitorování léků a analýzu diagnosticky vý-
znamných markerů onemocnění. Jsou zmíněny 
trendy posledních let v chromatografii a  vy-

soko-rozlišujících hmotnostních spektromet-
rech, čímž se cena a rychlost stává konkurence 
schopnou imunochemickým metodám. Další 
oblastí je přímá analýza vzorků bez separač-
ního kroku za pomocí ionizace elektrosprejem 
nebo ambientními technikami za účelem scre-
eningu. Práce je podpořena granty IGA MZCR 
NT12218. Institucionální část projektu (ústav 
molekulární a translační medicíny) byl pod-
pořen Operačním programem výzkumu a vývoje 
pro inovace (projekt CZ.1.05/2.1.00/01.0030).

mOdernÍ separačnÍ metOdY 
ve spOjenÍ s pOkrOčIlýmI technIkamI hmOtnOstnÍ 

spektrOmetrIe v klInIcké labOratOřI

FRIedecKý d., adaM t.
Laboratoř dědičných metabolických poruch, oddělení klinické biochemie

Fakultní nemocnice olomouc
Laboratoř metabolomiky, ústav molekulární a translační medicíny

univerzita Palackého v olomouci
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Vývoj diagnostiky NET na našej klinike 
môžeme rozdeliť na 3 obdobia, ktoré súviseli 
so zavedením dg. metód, ktoré sa v tom čase 
nerealizovali nikde v bývalej ČSFR. 

V prvom období, od začiatku 80. do za-
čiatku 90. rokov to bola éra funkčných dg. 
testov. V tom období sme diagnostikovali hlavne 
gastrinómy, nakoľko sme boli centrom pre Dg 
a  Th rezist. PV. Základom Dg. boli sekrečné 
žalúdkové testy BAO, MAO, vyšetrenie hladiny 
sérového gastrínu (BSG), proteínový a sekretí-
nový test, ktorý sa považoval za diagnostický. 
V prípade úspešnej lokalizácie NETu bol indi-
kovaný cielený operačný výkon (vtedajšie USG 
a CT mali len 20–30 % senzitivitu), v prípade 
nelokalizovaného nádoru aj totálna gastrek-
tómia (PPI ešte neboli k dispozícii). 

Druhé obdobie (zač. 90. rokov až rok 2000) 
sa začalo zavedením selektívneho intraarteri-
álneho sekretínového testu. (V tom čase naj-
presnejší lokalizačný dg. test). Bol to bol test 
technicky veľmi náročný aj nákladný (2 ka-
tetrizácie arteriálneho aj venózneho systému 
a  početné odbery krvi z ústí hepatálnych vén 
na určenie hladín GI hormónov). Ku koncu 
tohto obdobia sme zaviedli scintigrafiu so-
matostatínových receptorov (Octreoscan). Fi-
nančne tiež náročný dg. test, ale podstatne 

menej zaťažujúci pacienta. V tomto období už 
bola možnosť liečiť funkčné nádory pomocou 
SSA a  blokovať sekréciu HCl pomocou PPI.

Tretie obdobie, od r. 2000 je spojené s mož-
nosťou E-US vyš., ktoré zvýšilo senzitivitu lo-
kalizačnej dg. NETov pankreasu z pôvodných 
20–40 % až na súčasných 90 %. Taktiež sa roz-
šírilo spektrum novo-dg. NET, vďaka zave-
deniu stanovovania CgA, ktorý je najlepší ne-
špecifický marker pre všetky typy NETov, do-
konca aj pre  tzv. „nefunkčné“. Napriek tomu, 
že v  celej strednej Európe meškáme so  zave-
dením PET vyšetrení pomocou prekurzorov 
dopamínu a serotonínu, patríme v čase po-
trebnom na  správnu Dg (okolo 5 r.) ako aj 
v priem. prežívaní (vyše 10 rokov), k najúspeš-
nejším v civilizovanom svete. Je to veľmi dô-
ležité, pretože incidencia a hlavne prevalencia 
NET neustále narastá. V súčasnosti sú NETy 
už 2. najčastejším malígnym ochorením trá-
viaceho traktu. Nasledujú hneď po kolorek-
tálnom karcinóme. Majú vyššiu prevalenciu 
ako ca pankreasu, žalúdka a pažeráka spolu. 
Nádeje na zlepšenia dg. karcinoidov žalúdka 
(ktoré pribúdajú asi najrýchlejšie), vkladáme 
do novej metódy, konfokálnej endoskopickej 
mikroskopie. 

dIagnOstIka a lIečba net 
z pOhľadU gastrOenterOlÓga

hyRdeL R.
Interná klinika Gastroenterologická JLF uK a uN MaRtIN

centrum pre RPV a Net GItu
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Čo môže urobiť gastroenterológ aby urýchlil 
Dg NET a ako môže pomôcť klinický bio-
chemik?

1. Poznať klinické prejavy NETov
2. Dať vyšetriť CgA, ktorý by sa mal vyšet-

rovať vo všetkých Univerzitných a fakultných 
nemocniciach

3. Vyšetriť BAO: možnosť predpokladať 
alebo vylúčiť gastrinóm, VIPóm, Karcinoid 
žalúdka I a II typu

4. Vyšetriť odpad 5HIOK v moči za 24 h: 
dg. karcinoidov s nadprodukciou serotonínu

5. Vedieť, kde pacienta poslať na dg. do špe-
cializovaného centra (hormóny GIT, octreo-
scan, E US).

6. Pacienta s NET poslať na operáciu na pra-
covisko s bohatými skúsenosťami.
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ÚvOD

Galectin-3 je imunomodulátor produko-
vaný makrofágy, endotelem a dalšími tkáněmi, 
který se zúčastňuje progresivní fibrózy myo-
kardu (a  dalších orgánů) a srdeční remode-
lace. Galectin-3 je secernován aktivovanými 
makrofágy do extracelulárního prostoru, dů-
sledkem je aktivace fibroblastů produkujících 
extracelulární matrix (ECM) s produkcí ko-
lagenu 1A1, ovlivnění, metaloproteáz a jejich 
inhibitorů, s  důsledky na migraci a apoptózu 
buněk. Galectin-3 lze využít jako prognostický 
biomarker u srdečního selhání se zachovanou 
ejekční frakcí, výhodou je kombinace s BNP.

cíL STuDIE

Posoudit biologickou variabilitu galectinu-3 
a  popsat jeho roli v časné prognóze pacientů 
po transplantaci srdce (HTx).

METODIKa

Sledovali jsme prospektivně 121 pacientů 
po srdeční transplantaci. Hodnocení biologické 
variability jsme provedli na 44 pacientech z  6 
po sobě jdoucích odběrů. Vyhodnocení ročního 
follow-up bylo provedeno ve vztahu k  přežití 
(30denní, 12měsíční), srdeční funkci (ejekční 

frakce levé komory, EFLK, rok po HTx), rejekci 
a celkové mortalitě během follow-up. Galectin-3 
byl stanoven 10. den po HTx pomocí soupravy 
Abbott ARCHITECT Galectin-3 i2000SR kit.

výSLEDKY

Intraindividuální biologická variabilita ga-
lectinu-3 byla 28 % s hodnotami reference 
change value (RCV) +116 % (log-normal in-
crease) a –54 % (log-normal decrease). Galectin-3 
byl signifikantně zvýšen u pacientů zemřelých 
do  30  dnů po HTx (zemřelí: medián 49,8 µg/l, 
přežívající 18,3 µg/l, p < 0,01) i u pacientů zemře-
lých do roka (zemřelí: medián 31,6 µg/l, přeží-
vající 18,3 µg/l, p < 0,01). Galectin-3 byl signifi-
kantně zvýšen u pacientů, kteří rok po HTx měli 
sníženou EFLK (nižší EFLK: medián 25,4 µg/l, 
uspokojivá EFLK: madián 17,6 µg/l, p < 0,01). 
Galectin-3 neměl vztah k periodám rejekce, ga-
lectin-3 predikoval zhoršenou prognózu samo-
statně (Kaplan-Meier, HR 4,3, 95 % CI 1,3–14,9, 
p < 0,005) i v kombinaci s cystatinem C.

ZÁvěR 

Galectin-3 vykazuje relativní stabilitu v čase, 
predikuje zhoršenou prognózou ve smyslu pře-
žití i zhoršenou funkci myokardu po trans-
plantaci srdce.

galectIn-3 v dIagnOstIce srdečnÍ dYsfUnkce

JaboR a., FRaNeKoVá J., SečNíK P. JR., hošKoVá L., KubíčeK z.
Pracoviště laboratorních metod, IKeM Praha

Kardiologická klinika, IKeM Praha
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ÚvOD

ústav chémie, klinickej biochémie a labo-
ratórnej medicíny (úCHKBLM) Lekárskej fa-
kulty Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) 
v Bratislave bol zmenou legislatívneho rámca 
pred cca 7 rokmi postavený pred úlohu zabez-
pečiť pregraduálnu výučbu medicínskej chémie 
a medicínskej biochémie na LF SZU v Brati-
slave. Hoci úCHKBLM má desaťročia trvajúcu 
tradíciu a skúsenosti v postgraduálnej výučbe 
klinickej biochémie a laboratórnej medicíny, 
úloha zabezpečiť pregraduálnu výučbu v me-
dicínskej chémii a medicínskej biochémii bola 
po kvalitatívnej aj kvantitatívnej stránke nová, 
s ktorou ústav nemal skúsenosti. Cieľom prí-
spevku je popísať problematiku plnenia tejto 
úlohy v širšom kontexte s  orientáciou na sú-
časnosť a blízku budúcnosť.

METóDa

V časti „Výsledky“ popíšeme súčasný stav 
stavu výučby v pregraduáli ako aj v postgra-
duáli s ohľadom na kontext, v ktorom výučba 
prebieha. V časti „Diskusia“ sa sústredíme 
na  problematiku špecifických charakteristík 
výučby medicínskej chémie a biochémie, in-
tegrácie laboratórnej diagnostiky v pedagogike 

aj v klinike, problematikou zapracovávania po-
znatkov molekulárnej biológie do výučby, ako 
aj trendov rozvoja laboratórnej diagnostiky: to 
sú podľa nášho názoru hlavné faktory, ktoré 
ovplyvňujú a v budúcnosti budú ovplyvňovať 
prostredie, v ktorom výučba v pre aj postgra-
duáli bude prebiehať, ako aj úlohy, ktoré bude 
v rámci nej nutné zabezpečiť.

výSLEDKY

Pregraduálna výučba
V rámci pregraduálnej výučby zabezpečuje 

úCHKBLM pedagogický proces v 7 predme-
toch (medicínska chémia, medicínska bio-
chémia, medical chemistry, medical bioche-
mistry, stomatologická chémia, stomatologická 
biochémia, príprava na príjmacie pohovory). 

Výučbu zabezpečujú 3 pedagógovia, z kto-
rých 1 zabezpečuje aj postgraduálnu výučbu. 

Využívajú sa aj vlastné učebné texty, ktoré 
sa od zahájenia pregraduálnej výučby na úCH-
KBLM LF SZU vypracovali („Medicínska bi-
ochémia“, „Chémia: príprava na pohovory“, 
„Chemické výpočty“). Výučba prebieha v spo-
ločných prednáškových miestnostiach lekárskej 
LF SZU a vo výučbovom laboratóriu patria-
cemu ústavu.

IntegrOvaná výUčba 
medIcÍnskej bIOchémIe, klInIckej bIOchémIe 

a labOratÓrnej medIcÍnY

KoVáč G., PoRubeNoVá a., KadLečíK J., hudecoVá L.
heRIbaN V., oNdzíKoVá J., bLažíčeK P.

ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny LF Szu 
bratislava
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Postgraduálna výučba
V rámci postgraduálnej výučby sa vyučujú 

4 predmety (klinická biochémia, laboratórna 
medicína, laboratórne a diagnostické metódy 
v klinickej biochémii a laboratórne a diagnos-
tické metódy v laboratórnej medicíne). Výučbu 
zabezpečujú 2 pedagógovia, z ktorých 1 zabez-
pečuje aj pregraduálnu výučbu. Využívajú sa 
aj vlastné učebné texty („Laboratórna medi-
cína“). Výučba prebieha v seminárnej miest-
nosti úCHKBLM a na školiacej báze „Inštitút 
laboratórnej diagnostiky Alphamedical“. 

KONTEXT

Do úCHKBLM boli rozhodnutím vedenia 
univerzity pred 3 rokmi integrované „Odde-
lenie toxických polutantov“ a „Oddelenie meta-
lomiky“ ktoré hlavne vykonávajú vedecko- vý-
skumnú činnosť s a zásadným spôsobom sa 
na pedagogickom procese nepodieľajú. Rámec 
procesu dokresľujú 30% redukcia pracovníkov 
za posledné 2 roky, redukcia SZU rozpočtu z 8 
na 4 milióny EUR, ktorá trvá už 4 roky a ad-
ministratívno byrokratická kultúra riadenia. 

DISKuSIa

K špecifickým charakteristikám 
výučby medicínskej biochémie 

Fungovanie ľudského organizmu v zdraví 
alebo chorobe je komplexný proces, ktorý sa 
študuje na úrovni orgánov (anatómia), tkanív 
(histológia), funkcií (fyziológia) a molekúl (bi-
ochémia).

Medicínska biochémia v porovnaní s „vše-
obecnou biochémiou“ kladie dôraz na meta-
bolické a klinické aspekty, zdôrazňuje komu-
nikáciu s vonkajším prostredím, poukazuje 

na  kompartmentalizáciu biochemických pro-
cesov a vysvetľuje metabolizmus palív (od po-
travy k adenozíntrifosfátu). Študent medicínskej 
biochémie musí mať stále na mysli, že oxida-
tívny metabolizmus a antioxidačná ochrana sú-
časne sú základom prežitia, že existuje komple-
mentárny vzťah medzi anabolizmom a katabo-
lizmom, ľudský organizmus funguje na základe 
diverzity a špecializácie, že všetky uvedené pro-
cesy sú riadené ľudským genómom. Pre lekára 
na rozdiel od prírodovedca nie je dôležité ve-
dieť všetko o „skrutkách a maticiach“ (chemic-
kých vzorcoch a metabolických dráhach), ale 
je dôležité je mať predstavu o  funkčných in-
terakciách medzi metabolickými cestami, tka-
nivami a orgánmi – a  hlavne: klinikou.

K integrácii laboratórnej diagnostiky
Ako uvádza prezident IFCC Graham Be-

astall v „Shaping Future of Laboratory Me-
dicine: Grand debate“: laboratórna diagnos-
tika sa v  súčasnosti sústreďuje na problema-
tiku kvality (analytická kvalita, kontrola kva-
lity, akreditácia), klinickej efektivity (klinické 
výstupy, pacient, včasnosť diagnostiky), nákla-
dovej efektivity (celkové náklady, „value for 
money“, racio  nálne využitie).

Kontinuálne zdokonaľovanie laboratórnej 
kvality spočíva v rozvoji pridanej hodnoty  – 
menovite: zlepšovaní účinnosti a nákladovej 
efektivity a zlepšovaní klinických výstupov. 
Rozvoj sa odohrá v laboratóriu ako aj na uni-
verzite. Existuje tlak na rozpočet na (zlepšo-
vanie eficiencie, manažment pracovnej záťaže). 
To sa premieta do požiadaviek na „staffing le-
vels“ a „skill mix“. Súčasná diagnostika sa in-
tegruje (laboratórna medicína, zobrazovacie 
techniky, endoskopia) a ústi do „integrovanej 
cesty pacienta“ (informatika & knowledge ma-
nagement, erózia tradičných hraníc v labora-
tórnej medicíne). „Škatuľkovanie“ v labora-
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tórnej medicíne z hľadiska úrovne (regionálna, 
národná, medzinárodná), personálu (lekári, 
nelekári, farmakológovia, laboranti, technici), 
špecializácie (klinická chémia, hemataológia, 
imunológia, mikrobiológia, genetika, moleku-
lárna patológia, informatika), spôsob poskyto-
vania služieb (verejné laboratóriá, súkromné 
laboratóriá, manažovaná POCT, nemanažo-
vaná POCT), služieb poskytovaných „over the 
counter“ (na počkanie, aj internetom) kladie 
otázky: Je to dobré pre pacienta? Je to dobré 
pre profesiu? 

Molekulárna biológia
Potreba začlenenia vedomostí a zručností 

z molekulárnej biológie do pedagogiky a kli-
niky vyplýva z megatrendov rozvoja zdravotnej 
starostlivosti a ich vplyvu na budúcnosť labo-
ratórnej medicíny (personalizovaná medicína, 
medicína založená na dôkazoch, nanotech-
nológie, POCT, automatizácia a robotizácia, 
hmotnostná spektrometria, bioinformatika, ge-
nomika, proteomika/metabolomika) s dôsled-
kami na požiadavky týkajúce sa vedomostí, 
zručností a operácií v molekulárnej biológii.

Špecialista v laboratórnej medicíne
Naše povolanie (podľa definície EC4 a EFLM) 

potrebuje za účelom definície vlastnej identity 
spoločné pomenovanie, ktoré by popisovalo 
našu prácu, ktorú vykonávame pre pacientov. 
Názov musí byť jasný, stručný, výstižný, musí 
reflektovať vzdelanie a výcvik a z neho vplýva-
júcu spôsobilosť a oprávnenosť byť zaregistro-
vaný v jednotnom registri. Vyššie uvedené je 
nevyhnutné dosiahnuť bez ohľadu na typ uni-
verzitného vzdelanie alebo postgraduálnej špe-
cializácie. Naša profesia je mladá a my, ktorí 
v nej pracujeme sme rôznorodí – lekári, far-
maceuti, prírodovedci, ale jedno máme spo-
ločné: všetci pracujeme v medicínskych la-

boratóriách. Napriek rôznorodosti v názvoch, 
vzdelaní a špecializáciách: všetci vykonávame 
to isté povolanie. Vzhľadom na vyššie uve-
dené „škatuľkovanie“ nie je prekvapujúce, že 
okrem nás nikto nevie kto sme a čo robíme. 
To predstavuje veľký problém na úrovni EU 
ako aj národných a regionálnych úrovniach, 
pri kontakte s politikmi a úradníkmi: vysvetliť 
koho reprezentujeme. „Zavedené“ špecializácie 
ako gynekológ, chirurg alebo internista na roz-
diel od  nás tento problém nemajú. Rôznoro-
dosť bola v každej krajine a v každom odbore, 
napriek tomu, že spôsobuje problémy, žiar-
livo chránená. Tento problém sa diskutoval na 
každom európskom stretnutí: obzvlášť v r. 2004 
v Prahe a v r. 2010 v marci vo Varšave a v ok-
tóbri 2010 v Lisabone. Výsledkom diskusie boli 
tri návrhy, z ktorých každý musel byť akcep-
tovateľný pre všetkých. Hlasovanie dopadlo 
takto: z 39 členov (100 %) hlasovalo 28 (72 %) 
z toho 18 (64 %) zvolilo názov „Špecialista v la-
boratórnej medicíne“. Preto ofi ciálne európske 
pomenovanie pre našu profesiu je: špecialista 
v  laboratórnej medicíne bez ohľadu na vzde-
lanie a  špecializáciu. 

ZÁvERY

Výučba medicínskej chémie a medicínskej 
biochémie na LF SZU má rezervy. Ich dôvodom 
je rozpor medzi požiadavkami a zdrojmi nevy-
hnutnými na realizáciu úlohy v danej špecifi-
kácii a rozsahu. Existujú deficity v personálnom 
a materiálnom vybavení, ako aj v učebných tex-
toch. V neposlednom rade chýbajú hlbšie skú-
senosti. Výučba klinickej biochémie a labora-
tórnej medicíny je na úrovni zodpovedajúcej 
požiadavkám EU. Slovensko v rámci postgradu-
álnej prípravy, ako jedna z mála 28 členských 
krajín EU, spĺňa „de jure“ aj „de facto“ pod-
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mienky spoločného edukačného rámca. Dô-
vodom je systematická práca, dlhoročné skú-
senosti a kontakty a spolupráca so zahraničím. 
Dôkazom je záujem EC4 a EFLM o náš model. 

Kontext zabezpečenia pedagogického procesu 
je nevyhovujúci po stránke zdrojov (finančných, 
personálnych a materiálových). Sú rezervy v or-
ganizačnej kultúre a štruktúre SZU. V rámci 
medicínskej biochémie pre lekára na  rozdiel 
od prírodovedca nie je dôležité vedieť všetko 
o  „skrutkách a maticiach“ (chemických vzor-
coch a metabolických dráhach), ale je dôležité je 
mať predstavu o funkčných interak ciách medzi 
metabolickými cestami, tkanivami a orgánmi. 
Integrácia v klinickej a  pedagogickej praxi je 
nutnosťou v dôsledku kontinuálneho zdokona-
ľovania kvality, tlaku na rozpočet, integrovanú 
diagnostiku a cestu pacienta. Naopak škatuľko-
vanie týmto procesom bráni. Molekulárna bio-
lógia sa stáva súčasťou výučby medicínskej bi-
ochémie v pregraduálnom procese a  je integ-
rujúcim faktorom v rámci výučby laboratórnej 
medicíny v špecializačnej príprave. Oficiálne eu-
rópske pomenovanie pre našu profesiu je „Špe-
cialista v laboratórnej medicíne“ bez ohľadu na 
vzdelanie a špecializáciu.

DOPORuČENIa
pre najbližšie obdobie:

•	 v	pregraduánej	výučbe	dopracovanie	učeb-
ných textov („Medicínska chémia“, „Prak-
tiká medicínska chémia“, „Praktiká medi-
cínska biochémia“, „Stomatologická chémia 
a biochémia“, „Stomatologická chémia a bi-
ochémia praktiká“), doplnenie personálu 
o  pedagogického pracovníka na zabezpe-
čenie úloh súvisiacich s výučbou medicínskej 
chémie (prednášky a praktiká v angličtina, 
medicínskej biochémie – praktiká v  ang-
ličtine), o ďalšieho pedagogického pracov-

níka na zabezpečenie pedagogického pro-
cesu v oblastiach medicínska chémia pred-
nášky a praktiká v slovenčine, stomatolo-
gická chémia praktiká a prednášky v slo-
venčine, doplnenie materiálneho vybavenia 
o ďalšie laboratórium. 

•	 v	 špecializačnej	 príprave	 pôjde	 o	 prípravu	
monografie „Laboratórna medicína“, habi-
litáciu dvoch pedagógov, a vyvodenie dô-
sledkov vyplývajúcich z vykonaného auditu 
školiacej bázy. 

•	 v	 rámci	 integrácie	 sa	 budeme	 snažiť	 integ-
rovať výučbu medicínskej chémie a medi-
cínskej biochémie v úvodných ročníkoch 
a  zaviesť výučbu „Laboratórnej medicíny“ 
do  posledných ročníkov štúdia medicíny

•	 v	 rámci	molekulárnej	biológie	 chceme	pri-
praviť učebné texty: spoločnú platformu 
pre pregraduálny (medicínsku biochémiu) 
aj špecializačný (klinickú biochémiu, hema-
tológiu, imunológiu, mikrobiológiu a gene-
tiku) proces

•	 s	 ohĺadom	 na	 úlohy	 vyplývajúce	 z	 EFLM/
EC4 v budeme musieť v pregraduálnej vý-
učbe vychovávať medikov schopných apli-
kovať poznatky z molekulárnej úrovne 
do  klinickej praxe (klinicko-biochemické 
myslenie) a  účelne používať klinické labo-
ratórium (racionálna indikácia). V špeciali-
začnej príprave vychovávať špecialistov v la-
boratórnej medicíne a podporovať podpo-
rovať edukačnými aktivitami racionálnu la-
boratórnu diagnostiku v klinickej praxi.
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cIEĽ

Cieľom našej práce bolo vyhodnotiť pravde-
podobnosť pozitívnej zobrazovacej diagnostiky 
neuroendokrínnych nádorov (NET) pomocou 
111In-Octerotidu (OCT) a 99mTc-Tektrotydu 
(TEK) u pacientov so zvýšenou hladinou chro-
mogranínu A (CGA) v sére pri známom aj ne-
známom tumore. V práci prezentujeme aj po-
rovnanie výsledkov vyšetrení pomocou oboch 
rádiofarmák a diskutované sú aj iné zobrazo-
vacie metódy a ich využitie v diagnostike.

MaTERIÁL a METóDY

Vyhodnotili sme súbor 375 vyšetrení, 
ktoré boli na INMM v Košiciach vykonané 
za 7,6 rokov (od 10/2006 do 5/2014) u 265 pa-
cientov. Z nich bolo pomocou 111In-OCT uro-
bených 319 vyšetrení a od roku 2013 bolo vy-
šetrených 55 pacientov pomocou 99mTc-TEK. 
Vyšetrenia boli vykonávané pomocou celote-
lovej scintigrefie a SPECT. Od roku 2012 sme 
zaviedli SPECT/CT na novej gamakamere Phi-
lips Bright View. Okrem štandardnej CT dia-
gnostiky je u časti pacientov indikované PET/
CT pomocou 18F-fluorodeoxyglukózy (FDG). 

výSLEDKY

údaje o hladine CGA v sére boli dostupné 
u 147 vyšetrení (39 %) z celého súboru, pričom 
45  vyšetrení (17 %) bolo indikovaných len 
na  základe klinických príznakov a zvýšenej 
hladiny CGA, bez známeho tumoru. V  tejto 
skupine bola scintigrafia pozitívna (4×) len 
pri  hodnotách nad 500 μg/l (> 5× norma) 
oproti 3  neistým a  3  negatívnym výsledkom. 
Naopak v skupine so známym nádorom pri 
hodnotách CGA > 500 μg/l bolo 15  pozitív-
nych, ale len 1  neistý a 1  negatívny nález. Sú 
diskutované vzťahy medzi pozitívnym nálezom 
scintigrafie a CGA v rôznych skupinách NET. 
19  pacientov bolo vyšetrených oboma rádio-
farmakami (OCT aj TEK). 

V našich podmienkach sme zistili nasledovné 
výhody 99mTc-TEK v porovnaní s 111In-OCT: 

1. Nižšia radiačná záťaž; 
2. Lepšia kvalita zobrazenia; 
3. Vyššia špecifickosť výsledkov; 
4. Priaznivejšie náklady na vyšetrenie; 
5. Významné skrátenie trvania vyšetrenia 

a len zriedkavá potreba vyšetrenie predl-
žovať do druhého dňa je zvlášť významné 
pre šetrenie priamych výdavkov pacienta.

chrOmOgranÍn a a dIagnOstIka 
neUrOendOkrÍnnYch nádOrOv gastrOIntestInálnehO 

traktU zObrazOvacÍmI metÓdamI

LePeJ J.1,5, LePeJoVá K.2, žeMbeRoVá z.3, WaGNeRoVá M.4, LazúRoVá I.5

1Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Košice
2cumulus s.r.o., Košice; 3RIa laboratórium s.r.o., Košice

4Východoslovenský onkologický ústav; 5Lekárska fakulta uPJš a uNLP Košice
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ZÁvERY

CGA je nádorový marker prínosný v sle-
dovaní priebehu NET, ale len málo užitočný 
v primárnej diagnostike pre jeho nízku špe-
cifickosť. V našich podmienkach u pacientov 
s patologickou hladinou CGA bola pozitívna 
scintigrafia len u 39 % vyšetrení. Uvážlivé in-
dikovanie vyšetrení je dôležité nielen z  eko-
nomického hľadiska, ale znižuje aj zbytočnú 
traumatizáciu pacientov. Vyšetrenie SRS pre: 

1. Posudzovanie vhodnosti liečby neaktív-
nym oktreotidom na základe dostatočnej 
hustoty sst-2 receptorov v ložiskách – hlav-
ne pre MTS, ktoré nie je možné operovať;

2. Prognostický význam – vysoká miera vy-
chytávania OCT v ložiskách znamená efek-
tívny liečbu a dobrú prognózu. Pokles akti-
vity môže znamenať zmenu nádoru na ma-
lígnejšiu formu, kde tento typ liečby nie je 
dostatočne účinný;

3. Posudzovanie efektu terapie – pri účinnej 
terapii pozorujeme pokles aktivity až vy-
miznutie ložísk. Pozor, neznamená to, že 
by sa mala liečba úplne vysadiť;

4. Možnosti liečby aktívnym oktreotidom 
pomocou 90Y-DOTATOK a podobne. 
Z  iných metód nukleárnej medicíny 18F-
FDG sa používa na detekciu nezrelých NE-
Tov. V prípadoch, kde je vysoká miera aku-
mulácie, je prognóza pacienta obvykle hor-
šia. Rádiofarmakum 18F-DOPA sa veľmi 
neujala, ale vo svete čoraz viac pracovísk 
začína vykonávať vyšetrenia PET pomo-
cou gáliom-68 značených proteínov, ktoré 
sa viažu na sst-2 receptory. Táto možnosť 
na Slovensku zatiaľ nie je.
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Prednáška sa zaoberá rozširovaním kom-
petencií všeobecných lekárov a zlepšovaním 
kvality nimi poskytovanej zdravotnej starostli-
vosti, nakoľko podľa autora je práve toto cesta 
k zvyšovaniu efektivity systému zdravotnej sta-
rostlivosti v SR.

Poukazuje na postupné rozširovanie sa kom-
petencií všeobecných lekárov v priebehu po-
sledných 10 rokov, spomína aj výkon EKG a 
spôsob jeho uhrádzania všetkými ZP. Tiež po-
ukazuje na to, ako sa rozšírilo spektrum do-
stupných prístrojových vyšetrení.

Postupne prechádza do popisu metódy POCT 
(Point of Care Testing), vďaka ktorej dnes môže 
všeobecný lekár vyšetrovať CRP, INR, glykémiu, 
mikroalbuminúriu… priamo vo  svojej ambu-

lancii, pričom výsledok má okamžite k dispo-
zícii a môže sa podľa neho ihneď rozhodnúť 
a stanoviť liečbu. 

Popisuje nevýhody doterajšieho testovania, 
problémy s čakaním na výsledky a znehodnoco-
vaním vzoriek počas transportu do laboratórií. 

Následne podrobne opisuje výhody POCT, 
najmä:

•	 rýchla	analýza	z	kapilárnej	krvi	(malý	ob-
jem vzorky)

•	 skrátenie	analytického	času
•	 výsledok	od	1	do	5	minút
•	 cielená	liečba
•	 zlepšenie	kvality	života	pacienta
•	 bezpečnosť	pacienta	–	medicínska,	právna
•	 bezpečnosť	lekára	–	medicínska	a	právna.

pOct v ambUlancII všeObecnéhO lekára

LIPtáK d.
asociácia súkromných lekárov SR

bratislava
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Elektroforetická metóda na separáciu lipopro-
teínov na polyakrylamidovom géli (PAG)- Li-
poprint LDL Systém, kvantifikuje neatero-
génne a aterogénne lipoproteíny, včítane ma-
lých denzných LDL – silne aterogénnej lipopro-
teínovej subpopulácie. 

S ohľadom na prevahu v zastúpení neate-
rogénnych, alebo aterogénnych lipoproteínov 
v  lipoproteínovom spektre plazmy, táto me-
tóda identifikuje neaterogénny lipoproteínový 
profil, fenotyp A a aterogénny lipoproteínový 
profil, fenotyp B.

Prínosom tejto metódy je potvrdenie 
existencie neaterogénneho typu hyper-beta-
lipoprotei némie a existencie normolipémie s 
aterogénnym lipoproteínovým profilom, popri 
často sa vyskytujúcej a dobre už charakterizo-
vanej aterogénnej hyperlipoproteinémii a nea-
terogénnej normolipémii.

Aterogénny lipoproteínový profil sa potvrdil 
u viac než 6 % normolipemických mladých pro-
bandov a u viac než 40 % osôb v randomizo-
vanej vzorke obyvateľstva. Tieto osoby pred-
stavujú rizikovú populáciu. Možnosti k  iden-
tifikácii týchto normolipemických osôb sú 
v  dnešnej dobe ešte stále obmedzené.

Na druhej strane sa dá identifikovať ne -
aterogénna hyper-beta-lipoproteinémia, ktorá 
predstavuje približne 20 % vyšetrených sub-
jektov s hypercholesterolémiou a nie je spo-
jená s predčasným aterosklerotickým poško-
dením kardiovaskulárneho systému.

An electrophoretic method for lipoprotein 
separation on polyacrylamide gel (PAG) — Lipo-
print LDL System, quantifies a non-atherogenic 
and atherogenic plasma lipoproteins including 
small dense LDL — a strong atherogenic lipo-
protein subpopulation. 

With respect to the predominance of a non-
atherogenic or an atherogenic lipoproteins in 
the lipoprotein profile in plasma, this method 
distinguishes a non-atherogenic lipoprotein 
profile phenotype A from an atherogenic li-
poprotein profile phenotype B. 

The contribution of this method is to 
confirm the existence of a non-atherogenic 
type of hyper-betalipoproteinemia and the 
existence of normolipidemia with atherogenic 
lipoprotein profile, along the common and 
well known atherogenic hyperlipidemia and 
a non-atherogenic normolipidemia. 

aterOgénna nOrmOchOlesterOlémIa 
a neaterOgénna hYperchOlesterOlémIa

oRaVec S., duKát a., VacuLa I., GaVoRNíK P., GašPaR L.
II. Interná klinika Lekárskej Fakulty univerzity Komenského, bratislava
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The atherogenic lipoprotein profile was 
confirmed in more than 6 % of normolipidemic 
young healthy individuals and in more than 
40 % persons in the general group of subjects. 
These persons represent a risk population. The 
facilities for identifying these normolipidemic 
individuals are in the present time limited.

On the other hand a non-atherogenic hyper-
betalipoproteinemia can be identified, which 
represents approx 20 % of examined individuals 
with hypercholesterolemia and is not combined 
with a premature development of atherosclerotic 
arterial vascular impairment.
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Súčasná diagnostika neurodegeneratívných 
ochorení, ku ktorým patrí aj Alzheimerova cho-
roba (ACh), vyžaduje veľmi presné stanovenie 
analytov. Mnohé z nich sa vyskytujú v  biolo-
gických tekutinách vo veľmi nízkych koncen-
tráciách. Na meranie týchto potenciálnych bi-
omarkerov je potrebné použiť moderné ultra-
citlivé metódy. Jednou z takýchto metód je aj 
„digitálna ELISA“ od firmy Quanterix. Prin-
cípom metódy je izolácia individuálnych imu-
nokomplexov na magnetických časticiach a ná-
sledné vyhodnotenie pomocou fluorescencie. 
Výhodou tejto technológie je meranie signálu 
jednotlivých molekúl analytu vo femto litrových 
jamkách. Na rozdiel od štandardného merania 

pomocou absorbancie je meranie na  Simona 
analyzátore nezávislé od intenzity signálu a zá-
leží iba na pomere signálu a  šumu. Pomocou 
tejto technológie je možné zvýšiť citlivosť me-
raní až 1000 krát. V našej práci sme sa za-
merali na vývoj ultracitlivého enzymatického 
imunostanovenia na kvantifikáciu patologicky 
modifikovaného skráteného tau proteínu v ce-
rebrospinálnej tekutine pacientov postihnu-
tých ACh. Pomocou špecifických monoklo-
nových protilátok a „digitálnej ELISA“ tech-
nológie od firmy Quanterix sa nám podarilo 
100krát zvýšiť citlivosť stanovenia a detegovať 
koncentrácie, ktoré už pomocou bežného me-
rania nie je možné kvantifikovať.

UltracItlIvé meranIe femtOgramOvých kOncentrácIÍ 
pOmOcOU dIgItálnej elIsa technOlÓgIe

PaRRáK V.1,2, SečNíK P.3, haNeS J.1,2, KoVačech b.1,2

KoNtSeKoVá e.1,2, KoVáč a.1,2, NoVáK M.1,2

1Neuroimunologický ústav SaV, dúbravská cesta 9, 84510, bratislava
2aXoN Neuroscience Se, dvořákovo nábrežie 10, 811 02, bratislava

3SK-Lab s.r.o., Klinické laboratórium, J. Szabóa 2, 984 01, Lučenec
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ÚvOD

Metabolický syndróm (MS) sa definuje kli-
nicky ako nenáhodný spoločný výskyt cen-
trálnej obezity, porúch metabolizmu sacha-
ridov (dysglykémie – porušená glykémia na-
lačno a  porušená glukózová tolerancia), dys-
lipidémie a artériovej hypertenzie (HT), ktoré 
sa podieľajú na zvýšenom riziku vzniku dia-
betes mellitus 2. typu a závažných kardiovasku-
lárnych (KVS) ochorení, predovšetkým ische-
mickej choroby srdca (ICHS). Centrálnu úlohu 
v patofyziológii MS zohráva inzulínová rezis-
tencia (IR) spolu s kompenzačnou hyperin-
zulinémiou. Podiel jednotlivých komponentov 
na zvýšení KVS rizika je ťažké stanoviť indivi-
duálny príspevok jednotlivých rizikových fak-
torov (RF), je však dokázané, že prítomnosť MS 
prináša svojmu nositeľovi väčšie KVS riziko, 
než aké by zodpovedalo ich súčtu. Pre odhad 
absolútneho KVS rizika sa najčastejšie použí-
vajú európske odporúčania z projektu SCORE, 
podľa ktorých sa za hlavné klasické RF pova-
žujú vek, pohlavie, fajčenie, systolický tlak krvi, 
celkový cholesterol a prítomnosť diabetes mel-
litus. Niektoré RF ako je abdominálna obezita, 

dysglykémia, inzulínová rezistencia, prozápa-
lovový stav, či protrombotický stav, nie sú do 
skórovacích systémov pre odhad KVS rizika 
vôbec zahrnuté. Preto by pri ich prítomnosti 
malo byť stanovené KVS riziko automaticky 
zvyšované. Problém je, že pre tieto RF nee-
xistuje spoľahlivá metóda štandardizácie ri-
zika. Podľa analýzy E d d y  a spol. (Dia care, 
2009) IR zodpovedá za cca 42 % infarktov my-
okardu. úloha IR v patogenéze ICHS je ne-
priama, cez negatívny vplyv na iné RF ako je 
systolický TK, HDL cholesterol, triglyceridy, 
glykémia a apoB. 

výSLEDKY

V našich predchádzajúcich štúdiách sme 
z priebehov glykémií a inzulinémií počas orál-
neho gluózo-tolerančného testu (oGTT) iden-
tifikovali znaky IR už u mladých neobéznych 
pacientov s hypertenziou I. stupňa (HT). Dve 
tretiny týchto mladých pacientov s HT po-
dobne ako normotenzné, inak zdravé osoby 
s  obezitou vykazovali 3 a viac znakov MS. 

InzUlÍnOvá rezIstencIa a metabOlIcký sYndrÓm – 
rIzIkOvé faktOrY Ichs

PeNeSoVá a.1, VLceK M.1,2, INRIch R.1,2

1ústav experimentálnej endokrinológie, Slovenská akadémia vied, bratislava
2Molekulárno – medicínske centrum, Slovenská akadémia vied, bratislava
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ZÁvER

Mladí pacienti so začínajúcou HT vykazujú 
znaky inzulínovej rezistencie a taktiež abnor-
mality typické pre MS. Identifikácia riziko-
vých faktorov a rozpoznanie predklinickej ate-
rosklerózy je veľmi dôležitá z prognostického 
a preventívneho aspektu. Skorá zmena život-

ného štýlu a farmakologická intervencia môže 
zabrániť rozvoju kompletného MS. V prevencii 
vzniku aterosklerózy, ICHS a diabetu má preto 
nesporné miesto zlepšenie inzulínovej senziti-
vity liečbou nadváhy a obezity, zmenou kom-
pozície stravy, zvýšenou pohybovou aktivitou 
a farmakologickou intervenciou. 

Podporené grantom APVV- 0028-10.
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Genetické testovanie buniek získaných z od-
beru choriových klkov (chorionic villus sam-
pling, CVS) patrí medzi včasné metódy inva-
zívnej prenatálnej diagnostiky, ktoré je možné 
realizovať už v prvom trimestri, od 11. týždňa 
gravidity. Na našom pracovisku od mája 2012 
rutinne vyšetrujeme CVS vzorky metódou 
QF-PCR (stanovenie počtu chromozómov 13, 
15, 16, 18, 21, 22, X a Y) a metódou klasic-
kého cytogenetického vyšetrenia s cieľom sta-
noviť kompletný karyotyp plodu.

Pri skríningu v I. trimestri sa vyšetrujú bi-
ochemické parametre PAPP-A (s tehotenstvom 
asociovaný plazmatický proteín A) a freeβ-hCG 
(voľná β podjednotka ľudského chorio vého go-
nadotropínu). Súčasťou kombinovaného skrí-
ningu je meranie šijového prejasnenia (nuchal 
translucency, NT) a zahŕňa aj údaje z ana mnézy 
tehotnej.

S cieľom doplniť skríningový projekt o mož-
nosti prvotrimestrového záchytu najčastejších 
aneuploidií sme indikácie genetického testovania 
aneuploidií z materiálu CVS stanovili takto:

1. pozitívny kombinovaný skríning (pri rizi-
ku ≥ 1 : 100)

2. vek ≥ 40 rokov bez ohľadu na výsledky 
skríningu

3. závažný ultrazvukový nález (NT > 4 mm 
alebo iný nález)

4. chromozómová aberácia v predchádzajú-
cej gravidite.

Doteraz sme vyšetrili 32 vzoriek. Z 27 vzo-
riek sme získali informatívny výsledok aspoň 
jednou metódou (u 8 pomocou QF-PCR, 
u  jednej cytogenetickou analýzou), výsledok 
oboma metódami sme poskytli v 18 prípadoch. 
Patologický nález plodu sme zistili v 12 vzor-
kách. Identifikovali sme 10 trizómií 21. chro-
mozómu, jednu monozómiu X a jeden nález 
46,XY,der(11)t(3;11)(q13;q25). Jeden indikovaný 
prípad s predanalytickou chybou sme dorie-
šili zo  vzorky plodovej vody odobratej amni-
ocentézou ako T21 a ďalší neinformatívny vý-
sledok sme doriešili zo vzorky spontánne po-
trateného plodu ako triploidiu.

Naše doterajšie skúsenosti jednoznačne pod-
porujú správnosť rozhodnutia použiť v indi-
kovaných prípadoch na prenatálne testovanie 
vzorku CVS. Limitujúcim faktorom je nedo-
statok gynekológov s certifikátom na ultrazvu-
kové meranie NT.

mOžnOstI dIagnOstIkY chOrIOvých klkOv

PLaVINoVá V.¹, ScheNKoVá K.², KRIžaN P.¹
1odd. klinickej genetiky Medirex a.s.

²odd. klinickej biochémie Medirex a.s.
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Biochemickým prenatálnym skríningom sa 
na našom pracovisku zaoberáme od roku 2007. 
Do konca júna 2014 sme vyhodnotili skoro 
59 000 tehotných. 

V súčasnosti vyhodnocujeme mesačne pri-
bližne 1100 skríningov pri 6,6 % falošnej po-
zitivite (FPR) pre Downov syndróm, z toho 
až 79 % niektorou formou integrovaného testu 
(s  NT alebo bez NT), a len približne 21 % 
triple testom.

Z hľadiska záchytnosti patologických plodov 
je v biochemickom skríningu veľmi dôle-
žitá veková skladba tehotných. Vekový me-
dián v roku 2014 je v našej populácii tehot-
ných 31 rokov, neustále nám vzrastá podiel 
tehotných 35 a viac ročných – v súčasnosti je 
to až 21,6 % (pre porovnanie v roku 2008 to 
bolo len 12,8 %). Pri takejto vekovej skladbe 
je prevalencia Downovho syndrómu 2,10/1000 
tehotenstiev, tzn. mesačne by sme mali za-
chytiť približne 2 plody postihnuté trizómiou 
21.  chromozómu.

Vyhodnotiť záchytnosť prenatálneho bio-
chemického skríningu je veľmi problematické 
vzhľadom na prakticky úplnú absenciu spätnej 
väzby od odosielajúcich gynekológov, resp. pra-
covísk lekárskej genetiky. Outcome tehotenstiev 
sa dozvedáme väčšinou skôr náhodne (napr. 
z  anamnestických údajov pri ďalšej gravidite 
tehotnej). Výbornú spoluprácu máme len s od-

delením lekárskej genetiky Medirex, od ktorých 
máme nahlásené všetky patologické nálezy.

Napriek tomu máme k 1. 7. 2014 evidovaných 
47 plodov s Downovým syndrómom, 16 plodov 
s rázštepom nervovej trubice, 8  plodov s ráz-
štepom prednej brušnej steny, 7  plodov s  tri-
zómiou 18. chromozómu, 4 plody s  trizómiou 
13. chromozómu, 6  plodov s Turnerovým 
syndrómom, 9 plodov s triploidiou, a niekoľko 
ďalších veľmi zriedkavých patologických nálezov. 

U plodov s trizómiou 21. chromozómu 
bol skríning pozitívny u 41 plodov (87 %), 
u 6 plodov bol skríning negatívny. Jeden z týchto 
plodov sa zachytil prenatálne na základe vekovej 
indikácie AMC, u 5 bol Downov syndróm dia-
gnostikovaný až postnatálne. U dvoch z týchto 
plodov bola v prenatálnom skríningu napriek 
jeho negativite prítomná výrazná anomália 
aspoň jedného biochemického markera.

U plodov s rázštepom nervovej trubice malo 
14 plodov zo 16 nahlásených pozitívny skríning 
na NTD (87 %), z 2 plodov s negatívnym skrí-
ningom bol jeden zachytený na základe UZV 
vyšetrenia, jeden plod s rachischízou a hyd-
rocefalom bol diagnostikovaný až postnatálne.

Z 8 plodov s rázštepom prednej brušnej 
steny sme skríningom na základe vysokej hla-
diny AFP zachytili 6 (75 %), 2 plody boli dia-
gnostikované prenatálne na základe UZV vy-
šetrenia.

záchYtnOsť patOlOgIckých plOdOv 
v bIOchemIckej prenatálnej dIagnOstIke

ScheNKoVá K.
Medirex a.s., bratislava
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ÚvOD

Human papilloma virus (HPV) je sexu-
álne najčastejšie prenášaný vírus, spôsobuje 
až 99 % karcinómov krčka maternice. Prezer-
vatív nechráni pred infekciou HPV, a 50–80 % 
žien je v priebehu svojho života infikovaných. 
Najväčší počet infikovaných je okolo 25. roka 
života, potom dochádza k postupnému po-
klesu. Približne u 80 % zdravých žien sa vírus 
vlastnou imunologickou aktivitou eliminuje, 
a  to pri nízkorizikových typoch (LR) v prie-
mere do 4,8–8,2 mesiaca, pri vysokorizikových 
typoch (HR) do 8,0–13,5 mesiaca.

Zo 100 známych typov HPV viac ako 30 
má afinitu k epidermoidnému epitelu, ktorý 
pokrýva oblasť konečnika, vulvy, vagíny, krčka 
maternice a orofarynxu. Môžu byť príčinou 
karcinómov, či bradavičnatých vyrastkov – 
kondylómov. Od vniknutia infekcie HR HPV 
do  pošvy po vznik ťažkej dysplázie (HG SIL, 
CIN III, ca in situ) prejdú v priemere 4 roky, 
invazívny karcinóm vzniká v priebehu pri-
bližne 13 rokov.

Podľa stupňa onkogenicity pre Ca cervixu 
sa HPV rozdeľuje do 3 skupín:

Skupina 1: vysokorizikové typy:16, 18, 31, 
33, 35, 45, 52, 58 a 4 menej bežné typy: 39, 
51, 55, 59.

Skupina 2: „možná kancerogenicita“: 68, 
26, 30, 34, 53, 66, 67, 69, 70, 73, 82, 85, 97.

Skupina 3: nízkorizikové typy (nie sú klasi-
fikované ako príčina Ca cervixu): 6, 11.

Za najdôležitejšie z hľadiska kancerogenity 
sú považované typ 16, 18, ktoré sú príčinou 
až 70 % karcinómov krčka maternice.

Nízkorizikové typy (6, 11) spôsobujú pre-
dominantne bradavičnaté výrastky (condylo-
mata accuminata), a to až v 90 %.

SKRíNINg KaRcINóMu 
KRČKa MaTERNIcE

V súčasnosti sa väčšinou používa kombi-
nácia cytologického vyšetrenia s farbením po-
mocou Papanicolaou test (Pap test) a stano-
venia HPV, pričom intervaly a spôsob skrí-
ningu sú v rôznych krajinách rôzne. Skríning 
je viacerými medzinárodnými odbornými spo-
ločnosťami najčastejšie odporúčaný pre ženy 
medzi 21–65 rokov, a to zvyčajne v intervale 
3 roky, pri negatívnom HPV 5 rokov. 

Na Slovensku sa skríning rakoviny krčka 
maternice sa robí ženám vo veku 23–64 rokov, 
prvé dva odbery cytológie sa robia v ročnom 
intervale. V prípade negativity týchto dvoch cy-
tologických výsledkov sa pokračuje v 3-ročnom 
intervale do veku 64 rokov. Skríning sa ukončí 

význam a mOžnOstI stanOvenIa 
hUman papIllOma vÍrUsU

StecoVá a., GaVoRNíKoVá L.
Medirex, a.s.

bratislava
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vo veku 64 rokov, ak budú posledné 3  cyto-
logické nálezy negatívne. Na základe odporu-
čenia gynekológa je súčasťou skríningu sta-
novenie HPV.

MOžNOSTI STaNOvENIa hPv

Patria sem hybridizačné metódy, signál am-
plifikujúce metódy a metódy založené na am-
plifikácii nukleových kyselín. Tieto stanovujú 
buď HPV-DNA, alebo HPV-mRNA. Dá sa sta-
noviť aj vírusová nálož a integrácia HPV-DNA.
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ÚvOD

Tiopurín S-metyltransferáza (TPMT) je cy-
toplazmatický enzým, ktorý katalyzuje S-me-
tyláciu aromatických a heterocyklických sul-
fhydrilových komponentov tiopurínových liečiv 
ako sú 6-merkaptopurín, 6-tioguanín a azatio-
prín. Tieto sa bežne používajú pri terapii sys-
témových malígnych ochorení, autoimúnnych 
zápalov a tiež po transplantácii orgánov. Pri-
bližne 90 % ľudí má vysokú (normálnu) akti-
vitu enzýmu, 10 % intermediárnu a 0,3–0,6 % 
jedincov vykazuje zníženú až nedetegovateľnú 
aktivitu. Znížená aktivita enzýmu je zapríči-
nená funkčnými polymorfizmami (mutáciami) 
v kódujúcom géne TPMT. V prípade použitia 
štandardných dávok tiopurínov sú pacienti 
s  ťažkým deficitom TPMT ohrození útlmom 
kostnej drene v dôsledku nahromadenia toxic-
kých tiopurínových metabolitov. Cieľom našej 
práce bolo zhodnotiť výsledky získané sta-
novením aktivity enzýmu TPMT u detí pred 
nasadením liečby tiopurínovými preparátmi 
alebo počas nej.

METóDY

Aktivita enzýmu bola stanovená kinetickou 
metódou pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej 
chromatografie v lyzáte erytrocytov, ktorý sa 
získal centrifugáciou periférnej EDTA krvi pa-
cientov. V priebehu troch rokov (2011–2013) 
sme vyšetrili 89 detí, z  toho 55  chlapcov 
a 34 dievčat. Najväčšiu časť súboru tvorili pa-
cienti s ulceróznou kolitídou a Crohnovou cho-
robou (63 %), nasledovali pacienti s  akútnou 
lymfoblastovou leukémiou alebo akútnou my-
eloidnou leukémiou (33 %) a s ďalšími ocho-
reniami (4 %). 

výSLEDKY

Z celkového počtu vyšetrených pacientov 
vykazovalo normálnu aktivitu 62 detí (14,0–
24,9 nmol/hod/ml ery), u 12 pacientov sa sta-
novila nízko normálna aktivita (5,0–13,9 nmol/
hod/ml ery), ktorá zodpovedala predpoklada-

akO sme U pacIentOv IdentIfIkOvalI rIzIká 
spOjené s lIečbOU tIOpUrÍnmI?

táRNoKoVá S.1, behúLoVá d.1, šKodoVá J.1, VácLaVíKoVá M.
zeLeNá V.1, chochoLoVá a.2, VaLíK d.3, MLadoSIeVIčoVá b.4, čIeRNa I.5 

1oddelenie laboratórnej medicíny
2Klinika detskej hematológie a onkológie a 52. detská klinika

detská fakultná nemocnica s poliklinikou bratislava, Slovensko
3Regionálne centrum aplikovanej molekulárnej onkológie, oddelenie laboratórnej medicíny

Masarykov onkologický ústav, brno, česká republika 
4ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta univerzity Komenského, bratislava, Slovensko
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nému heterozygotnému stavu, žiadny pacient 
nemal extrémne zníženú aktivitu TPMT typickú 
pre homozygotov alebo zložených heterozygotov 
pre mutácie v géne TPMT (< 5,0 nmol/hod/ml 
ery). Hodnoty TPMT u 11 pacientov zodpove-
dali vysoko normálnej aktivite (25,0–30,9 nmol/
hod/ml ery) a 4 pacienti vykazovali superak-
tivitu (> 30,9 nmol/hod/ml ery). 

ZÁvER

Komplexné vyšetrenie TPMT zahŕňa vy-
šetrenie farmakofenotypu (stanovenie aktivity 
enzýmu v erytrocytoch) a určenie genotypu. 
Na základe retrospektívnej analýzy sme od-
halili, že 13 % pacientov v našom súbore vy-
kazovalo zníženú aktivitu TPMT a boli ohro-
zení podaním tiopurínových preparátov. Je-
dincom so zníženou aktivitou je vhodné re-

dukovať dávku liečiva, aby sa zabránilo vý-
skytu toxicity a predišlo sa tak závažným ne-
žiaducim účinkom. U 4 % detí v súbore sa do-
kázala superaktivita enzýmu a pacienti boli 
vystavení riziku nedostatočného účinku štan-
dardne podávaných dávok tiopurínových liečiv. 
Viac ako polovica pacientov (63 %) mala vy-
šetrený aj genotyp, pričom výsledky korelovali 
so stanoveným farmakofenotypom. 

Uvedená práca je súčasťou česko-slovenského 
projektu, ktorého priebežné výsledky boli ne-
dávno publikované: Demlova R., Mrkvicova 
M., Sterba J., Bernatikova H., Stary J., Sukova 
M., Mikuskova A., Chocholova A., Mladosievi-
cova B., Soltysova A., Behulova D., Pilatova K., 
Zdrazilova-Dubska L., Valik D. Augmenting cli-
nical inerpretability of thiopurine methyltrans-
ferase Laboratory evaluation. Oncology 2014; 
86:152-158 (DOI:10.1159/000357407)
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Je to už viac než polstoročie, čo dr.  P e t e r 
M e d a w a r  podnietil v roku 1953 záujem od-
bornej verejnosti o problematiku semialogén-
neho plodu v maternici matky a tým sa stal 
zakladateľom odboru reprodukčnej imuno-
lógie. O  rok neskôr  W i l s o n  a  R u m k e  ne-
závisle na  sebe popísali prítomnosť protilátok 
proti spermiám v sére neplodných mužov. Od-
vtedy sa množstvo poznatkov v odbore repro-
dukčnej imunológie značne rozšírilo a táto 
časť medicíny sa stáva čoraz populárnejšou. 
Jedným z hlavných dôvodov je neustále naras-
tajúci počet pacientov s poruchami plodnosti. 

Neplodnosť páru je podľa WHO defino-
vaná ako neschopnosť počať dieťa po 1 roku 
pravidelného nechráneného sexuálneho styku. 

Uvádza sa, že v súčasnej dobe sa proble-
matika porúch plodnosti v celosvetovom me-
radle týka asi 10–15 % párov vo fertilnom 
veku, pre vyspelé krajiny uvádzajú niektorí 
autori až 20–25 %, čo odpovedá údajom pre 
SR, kde sa tento problém týka asi každého 
5.  páru. Z  tohto počtu je v približne 30 % za 
nemožnosť počatia zodpovedný mužský faktor, 

v 30–40 % ženský a 15–30 % prípadov sa po-
rucha nachádza u oboch partnerov.

Trend narastania počtu neplodných párov 
sa pripisuje jednak genotoxickým faktorom 
prostredia, stresu, pohlavným chorobám a zá-
palom v urogynekologickej oblasti a takisto aj 
odsúvaniu gravidity do neskoršieho veku. Dia-
gnostika má zásadný význam, keďže liečba býva 
podľa literárnych údajov úspešná až v 50–60 %.

Jednou z príčin neplodnosti môže byť aj 
porucha imunitného systému, resp. niektorej 
z jeho súčastí – priemerne sa uvádza asi 20 % 
podiel imunologických faktorov z celkového 
počtu infertilít „neznámej“ etiológie, niektoré 
zdroje uvádzajú aj vyššie čísla. Do  dnešného 
dňa bolo popísaných už niekoľko desiatok rôz-
nych imunopatologických stavov, ktorých dô-
sledkom môže byť neschopnosť počať alebo 
donosiť zdravé dieťa. Niektorým z nich, ktoré 
hrajú v poruchách reprodukcie významnú úlohu 
a sú pomerne jednoducho diagnostikovateľné, 
ako napr. celiakia, autoimunitné ochorenia, an-
tifosfolipidový syndróm, by sme sa chceli ve-
novať vo svojej prednáške.

  

ImUnOlOgIcké faktOrY 
prI pOrUchách reprOdUkcIe

tIbeNSKá e., GIRoVSKá b.
Medirex a.s., bratislava
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Klinická biochémia je interdisciplinárny me-
dicínsky odbor, ktorý sa zúčastňuje metódami 
chemickej analýzy na určení správnej diagnózy, 
na dynamickom sledovaní priebehu ochorenia 
pacienta a jeho liečby, prispieva k  určeniu 
prognózy, pomáha pri preventívnom vyhľa-
dávaní potenciálne chorých  a  pri  odhaľovaní 
vrodených porúch metabolizmu. Prudký ná-
rast spektra biochemických vyšetrení v druhej 
polovine minulého storočia vyžadoval výraznú 
zmenu v organizácii biochemickej diagnostiky. 
Tieto zmeny, vznikajúce v rámci liečebno-pre-
ventívnej starostlivosti, sa premietli aj do prob-
lematiky výchovy a prípravy nových lekárov 
v rámci pregraduálneho štúdia. V rámci nášho 
pracoviska sa venujeme výučbe klinickej bio-
chémie ako pre poslucháčov lekárskej fakulty, 
tak aj pre poslucháčov špecializácie „Biochémia“ 
na PriFUK. Náplň výučby pre študentov oboch 
fakúlt má svoje odlišnosti a špecifiká, lebo ab-
solventi LFUK v rámci svojej budúcej činnosti 
vystupujú hlavne ako konzumenti výsledkov 
laboratórnych vyšetrení, zatiaľ čo poslucháči 
prírodovedeckej fakulty, v prípade že pracujú 
na oddeleniach klinickej biochémie, sú v po-
zícii producentov výsledkov laboratórnych vy-

šetrení. V rámci výučby klinickej biochémie 
na Lekárskej fakulte UK pre študentov od-
boru „Všeobecné lekárstvo“ sme oficiálne za-
čali s výučbou klinickej biochémie v školskom 
roku 1991/1992 v rámci nepovinne voliteľného 
predmetu. Neskôr, v  škol. roku 1996/1997, 
kedy došlo ku zavedeniu povinne voliteľných 
predmetov, sa klinická biochémia presunula do 
tejto skupiny výučbových predmetov v rozsahu 
2 hodiny prednášok týždenne počas jedného 
semestra (t. j. 24 hodín za semester). V rámci 
prednášok sa venujeme ako problematike vše-
obecnej klinickej biochémie, tak aj využitiu la-
boratórnych vyšetrení pri diag nostickom pro-
cese v  rámci vyšetrovania jednotlivých orgá-
nových systémov. Keďže záujem študentov 
aj napriek tomu, že ide o  voliteľný predmet 
je pomerne veľký (v  priemere 100 študentov 
v rámci jedného semestra), bolo potrebné za-
bezpečiť výučbu aj vhodnou študijnou litera-
túrou (Klinická biochémia pre  medikov, Kli-
nická biochémia pre nelekárov). V rámci ďal-
šieho skvalitnenia pregraduálnej prípravy budú-
cich lekárov považujeme za vhodné, aby sa kli-
nická biochémia dostala do pozície povinného 
predmetu v  rámci výchovy budúcich lekárov. 

klInIcká bIOchémIa v rámcI pregradUálnej 
prÍpravY lekárOv na lfUk v bratIslave

tuRecKý L. 
ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LFuK

bratislava
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Pediatrické laboratórium musí riešiť prob-
lémy, ktoré prinášajú špecifiká detského veku, 
akými sú najmä odlišné spektrum chorôb, 
imunologická nezrelosť predčasne narode-
ných a novorodencov, metabolická nestabilita, 
vyššia akútnosť ochorení u detí ako u  dospe-
lých. Významným problémom je predanaly-
tická fáza laboratórneho testovania. Odbery 
vzoriek u predčasne narodených a novoro-
dencov sú technicky problémové, vyžadujú špe-
ciálny tréning a laboratórne vyšetrenia majú 
často vyššiu frekvenciu. Pri opakovaných od-
beroch vzniká riziko iatrogénnej anemizácie, 
preto požiadavka u pediatrických pacientov 
na minimálny objem vzorky je kľúčová. Stále 
viac sa preferuje vyšetrenie parametrov v ka-
pilárnej krvi. Pri transporte malých objemov 
vzoriek od  detských pacientov do laboratória 
môže nastať ich znehodnotenie. U kriticky 
chorých pediatrických pacientov zohráva TAT 
(turnaround time) mimoriadne dôležitú úlohu, 
keďže deti nemôžu obvykle poskytnúť spoľah-
livú anamnézu a fyzikálne nálezy nemusia od-
rážať akútnosť ochorenia. Mnoho problémov 
u  pediatrických pacientov riešia POCT ana-
lýzy, ktoré významne redukujú TAT, zrýchľujú 
diagnostický proces a celkový manažment pe-
diatrického pacienta v kritických situáciách. 

Systém POCT bol implementovaný v Det-
skej fakultnej nemocnici s poliklinikou Brati-

slava (DFNsP) v roku 2001 na Oddelení det-
ského kardiocentra. Inštalovali sa 2 analyzá-
tory na  operačných sálach a na Oddelení in-
tenzívnej a resuscitačnej starostlivosti, slúžiace 
na meranie krvných plynov, elektrolytov, Ca2+ 
a glukózy. Od roku 2006, po vytvorení samo-
statného Detského kardiocentra SR, zostali 
analyzátory pod supervíziou pracovníka Od-
delenia laboratórnej medicíny (OLM) DFNsP. 
V roku 2010 boli POCT technológie inovo-
vané a analýzy boli rozšírené o oddelenie JIS 
a ďalšie parametre (laktát, chloridy). V  roku 
2008 boli analýzy krvných plynov, elektro-
lytov, Ca2+ a glukózy rozšírené na Oddelenie 
patologických novorodencov (OPN) a Detskú 
kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny 
(DKAIM). V  roku 2013 bolo na OPN vyko-
naných 8627 a  na DKAIM 7622 vyšetrení, čo 
predstavovalo 56,5 % z celkového počtu analýz 
krvných plynov centrálneho laboratória. Z dô-
vodu problematických odberov u detí a  skrá-
tenia TAT sa zaviedli v roku 2009 POCT ana-
lýzy CRP z  kapilárnej krvi na Oddelení ur-
gentného príjmu. V  roku 2013 bolo vykona-
ných 4517 CRP vyšetrení systémom POCT, čo 
predstavovalo 12,4 % z celkového počtu analýz 
CRP v DFNsP. V štádiu prípravy je v súčas-
nosti implementácia systému POCT gluko-
merov určených na stanovenie glukózy ako aj 
ketolátok v krvi.

pOct a pedIatrIcké labOratÓrIUm

VaSILeNKoVá a.1,3, behúLoVá d.1, VácLaVíKoVá M.1
bReNNeR M.2, KoVáčIKoVá Ľ.3

1oddelenie laboratórnej medicíny
2oddelenie urgentného príjmu

detská fakultná nemocnica s poliklinikou bratislava, bratislava
3detské kardiocentrum SR, NúSch a.s., bratislava
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Systém POCT vyšetrení v DFNsP sa s rastú-
cimi požiadavkami neustále rozširoval a zdo-
konaľoval. Hlavný dôraz sa kládol na kvalitu, 
ktorú zabezpečoval poverený laboratórny pra-
covník internou kontrolou kvality a účasťou 
v  EHK minimálne dvakrát ročne. Podľa po-
treby vykonával aj údržbu analyzátorov a edu-
káciu nelaboratórnych zdravotníckych pracov-
níkov. Boli zavedené: presne definovaný do-
kumentačný systém, prenos výsledkov do LIS, 

NIS a diaľkový prístup, ktoré zabezpečujú ply-
nulý chod POCT systémov.

POCT analýzy prinášajú viaceré známe 
úskalia (merania robia nelaboratórni pracov-
níci, môžu byť nákladné, vyžadujú kontinu-
álnu supervíziu centrálneho laboratória). Na-
priek tomu, v podmienkach špecializovaného 
pediatrického pracoviska prevažujú benefity 
vedúce k lepšej starostlivosti o pacientov.
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Najrýchlejšie sa rozvíjajúcu oblasť laboratór-
nych vyšetrení v súčasnej dobe predstavujú vy-
šetrenia v rámci POC – Point Of Care Testing. 
POC predstavuje vykonávanie meraní a testov 
in vitro mimo klinického laboratória v mieste 
starostlivosti o pacienta, založené na  moder-
ných technológiách dovoľujúcich jednoduché 
a pritom správne meranie. POC poskytuje vý-
sledky testov rýchlo, a tak umožňuje lekárovi 
rýchlejšie sa rozhodnúť. Nemenej dôležitá je 
požiadavka na malé množstvo biologického 
materiálu na vyšetrenie, jednoduché usku-
točnenie testu, minimálnu údržbu prístrojov 
a  jednoduchú obsluhu. Meranie a  testy usku-
točňujú pracovníci bez špeciálneho laboratór-
neho vzdelania na klinických oddeleniach ako 
súčasť starostlivosti o pacienta.

Väčšina chýb, ktoré sa vyskytujú v prostredí 
klinického laboratória, sa uskutoční počas 
pre- a postanalytickej fázy. POC rieši niektoré 
z problémov vyskytujúcich sa pri analyzovaní 
vzorky v laboratóriu, a to najmä odber vzorky, 
transport vzorky, distribúciu výsledkov. 

Avšak nový spôsob vyšetrovania pacient-
skych vzoriek priniesol aj nové výzvy a otázky. 
Sú výsledky získané v centrálnom laboratóriu 

a pomocou POC porovnateľnej kvality ? La-
boratórium ponúka výsledky vysokej kvality 
s  vyššími nárokmi na obsluhu a čas spraco-
vania. POC vyšetrenia zasa vykonáva nelabo-
ratórny nemocničný personál, kde diagnos-
ticke postupy nie sú primárnou pracovnou ná-
plňou. Preto je veľmi dôležité, aby sa využívali 
spoľahlivé prístroje so zabezpečenou internou 
a externou kontrolou kvality, pod supervíziou 
odborného laboratórneho personálu. Spoľah-
livosť merania POC umožňuje urobiť lekárovi 
kvalifikované rozhodnutie o aktuálnom zdra-
votnom stave pacienta. Nevyhnutná je mož-
nosť validácie výsledkov POC vyšetrenia cen-
trálnym laboratóriom implementáciou moder-
ných IT komunikačných riešení, nakoľko iba 
laboratórny personál disponuje skúsenosťami 
o vykonávaní laboratórnych vyšetrení, vedo-
mosťami o možných interferenciách a chy-
bách pri meraní.

POCT je dôležitou súčasťou pri monitoro-
vaní stavu pacienta. Tvorí neoddeliteľnú súčasť 
laboratórnej diagnostiky a má pevné miesto 
v organizačnom usporiadaní laboratórnej me-
dicíny, nenahrádza však laboratórne vyšetrenia.

máme sa Obávať decentralIzácIe 
v klInIckOm labOratÓrIU ?

VINdIš J., StRIGáčoVá J.
oddelenie klinickej biochémie, hematológie a mikrobiológie

Fakultná nemocnica 
trenčín



Postery
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MOLEKuLOvO-cYTOgENETIcKÁ  
aNaLýZa hER2 géNu PRI KaRcINóME 

PRSNíKa

Blahová a., hoJSíKová i.
Oddelenie klinickej genetiky

Medirex a.s.

Úvod: Karcinóm prsníka patrí v súčasnosti k najčas-
tejšie sa vyskytujúcim nádorovým ochoreniam u žien. Asi 
u  1/5 invazívnych karcinómov dochádza k namnoženiu 
(amplifikácii) génu HER2. Gén je lokalizovaný na chromo-
zóme 17 a v zdravej bunke je prítomný v dvoch kópiách. 
Kóduje proteíny, ktoré pôsobia na povrchu bunky ako re-
ceptory a zohrávajú dôležitú úlohu v regulácii bunkového 
delenia. 

V nádorových bunkách, v ktorých došlo k amplifikácii 
HER2 génu, sa na povrchu bunky nachádza vysoké množ-
stvo receptorov. Následkom toho má nádor vyššiu prolife-
račnú aktivitu, vyznačuje sa vyššou agresivitou a horšou 
prognózou. Avšak na druhej strane, iba HER2 pozitívni pa-
cienti sú indikovaní a benefitujú z liečby monoklonálnou 
protilátkou trastuzumab, ktorá sa cielene viaže na extra-
celulárnu doménu HER2 receptorov na nádorových bun-
kách, čím inhibuje ich proliferáciu. 

Metóda: Základnou metódou na odhalenie produkcie 
Her2 proteínu je imunohistochémia (IHC). Nádory bez ex-
presie alebo s veľmi slabou expresiou sa označujú ako Her2 
negatívne (0, 1+) a nádory so zvýšenou expresiou ako Her2 
pozitívne (2+, 3+). 

Na oddelení klinickej genetiky Medirex, a.s. uskutoč-
ňujeme vyšetrenie na určenie stavu HER2 génu u nádorov 
s hraničnou alebo nejednoznačnou IHC pozitivitou (2+). 
Využívame fluorescenčnú in situ hybridizáciu (FISH metó-
da), ktorej princíp je založený na komplementárnom páro-
vaní vyšetrovanej DNA a komerčne dostupnej fluorescenč-
nej sondy. 

FISH vyšetrenie sa vykonáva na tkanivách prsníka fixo-
vaných v parafíne. Po deparafinizácii a po hybridizačnej re-
akcii sa pomocou fluorescenčného mikroskopu stanovuje 
pomer kópií HER2 génu v jednej nádorovej bunke (červe-
ný signál) ku kontrolnému signálu (centroméra chromozó-
mu 17). Ak je pomer väčší ako 2, hodnotíme dané tkani-
vo ako pozitívne, ak je pomer menší ako 2, je nádor HER2 
negatívny.

Záver: Stanovenie statusu HER2 je veľmi dôležitým bo-
dom k správnej indikácii liečby trastuzumabom, a je pre-
diktorom odpovede na trastuzumab. Expresia HER2 génu 
sa primárne určuje imunohistochemicky, u IHC nejedno-
značných prípadov sa ako zlatý štandard javí FISH metó-
da, pomocou ktorej sa amplifikácia génu jednoznačne po-
tvrdí alebo vylúči. 
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KLINIcKý výZNaM  
KvaNTITaTIvNíhO STaNOvENí  

hbSag

FraNEKová J.1, FraňKová S.2

KoTrBaTá M.3, SEČNíK P. jr.1, JaBor a.1

13. LF UK Praha
2Klinika hepatogastroenterologie, IKEM Praha
3Pracoviště laboratorních metod, IKEM Praha

Správná a rychlá diagnostika infekční hepatitidy B a ade-
kvátní terapie je důležitá pro prognózu pacienta především 
v případě přechodu hepatitidy B do chronické formy. Kvan-
titativní stanovení HBsAg s vyšetřením HBV DNA je pří-
nosem pro určení prognózy pacien ta a pro správnou tera-
pii. Chronická infekce HBV (po 6 měsících je v séru pacien-
ta detegován HBsAg, fáze v tab. 1): imunitní odpověď na re-
plikaci viru je nedostatečná, není destrukce hepatocytů, bez 
zánětlivě nekrotické odpovědi.

léčba chronické virové hepatitidy B: Je zaměřena 
na dosažení co nejrychlejšího přechodu do fáze nízké repli-
kace viru se sérokonverzí. Jsou možné dva postupy: 

a) časově omezená terapie imunomodulátorem interfe-
ron α (pegylovaný interferon α) nebo nukleosidovými ana-
logy (např. lamivudin a adefovir). Koncentrace HBsAg vý-
razněji klesá při terapii interferony v porovnání s terapií 
nukleosidovými analogy; 

b) časově neomezená terapie s cílem suprimovat viré-
mii a dosáhnout zpomalení progrese onemocnění, použí-
vá se především syntetické antivirotikum adefovir. Cílem 
terapie je dosažení dobré virologické i imunologické od-
povědi. Kvantitativní stanovení HBsAg má význam přede-
vším ve skupině pacientů s indikací k terapii interferonem. 
Respondeři peginterferonové terapie vykazují větší pokles 
HBsAg v porovnání s nonrespondery. Diskutují se hodnoty 

optimálních cut-off. V klinické praxi se má kvantita HBs-
Ag vyšetřovat společně s HBV DNA, nemá ji nahrazovat. 

vlastní zkušenosti se stanovením hBsag kvanti-
tativně: Na PLM IKEM stanovujeme kvantitu HBsAg 
od roku 2013 diagnostickou soupravou HBsAg II quant fir-
my Roche. Vyšetřili jsme soubor 102 pacientů v různém 
stadiu léčení chronické virové hepatitidy. V souboru bylo 
38 žen a 64 mužů. Část pacientů byla vyšetřena opakovaně, 
takže bylo celkem k dispozici 129 vyšetření (z toho 56 u žen 
a 73 u mužů). S rostoucí replikací (pozitivita HBV DNA) se 
zvyšuje HBsAg kvant (p < 0,01), ale u části pacien tů s nega-
tivní HBV DNA (přibližně polovina souboru t. j. 62/129) je 
zvýšená hodnota HBsAg kvant: čtvrtina pacientů s negativ-
ním HBV DNA má HBsAG nad 3500 a 10 % pacientů s ne-
gativním HBV DNA má HBsAg nad 17 500 kIU/l. Mladší 
jedinci měli signifikantně vyšší HBsAg kvant. (p < 0,001), 
pozitivní HBeAg (p < 0,01) i pozitivní HBV DNA (p < 0,05). 
Sběr dat i vyhodnocení pokračuje.

tabulka č. 1. fáze chrOnIcké hepatItIdY b 

(podle šperla)

fáze Infekce sérOlOgIcká OdpOvěď

Imunotolerance (po-
malá progrese fibrózy)

pozitivita hbV-dNa, pozitivita 
hbsag a hbeag, aLt v normě

Imunoclearance 
(rychlá progrese fib-
rózy)

pokles hbV-dNa, poziti-
vita hbsag, postupný pokles 
hbeag, stoupá aLt 

Nízké replikace – 
sérokonverze (inak-
tivní, asymptomatická, 
dobrá prognóza)

velmi nízká hbV dNa, po-
stupný pokles hbsag, 
negativita hbeag, pozitivita
anti-hbe, aLt v normě

hbsag negativita
(remise)

velmi nízká hbV dNa, 
negativní hbsag i hbeag, 
pozitivní anti-hbe a anti hbs, 
aLt v normě 
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STaNOvENIE METabOLITOv  
TOLuéNu v MOČI  

MaRgINaLIZOvaNých JEDINcOv

huBKová B., MarEKová M., GuZy J.
ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF 

a LABMED, a.s., Tr. SNP 1, 040 01 Košice

Nesprávna životospráva vrátane užívania návykových 
látok, najmä alkoholu, cigariet či fetovanie toluénu je spá-
janá s rizikom vzniku mnohých ochorení, často spojených 
s pečeňou. Navyše, nízka úroveň zdravotnej edukácie mar-
ginalizovanej skupiny obyvateľstva má vo väčšine prípadov 
za následok neskorú návštevu lekára, výsledkom čoho sú 
ďalšie zdravotné komplikácie a menšia úspešnosť liečby pa-
cienta.

Práca bola realizovaná na vzorkách odobratých proban-
dom pri riešení projektu HEPA-META v roku 2011. Cie-
ľom práce bolo stanovenie hladiny metabolitov toluénu 
v moči a porovnanie výsledkov s údajmi ohľadom užívania 
návykových látok získaných formou dotazníkov.

Toluén vykazuje narkotický účinok, ale na rozdiel 
od benzénu nemá toxické a karcinogénne účinky na krvo-
tvorbu. Spolu s ostatnými organickými rozpúšťadlami patrí 
medzi návykové látky, ktorých užívanie môže mať za násle-
dok napríklad nechutenstvo, pokles telesnej hmotnosti, de-
generatívne zmeny kostnej drene, poškodenie sliznice dý-
chacích ciest, myokardu či pečene. Do organizmu sa dostá-
va vdychovaním a resorbciou cez pokožku. Metabolizuje sa 
v pečeni za pomoci cytochrómu P-450 oxidáciou na ben-
zylalkohol a stopové množstvá epoxidov. Benzylalkohol sa 
následne oxiduje alkoholdehydrogenázou na benzaldehyd 

a kyselinu benzoovú, ktorá v prítomnosti glycínu vytvára 
vo vode rozpustnú kyselinu hippurovú, ktorá je vylučova-
ná močom. Nepatrné percento toluénu je v organizme pre-
mieňané a močom vylučované vo forme krezolov. Výho-
dou stanovenia miery expozície toluénu detekciou krezo-
lov je ich neovplyvniteľnosť druhom a dávkou prijatej po-
travy a prípadným premnožením mikroorganizmov v trá-
viacom trakte. 

Probandmi štúdie boli Rómovia (R) žijúci v segregova-
ných osadách v Košickom regióne, ako aj nerómovia žijú-
ci v nespádovej oblasti, reprezentujúci majoritnú populá-
ciu (M). Z celkového počtu 843 respondentov projektu HE-
PA-META Study Group bolo vyselektovaných 150 (R = 70; 
M = 80). Hladiny kreatinínu, o-krezolu (OC) a kyseliny 
hippurovej (HA) v moči boli stanovené metódou RP-H-
PLC. Informácie ohľadom užívania a/alebo expozície tolu-
énom boli získané formou dotazníka. 

Histogram oboch metabolitov vykazoval lognormálnu 
(asymetrickú) distribúciu, výsledky sú preto uvádzané ako 
medián a medzikvartilové rozpätie (IQR) v mg/g kreatinínu: 
R-OC = 178,5 (86,4 – 221,5); M-OC = 113,2 (73,6 – 178,4); 
R-HA = 500,4 (248,2 – 556,1); M-HA = 335,6 (228,6 – 467,5). 

Výsledky chemických analýz poukazujú na nevýznam-
né korelácie s odpoveďami uvádzanými v dotazníkoch. 
Friedmanov test a Dunnov post-test poukázali na význam-
né rozdiely v hladinách HA a OC medzi skupinou R a M 
(p < 0,001, oba metabolity). Prezentované výsledky pouka-
zujú na to, že zavedenie účinných opatrení s cieľom riešiť 
zdravotné problémy marginalizovanej populácie vyplýva-
júce zo zneužívania toluénu je možné iba použitím objek-
tívnych laboratórnych meraní.

Práca vznikla pri riešení projektu CEMIO-ITMS: 
26220120058/1.4 (100 %).
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buDE Sa PaRaThORMóN vYužívať  
aJ aKO DOPLNKOvý bIOMaRKER  

SRDcOvéhO ZLYhÁvaNIa ?

JaNoKová E., Kollárová E.
Oddelenie klinickej biochémie, 

Nemocnica Košice-Šaca a.s.
1. Súkromná nemocnica, Košice-Šaca

Srdcové zlyhávanie (SZ) predstavuje závažné ochorenie 
so stále sa zvyšujúcou prevalenciou a vysokou mortalitou. 
Dôvodov je viacero. Sú to najmä starnutie populácie a ná-
rast počtu pacientov s arteriálnou hypertenziou, diabetom 
a obezitou, ale aj úspechy v liečbe srdcového infarktu s ná-
slednými dôsledkami.

Ide o klinický syndróm zapríčinený abnormálnou funk-
ciou srdca s charakteristickými renálnymi, neurohumorál-
nymi a hemodynamickými dôsledkami a variabilným kli-
nickým obrazom a prognózou. Zhoršená kardiálna činnosť 
je sprevádzaná retenciou tekutín s následnou nervovo-hor-
monálnou, spočiatku adaptačnou reakciou, ktorá má za ná-
sledok nevýhodné hemodynamické zmeny.

Aktivácia renín – angiotenzín – aldosterónového sys-
tému (RAAS) a sympatikového nervového systému je naj-
dôležitejším patogenetickým neurohumorálnym mecha-

nizmom srdcového zlyhania. Nedávne štúdie naznačujú, že 
medzi hormónmi regulujúcimi nadobličky a vápnik exis-
tujú vzájomné obojstranné interakcie. Tento predpoklad 
potvrdili aj práce, ktoré dokázali, že po paratyreoidektó-
mii pri primárnej hyperparatyreóze sa u pacientov znižujú 
hodnoty aldosterónu, krvného tlaku a celkovej kardiovas-
kulárnej morbidity a tiež práce, ktoré potvrdzujú, že bloká-
da mineralokortikoidného receptora u pacientov s primár-
nym hyper aldosteronizmom vedie k zníženiu hladiny pa-
rathormónu (PTH).

ďalšie poznatky z literatúry naznačili, že dôsledkom ak-
tivácie RAAS môže dôjsť k zvýšeniu hodnôt PTH a vzni-
ku sekundárnej hyperparatyreózy aj u pacientov so SZ. 
Zvýšenie parathormónu predpovedá nepriaznivé násled-
ky u týchto pacientov v dôsledku remodelácie srdca a ko-
reluje so zvýšenými hodnotami B-natriuretického peptidu 
(BNP), ktorý sa používa ako biomarker pre SZ.

Preto sme sa aj my v našej práci rozhodli zistiť, či zvý-
šené hodnoty PTH sú sprievodným znakom srdcového zly-
hávania. Výsledky väčšiny sledovaných pacientov hospita-
lizovaných s diagnózou SZ na JIS Internej kliniky našej ne-
mocnice tento predpoklad potvrdili a ukázali, že medzi 
hodnotami PTH a BNP je pozitívny vzťah.

Vzhľadom k tomu, že sledovaný súbor pacientov nebol 
veľký, potvrdenie vzájomných súvislostí dvoch endokrin-
ných systémov, ktoré boli donedávna považované za nezá-
vislé, bude predmetom nášho ďalšieho záujmu.
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DEfIcIT vITaMíNu D  
a aKÚTNY KORONÁRNY SYNDRóM

Kollárová E., JaNoKová E.
Oddelenie klinickej biochémie

Nemocnica Košice-Šaca a. s.
1. Súkromná nemocnica, Košice-Šaca

Vitamín D je jedným z troch hormónov, ktoré riadia 
homeostázu vápnika v ľudskom organizme (parathormón, 
kalcitonín, vitamín D). Množstvo štúdií potvrdilo vysokú 
prevalenciu hypovitaminózy D v európskej populácii, je to 
dokonca najčastejšie sa vyskytujúca hypovitaminóza. 

Donedávna bol vitamín D spájaný len s problematikou 
kostného metabolizmu. V súčasnosti prebieha mnoho štú-
dií, ktoré poukazujú na jeho všestranné pôsobenie v ľud-
skom organizme. Jeho nedostatok je markerom zlého zdra-
votného stavu a prispieva k vzniku mnohých ďalších ocho-
rení, ktoré nesúvisia s homeostázou vápnika (onkologic-
ké a kardiovaskulárne ochorenia, poruchy imunity, diabe-
tes, depresie…). To, či nízka hladina vitamínu D je príčinou 
alebo dôsledkom ochorenia, nie je známe a je predmetom 
ďalšieho skúmania.

Chronický nedostatok tohoto vitamínu môže viesť 
k vzniku sekundárnej hyperparatyreózy sprevádzanej zvý-
šenými hodnotami parathormónu (PTH). Zvýšené hod-
noty PTH sa môžu vyskytovať aj pri primárnej hyperpa-

ratyreóze, ktorej príčinou je väčšinou solitárny, menej čas-
to multiplicitný adenóm alebo karcinóm. Pri hyperpara-
tyreóze pôsobí PTH na kardiovaskulárny systém priamo 
a prostredníctvom hyperkalciémie. Obidve primárna aj se-
kundárna hyperparatyreóza sú spájané so zvýšeným rizi-
kom kardiovaskulárnych ochorení (artériová hypertenzia, 
hypertrofia ľavej komory, kalcifikácie chlopní myokardu 
a koronárnych artérií, poruchy endotelu a arytmie) a s tým 
súvisiacou zvýšenou morbiditou a mortalitou. 

V našej práci sme sa zamerali na sledovanie hodnôt vi-
tamínu D, parathormónu a vápnika u pacientov JIS Internej 
kliniky našej nemocnice, ktorí boli hospitalizovaní s podo-
zrením na akútny koronárny syndróm (AKS). U všetkých 
pacientov bol vyšetrený troponín I ako marker AKS.

Výsledky práce ukázali, že nízke hladiny vitamínu  D 
boli prítomné u takmer všetkých sledovaných pacientov 
a potvrdili predpoklad, že deficit tohoto vitamínu môže byť 
považovaný za ďalší nezávislý rizikový faktor akútneho ko-
ronárneho syndrómu. Namerané výsledky PTH v našom 
súbore pacientov nepodporili hypotézu, že pacienti s AKS 
majú zvýšený PTH ako dôsledok deficitu vitamínu D.

Vitamín D je ľahko stanoviteľný parameter a jeho sup-
lementácia pri zistenom deficite je finančne relatívne nená-
ročná, preto sa tejto problematike celosvetovo venuje veľká 
pozornosť. Či však suplementácia vitamínu D u osôb s jeho 
deficitom bude benefitom v primárnej alebo sekundárnej 
prevencii kardiovaskulárnych ochorení, ukážu až výsledky 
ďalších randomizovaných štúdií. 
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STaNOvENIE hEMOgLObíNu a2  
a hEMOgLObíNu f METóDOu hPLc

KoMorowSKa v.1, NETriová J.2

huTTaa M., FáBryová v.2

1Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie

Mlynská dolina CH-2, 842 15 Bratislava
2Nemocnica sv. Michala a.s.

Cesta na Červený most 1, 811 05 Bratislava

Úvod: Stanovenie hemoglobínu A2 a F v krvi jedin-
ca má zásadnú informačnú hodnotu pre diferenciálnu di-
agnostiku najčastejšej dedičnej anémie - talassémie. Vzhľa-
dom na nízke objemové koncentrácie oboch minoritných 
hemoglobínov (Hb) v krvi, ich správne a presné stanovenie 
umožňujú len elektroforetické a chromatografické sepa-
račné metódy. 

cieľ: Študovať možnosť zavedenia stanovenia klinicky 
významných hemoglobínov iónovo výmennou chromato-
grafiou na slabo kyslom katexe.

Materiál a prístroje: Plná krv jedincov bez anémie a s ge-
neticky a elektroforeticky potvrdenou talassémiou, kontrol-
ná krv AFSC, chelatonát draselný ako antikoagulans. BisTris, 
NaCl, KCN, HCl a ultračistá voda na prípravu mobilných 
fáz. HPLC systém Agilent typ 1260 pozostávajúci z dvojka-
nálovej vysokotlakovej pumpy, temperovaného autosample-
ra, kolónového termostatu a spektrofotometrického detek-
tora (DAD). Separácia bola vykonaná na iónovo-výmen-
ných kolónach PolyCAT (50 × 4,6 mm a 200 × 4,6 mm; 5 μm, 
100 nm, PolyLC Inc., USA).

výsledky:
•	 Vlnová	 dĺžka	 stanovená	 DAD	 ako	 λmax.	 bola	 pre	

HbF 416nm a pre HbA2 415 nm.
•	 Publikovaný	gradient	stúpajúcej	iónovej	sily	a	klesa-

júceho pH separuje HbA2 od ostatných Hb s rozlíšením 
vyšším ako 1,5. Separácia HbF od ostatných minoritných 
Hb, najmä HbA1c bola nedokonalá.

•	 So	znižovaním	pH	mobilnej	fázy	B	pod	izoelektrický	
bod Hb sa retencia Hb zvyšuje, ale nedochádza k lepšej se-
parácii HbF od HbA1c. Znižovaním pH sa, ale zvyšuje sy-
metria píku HbA2.

•	 Separačná	účinnosť	sa	zvýšila	úpravou	tvaru	gradien-
tu a použitím dlhšej kolóny.

•	 Opakovateľnosť	 stanovenia	 vyjadrená	 ako	 rela-
tívna smerodajná odchýlka (RSD) retenčných časov 
pri 23 opakovaniach bola pre HbA2 0,43 %. RSD plôch pí-
kov pre HbA2 bola 7,24 %. RSD pre HbF, neboli vzhľadom 
na nedostatočnú separáciu tohto hemoglobínu počítané. 

Záver: úvodná štúdia ukázala malú robustnosť metódy 
a chýbanie údajov o vplyve predanalytickej fázy. Dostup-
nosť metódy stanovenia HbA2 a HbF a zriedkavých mu-
tantov Hb ako metódy zlatého štandardu, je potrebná na 
Slovensku pre centrá diagnostiky a liečby hemoglobinopa-
tií a mala by nahradiť menej presné klasické elektroforetic-
ké metódy. Jej zavedenie bude vyžadovať ďalšie štúdie op-
timalizácie separačného procesu a definovanie predanaly-
tickej fázy.

Poďakovanie: Táto práca bola podporená Agentúrou Mi-
nisterstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej repub-
liky pre štrukturálne fondy EÚ – projekt ITMS 26240220034 
a APVV-0583-11 v rámci VVCE-0070-07.
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LabORaTóRIu a aMbuLaNcII

KraJČoviČová Z.1, MEluŠ v.1, NETriová J.1,2
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2Oddelenie klinickej biochémie a hematológie Ne-

mocnica Svätého Michala, a.s.
Bratislava

POCT (Point Of Care Testing) predstavuje rýchle, jed-
noduché testovanie a získavanie informácií o vnútornom 
prostredí a metabolických pochodoch v organizme člove-
ka v jeho blízkosti. V súčasnosti sa s technikami rýchle-
ho stanovenia laboratórnych parametrov môžeme stretnúť 
nielen na klinických oddeleniach v nemocnici – JIS a ope-
račných sálach, vďaka jednoduchosti prenikajú aj do am-
bulancií. Cieľom POCT metód je skvalitnenie a uľahče-
nie dia gnostického rozhodovania v rámci diferenciálnej 
dia gnostiky, skríningu, monitorovania priebehu ochorenia 
a účinnosti liečby. Nesmieme zabúdať, že nenahrádzajú la-
boratórne vyšetrenia v špecializovaných laboratóriách. Le-
kári majú k dispozícii paletu biochemických (glukóza, lak-
tát, CRP, prokalcitonín, kardiomarkery krvné plyny, vyšet-
renie moču) hematologických (hemoglobín, INR, D-Di-
mer) a sérologických (chrípka, HIV, chlamýdie) vyšetre-
ní, ktoré môžu napomôcť k rýchlej diagnostike a odhaleniu 
ochorenia. K dispozícii je aj široká paleta jednoparametro-
vých a viacparametrových analyzátorov, z ktorých si môžu 
vybrať podľa vlastného uváženia. K základným podmien-
kam pre zavedenie POCT do praxe je, aby prístrojové za-
riadenie poskytovalo porovnateľné výsledky s výsledkami 
klinického laboratória a aby bola zabezpečená interná a ex-
terná kontrola kvality.

V práci porovnávame výsledky analýz CRP, INR a D-
Diméru získaných analýzou kapilárnej krvi na viacpara-
metrovom analyzátore Smart 700, ktorý pracuje na prin-
cípe zmeny optickej hustoty žiarenia s vlnovou dĺžkou 700 
nm. Voľba analytu je závislá od reagencií v meracej kyve-
te a v jej zátke. 

Výsledky analýz boli získané v rámci zimnej a letnej sú-
vislej praxe študentov II. a III. ročníka LVMZ na OKBH 
NsM v Bratislave a porovnané s výsledkami analýz rutinne 
používaných metodík v tomto laboratóriu. Výsledky porov-
nania analyzátorov Olympus AU 400 a Smart pri stanovo-
vaní CRP vo vzorkách 46 pacientov nie sú štatisticky signi-
fikantné (Wilcoxonov párový test, p = 0,37). K dispozícii 
sme mali 55 pacientov, avšak u 9 jedincov boli koncentrá-
cie CRP stanovené analyzátorom SMART nižšie ako dol-
ná hranica meracieho rozsahu (2 mg/l). Priemerné hodno-
ty CRP u 46 pacientov s hodnotami vyššími ako dolná hra-
nica meracieho rozsahu SMART boli nasledovné: Analyzá-
tor AU400 x  = 14,03 mg/l, sd = 13,7 mg/l, xm = 8,9 mg/l. Ana-
lyzátor SMART x  = 14,01 mg/l, sd = 13,6 mg/l, xm = 8,9 mg/l. 
Výsledky stanovenia CRP na oboch analyzátoroch vyka-
zujú vysoký korelačný koeficient. Výsledky INR z kapilár-
nej krvi boli porovnané s výsledkami INR z venóznej krvi 
u  73 jedincov, z ktorých 19 neužívalo žiadnu antikoagu-
lačnú liečbu a 54 bolo liečených warfarínom. Analyzátor 
Smart 700 mal tendenciu k vyšším priemerným hodnotám 
v porovnaní s koagulometrom Sysmex CA 1500, ale roz-
diel nie je štatisticky signifikantný. Medzi meranými hod-
notami je lineárna závislosť (y = 0,911x + 0,26) s korelač-
ným koeficientom r = 0,865. Pri analýze D-Diméru sme zis-
tili, že hodnoty na analyzátore Smart 700 sú vyššie v porov-
naní s hodnotami nameranými z venóznej krvi na analy-
zátore Sysmex CA 1500, pričom vykazujú lineárnu závis-
losť (y = 1,17x + 0,118) s korelačným koeficientom r = 0,911. 
Pre prax to znamená, že metódy v numerických hodnotách 
nemožno zamieňať, ale v diagnostickom procese sú rovno-
cenné.
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Pre existenciu živého organizmu sú veľmi dôležité li-
pidy. Cholesterol (CHOL), ktorý tvorí spolu s fosfolipid-
mi základ bunkových membrán a triglyceridy (TAG), 
ktoré sú energetickým substrátom a neabsorbujú vodu 
z okolitého prostredia. CHOL a TAG sú síce štrukturál-
ne odlišné, ale ich spoločnou vlastnosťou je nerozpust-
nosť vo vode. V krvnej plazme sú transportované vo for-
me lipoproteínových častíc (LP), ktoré zároveň zaisťujú 
ich metabolizmus. LP sa navzájom odlišujú svojím zlože-
ním a biologickou funkciou. Na základe ultracentrifugá-
cie rozoznávame chylomikróny (CL), lipoproteíny o veľ-
mi nízkej hustote (VLDL), lipoproteíny o strednej husto-
te (IDL), lipoproteíny o nízkej hustote (LDL) a lipopro-
teíny o vysokej hustote (HDL). Z klinického hľadiska sa 
odlišujú schopnosťou zasahovať do procesu ateroskleró-
zy. CHOL a TAG samotné nie sú aterogénne, aterogénne sú 

niektoré typy lipoproteínových častíc. Riziko aterosklerózy 
nemusí závisieť len na vlastnej koncentrácii CHOL a TAG, 
ale predovšetkým na tom, ktoré lipoproteínové makromo-
lekuly sú zmnožené.

Small dende LDL (sdLDL) majú menej CHOL ako 
LDL1 a LDL2, preto pri ich zvýšenej koncentrácii v krvi 
môže byť koncentrácia LDL cholesterolu normálna. Z do-
stupných štúdií vyplýva, že zvýšené hladiny sdLDL zvyšujú 
riziko infarktu myokardu až 3-násobne. Prítomnosť, či ne-
prítomnosť malých denzných LDL častíc predstavuje výpo-
vednú informáciu o rozvoji kardiovaskulárneho ochorenia 
nezávislého od hypercholesterolémie.

Pre rutinnú prax sa veľmi výhodným ukazuje foto-
metrický test sd-LDL-C „Seiken“, ktorý možno aplikovať 
na otvorené biochemické analyzátory používané v labora-
tóriách.

V skupine 122 dobrovoľníkov sme stanovili popri bež-
ných parametroch používaných pri odhaľovaní kardio-
vaskulárnych ochorení aj sd-LDL. Na analýzu bol použi-
tý reagenčný set sd-LDL (kat. č.: 562616, firma RANDOX). 
Analýza bola robená na analyzátore Olympus AU 400. 
Analýzou reálnych vzoriek sme zistili veľkú závislosť me-
dzi sdLDL a Apo B (R = 86), menšiu medzi celkovým LDL 
a sdLDL (R = 0,70). V sledovanom súbore sa nachádzali je-
dinci so vzájomnými familiárnymi vzťahmi (matka, otec, 
potomkovia, súrodenci). Ich počet bol malý na štatistické 
hodnotenie, ale už prvé získané údaje upozorňujú, že prob-
lematike kardiovaskulárnych markerov z pohľadu dedič-
ných vzťahov je treba venovať pozornosť vo zvýšenej miere.
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aLKaPTONÚRIa a STaNOvENIE KYSELINY  
hOMOgENTIZOvEJ Na SLOvENSKu 

PErEČKová J., ŠKoDová J.
BEhúlová D.

Centrum dedičných metabolických porúch
Oddelenie laboratórnej medicíny

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Bratislava

Alkaptonúria (AKU) je zriedkavá autozómovo-rece-
sívne dedičná metabolická porucha (DMP), charakterizo-
vaná predovšetkým homogentizovou acidúriou, ochronó-
zou a artritídou. Porucha je spôsobená mutáciami v géne 
HGD vedúcimi k deficitu 1,2-dioxygenázy kyseliny homo-
gentizovej – tretieho enzýmu v metabolickej ceste degra-
dácie tyrozínu. Deficit spôsobuje akumuláciu kyseliny ho-
mogentizovej (HGA) v organizme a jej masívne vylučova-
nie močom. 

Ochorenie patrí k prvým známym DMP, britský lekár 
a  biochemik Sir  A r c h i b a l d   G a r r o d  ho opísal v roku 
1902. Výskyt AKU na Slovensku (1 : 19 000) sa považuje 
za najvyšší na svete. Veľký počet detegovaných a monito-
rovaných pacientov v našej krajine si preto vyžaduje frek-
ventné biochemické vyšetrenie kľúčového metabolitu kyse-
liny homogentizovej rovnako ako aj poznanie jej vplyvu na 
stanovenie rôznych analytov. 

Kyselina homogentizová (2,5-dihydroxyfenyloctová ky-
selina) je vysoko reaktívna zlúčenina. Spontánne sa oxidu-
je na kyselinu 1,4-benzochinón-2-octovú, polymerizáciou 
vzniká tmavý ochronotický pigment, ktorý sa významnou 
mierou podieľa na patogenéze ochorenia. Spôsobuje dege-
neráciu spojivových tkanív, najmä chrupaviek, chronické 
zápaly a bolestivú chronickú artropatiu.

Kľúčovým krokom pri laboratórnej diagnostike ochore-
nia je stanovenie kyseliny homogentizovej v telových teku-
tinách, najčastejšie v moči. Nálezom suspektným pre AKU 
je už stmavnutie moču na vzduchu a v alkalickom prostre-
dí. Jednoduchým pozitívnym skríningovým testom na prí-
tomnosť HGA je hnedé sfarbenie filtračného papiera im-
pregnovaného hydroxidom sodným po ponorení do moču 
a vyschnutí. Bežné indikátorové močové prúžky a Bene-
diktova skúška však vykazujú pôsobením silne redukujú-
cej HGA falošnú pozitivitu na ketolátky a cukry, čo najmä 
v minulosti indikovalo podozrenie na diabetes mellitus.

Na našom pracovisku kvantifikujeme kyselinu homo-
gentizovú stanovením jej koncentrácie metódou plynovej 
chromatografie-hmotnostnej spektrometrie (GC-MS).

Spoľahlivé kvantitatívne vyšetrenie HGA si vyžaduje 
uplatnenie viacerých poznatkov: 

1. Nevyhnutné je overenie linearity metódy a eventu-
álne riedenie vzorky moču vzhľadom na extrémne vysoké 
vylučovanie HGA.

2. Exkrécia HGA za 24 hodín sa vyznačuje značnou in-
traindividuálnou variabilitou. 

3. Vylučovanie HGA v jednorazovom moči sa vyjadru-
je prepočítané na koncentráciu kreatinínu. Stanovenie kre-
atinínu u pacientov s AKU je však ovplyvnené interferen-
ciou HGA. Vhodnejšie je použitie Jaffeho metódy namiesto 
enzymatických metód. Optimálne, t. č. v bežnej praxi nere-
álne, by bolo využitie vhodnej chromatografickej techniky. 

Doterajšia liečba AKU je symptomatická. Veľkou náde-
jou pre pacientov je terapia nitizinonom (t. č. v klinickom 
skúšaní), ktorý účinne redukuje tvorbu kyseliny homogen-
tizovej inhibíciou druhého enzýmu v katabolickej ceste ty-
rozínu.
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STaNOvENí PÁRů TěžKých  
a LEhKých řETěZců (hEvYLITE)  
u PacIENTů PO TRaNSPLaNTacI  

SRDcE – PRvNí ZKuŠENOSTI

SEČNíK P. jr., FraNEKová J., JaBor a.
Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha

3. LF UK Praha

Zvýšené riziko nádorových komplikací u pacientů 
po transplantaci je obecně známo. Celková incidence ma-
ligních onemocnění u této kohorty pacientů je odhadová-
na přibližně dvojnásobně vyšší než v běžné populaci. Po-
transplantační lymfoproliferativní onemocnění (PTLD) 
patří mezi nejčastější a nejzávažnější komplikace u příjem-
ců transplantátů.

Lze předpokládat, že časné stadium PTLD odpoví-
dá hyperplastickému zmnožení lymfoidní tkáně, polyklo-
nální a následně monoklonální hypergamaglobulinémii. 
V uplynulých letech se objevilo několik prací poukazujících 
na vztah mezi PTLD a přítomností monoklonálního para-
proteinu u příjemců transplantátů solidních orgánů.

Mezi klasická vyšetření k detekci monoklonálního pa-
rapoteinu a/nebo polyklonální aktivace imunitního systé-
mu patří elektroforéza a imunofixace bílkovin séra a moči. 
Z novějších metod pak stanovení koncentrace volných leh-
kých řetězců a stanovení párů těžkých/lehkých řetězců 
(Hevylite) v séru.

Stanovení párů těžkých a lehkých řetězců imunoglo-
bulinů (Hevylite) je novou metodou založenou na in  vit-
ro vazbě diagnostických protilátek na junkční epitopy mezi 
těžkým a lehkým řetězcem. Rozlišují se jednotlivé podty-
py imunoglobulinů vzhledem k lehkému řetězci v mole-
kule (např. IgG kappa, IgG lambda, IgA kappa, IgA lamb-
da). Pro interpretaci se používá poměr koncentrace jed-
notlivých podtypů (např. IgGkappa/IgG lambda, IgA kap-
pa/IgA lambda apod.). Metoda umožňuje kromě stanove-
ní koncentrace paraproteinu kvantifikovat i míru supre-
se syntézy polyklonálních imunoglobulinů vlivem tumoru 
(para neoplastická imunoparéza). Podle iniciálních studií se 
v porovnání s elektroforézou a imunofixací jedná o stano-
vení s vyšší senzitivitou pro detekci monoklonálního para-
proteinu (kvantifikace paraproteinu pomocí Hevylite není 
omezeno jeho komigrací s jinými proteiny na elektroforé-
ze), další výhodou je možnost exaktnější kvantifikace para-
proteinu pro monitoraci onemocnění a prognostická hod-
nota vyšetření (posouzení míry imunoparézy).

V současné literatuře zatím existuje malé množství pra-
cí zkoumajících využití těchto novějších markerů mono-
klonální lymfoproliferace v diagnostice časné fáze PTLD. 
Možnost využití stanovení Hevylite v kohortě pacientů po 
transplantaci solidních orgánů zatím nebyla podrobněji 
zkoumána. 

Porovnali jsme klasické metody pro detekci paraprotei-
nu – elektroforézu a imunofixaci bílkovin séra s novějšími 
metodami - stanovením volných lehkých řetězců a Hevylite 
v séru. Stanovení bylo provedeno u 80 pacientů před trans-
plantací a v 18 měsíci po transplantaci srdce. Sběr dat a vy-
hodnocení výsledků pokračuje.
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STaNOvENIE TSh a fT4  
v PLODOvEJ vODE. KaZuISTIKa

vlNiEŠKová K.1, SchENKová K.1

DoBáKová, E.1, FEriaNEc v.2

1Medirex a.s., Laboratóriá západ
Galvaniho 17/C, Bratislava

2II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK 
a UNB, Ružinovská 6, Bratislava

Úvod: Kongenitálna hypotyreóza je vrodené ochore-
nie, pri ktorom je narušená syntéza hormónov štítnej žľa-
zy, nevyhnutných pre správny rast a vývoj plodu a dieťa-
ťa. Pri  včasnej diagnostike a substitučnej liečbe je možné 
zabrániť negatívnemu pôsobeniu nedostatku týchto hor-
mónov a  následnému mentálnemu postihnutiu. Z etiolo-
gického hľadiska môže ísť o dysgenézu štítnej žľazy plodu 
(aty reóza, ektópia alebo hypoplázia), resp. o funkčnú ab-
normalitu – enzymopatiu alebo dyshormonogenézu. 

Tyroxín je pre správny vývoj plodu a maturáciu CNS 
nesmierne dôležitý. Fetálna štítna žľaza začína produkovať 
hormóny približne v 10.–12. týždni gestácie. V 12.–30. týžd-
ni dozrieva aj hypotalamus a hypofýza plodu, začína sa syn-
téza TSH a TRH. Tyroxín matky prechádza cez placentu 
od  začiatku tehotenstva a dá sa dokázať v tkanivách plo-
du ešte pred začiatkom vlastnej produkcie. Rovnako v II. 
a III. trimestri je transplacentárny prenos materského tyro-
xínu veľmi dôležitý, pretože plod si nie je schopný vytvoriť 
dostatok vlastných tyreoidálnych hormónov.

Pri náleze kongenitálnej strumy plodu je hodnote-
nie tyreo idálnych funkcií veľmi zložité. Vzhľadom na to, 
že včasná terapia môže zabrániť postihnutiu plodu a v sú-
časnosti je možná terapia in utero, je správna diagnostika 
ešte v prenatálnom období veľmi dôležitá. Je možné stano-

viť hladinu TSH a fT4 vo fetálnej krvi z kordocentézy alebo 
vyšetriť hladiny týchto hormónov v plodovej vode. Vyšet-
renie TSH a fT4 v plodovej vode je podľa viacerých štúdií 
dostačujúce a odzrkadľuje stav tyreoidálnych funkcií plo-
du, pričom amniocentéza predstavuje jednoduchší zákrok 
s menším rizikom pre plod.

Kazuistika: 27 ročná tehotná s eutyreózou bez predchá-
dzajúcej anamnézy ochorenia štítnej žľazy so sonografic-
kým nálezom výraznej strumy plodu v 27. týždni gravidity.

V našom laboratóriu sme na analyzátore ADVIA Cen-
taur chemiluminiscenčnou imunoanalýzou opakovane 
stanovovali hladiny tyreoidálnych hormónov TSH a fT4 
v plodovej vode. Pri prvom stanovení v 27. týždni gravidi-
ty sme analyzovali jednak fetálnu krv z kordocentézy, jed-
nak plodovú vodu s nálezom závažnej hypotyreózy (fetál-
na krv: TSH > 150 mIU/l, fT4 5,46 pmol/l, plodová voda: 
TSH 30,11 mIU/l, fT4 12,43 pmol/l). Následne bola v dvoj-
týždňových intervaloch podávaná intraamniálna substi-
tučná terapia s následnou kontrolou UZV nálezu a hladín 
TSH a fT4 v plodovej vode (31.TG – TSH 5,021 mIU/l, fT4 
23.59 pmol/l, 33.TG – TSH 0,629 mIU/l, fT4 17,34 pmol/l, 
35.TG – TSH 0,453 mIU/l, fT4 13,02 pmol/l). Referenčný 
interval pre TSH a fT4 sme použili zo štúdie  N i k o l a  A. et 
al: Establishment of Reference Intervals for Thyroid-Stimula-
ting Hormone and Free Thyroxine in Amniotic Fluid Using 
the Bayer ADVIA Centaur (referenčný interval pre III. tri-
mester: TSH 0,04–0,51 mIU/l, fT4 1,29–9,93 pmol/l). Po in-
traamniálnej substitučnej terapii došlo k výraznému zlep-
šeniu UZV nálezu a normalizácii hladiny TSH v plodovej 
vode.

Záver: Diagnostika a monitorovanie liečby kongenitál-
nej hypotyreózy stanovením TSH a fT4 v plodovej vode je 
možné. Vzhľadom na transplacentárny prenos fT4 od mat-
ky je TSH v plodovej vode lepším ukazovateľom na posú-
denie tyreoidálnych funkcií u plodu.
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 výuČba KLINIcKEJ bIOchéMIE  
Na Lf uPJŠ v KOŠIcIach

MolČáNyiová a.
LF UPJŠ a  Medirex, a. s. Košice 

Klinická biochémia patrí v súčasnosti k základným le-
kárskym odborom. Jej teoretický podklad tvoria biochémia 
a patobiochémia. Praktickým výstupom sú laboratórne vy-
šetrenia a  ich interpretácia. Informácie získané laboratór-
nymi vyšetreniami biologických tekutín sa podieľajú 70– 
80 % na rozhodovaní lekára pri stanovení diagnózy, prog-
nózy a monitorovaní liečby pacienta. 

Klinická biochémia bola spočiatku súčasťou vnútorné-
ho lekárstva, laboratóriá boli súčasťou kliník. V druhej po-
lovici minulého storočia sa z nich konštituovali centrálne 
laboratóriá, neskôr oddelenia klinickej biochémie. Klinic-
ká biochémia sa stala samostatným medicínskym odborom 
s postgraduálnou výchovou špecialistov. Manuálne analy-
tické metódy, ktoré spočiatku predstavovali ťažisko práce, 
boli doménov vysokoškolákov – nelekárov, potreba lekára 
v laboratóriu bola často spochybňovaná. Posledné 2–3 de-
saťročia minulého storočia sa situácia radikálne zmenila – 
dostupné komerčné sety a automatické biochemické analy-
zátory ukončili absolútnu hegemóniu chemikov a na odde-
lenia klinickej biochémie prichádzajú lekári, ktorí sa už ne-
musia snažiť konkurovať chemikom na poli analytiky. Ich 
doménou sa stáva klinická interpretácia biochemických vy-

šetrení. Sľubne sa rozvíjajúce pôsobenie lekárov – klinic-
kých biochemikov znova zabrzdila privatizácia laborató-
rií. Lekári, najmä v menších laboratóriách, nepredstavova-
li pre súkromného vlastníka priamy zisk a často sa stávali 
„nadbytočnými“, časť z nich odišla z odboru.

„Mladá“, pomaly sa formujúca spoločnosť lekárov – kli-
nických biochemikov, nemohla konkurovať veľkej, dobre 
organizovanej internistickej spoločnosti, reprezentovanej 
osobnosťami zvučných mien. Klinickú biochémiu predná-
šali v  rámci svojich odborov a priestor pre pregraduálnu 
výučbu klinickej biochémie sa nachádzal len veľmi ťažko.

Meniacu sa situáciu v laboratórnej medicíne pochopilo 
ako prvé vedenie PF UPJŠ – v roku 1994 sa v rámci organic-
kej chémie konštituoval smer klinická biochémia. Po dvoj-
semestrálnej výučbe patobiochémie a klinickej biochémie 
a absolvovaní štátnej záverečnej skúšky z klinickej bioché-
mie boli absolventi PF UPJŠ v problematike klinickej bio-
chémie lepšie zorientovaní ako vtedajší absolventi LF. 

Konečne, po viac ako 20 ročnom snažení a  najmä 
po je zriadení spoločného pracoviska LF UPJŠ a Labmed, 
a.s. s názvom „ústav lekárskej chémie, biochémie, klinic-
kej biochémie LF UPJŠ a  Labmed, a. s.“ v  roku 2005, je 
od  roku  2005 klinická biochémia povinným predmetom 
na LF UPJŠ v Košiciach v rozsahu 1/1. Absolvujú ho poslu-
cháči 5. ročníka blokovým systémom. Pre získanie zápočtu 
je potrebné uspieť v záverečnom teste. Predmet je ohodno-
tený jedným kreditom, čo sa nám zdá, s ohľadom na jeho 
klinický prínos, málo. Študenti hodnotia predmet nad oča-
kávenie pozitívne, za nevýhodu považujú koncentráciu veľ-
kého množstva informácií do blokom vymedzeného časo-
vého úseku.
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NOvé PERSPEKTívY v LIEČbE  
DYSLIPOPROTEINéMIí

MolČáNyiová a.

Kardiovaskulárne ochorenia, vznikajúce na podklade 
aterosklerózy, sú najvýznamnejšou príčinou predčasných 
úmrtí v Európe. V Európskej únii predstavujú ročné pria-
me a nepriame náklady na zdravotnú starostlivosť kardio-
vaskulárnych ochorení približne 192 miliárd Eur [1]. Epi-
demiologické štúdie dokazujú, že k najvýznamnejším ri-
zikovým faktorom vzniku a  progresie aterosklerózy pat-
ria dyslipoproteinémie, zmeny v  množstve, alebo funkcii 
lipoproteínových častíc. Ich ovplyvnenie, farmakologické 
aj nefarmakologické vedie ku poklesu rizika kardiovasku-
lárnych ochorení. V liečbe dyslipoproteinémií sa v klinic-
kej praxi už dlhšiu dobu používajú najmä statiny a fibrá-
ty. Napriek kontinuálnemu výskumu už niekoľko desaťro-
čí nemáme žiaden nový liek, trh obohacujú len modifikácie 
existujúcich molekúl. 

Ako perspektívne sa javia lieky, ovplyvňujúce metabo-
lizmus apoB lipoproteínových častíc. 

úplne novým terapeutickým zásahom do metabolizmu 
je využitie krátkych syntetických analógov jednovláknovej 
nukleovej kyseliny, ktoré znemožňujú interakciu mRNA 
s ribozómom a tým syntézu kódovanej bielkoviny (antisen-
se therapy). Tento prístup sa používa najmä na zablokova-
nie syntézy apoB v pečeni, ale je sľubný aj v syntéze apo(a), 

a apoCIII, ktoré sa doposiaľ nepodarilo farmakoteraupeu-
ticky významnejšie ovplyvniť.

Druhým sľubným zásahom do syntézy VLDL v  peče-
ni je inhibícia MTP (Microsomal Transfer Protein), kto-
rý interaguje súčasne s apoB a lipidmi, podmieňuje synté-
zu apoB, transfer lipidov z membrán a ich spojenie do na-
scentnej VLDL častice. 

PCSK9 (Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin type 9) 
je proteín, ktorý väzbou na LDL receptor bráni jeho intra-
celulárnej recirkulácii po uvoľnení LDL častice. Jeho inak-
tiváciou sa zníži intracelulárna degradácia LDL recepto-
rov, LDL receptory sa vracajú na membránu a klírens LDL 
častíc sa zvyšuje. 

Napriek niekoľkým neúspechom stále sú vo vývoji inhi-
bítory CETP (Cholesterol Ester Transfer Protein), zodpo-
vedného za prenos cholesterolu z HDL-častíc do apoB li-
poproteínových častíc výmenou za triacylglyceroly. Bloko-
vaním jeho účinku sa dosiahne vzostup HDL-cholesterolu 
a pokles LDL-cholesterolu.

Väčšina týchto liekov sa vyvíja na podklade v populácii 
existujúcich mutácií, ktoré sú spojené so zníženým kardio-
vaskulárnym rizikom. Bohužiaľ, na prvý pohľad síce rovna-
ké, ale liekmi navodené zmeny v metabolizme, neprináša-
jú pacientovi rovnaký benefit a často sú zdrojom závažných 
vedľajších účinkov. 

1. ALLENDER S., SCARBOROUGH P., PETO V., 
RAYNER M., LEAL J., LUENGO-FERNANDEZ R., 
GRAY A.: European cardiovascular disease statistics. 

Ed. European Heart Network, 2008.
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výuKa KLINIcKé bIOchEMIE  
Na LéKařSKých faKuLTÁch –  

JDEME SPRÁvNOu cESTOu ?

PaliČKa v.
ústav klinické biochemie a diagnostiky

LF UK a FN Hradec Králové

Absolventi lékařských fakult se v  praxi budou denně 
setkávat s potřebou správné volby laboratorního vyšetření, 
s potřebou znalosti preanalytické fáze a především s potře-
bou správné interpretace získaného výsledku. Nelze spolé-
hat na to, že tyto znalosti získají v až v praxi, v atestační pří-
pravě a dalším vzdělávání.

Výuka klinické biochemie na lékařských fakultách v ČR 
přitom není vždy povinná a je limitována počtem hodin – 
maximální počet výukových hodin je 30. Ve srovnání s něk-
terými jinými zeměmi je to velmi málo, ve srovnání s jiný-
mi je to poměrně hodně. Kupříkladu v USA mají univer-
sity v průběhu 4-leté výuky mediků celkem 60–300 hodin 
patologické anatomie oproti v průměru 9 hodinám výuky 
jak vybírat laboratorní testy a interpretovat jejich výsled-
ky. Výuka lékařské chemie a biochemie v prvních ročnících 
studia je jistě nezbytná, její rozsah by však mohl být před-
mětem diskuse, především ve srovnání s  počtem hodin 

výuky klinické části oboru. V České republice navíc existu-
je historický paradox, že obory typu mikrobiologie či imu-
nologie mají vysoký počet výukových hodin, ve srovnání 
s mizivým počtem výukových hodin klinické biochemie.

Počet výukových hodin jistě je a vždy bude limitován. 
Podstatné bude, jak tento limitovaný počet hodin využije-
me a co budeme učit. Náplň musí vycházet z potřeby lé-
kařů v klinické praxi a ne z potřeb oboru presentovat svůj 
význam. Výuka má probíhat v době, kdy studenti mají zá-
kladní klinické znalosti (optimálně v pátém ročníku šesti-
letého studia) a musí reflektovat skutečnost, že jen napros-
to mizivý počet absolventů půjde do oboru klinické bioche-
mie, ale prakticky všichni budou potřebovat laboratorní vý-
sledky. Výuka chemických principů metod či dokonce nu-
cení mediků aby vlastníma rukama prováděli při výuce tes-
ty je z tohoto pohledu nezodpovědným mrháním vzácné-
ho času. Ideálním je rozbor kasuistik, které jsou co nejblí-
že klinické praxi a které pokrývají nejčastější choroby a ne-
jčastější situace, do kterých se budoucí lékaři budou dostá-
vat (kuriosity jsou pouhým zpestřením, byť někdy vhod-
ným). Takové kasuistiky nejlépe vysvětlí a probere ten, kte-
rý je vysoce vzdělán v  klinické biochemii a má současně 
alespoň částečné zkušenosti klinické.

Moderní formy výuky (e-learning, distanční výuka 
a  další) budou v  budoucnu velmi preferovány, nemohou 
však zcela nahradit kontaktní výuku a přímý interaktivní 
způsob výuky a kontakt mezi vyučujícím a studentem.
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SÚhRN

Parodontitída predstavuje závažné celosve-
tovo rozšírené ochorenie, ktorého laboratórna 
diagnostika dnes zaujíma pozíciu na úrovni 
klinickej a zobrazovacej diagnostiky. Smero-
vaním tejto diagnostiky z laboratória do ambu-
lancie nadobúda stále väčšie uplatnenie v pre-
vencii, monitorovaní exacerbácie, účinku liečby 
a vplyvu na systémové ochorenia.

Tento prehľadný článok predstavuje zhr-
nutie súčasných poznatkov v oblasti labora-
tórnej diagnostiky parodontitídy. Vzhľadom 
na etiológiu a patogenézu ochorenia sú hlav-
nými diagnostickými oblasťami: proteínový 
prejav zápalu, orálna mikrobiológia a moleku-
lová diagnostika. Výsledky týchto oblastí priná-
šajú nové poznatky pre ich využitie do ambu-
lantnej praxe. Aktuálne je najnovším trendom 
vytvorenie zariadenia pre ambulantné využitie, 
ktoré by dokázalo pracovať aj s veľmi nízkymi 
koncentráciami látok, ktoré sú v orálnych te-
kutinách (sliny, tekutina gingiválneho sulku).

Kľúčové slová: parodontitída, biomarker, 
slina, GCF, mikrobiológia, molekulová dia-
gnostika, PoCT

SuMMaRY

Periodontitis is a serious worldwide wide-
spread disease and its laboratory diagnosis today 
occupies a position at the level of clinical and 
diagnostic imaging. Directing the diagnostics 
from the laboratory to the clinic is becoming 
more and more application in the prevention, 
monitoring exacerbations, treatment effect and 
impact on systematic disease.

This review article presents a summary the 
current knowledge in laboratory diagnosis of 
periodontitis. There are the main diagnostic 
areas: protein ex-pression of inflammation, 
oral microbiology and molecular diagnostics, 
in view of the etiology and pathogenesis of 
disease. The results of these areas bring new 
knowledge primarily for their use in ambula-
tory practice. Currently the latest trend is to 
provide an apparatus for outpatient use, and 
could work also with very low concentrations 
of substances in oral fluid (saliva, gingival 
crevice fluid).

Key words: periodontitis, biomarker, saliva, 
GCF, microbiology, molecular diagnosis, PoCT
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ÚvOD

Parodontitída je všeobecne definovaná ako 
zápalové ochorenie podporných tkanív zuba 
zapríčinené špecifickými mikroorganizmami 
alebo skupinami mikroorganizmov, vyúsťujúce 
do progresívnej deštrukcie podporných tkanív 
zuba - parodontu. Nepopierateľnú úlohu bak-
teriálnej infekcie v patogenéze ochorenia dnes 
dopĺňa individuálna imunitná a zápalová od-
poveď pod vplyvom vonkajších faktorov (napr. 
zubný plak) a vnútorných faktorov (genetická 
výbava jedinca). 

Predpokladá sa, že viac ako 50 % európskej 
populácie trpí rôznou formou parodontitídy 
a u viac ako 10 % je tento stav závažný, pričom 
vo vekovej populácii od 60 do 65 táto preva-
lencia dosahuje až 70–85 % (K ö n i g  a  kol., 
2011). Ochorenie parodontu sa zdá byť častejšie 
u mužov ako u žien (S h i a u  a  R e y n o l d s, 
2010).

U parodontitídy sa laboratórna diagnostika 
donedávna zameriavala predovšetkým na  de-
tekciu proteínových prejavov zápalu, deš-
trukciu tkaniva a orálnu mikrobiológiu. Dia-
gnostické možnosti paradontálnych ochorení 
vychádzajú z poznatkov o ich etiológii a pato-
genéze (viď obr. 1). Súčasné poznatky na mo-
lekulovej úrovni priniesli aj nové trendy v la-
boratórnej diagnostike tohto ochorenia. (obr. 
1 v prílohe)

V zubnom lekárstve patria ku tradičnej di-
agnostike a k monitorovaniu parodontálnych 
ochorení parametre, ktoré zahŕňajú napr. vy-
šetrenia nasondovanej hĺbky gingiválneho sulku 
alebo parodontálneho vačku, krvácanie po son-
dáži, klinické hodnotenie úponu (clinical at-
tachment – CAL), plaque index, gingiválny 
index a rádiodiagnostickú analýzu. Tieto pa-
rametre majú však aj svoje obmedzenia, res-

pektíve nevýhody, medzi ktoré patria predo-
všetkým:

1. na zaznamenanie nálezu je potrebný tréno-
vaný klinik,

2. vyžaduje sa použitie RTG, čo znamená fi-
nančnú náročnosť, čas a RTG záťaž,

3. tieto diagnostické parametre sú výborným 
ukazovateľom minulosti ochorenia, avšak 
ak nemáme štandardizované dlhodobé 
me rania, poskytujú limitované možnosti 
na určenie ďalšieho vývoja ochorenia,

4. poškodenie musí byť značné, aby tieto pa-
rametre poskytli informáciu o vážnosti 
ochorenia. 

Dôležitosť včasnej diagnostiky, ako aj pred-
povedania zhoršenia ochorenia vedie nielen 
k  vývoju, ale aj k čoraz častejšiemu využitiu 
laboratórnych molekulovo – biochemických 
postupov, ktoré skvalitňujú diagnostické mož-
nosti a eliminujú obmedzenia a nevýhody kla-
sických diagnostických metód. V tomto pre-
hľadnom článku sa zameriavame na najnovšie 
trendy a možnosti laboratórnej diagnostiky pa-
radontitídy s dôrazom na užitočnosť ich vyu-
žitia v bežnej ambulantnej praxi. 

bIOLOgIcKý MaTERIÁL

Využitie bežných biologických materiálov, 
akými sú krv (sérum/plazma) a moč je vzhľadom 
na spočiatku lokálny charakter ochorenia ne-
výhodný. Špecifický marker charakteristický 
pre parodontálne tkanivá doposiaľ nebol od-
halený. Preto sa za najvhodnejší biologický 
materiál považujú orálne tekutiny – tekutina 
gingválneho sulku a sliny.

Tekutina gingiválneho sulku
Sulkulárna tekutina (GCF – Gingival crevi-

cular fluid), preniká do gingiválneho sulku 
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z  gin giválneho tkaniva. Vzniká ako transudát 
plazmy alebo častejšie ako následok zápalovej 
exsudácie. Jej fyziologickou funkciou je očis-
ťovanie gingiválneho sulku, uvoľnené proteíny 
uľahčujú adherenciu voľnej gingívy k  zubu 
a  tekutina vykazuje aj antimikrobiálne vlast-
nosti. U zdravého parodontu je tvorená v mi-
nimálnom množstve, avšak za patologických 
okolností sa tvorba prudko zvyšuje (až tri-
dsaťnásobne). 

Hlavnou výhodou použitia je stranová špe-
cificita. Navyše GCF je možné zbierať aj z gin-
giválnej manžety, ktorá obklopuje zubný im-
plantát (PISF – peri-implant sulcular fluid) 
(B h a r d w a j  a  P r a b h u j i, 2013). Najvyuží-
vanejšími pomôckami pre zber sú prúžky fil-
tračného papiera a mikropipety. Metódy me-
rania objemu tejto tekutiny sú dnes už nepo-
stačujúce a nahradili ich podrobné analýzy zlo-
ženia pomocou atómovej hmotnostnej spektro-
metrie, ktoré dokážu identifikovať jednotlivé 
proteíny zápalovej a imunitnej odpovede, inhi-
bítory proteináz, hydrolytické enzýmy, intrace-
lulárne proteíny, stavebné proteíny cytoskeletu 
a apop totické a signálne proteíny (C a r n e i r o  
a kol., 2012). Na základe analýzy zloženia tejto 
tekutiny je možné určiť aktuálnu mieru po-
škodenia parodontu a v budúcnosti možno aj 
predpokladať ďalší priebeh ochorenia. Napriek 
tomu, že analýza sulkulárnej tekutiny sa po-
dieľa na vysvetlení zápalovej odpovede u pa-
rodontitídy, tradičný odber početných vzoriek 
za pomoci filtračných papierikov je momen-
tálne považovaný v klinickej praxi za neprak-
tický (K h i s t e, 2011).
Slina

Biologický materiál, akým je slina a jej pri-
rodzená prítomnosť v ústnej dutine sa priam 
núka k výskumu potenciálnych markerov pa-
rodontitídy prostredníctvom nej. Slina vzniká 
zmiešaním tekutých produktov veľkých a malých 

slinných žliaz, obsahuje aj zložky gingivo-cer-
vikálneho exsudátu, vykašľaného bronchiálneho 
sekrétu, séra, krvných buniek z orálnych mik-
rorán, ako aj baktérie a ich produkty, vírusy, 
huby, odlúpené epiteliálne bunky a zvyšky po-
travy (G i a n n o b i l e  a kol., 2009). K hlavným 
výhodám sliny ako biologického materiálu 
patrí neinvazívny zber, možný ľahký viacná-
sobný odber, ľahký transport a uchovávanie, 
zber nevyžaduje trénovanú osobu, odber je 
bezpečnejší pre personál, slina je „real-time“ 
materiál. Tieto charakteristiky robia zo sliny 
vhodný biologický materiál aj pre monitoring 
detí, starších ľudí, nespolupracujúcich pacientov 
najmä v okolnostiach, kedy odber krvi alebo 
moču nie je možný.

Všetky vyššie uvedené skutočnosti predur-
čujú sliny na ďalšie štúdium aj na diagnos-
tické účely pri mnohých ochoreniach, pričom 
mnohé testy využívajúce sliny sú už komerčne 
dostupné. 

POTENcIONÁLNE bIOMaRKERY 
PaRODONTITíDY  

K hlavným skupinám potenciálnych mar-
kerov pre parodontitídu patria: zápalové mar-
kery, markery deštrukcie spojivového tkaniva 
a markery kostnej remodelácie.

Markery zápalu
Zápal sa častokrát chápe ako niečo škodlivé 

pre organizmus, avšak jeho dnešná definícia je 
úplne opačná. Primárne má každý zápal ob-
ranné poslanie. Prejaví sa akútnou bunkovou 
odpoveďou, a ak podnet pretrváva dostatočne 
dlho, môže prerásť do odpovede chronickej. 
Ako biomarkery zápalu sa využívajú objek-
tívne identifikovateľné mediátory.
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U parodontítídy sa využíva napr. detekcia 
β-glukuronidázy, C-reaktívneho proteínu (CRP), 
interleukínu 1 (IL-1), interleukínu – 6 (IL-
6), makrofágového zápalového proteínu 1α 
(MIP-1α) a tumor nekrotizujúceho faktora α 
(TNF-α) (M i l l e r  a kol., 2010). U β-glukuro-
nidázy, ktorá signalizuje influx neutrofilov, sa 
potvrdila korelácia s narastajúcou závažnosťou 
parodontitídy. Podobne sa táto korelácia po-
tvrdila u TNF-α ako aj u interleukínu 1β, vý-
znamného prozápalového cytokínu, ktorý je 
prevažujúcou formou u parodontitídy (F i n e 
a  kol., 2009;  F r o d g e  a kol., 2008).

Markery deštrukcie spojivového tkaniva
Deštrukcia spojivového tkaniva je zodpo-

vedná za patogenézu chronických zápalových 
stavov rovnako aj u parodontitídy. Degradácia 
medzibunkovej hmoty je iniciovaná proteiná-
zami produkovanými lokálne na strane zápalu 
a balancovaná ich inhibítormi. Stupeň balancie 
sa javí ako určujúci pre progresiu chronickej 
parodontitídy.

K najčastejšie hodnoteným parametrom patria 
napr. α2–makroglobulín, matrixové metalopro-
teinázy (MMPs), tkanivové inhibítory metalo-
proteináz (TIMPs) a aminotransferázy. U do-
spelých pacientov s ochorením parodontu sa 
zaznamenali znížené hladiny α2-makroglobu-
línu. Keďže jeho hlavnou úlohou je inaktivácia 
rôznych proteináz, vrátane metaloprotei  náz 
a  kolagenáz, tento nález poukazuje na  nerov-
nováhu medzi proteinázami a ich inhibítormi 
počas týchto stavov.

To podporuje aj nález nárastu tkanivových 
inhibítorov metaloproteináz (TIMPs) v sline 
po konvenčnej liečbe parodontitídy (G ó r s k a 
a  N e d z i - G o r a, 2006). Najvýznamnejšími pro-
teolytickými enzýmami z matrixových metalo-
proteináz sú MMP-8 (kolagenáza-2) a MMP-9 
(gelatináza), u ktorých signifikantné zvýšenie 

bolo potvrdené v slinách pacientov s parodonti-
tídou. Predovšetkým sledovanie hodnôt MMP-8 
vykazuje potenciál pre použitie v klinickej 
praxi (M a r c a c c i n i  a kol., 2010;  R o m e r o  
a kol., 2013).

Markery kostnej remodelácie
Slinné markery remodelácie alveolárnej 

kosti nie sú doposiaľ tak dobre opísané ako 
biomarkery predošlých dvoch skupín. Podieľa 
sa na tom aj epizodický charakter tohto pro-
cesu, ktorý nastáva počas progresie parodontál-
neho ochorenia. K najvýznamnejším markerom 
kostnej remodelácie patria napr. alkalická fos-
fatáza (ALP), C-terminálny telopeptid kolagénu 
(β-CTX) a z novších napr. aktivátor receptoru 
NF-κB (RANKL) a osteoprotegerín (OPG). 
Hlavným problémom sú extrémne nízke kon-
centrácie týchto markerov v čase remisie a ich 
predčasná degradácia v slinách v čase exacer-
bácie (F r o d g e  a kol., 2008). V dôsledku toho 
sú doterajšie výsledky štúdii častokrát proti-
chodné a až dlhodobejšie štúdie na počet nejšej 
skupine pacientov by mohli priniesť prínosnejšie 
údaje o týchto kostných markeroch v súvislosti 
s parodontálnym ochorením.

vytvorenie diagnostického panelu 
pre parodontitis

Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že kom-
bináciou vhodných biomarkerov s potrebnou 
senzitivitou a špecificitou je možné získať 
presnejšie diagnostické informácie o ochorení. 
Na  určenie diagnostického prahu pre paro-
dontitídu boli využité viaceré kombinácie pa-
rametrov, z  nich práve kombinácia spojenia 
MMP-8 a IL-1β vykazovala signifikantne vyššie 
riziko pre parodontálne ochorenie. Rovnako 
kombinácia týchto parametrov vykazovala vyššie 
pozitívne prediktívne hodnoty pre potvrdenie 
ochorenia (M i l l e r  a kol., 2010). 
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ORÁLNa MIKRObIOLógIa

Neoddeliteľnou súčasťou laboratórnej diagnos-
tiky parodontálnych ochorení je aj mikrobio-
logická diagnostika. Z hľadiska mikrobiológie 
má ústna dutina dve zvláštnosti: obsahuje rôzne 
mikroprostredia, ktoré sa nachádzajú v jednom 
komplexe a mikroorganizmy nežijú ako samo-
statné druhy, ale v kolóniách. Charakteristické 
je osídlenie oportúnnymi mikroorganizmami, 
ktoré za určitých podmienok sú schopné vy-
volať ochorenie (L a m o n t  a J e n k i n s o n, 2010). 
Rovnako charakteristické je aj zastúpenie urči-
tých bakteriálnych druhov v určitých štádiách 
parodontálnych ochorení (viď tab.1)

Možnosti mikrobiologickej diagnostiky 
ochorení parodontu

Všeobecne užívaným zlatým štandardom 
je diagnostika za pomoci kultivácie mikroor-
ganizmov. Kultivácia orálnych baktérii má ale 
mnoho úskalí, obzvlášť pre prítomnosť anae-
róbnych druhov. Výsledok kultivácie je často 

podhodnotený vzhľadom na neľahký odber 
i  transport. Mnohé baktérie vyžadujú pre rast 
špecifické podmienky a kultivovať je možné 
len živé baktérie. Nakoniec, táto metóda vy-
žaduje aj špeciálne laboratórne vybavenie, 
skúsený personál a je časovo veľmi náročná. 
Všetky tieto nevýhody viedli v nedávnej mi-
nulosti k využitiu molekulovo-biochemických 
metód analýzy nukleových kyselín a k zave-
deniu metódy PCR (polymerase chain reac-
tion) na identifikáciu parodontálnych pato-
génov na základe ich druhovo špecifickej sek-
vencie DNA (S a n z  a kol., 2004).

Kvalitatívne metódy
Kvalitatívne metódy nám potvrdzujú prítom-

nosť (metódy založené na PCR, enzymatické 
metódy – enzýmy baktérii) určitého druhu bak-
térie, ale nevravia nič o ich počte. Ich využitie 
by malo spočívať v monitorovaní zmien počtu 
baktérii po liečbe so stavom pred ňou, čo by 
posúdilo jej účinnosť (Y o s h i d a  a  A n s a i, 
2012). 

tabuľka 1. tYpIcké prevládajúce bakterIálne zlOženIe vO vYbraných prÍpadOch 

(zdroj Lamont R.J., Jenkinson h. F.: Oral microbiology at Glance, 2010, Wiley-blackwell, 96s. – upravené)

zdravý parOdOnt gIngIvItÍda
chrOnIcká 

parOdOntItÍda

agresÍvna 

parOdOntItÍda

G+ G+ G+

Agregatibacter 
actinomycetemcomitans 
Porphyromonas gingivalis 
Tannerella forsythia 
Prevotella intermedia 
Prevotella nigrescens 
Fusobacterium nucleatum 
Campylobacter rectus

S. oralis, mitis, 
S. gordonii, sanguinis 
Actinomyces gerencseriae 
Actinomyces naeslundi 

Lactobacillus species 
Actinomyces naeslundii 
Peptostreptococcus micros 
Streptococcus onginosus 
Fusobacterium nucleatum

Eubacterium brachy 
Eubacterium nodatum 
Peptostreptococcus stomatis

G- G- G-

Fusobacterium species 
Prevotella nigrescens 
Veillonella species 

Prevotella intermedia 
Fusobacterium nucleatum 
Campylobacter species 
Haemophilus species 
Selenomonas species 
Treponema species

Porphyromonas gingivalis 
Tannerella forsythia 
Treponema denticola 
Campylobacter rectus 
Prevotella intermedia 
Fusobacterium nucleatum
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Kvantitatívne metódy
Na meranie množstva DNA sa využíva PCR 

v reálnom čase (Real-time PCR). Táto metóda 
už bola aplikovaná na meranie počtu bak-
térii zo vzoriek sliny a GCF aj u parodontál-
nych ochorení. Výsledky preukázali napríklad 
signifikantné korelácie medzi počtom baktérii 
a hĺbkou chobotu. Konkrétne počet P.  gingi-
valis stúpal až desaťnásobne s každým naras-
tajúcim milimetrom hĺbky vačku (K a w a d a  
a  kol., 2004; Y o s h i d a  a kol., 2004). 

MOLEKuLOvÁ DIagNOSTIKa 
PaRODONTITIS

Parodontálne deštrukčné ochorenie je inici-
ované zmenou bakteriálnej flóry, ktorá spúšťa 
u vnímavého jedinca imunitnú odpoveď. Táto 
imunitná reakcia závisí na povahe a virulencii 
patogénu. Avšak vo väčšine prípadov len prí-
tomnosť špecifických mikroorganizmov neposta-
čuje na vznik ochorenia. Tieto zistenia nazna-
čujú, že aj faktory životného prostredia a gene-
tické faktory môžu ovplyvniť vývoj ochorenia.

Špecifické genetické mutácie, ktoré by boli 
zodpovedné za vznik parodontálneho ochorenia 
sú našťastie vzácne a necharakterizujú najčas-
tejšie formy parodontitis. Rodinná kumulácia 
ochorenia nie je častá a jej nález môže zna-
menať vplyv genetickej predispozície, ale tiež 
vystavenie rovnakým vonkajším vplyvom. Štúdie 
realizované u dvojčiat poukazujú, že až pri-
bližne ½ variability ochorenia môže byť v dô-
sledku genetickej variability. Populačné štúdie 
sa momentálne zameriavajú na štúdium po-
lymorfizmov kandidátskych génov ochorenia 
(S c h a f e r  a kol., 2011).

Polymorfizmy parodontálnych ochorení
Genetický polymorfizmus predstavuje formu 

génu (alelický variant), ktorá sa vyskytuje 
v  množstve aspoň 1 % v populácii. Hranicu 
medzi polymorfizmom a mutáciou predstavuje 
1 %, pričom ako mutácia sa označuje frekvencia 
alely nižšia ako 1 % v populácii. 

Genetický polymorfizmus je v populácii čas-
tejší ako mutácia a korelácia medzi genetickým 
polymorfizmom a ochorením je vo všeobecnosti 
slabšia ako vzťah medzi funkčnou mutáciou 
a ochorením (T a r a n n u m  a  F a i z u d d i n, 2012).

K najsledovanejším polymorfizmom v sú-
vislosti s parodontitis patria gény pre cytokíny 
(predovšetkým IL-1 a IL-6), gény pre recep-
tory (Fc gamma receptor - Fcγ, Toll-like re-
ceptor), gény pre RANK/RANKL/OPG a gény 
kódujúce enzýmy (katepsín C, matrixové me-
taloproteinázy, cyklooxygenáza 2, myelopero-
xidáza, N-acety-transferáza). Výsledky zatiaľ 
nie sú jednoznačné, keďže neboli realizované 
na početnejšej skupine pacientov. Pre Fcγ re-
ceptor, ktorý slúži predovšetkým fagocytu-
júcim bunkám na naviazanie IgG boli popí-
sané dva polymorfizmy (NA1 a NA2). Poly-
morfizmus NA1 sa vyskytoval častejšie u pa-
cientov s refraktérnou agresívnou parodonti-
tídou a polymorfizmus NA2 sa častejšie vysky-
toval u pacientov s generalizovanou formou 
agresívnej parodontitídy. Distribúcia geno-
typov sa vo  významnej miere líši medzi rôz-
nymi rasami a  zdá sa, že vzťah medzi Fcγ R 
polymorfizmom a ochorením parodontu sú-
visí s rasovou príslušnosťou (K o b a y a s h i  a 
kol., 2007; Y a m a m o t o  a kol., 2004). Jedno-
nukleotidový polymorfizmus génu (-756 G→C) 
pre cyklooxygenázu 2 (COX-2) má naopak 
ochranný vplyv predovšetkým pred agresívnou 
parodontitídou (H o  a kol., 2008). Homozy-
gotní nositelia jedno nukleotidového polymor-
fizmu (-463 G/G) pre myeloperoxidázu majú 
za predpokladu že sú fajčiari, zvýšené riziko 
vzniku parodontitídy (M i e s e l  a kol., 2003).
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Epigenetické zmeny u ochorení parodontu
Pri vývoji ochorenia nie sú to len mutácia a 

polymorfizmus, ktoré môžu ovplyvniť jedin  ca. 
Epigenetika je veda, ktorá sa zaoberá štúdiom 
zmien v génovej expresii, ktoré nezahŕňajú 
zmeny v sekvencii DNA. Epigenetika sa uplat-
ňuje napríklad pri chemickej modifikácii DNA 
a jej štruktúrnych proteínov blokovaním navia-
zania transkripčných faktorov cez modifikáciu 
histónov alebo metyláciu DNA (B a c k d a h l  a 
kol., 2009). U jedincov so závažnou parodon-
titídou bola zaznamenaná hypo  metylácia génu 
pre IL-6, čo podnecuje jeho zvýšenú expresiu 
v zápalom zmenenom tkanive. Zaujímavá je 
špekulácia, že dlho pretrvávajúci zápal a bak-
teriálna infekcia môžu tiež zapríčiniť mety-
láciu DNA, ktorá inaktivuje supresiu cytokí-
novej signalizácie a prispieva k jej premršteniu 
(S t e n v i n k e l  a kol., 2007).

Genetické testovanie
Na detekciu polymorfizmov sa využíva 

často metóda PCR-RFLP (Restriction Fragment 
Lenght Polymorphism – polymorfizmus dĺžky 
reštrikčných fragmentov), ktorá využíva exis-
tenciu reštrikčných endonukleáz, ktoré štiepia 
polynukleotidový reťazec prerušením fosfo-
diesterových väzieb v určitých špecifických 
sekvenciách. Existuje však veľa ďalších metód 
na detekciu polymorfizmov a ich modifikácii.

V súčasnosti je už v zahraničí dostupný ge-
netický test, ktorý je zameraný na ťažkú chro-
nickú parodontitídu a nazýva sa Test vníma-
vosti k parodontitíde (PST – Periodontal sus-
ceptibility test). Tento test vznikol ako vý-
sledok štúdie na viac ako 5 000 pacientoch, 
pričom bol zameraný na špecifické polymor-
fizmy, ktoré sú s týmto ochorením asociované 
vzhľadom na napr. rasový pôvod, geografickú 
oblasť (G i a n n o b i l e  a kol., 2013).

NaJNOvŠIE TRENDY v DIagNOSTIKE 
OchORENí PaRODONTu

Vývoj jednoduchých, spoľahlivých diagnos-
tických postupov paradontálnych ochorení 
a  ich prenos do bežnej praxe zubného lekára, 
by mohlo prispieť k včasnej, jednoduchšej a in-
tenzívnejšej liečbe, ktorá by pravdepodobne 
priniesla aj efektívnejšie využitie vynaložených 
nákladov na ústnu zdravotnú starostlivosť. Pa-
cienti by profitovali z jednoduchých testov, 
ktoré by mohli byť realizované aj v domácom 
prostredí a mohli byť predávané aj bez lekár-
skeho predpisu. Zavedenie takýchto opatrení 
by pravdepodobne mohlo prispieť k zvýšeniu 
osobného záujmu tak o liečbu, ako aj o cel-
kovú compliance s navrhovanými liečebnými 
odporúčaniami. Na tento účel by malo slúžiť 
zariadenie PoCT (point of care testing), ktoré 
sa vo všeobecnosti používa na mieste, kde sa 
pacient nachádza, nevyžaduje trvalo vyhradený 
priestor a je vykonávané mimo zariadení kli-
nických laboratórií. Takýto druh testov zni-
žuje náklady na prepravu, balenie, manipu-
láciu, skladovanie a sledovanie vzorky do cen-
trálneho laboratória, znižuje sa tým aj prav-
depodobnosť kontaminácie vzorky, zámeny, 
straty alebo degradácie vzorky (L e e - L e v a n- 
d r o w s k i  a  L e w a n d r o w s k i, 2009). Zaria-
denie by malo skombinovať a využiť nanoma-
teriály, mikrofluidné inžinierstvo a mikroelek-
troniku pre praktické vytvorenie miniatúrnych 
senzorov. Dôležité je, že doterajšie výsledky 
použitia týchto miniatúrnych senzorov kore-
lujú s doteraz využívanými štandardnými me-
tódami (M i l l e r  a kol., 2010).

Čo sa týka využitia vzoriek orálnej tekutiny, 
dnes sú už niektoré diagnostické testy komerčne 
dostupné, napríklad testy na detekciu proti-
látok proti HIV (Ora Sure Technologies), ste-
roidných hormónov (Salivary assay – Salivary 
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cortisol Salimetrics), alkoholu a drog (Dräger 
USA-Home). Sliny si našli využitie v  genetic-
kých analýzach a sú často využívané aj na fo-
renzné účely (H a r t  a kol., 2011).

Za najvhodnejšie sa na takýto druh dia-
gnostiky momentálne považujú nanobiočipy, 
ktoré integrujú jednotlivé laboratórne postupy 
do jednej kazety. Ako vzorka postačuje slina 
(100–300 mikrolitrov) alebo kvapka krvi. Sieť 
tekutých komponentov zabezpečuje kompletný 
presun a spracovanie slinných vzoriek k viac-
násobnej analýze na poskytnutie kvantitatívnej 
informácie o cieľových biomarkeroch ochorenia. 
Spustenie analýzy je automatické, bez ľudskej 
intervencie a flexibilita vnútorného softvéru 
umožňuje jeho ďalšie úpravy. Použitý biočip 
je po teste zlikvidovaný ako pevný biologický 
odpad (M i l l e r  a kol., 2010). 

Princíp analýzy môže byť ako pri imunologic-
kých testoch, kde sa najčastejšie využíva LF pás 
(Lateral flow imunochromatický pás) a  ELISA 
metóda (Enzym-linked immunosorbent assay). 
Zložitejším problémom pri snahe o využitie bio-
čipov bola molekulová diagnostika. V súčasnosti 
je už možné zrealizovať test nukleových kyselín 
v kontinuálnom toku s kontrolou teploty. Všetky 
činidlá sú prítomné na čipe, teplota je ovládaná 
pomocou termoelektrickej komôrky a jednotlivé 
reakčné zmesi sú uložené do vosku, ktorý sa 
v priebehu počiatočného zahriatia roztápa a či-
nidlá súpravy sa hydratujú. Amplifikačný proces 
možno pozorovať v reálnom čase, ak sa použije 
vhodné farbivo, napr. SYBR green, fluorescenčné 
farbivo, ktoré emituje svetlo iba keď interkaluje 
s dvojvláknovou DNA (C h e n  a kol, 2010). Mo-
difikovaním štandardnej PCR metódy, ktorá sa 
nazýva LAMP (Loop mediated isothermal am-
plification) je možné pri približne rovnakej tep-
lote vykonať amplifikáciu (namnoženie DNA) 
za  krátky čas (cca 1 hod.) a výsledok je vidi-
teľ ný voľným okom. 

Perspektíva PocT v parodontológii
Konvergenciou mikrofluidnej techniky a 

diagnostiky orálnych tekutín by bolo možné 
diag nostikovať a sledovať stav pacienta priamo 
na mieste testovania, čiže v ambulancii, doma, 
ale aj v odľahlejších oblastiach. účelom je 
podporiť individualizovanú liečbu, čiže „ušiť 
liečbu na mieru pacienta“, a práve ústne te-
kutiny (sliny, GCF) sú ideálne na takéto me-
rania. O PoCT testovanie má obzvlášť v za-
hraničí osobitný záujem komunita zubných le-
károv, pretože na ústne zdravie a dentálnu es-
tetiku je v západných krajinách kladený zvý-
šený dôkaz. U nás na Slovensku návštevnosť 
zubného lekára po zavedení plnej platby bez 
preventívnej prehliadky výrazne narástla, avšak 
od tohto opatrenia stagnuje a vo vekovej ka-
tegórii nad 19 rokov je percentuálne najnižšia 
oproti detským pacientom. V posledných ro-
koch vzrástol záujem mladých dospelých o es-
tetické výkony, čo by mohlo dopomôcť k zá-
chytu prvých prejavov parodontopatií aj po-
mocou biochemicko-molekulových testov u tejto 
vekovej kategórie.

ZÁvER

ústne zdravie znamená nielen estetický 
úsmev, ale tento pojem v sebe zahŕňa kom-
plexný pohľad na ústnu dutinu za fyziologic-
kých podmienok. Dnes už vieme, že patolo-
gické stavy v tejto oblasti môžu ovplyvniť cel-
kový stav organizmu a ich spojenie sa hodnotí 
v súvislosti s mnohými systémovými ochore-
niami. 

Parodontálne ochorenia predstavujú stále 
živý problém, ako vo svete tak aj u nás. Na-
priek tomu, že parodontálne diagnostické testo-
vanie bolo pôvodne zahájené za účelom vyme-
dzenia pacientov s vyšším rizikom pre rozvoj 
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tohto ochorenia, budúcnosť molekulovo-bio-
chemických testov sa rozširuje aj o určenie pa-
cientov, ktorí sú ohrození rozvojom systémo-
vého ochorenia v dôsledku parodontitídy a  v 
prípade, že sa riziko potvrdí, môže byť zní-
žené účinnou liečbou.

Perspektíva laboratórnej diagnostiky paro-
dontu je predovšetkým v lepšom a komplex-
nejšom využití biologického materiálu, ktorý 
je na daný účel najvhodnejším nielen pre jeho 
ľahkú dostupnosť, ale aj pre širokú škálu posky-
tovaných informácii. Diagnostika slín na mo-
lekulovej úrovni v zariadení, ktoré by doká-
zalo jednoducho, špecificky a senzitívne vy-
šetriť vhodne vyselektované parametre aj am-
bulantne, by samozrejme našlo uplatnenie nie 
len v diagnostike, ale aj v prevencii, moni-
torovaní exacerbácie, účinku liečby a vplyvu 
na  systémové ochorenia. Nájdenie vhodných 
markerov by znamenalo jednak zníženie utr-
penia desiatkam miliónov ľudí na celom svete, 
ale v neposlednom rade by prispelo aj k zní-
ženiu nákladov na ich liečbu.
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abSTRaKT

Gélová elektroforéza je základnou biolo-
gicko-molekulárnou metódou na separáciu 
a  analýzu DNA, pri ktorej sa na následnú vi-
zualizáciu separovaných fragmentov DNA po-
užíva najčastejšie fluorescenčné farbivo známe 
pod názvom etídium bromid (EtBr). Táto látka 
pôsobí ako interkalačné činidlo, ktoré po ožia-
rení UV svetlom emituje oranžovú fluores-
cenciu. EtBr patrí vďaka tejto vlastnosti zá-
roveň k silným mutagénom. Tento nedostatok 
vyvolal v súčasnosti zvýšený záujem o alter-
natívne farbivá DNA, ktoré by boli pri práci 
s nimi bezpečnejšie pre samotných vedeckých 
pracovníkov, ale aj pre životné prostredie. Ne-
dávno bolo na trh uvedené nové fluorescenčné 
farbivo GelRed, ktoré predstavuje senzitívnu, 
stabilnú a environmentálne bezpečnú náhradu 
EtBr-u pre farbenie dsDNA, ssDNA a RNA. 
Hlavným cieľom práce bolo posúdenie vhod-
nosti farbiva GelRed ako potenciálnej náhrady 
EtBr-u pri analýzach genetických polymor-
fizmov s využitím polymerázovej reťazovej re-
akcie s následnou analýzou dĺžky reštrikčných 
fragmentov (PCR-RFLP) pomocou agarózovej 
gélovej elektroforézy. 

V predkladanej štúdii predstavoval GelRed 
vysoko senzitívnu náhradu EtBr-u pri hod-
notení všetkých troch sledovaných polymor-

fizmoch (MDR1 G2677T, GSTP1 A313G and 
XRCC1 G399A) pri možnosti ponechania už 
existujúcich protokolov pre jednotlivé PCR-
RFLP analýzy. 

Kľúčové slová: elektroforéza, etídium bromid, 
bezpečnosť, farbivo, GelRed, polymerázová re-
ťazová reakcia s následnou analýzou dĺžky re-
štrikčných fragmentov 

abSTRacT

Gel electrophoresis is a basic moloecular 
biological method for separation and analysis 
of DNA and ethidium bromide (EtBr) is the 
most widely used stain for consecutive DNA 
visualisation of DNA fragments. This com-
pound acts as an intercalating agent to stain 
nucleic acids by marked florescent (orange) 
during exposure to UV light. However, EtBr 
is also a known powerful mutagen. Therefore, 
there has been increased interest in the use of 
alternative DNA stains that are considered to be 
safer for research workers as well as for envi-
ronment. Recently, GelRed stain was developed 
as a sensitive, stable and environmentally safe 
fluorescent nucleic acid dye designed to replace 
EtBr for staining dsDNA, ssDNA a RNA. The 
main aim was to evaluate the using of GelRed 

gelred verzUs etÍdIUm brOmId 
prI gélOvej elektrOfOretIckej analýze dna

čIžMáRIKoVá M.
ústav farmakológie uPJš LF v Košiciach
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as suitable alternative to EtBr in polymerase 
chain reaction-restriction fragment length 
polymorphism (PCRR-RFLP) analysis of DNA 
using agarose gel electrophoresis. 

In our study the GelRed was a highly sensi-
tive alternative to EtBr for genotyping of all 
tested polymorphisms (MDR1 G2677T, GSTP1 
A313G and XRCC1 G399A), that can directly 
replace EtBr without changing existing proto-
cols for PCR-RFLP analysis.

Keywords: electrophoresis, ethidium bro-
mide, safety, stain, GelRed, polymerase chain 
reaction-restriction fragment length polymor-
phism analysis

ÚvOD

Gélová elektroforéza je jednoduchá, pomerne 
rýchla fyzikálno-chemická metóda vhodná 
pre  separáciu a identifikáciu nukleových ky-
selín (DNA, RNA) a proteínov v závislosti 
od  ich veľkosti, usporiadania a náboja, ako aj 
od podmienok prostredia a sily elektrického 
poľa. Najčastejšie používaným typom horizon-
tálnej gélovej elektroforézy pre analýzy DNA 
je tzv. elektroforéza v agaróze, kedy sa záporne 
nabité molekuly DNA pohybujú v agarózovom 
géli v jednosmernom elektrickom poli od zá-
porne nabitej katódy ku kladne nabitej anóde 
[1, 2]. Gél tvorí pomerne hustú sieť, cez ktorú 
väčšie molekuly prechádzajú pomalšie v po-
rovnaní s menšími molekulami. Jednu z hlav-
ných výhod tejto metódy predstavuje možnosť 
priamej detekcie DNA a jej fragmentov v ul-
trafialovom (UV) svetle po ich ofarbení s flu-
orescenčnými činidlami. 

V molekulárnych laboratóriách je na far-
benie DNA najčastejšie používaná interka-
lačná látka známa pod názvom etídium bromid 

(EtBr), ktorá umožňuje vizualizovať v agaró-
zovom géli už 10 ng DNA. Ide o interkalačné 
činidlo, ktoré sa dokáže pevne včleniť medzi 
nukleotidy molekuly DNA [3, 4]. Zóny jednot-
livých frakcií DNA sú po ofarbení s EtBr-om 
a ožiarení UV svetlom z transluminátora vi-
zualizované ako oranžové pásy na svetloo-
ranžovom pozadí [5]. EtBr môže byť pridá-
vaný buď priamo do roztoku gélu alebo sa 
farbenie uskutočňuje až po elektroforetickej 
separácii produktov DNA a  následnom po-
norení gélu na niekoľko minút do zriede-
ného pracovného roztoku EtBr-u (tzv. „post 
gel staining“). Na druhej strane schopnosť in-
terkalácie do   dvojzávitnice DNA môže viesť 
k vzniku rôznych mutácií a následne k vzniku 
rakoviny, čo vyžaduje dodržiavanie bezpečnost-
ných opatrení pri manipulácii s touto látkou 
(ochranné pracovné prostriedky, špecifická de-
kontaminácia všetkých roztokov obsahujúcich 
EtBr) [6, 7]. Vysoké riziko toxicity preto pod-
nietilo hľadanie nových, environmentálne bez-
pečnejších farbiacich látok. 

Farbička GelRed od firmy Biotium sa dnes 
považuje za vysoko citlivú, menej toxickú ná-
hradu EtBr-u [8, 9]. Ide takisto o oranžovo 
fluoreskujúce interkalačné činidlo, ktoré plne 
nahradzuje EtBr pri farbení dsDNA, ssDNA aj 
RNA. Eliminácia vzniku genetických mutácií 
bola docielená zmenou chemickej štruktúry 
EtBr-u (2 podjednotky EtBr-u premostené line-
árnym reťazcom), čím sa zminimalizovala mož-
nosť prestupu GelRed-u latexovými rukavicami, 
ale takisto aj bunkovými membránami (mini-
malizovanie šancí na interakcie s genomickou 
DNA v živých bunkách) [10]. Nemutagénne 
a necytotoxické vlastnosti GelRed-u dovoľujú 
okrem bezpečnejšej práce tiež bezproblémovú 
likvidáciu jeho roztokov priamo do kanalizácie 
alebo komunálneho odpadu. EtBr a  GelRed 
majú podobné absorbčné spektrá a  na vizua-
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lizáciu NK sa preto používajú štandardné UV 
transluminátory alebo gél dokumentačné sys-
témy s využitím filtrov odporúčaných pre EtBr. 
Udáva sa, že senzitivita a fotostabilita GelRed-u 
je dokonca vyššia ako u EtBr-u. Farbivo je sta-
bilné, čo umožňuje skladovanie jeho roztokov 
pri izbovej teplote. Vďaka vysokej termostabi-
lite a stabilite vo vode môže byť GelRed pridá-
vaný priamo do horúceho gélu alebo sa pou-
žíva na „post gel staining“ podobne ako EtBr. 
Zásobný koncentrovaný roztok sa odporúča 
10 000 krát zriediť na použitie pre priame far-
benie gélu alebo 3 300 krát pre „post gel stai-
ning“. Na rozdiel od EtBr-u nie je nevyhnutné 
následné odfarbovanie gélov. Nespotrebovaný 
zriedený farbiaci roztok pre  „post gel stai-
ning“ je možné podľa pokynov výrobcu skla-
dovať na tmavom mieste a znovu použiť naj-
menej 2–3×. Pred svetlom musí byť chránený 
rovnako aj zásobný roztok. Farbenie pomocou 
GelRed-u je vo všeobecnosti kompatibilné 
s ďalšími molekulárno-bio logickými postupmi. 

Senzitivita farbenia DNA, ako aj niektoré 
ďalšie vlastnosti tohto nového činidla boli 
v predkladanej práci sledované pri polymerá-
zovej reťazovej reakcii s následnou analýzou 
polymorfizmov dĺžky reštrikčných fragmentov 
(PCR-RFLP). Táto metóda sa využíva naprí-
klad pri mapovaní génov, pri detekcii mutácií 
alebo polymorfizmov a v humánnej a vete-
rinárnej medicíne aj pri štúdiu asociačných 
vzťahov kandidátskych génov k riziku vzniku 
ochorenia alebo k liečebnej odpovedi (účin-
nosť a bezpečnosť farmakoterapie). Podstata 
PCR-RFLP analýzy spočíva v prvotnej am-
plifikácii cieľových úsekov genómovej DNA 
(napr. s hľadanou mutáciou alebo polymor-
fizmom), pričom získané produkty PCR sú ná-
sledne vystavené účinku reštrikčných endonuk-
leáz, ktoré štiepia molekulu DNA len v  poža-
dovaných špecifických cieľových sekvenciách 

[11]. Reštrikčným štiepením vznikajú v závis-
losti od genotypu rôzne dlhé fragmenty DNA. 
Veľkosť a počet fragmentov, ktoré charakteri-
zujú jednotlivé alely sa detegujú elektroforézou 
v  agarózovom géle. 

MaTERIÁL a METóDY

Vhodnosť použitia GelRed-u ako náhrady 
EtBr-u sa v predkladanej práci hodnotila pri ge-
notypizácii troch jednonukleotidových polymor-
fizmov (SNP): MDR1 G2677T (Ala/Ser), GSTP1 
A313G (Ile/Val) a XRCC1 G399A (Arg/Gln). 

Celkovo bola genotypizácia ľudskej DNA 
uskutočňovaná v rámci viacerých etickou komi-
siou schválených klinických projektov, pričom 
všetci jedinci podpísali informovaný súhlas. 
DNA sa získavala pomocou komerčného izo-
lačného kitu (Wizard® Genomic DNA Purifi-
cation Kit; Promega) zo vzoriek periférnej ve-
nóznej krvi odoberanej do ependorfiek s pro-
tizrážavým činidlom (1 % Na2EDTA). 

Na detekciu polymorfizmov bola vo všetkých 
prípadoch použitá vyššie popísaná metóda 
PCR-RFLP. Reakčné zmesi pre PCR reakcie 
(primery – Sigma-Aldrich; termostabilná DNA 
polymeráza: HOT FIREPol® DNA Polymerase – 
Solis BioDyne; PCR pufor s MgCl2  – Solis 
Bio Dyne; zmes nukleotidov: dNTP mix – Jena 
Bioscience; cca 200 ng genómovej DNA; ste-
rilná voda) a  pre štiepenie produktov PCR 
(PCR produkty; reštrikčné enzýmy a prí-
slušný pufor – New England BioLabs; sterilná 
voda) obsahovali jednotlivé zložky v objemoch 
a  koncentráciách špecifických pre jednotlivé 
SNP. Rovnako špecifické boli aj teplotné re-
žimy pre  PCR reakcie a reštrikčné štiepenie. 
Sekvencie primerov použitých na amplifikáciu 
požadovaných oblastí genómovej DNA, názvy 
použitých reštrikčných enzýmov, ako aj dĺžky 
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fragmentov DNA vzniknutých po reštrikčnom 
štiepení sú pre sledované polymorfizmy uve-
dené v tabuľke 1. 

Vzniknuté produkty štiepenia zmiešané 
s  nanášacou zmesou obsahujúcou brómfeno-
lovú modrú (20 µl štiepneho produktu + 2 µl 
nanášacej zmesi) boli nanášané do jamiek 3 % 
agarózového gélu (veľkosť gélu: 140 × 110 mm; 
2  rady po  14  jamiek). Pre posúdenie veľkosti 
jednotlivých fragmentov sa do jednej z jamiek 
gélu pridával vhodný molekulárny marker 
(DNA 100 bp ladder; Invitrogen). 

Elektroforéza prebiehala v 1× koncentro-
vanom TAE (tris-acetát-EDTA pufer), pri 140 V 
približne 60 min. Po ukončení separácie sa 
fragmenty DNA ofarbili ponorením gélu (cca 
10–15 min.) do fluorescenčného farbiva EtBr-u 
(AMRESCO; koncentrácia pracovného roztoku: 
0,5 μg/ml) s následným opakovaným vymý-
vaním EtBr-u v závislosti od intenzity žiarenia 
na pozadí gélu (cca 30 min) alebo ponorením 
gélu (cca 15–30 min) do roztoku GelRed-u 
(GelRedTM Nucleic Acid Gel Stain, 10,000X 

in Water; 0,5 ml; Biotium; zloženie pracovného 
roztoku: 20 μl/200 ml – roztok obsahoval 20 ml 
1 molárneho NaCl) bez nutnosti vymývania. 

Zriedené pracovné roztoky oboch farbív boli 
skladované v sklenených nádobách obalených 
alobalom, ktorý zabraňoval prístupu svetla. 
Samotná vizualizácia a zdokumentovanie zís-
kaných fragmentov DNA boli vykonávané po-
mocou UV transluminátora a fotodokumen-
tačného systému Kodak EDAS 120. Postupy 
a podmienky izolácie DNA, PCR reakcií, re-
štrikčného štiepenia a elektroforetickej sepa-
rácie boli pre jednotlivé polymorfizmy vždy 
totožné pri oboch spôsoboch farbenia DNA. 

výSLEDKY a DISKuSIa

Genotypizácia pomocou metódy PCR-RFLP 
bola úspešne uskutočnená u všetkých nami sle-
dovaných polymorfizmov pri oboch spôsoboch 
farbenia agarózových gélov, pričom senziti-
vita farbenia s GelRed-om bola porovnateľná 

tabUľka 1. prImerY, reštrIkčné enzýmY a dĺžkY fragmentOv charakterIstIcké 

pre genOtYpIzácIU sledOvaných pOlYmOrfIzmOv

pOlYmOrfIzmUs
prImerY

(reštrikčné enzýmy)
genOtYpY

MdR1G2677t F: 5´-ttacccaGaatataGcaaatcttGG-3´ GG: 198 bp 

R: 5´-catatttaGtttGactcaccttctcaG-3´ Gt: 198 bp, 173 bp

(hpy188I) tt: 173 bp

GStP1 a313G F: 5´-GtaGtttGcccaaGGtcaaG-3´ aa: 329 bp 

R: 5´-aGccacctGaGGGGtaaG-3´ aG: 329 bp, 222 bp, 107 bp

(bsmaI) GG: 222 bp, 107 bp

XRcc1 G399a F: 5´-ttGtGctttctctGtGtcca-3´ GG: 374 bp, 221 bp

R: 5´-tcctccaGccttttctGata-3´ Ga: 615 bp, 374 bp, 221 bp

(MspI) aa: 615 bp
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s EtBr-om (obr. 1, obr. 2 a obr. 3). I keď v pra-
covných protokoloch výrobcu inovatívneho far-
biva GelRed je na „post-gel staining“ odpo-
rúčané ofarbovanie gélov s roztokom 3 300× 
zriedeným (3xGelRed), v predkladanej práci 
sme vzhľadom na výsledky testovaní medzi-
národnej siete laboratórií PulseNet [12] pou-
žili roztok zriedený až 10 000 krát (1xGelRed). 
Toto riedenie bolo na vizualizáciu fragmentov 
DNA postačujúce aj pri analýzach pomocou 
metódy PCR-RFLP pri všetkých testovaných 
polymorfizmoch.

Pri nutnosti presnejšej identifikácie veľkosti 
fragmentov sa však v literatúre odporúča roztok 
s vyššou koncentráciou (100xGelRed), ktorý 
negatívne neovplyvňuje motilitu bandov [13]. 

Čerstvo pripravený roztok GelRed-u si pri 
izbovej teplote zachovával stabilitu 7–10 dní 
v  závislosti od počtu farbení, čo je oproti 
EtBr-u menšia nevýhoda, keďže jeho roztok 
bol stabilný aj niekoľko týždňov. Pre EtBr je 
tiež typická nešpecifická fluorescencia pozadia, 
ktorá si vyžaduje niekoľko minútové vymývanie 
gélu. Fluorescencia pozadia výrazne závisí od 
čerstvosti roztoku a dĺžky expozície, preto čas 
expozície a vymývania musí byť niekoľkokrát 
upravovaný. GelRed nevytvára takmer žiadne 
pozadie aj pri vyšších časoch expozície, čím sú 
gély uniformnejšie a nevyžadujú pred vizuali-
záciou a dokumentáciou vymývanie. Pri nedo-
statočnom ofarbení je možné expozíciu zvýšiť 
dodatočným ponorením gélu do pracovného 
roztoku činidla. Čerstvo pripravený roztok Gel-
Red-u sme pri našich analýzach použili s rov-
nakou úspešnosťou vždy minimálne 7×. Naj-
dôležitejšou výhodou tohto nového farbiva je 
jeho nízka toxicita, ktorá umožňuje odstra-
ňovanie roztokov a gélov obsahujúcich toto 
činidlo do bežného odpadu. Tým dochádza 
k ďalšiemu šetreniu času inak nevyhnutného 
na dekontamináciu EtBr-u. Hlavným nedo-

statkom, ktorý sme pozorovali pri našej práci 
bola vyššia cena GelRed-u (cca 100  EUR bez 
DPH) v porovnaní s EtBr-om (cca 12  EUR 
bez DPH), ktorú sme sa snažili kompenzovať 
použitím nižšej koncentrácie roztoku, ako aj 
jeho viacnásobným opakovaným používaním 
pri ofarbovaní. Keďže naše analýzy sa usku-
točňovali len v určitých obdobiach, kedy bol 
nazberaný dostatočný počet vzoriek, prefe-
rovali sme tiež prípravu pracovného roztoku 
GelRed-u s menším objemom (200 ml), aby 
nedochádzalo k zbytočnému plytvaniu far-
biva. Roztoky oboch farbív vyžadovali usklad-
nenie mimo dosahu svetla. GelRed je s úspe-
chom používaný pri PCR-RFLP analýzach aj 
v ďalších slovenských a zahraničných labora-
tóriách [14, 15, 16, 17]. Hoci na trhu existujú 
aj ďalšie environmentálne bezpečnejšie farbivá 
(ako napr. SYBR® Green I, GoldView®), naj-
lepšia citlivosť bez ovplyvnenia motility frag-
mentov DNA v porovnaní s EtBr-om je po-
zorovaná práve pri farbičke GelRed [13, 18]. 
Pre polyakrylamidové gély bola vyvinutá po-
dobná farbička PAGE GelRed (Biotium) [19]. 

ZÁvER

V našej práci sa pri analýzach PCR-RFLP 
potvrdila senzitivita GelRed-u porovnateľná 
s  EtBr-om pri všetkých troch nami sledova-
ných polymorfizmov (MDR1 G2677T, GSTP1 
A313G a XRCC1 G399A) za súčasnej možnosti 
zachovania štandardných protokolov pre prí-
slušné PCR reakcie, reštrikčné štiepenie, elek-
troforetickú separáciu a vizualizáciu pomocou 
UV transluminátora používaných pri ofarbo-
vaní pomocou EtBr-u. Za hlavnú nevýhodu 
používania GelRed-u bola považovaná nevy-
hnutnosť častejšej prípravy pracovných roz-
tokov, ako aj vyššia cena tohto činidla. Napriek 
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týmto nedostatkom je farbivo GelRed s obľubou 
používané vo viacerých laboratóriách hlavne 
pre svoju nízku toxicitu, vysokú senzitivitu so 
stabilnejším pozadím gélu, ľahkú manipuláciu 
bez potreby vymývacích krokov a bezproblé-
movú likvidáciu jeho roztokov priamo do od-
padu. Cenový rozdiel medzi oboma farbivami 
je možné znížiť používaním nižších koncen-
trácii GelRed-u, ktoré sú pri vizualizácii DNA 
rovnako účinné, ako aj častejším opakovaným 
používaním pripravených roztokov. 

POĎaKOvaNIE

Táto práca vznikla za finančnej podpory grantu 
MZ SR 2005/46-VOUKE-01, VVGS 5/10-11 
a grantovej agentúry ministerstva školstva Slo-
venskej republiky VEGA: 1/0715/11 a 1/0224/12.

LITERaTÚRa

1. SaMBrooK, J., 1989: Molecular cloning: 
a laboratory manual, 2nd ed., Cold Spring 
Harb Lab Press, vols. 1–3. 

2. GáBor, M. a kol.: Prehľad molekulárno-
genetických metód používaných pri detekcii 
DNA polymorfizmu. Dostupné na internete: 
http://kgpb.fapz.uniag.sk/sites/ default/files/
molgen1. pdf. 

3. SoBEll, h. M. a kol., 1977: Visualization 
of drug-nucleic acid interactions at atomic 
resolution. III. Unifying structural concepts 
in understanding drug-DNA interactions and 
their broader implications in understanding 
protein-DNA interactions. J. Mol. Biol., 114, 
333–365.

4. GrEEN, F. J., 1990: Sigma Aldrich Handbook 
of Stains, Dyes and Indicators, p. 318.

5. SaBNiS, r. w., 2010: Handbook of biological 

dyes and stains: synthesis and industrial ap-
plication. hoBoKEN N. J.: John Wiley & 
Sons, Inc.

6. hENGEN, P. N., 1994: Methods and reagents: 
disposal of ethidium bromide. Trends Bio-
chem. Sci., 19, 257–258.

7. Ethidium bromide disposal, Prinston Uni-
versity: Dostupné na internete: http://web.
princeton.edu/sites/ehs/chemwaste/etbr.html.

8. Product Information, GelRedTM Nucleic 
Acid Gel Stain, 10,000X in Water, Biotium. 
Dostupné na internete: http://www.babec.
org/files/GelRed/Gel_Red_Product_Info.pdf.

9. GelRedTM and GelGreenTM Safety Report: 
Dostupné na internete: http://biotium.com/
wp-content/uploads/2013/07/GR-GG-Safety.
pdf.

10. Mao, F., lEuNG, w. y., 2010: Methods of 
using dyes in association with nucleic acid 
staining or detection and associated tech-
nology, Biotium, USA. United States Patent 
Application Publication USA, 12/854, 436. 
2010-10-23.

11. BolTSTEiN, D. a kol., 1980: Construc-
tion of a genetic linkage map in man using 
restriction length polymorphism. Amer. 
J.  Hum. Genet., 32, 314–331.

12. Alternate DNA stains – results and recom-
mendations, PulseNet. Dostupné na internete: 
http://www.pulsenetinternational.org/assets/
PulseNet/uploads/Underthemicroscope/
pulsenettipsvol2.pdf.

13. huaNG, Q. a kol., 2010: Simple and practical 
staining of DNA with GelRed in agarose gel 
electrophoresis. Clin. Lab-, 56, 149–152.

14. KroČKo, M. a kol., 2011: Optimiza-
tion of PCR-RFLP Method to confirm the 
identification of Enterococcus faecalis and 
Enterococcus faecium isolated from food 
samples. Scientific Papers: Animal Science 
and Biotechnologies, 44, 421–427.



Laboratórna diagnostika 1–2/2014

88

15. BouFaNa, B. a kol., 2011: Differential 
diagnosis of Triaenophorus crassus and 
T. nodulosus experimental infection in Cy-
clops abyssorum praealpinus (Copepoda) from 
the Alpine Lake Grundlsee (Austria) using 
PCR–RFLP. Parasitol. Res., 109, 745–750.

16. TraKovicKá a. a kol., 2012: Analysis 
of the nebulin-related anchoring protein 
gene (NRAP) SNP polymorphism (C/T) 
in Slovak Warmblood Horse by PCR-RFLP 
method. Scientific Papers: Animal Science 
and Biotechnologies, 45, 265–268.

17. cErliaNi, M. B., richarD, S. M., 2013: 
Polymorphism analysis of genes involved in 

xenobiotic metabolism and circadian rhythm 
in human breast cancer. International Journal 
of Advance in Medical Science (AMS), 1, 
57–64. 

18. huaNG, Q., Fu, w. l., 2005: Comparative 
analysis of the DNA staining efficiencies 
of different fluorescent dyes in preparative 
agarose gel electrophoresis. Clin. Chem. Lab. 
Med., 43, 841–842.

19. PAGE GelRedTM and PAGE GelGreenTM 
flyer. Dostupné na internete: http://biotium.
com/wp-content/uploads/2013/10/PAGE-
Gel-Stains-GR-GG-flyer.pdf.



Laboratórna diagnostika 1–2/2014

89

abSTRaKT

Na základe výsledkov nedávnych štúdií sa 
predpokladá, že za časť interindividuálnych 
rozdielov v liečebnej odpovedi sú zodpovedné 
membránové transportéry. Jedným z nich je aj 
P-glykoproteín (P-gp). P-gp je efluxnou pumpou, 
ktorá plní dôležitú úlohu v bariérových tka-
nivách organizmu, vrátane hematoencefalickej 
bariéry, prostredníctvom selektívneho vypu-
dzovania určitých endogénnych a exogénnych 
molekúl, čím obmedzuje ich vstup do mozgu 
a ďalších orgánov. V súčasnosti sa viaceré an-
tidepresíva považujú za P-gp substráty a/alebo 
P-gp inhibítory. Predkladaný článok sumari-
zuje súčasné poznatky o funkcii P-glykopro-
teínu a  význame jeho jednonukleotidových 
polymorfizmov vo vzťahu k  liečbe depresie. 

Kľúčové slová: P-glykoproteín, polymor-
fizmus, MDR-1, depresia, liečebná odpoveď

abSTRacT

Recent studies have demonstrated that 
members of membrane transporters can con-
tribute to inter-individual differences in drug 
response. One of them, P-glycoprotein (P-gp) 
is a an eflux pump and plays an important role 

in the function of the blood-brain barrier and 
other barrier tisssues by selectively extruding 
certain endogenous and exogenous molecules, 
thus limiting the ability of its substrates to 
reach the brain or other organs. Currently, 
several antidepressants have been confirmed 
as P-gp substrates and/or P-gp inhibitors. The 
present article summarizes a current knowledge 
about the function of P-gp and the role of its 
single nucleotide polymorphisms in relation 
to depression therapy. 

Keywords: P-glycoprotein, polymorphism, 
MDR-1, depression, therapeutic outcome 

ÚvOD

Pre účinok antidepresív je nevyhnutný ich 
prestup do centrálnej nervovej sústavy (CNS), 
ktorý sa uskutočňuje cez hematoencefalickú ba-
riéru (HEB). Tá predstavuje fyziologické roz-
hranie medzi krvným obehom a CNS. Je tvo-
rená jednou vrstvou endotelových buniek, ktoré 
vytvárajú tzv. tesné spojenia (tight junctions). 
Navyše zvonka na obvod kapilár tesne pri-
liehajú pericyty a výbežky astrocytov, čím je 
pohyb látok medzi krvou a nervovým tka-
nivom obmedzený. Toto usporiadanie za nor-
málnych okolností neumožňuje prienik látok 

význam p-glYkOprOteÍnU 
a jehO jednOnUkleOtIdOvých pOlYmOrfIzmOv 

v lIečbe depresIe

čIžMáRIKoVá M.
ústav farmakológie uPJš LF v Košiciach
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cez intercelulárne priestory, a preto molekuly 
môžu prechádzať iba cez membrány endotélií. 
Endotelové bunky obsahujú množstvo špecific-
kých transportérov, ktoré umožňujú regulovaný 
prenos látok do tkaniva mozgu, ale aj opačným 
smerom, z mozgového tkaniva do systémovej 
cirkulácie, kedy hovoríme o efluxe (vypudzo-
vaní) látok von z bunky. Existencia efluxných 
transportérov v HEB, ktoré významne ovplyv-
ňujú prestup liečiv a ďalších látok do CNS, je 
preto jednou z možných príčin zodpovedných 
za nedostatočnú odpoveď na antidepresíva. 
Látky používané v liečbe depresie sú predo-
všetkým substrátom transportéra nazývaného 
P-glykoproteín (P-gp). 

Funkcia P-glykoproteínu
P-gp (ABCB1) je najznámejším a najlepšie 

charakterizovaným členom z radu tzv. ABC 
transportérov („ATP-Binding Cassette“). Ide 
o superrodinu 49 bunkových proteínov (7 pod-
skupín: A-G) uložených v plazmatickej mem-
bráne (prípadne v intracelulárnych membrá-
nach), ktoré sú zodpovedné za transport širo-
kého spektra endogénnych a exogénnych zlú-
čenín cez membrány proti koncentračnému 
gradientu s využitím energie vznikajúcej hyd-
rolýzou ATP [1]. 

Medzi substráty P-gp zaraďujeme spomedzi 
xenobiotík aj mnohé chemickou štruktúrou 
a  funkciou rôznorodé liečivá (niektoré anti-
neoplastiká, antidepresíva, antiemetiká, blo-

Obr. 1. anatomická lokalizácia P-glykoproteínu 
Upravené podľa [2]
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kátory kalciových kanálov, imunosupresíva, 
kardiotoniká a antidysrytmiká, opiáty, stero-
idné hormóny). Niektoré zo substrátov môžu 
byť zároveň inhibítormi P-gp. 

Prítomnosť a funkcia P-gp boli potvrdené 
v mnohých tkanivách vrátane HEB [2] (obr. 1). 

Na základe poznatkov o anatomickej loka-
lizácii P-gp na luminálnej membráne buniek 
orgánov a tkanív s eliminačnou a bariérovou 
funkciou sa predpokladá, že hlavnou fyziolo-
gickou úlohou tohto membránového transpor-
téra je detoxikácia a ochrana organizmu voči 
xenobiotikám, ktoré sú prostredníctvom P-gp 
vylúčené do žlče, moču alebo črevného lu-
menu. Prítomnosť P-gp v bariérových štruk-
túrach zároveň chráni špecifické tkanivá orga-
nizmu (mozog, semenníky, ovária, plod). Cel-
kovo však P-gp plní úlohu vo viacerých fyzi-
ologických a patologických procesoch [3, 4]. 
Dáva sa do súvisu s tzv. fenoménom mnohopo-
četnej liekovej rezistencie, ovplyvňuje farmako-
kinetiku a farmakodynamiku liečiv, vďaka bo-
hatej substrátovej špecifickosti je zodpovedný 
za mnohé farmakologické interakcie, čo v ko-
nečnom dôsledku môže viesť k interindividu-
álnym rozdielom v liečebnom účinku a vo vý-
skyte nežiaducich účinkov. P-gp ovplyvňuje 
tiež apoptózu a imunitné procesy a môže byť 
tiež zodpovedný za zvýšenú náchylnosť na 
niektoré ochorenia. 

Experimentálne a klinické štúdie pouká-
zali, že génová expresia a aktivita P-gp môžu 
byť ovplyvnené mnohými exogénnymi a endo-
génnymi činiteľmi, a to v závislosti od druhu 
jednotlivých tkanív, patologických podmienok 
a etnicity. V literatúre sa okrem farmakologic-
kých interakcií podrobnejšie popisuje predo-
všetkým vplyv genetiky a epigenetiky. 

Genetické polymorfizmy P-glykoproteínu
P-gp je produktom génu pre mnohopo-

četnú liekovú rezistenciu 1 (MDR-1), ktorý 
je lokalizovaný na dlhom ramene 7. chromo-
zómu (7q21.1). Je zložený z 29 exónov a 32 in-
trónov (celkovo 209 kb). Ide o vysoko poly-
morfný gén, pričom doposiaľ bolo identifiko-
vaných viac ako 100 mutácií respektíve po-
lymorfizmov. Iba časť týchto genetických va-
riantov ovplyvňuje expresiu génu MDR-1, 
syntézu, množstvo, stabilitu, či funkciu P-gp. 
V súvislosti so zmenenou funkciou P-gp sa 
popisujú predovšetkým 3 jednonukleotidové 
polymorfizmy (SNP) génu MDR-1 (C3435T, 
G2677T/A a C1236T). 

Najznámejším a najviac študovaným SNP 
je substitúcia cytozínu za tymín v exóne 
26 (C3435T). Ide o tzv „silent“ SNP (nemý 
SNP, polymorfizmus nemeniaci zmysel). Na-
priek tomu sa zistilo, že v určitých prípadoch 
ovplyvňuje expresiu génu MDR-1, množstvo a/
alebo transportnú funkciu P-gp. Po prvý krát 
bol tento súvis potvrdený v bunkách tenkého 
čreva, kedy u jedincov s genotypom CC boli 
zaznamenané približne 2 násobne zvýšené hla-
diny P-gp v porovnaní s genotypom TT [5]. 
Iní autori dokázali alelovo špecifické zmeny 
sekundárnej štruktúry mRNA, ktoré ovplyv-
ňujú jej stabilitu, procesy zostrihu, spracovania 
a translačnej kontroly [6]. Nedávno publiko-
vaná práca poukázala na rozdiely konformácie 
P-gp u jedincov homozygotných pre štandardnú 
alelu. Odlišné usporiadanie proteínu spôsobilo 
zmeny v štruktúre väzbových miest pre jed-
notlivé substráty P-gp [7]. ďalším z možných 
vysvetlení je existencia väzbovej nerovnováhy 
s iným funkčným SNP akým je G2677T, keďže 
SNP C3435T, G2677 a C1236T sú súčasťou 
spoločného haplotypu [8]. 

V ďalšom študovanom polymorfizme 
G2677T/A, ktorý sa vyskytuje v exóne 21 do-
chádza zmenou tripletu k zámene aminokyselín 
(Ala893Ser/Thr). Rovnako variantné alely tohto 
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polymorfizmu sa dávajú do súvisu so  zme-
nenou expresiou, aktivitou a funkciou P-gp 
[9]. Zistilo sa, že jedinci nesúci alely T alebo 
A sú tiež častejšie rezistentní na liečivá [10]. 

Polymorfizmus v exóne 21 C1236T je nemým 
SNP podobne ako C3435T. Môže ovplyv-
ňovať reguláciu translácie, stabilitu RNA prí-
padne ďalšie molekulárne mechanizmy alebo 
je vo väzbovej nerovnováhe s iným funkčným 
SNP génu MDR-1. V literatúre sa tiež popisuje 
znížená aktivita P-gp u genotypu TT v závis-
losti od druhu substrátu [11]. 

Z literatúry sú známe etnické rozdiely v ge-
notypovej a alelovej distribúcii jednotlivých 
genotypov a alel daných SNP [12]. 

vzťah P-glykoproteínu k účinku antidepresív 
Podľa niektorých in vitro štúdií sa medzi 

substráty P-gp spomedzi antidepresív zaraďuje 
fluvoxamín, sertralín a jeho metabolit desme-
tylsertralín, paroxetín, fluoxetín, citalopram 
a nortryptilín. Schopnosť inhibície P-gp bola 
dokázaná pre amitryptilín, citalopram, klomi-
pramín, desipramín, doxepín, fluoxetín, imi-
pramín, maprotilín, mianserín, nefazodón, paro-
xetín, sertralín a trimipramín. údaje z in vitro 
štúdií sú však mnohokrát protichodné, čo sa 
pripisuje rozdielom v použitých metodikách 
ako aj v nedostatočnej senzitivite týchto me-
todík pre posúdenie komplexnosti funkcie HEB 
vo vzťahu ku P-gp [13]. 

In vivo štúdie preto predstavujú vhodnejší 
spôsob sledovania funkcie P-gp. Najčastejšie 
sa v týchto analýzach využívala inhibícia génu 
MDR-1 (knock-out), ktorá potvrdila vplyv P-gp 
na koncentrácie antidepresív u amitryptilínu 
a jeho metabolitu, citalopramu, doxepínu a jeho 
metabolitu, fluoxetínu, fluvoxamínu, nortryp-
tilínu, paroxetínu, trimipramínu a jeho meta-
bolitu, venlafaxínu a jeho metabolitu, i keď 
boli publikované aj negatívne závery [14, 15, 

16, 17]. Nejednoznačnosť výsledkov týchto 
analýz je vysvetľovaná rozdielnou dĺžkou po-
dávania antidepresív a tiež rozdielmi v počte 
knock-outovaných génov. Význam P-gp sa 
nepotvrdil u mirtazapínu a sertralínu. Vplyv 
P-gp na antidepresíva sa in vivo hodnotil tiež 
pri súčasnom podávaní známych inhibítorov 
P-gp (verapamil, cyklosporín), pričom sa zis-
tili rozdiely v pomere koncentrácií antide-
presív v  mozgu a plazme v závislosti od typu 
liečiva a  anatomickej lokalizácie vyšetrovanej 
časti CNS [18, 19]. Navyše boli pozorované 
rozdiely v penetrácii dcérskych molekúl a ich 
metabolitov. 

V literatúre sa pri vzniku depresie často po-
pisuje význam hyperaktivity hypotalamo-hy-
pofýzo-adrenálnej (HHA) osi v dôsledku po-
rušenej spätnej väzby na hlavné endogénne 
kortikoidy (človek – kortizol, hlodavce – kor-
tikosterón). Na základe starších prác, kde sa 
u myší po inaktivácii génu pre P-gp pozoro-
vali nižšie plazmatické hladiny ACTH a kor-
tikosterónu vznikla hypotéza, že v regulácii 
funkcie HHA osi má významnú úlohu práve 
P-gp. Predpokladalo sa, že za hyperaktivitu 
HHA osi je zodpovedný znížený prienik en-
dogénnych glukokortikoidov do CNS v dô-
sledku nedostatočnej funkcie P-gp v HEB [20]. 
Podľa niektorých autorov sa inhibícia P-gp 
v HEB považovala dokonca za jeden z mož-
ných mechanizmov účinku niektorých antide-
presív [21]. Novšie práce túto hypotézu nepo-
tvrdzujú [22, 23, 24]. V jednej klinickej štúdii 
u pacientov s chronickou liečbou antidepresí-
vami sa v porovnaní so zdravými kontrolami 
pozorovala naopak zvýšená funkcia P-gp [25]. 

vzťah polymorfizmov P-glykoproteínu 
k účinku antidepresív

Význam vzťahu SNP génu MDR-1 k lie-
čebnej účinnosti antidepresív a k výskytu ich 
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nežiaducich účinkov bol potvrdený v niekoľ-
kých klinických štúdiách. V japonskej popu-
lácii sa signifikantne častejšia liečebná odpoveď 
pozorovala u jedincov s genotypmi MDR-1 
2677 TT, TA a AA v porovnaní s homozygotmi 
2677 AA a heterozygotmi 2677 GT a GA [26]. 
V rovnakej štúdii sa pri haplotypovej analýze 
zistila signifikantne častejšia rezistencia na 
paroxetín pri haplotype 3435C-2677G-1236T. 
V slovenskej populácii bola liečebná odpoveď 
na paroxetín takisto častejšie zaznamenaná 
u nositeľov aspoň jednej alely T  polymor-
fizmu G2677T/A [27]. Nemeckí autori potvr-
dili u depresívnych pacientov z  95 vyšetrova-
ných SNP signifikantný vplyv na  dosiahnutie 
remisie v dvoch intrónových polymorfizmov 
MDR-1 (rs2032583 a rs2235015) iba u  sub-
strátov P-gp (citalopram, venlafaxín, amit-
ryptilín) na rozdiel od mirtazapínu, ktorý sa 
v danej štúdii pri knock-out analýzach nepre-
javil ako substrát P-gp [16]. Význam intróno-
vých SNP (rs2032583 a rs2235040) bol nájdený 
aj pri analýzach liečebnej odpovede na  paro-
xetín [28]. V štúdii hodnotiacej účinnosť esci-
talopramu sa častejšia remisia pozorovala pri 
alele G (rs10256836) a pri alele T (polymor-
fizmy rs1045642 = C3435T a rs1882478) [29]. 
Signifikantne vyšší výskyt remisie v danej štúdii 
bol tiež nájdený u jedincov s haplotypom T-
T-T-C-C pri hodnotení haplotypového bloku 
obsahujúceho 5 SNP (rs1882478-rs2235048-r-
s2235047-rs1045642-rs6949448). Alela T poly-
morfizmu rs1882478 sa spájala s výraznejším 
výskytom insomnie počas 1. týždňa terapie. 
V austrálskej populácii sa pri terapii escitalo-
pramom pozoroval vzťah polymorfizmu MDR-1 
C3435T k dávke nevyhnutnej na dosiahnutie 
remisie. Jedinci s genotypmi TC a CC potrebo-
vali na dosiahnutie remisie dávky 24 a 19 mg, 
zatiaľ čo nositelia genotypu TT iba 11 mg [30]. 
V ďalšej štúdii homozygoti pre alelu T poly-

morfizmu C3435T mali pri liečbe nortrypti-
línom signifikantne vyššie riziko vzniku postu-
rálnej hypotenzie [31]. Iní autori vzťah poly-
morfizmov MDR-1 vo vzťahu k liečbe antide-
presívami nepotvrdili [32, 33, 34]. Je možné, 
že za protichodné rozdiely vo vplyve polymor-
fizmov génu MDR-1 môžu byť zodpovedné in-
teretnické rozdiely, ako aj rozdiely v dizajne 
jednotlivých analýz. 

ZÁvER

Vzhľadom na protichodné závery jednot-
livých štúdií musí byť skutočný význam P-gp 
a jeho polymorfizmov objasnený v novších 
a  uniformnejšie štandardizovaných in vitro 
a  in vivo analýzach, ako aj vo väčších pro-
spektívnych klinických štúdiách uskutočne-
ných vo viacerých populáciách a prostredníc-
tvom metaanalýz. 
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abSTRaKT

Tabakový „dym“ obsahuje asi 4000 toxic-
kých látok, vrátane oxidačných plynov, ťažkých 
kovov, kyanidov, a najmenej 50 karcinogénov. 
Užívanie tabaku je príčinou mnohých úmrtí 
a najzávažnejší rizikový faktor pre vznik rako-
viny. Pasívne fajčenie je definované ako taba-
kový dym vzniknutý pri aktívnom fajčení a to 
z exhalácií tabaku a horiaceho konca cigarety, 
ktorá je následne vdýchnutá nefajčiarom. Pa-
sívne fajčenie negatívne ovplyvňuje zdravie 
ľudí. Odhadnutie riziká spojené s vystavením 
sa tabakovému dymu závisí od presných me-
raní. Existuje celý rad biomarkerov expozície 
tabakovému dymu. Najbežnejšie sa ako bio-
markery pasívneho fajčenia využívajú nikotín 
a jeho hlavný metabolit, kotinín, stanovované 
v rôznych biologických vzorkách ako je krv, 
sliny a moč.

abSTRacT

Tobacco smoke contains approximately 4,000 
toxic chemicals, including oxidative gases, heavy 
metals, cyanide, and at least 50 carcinogens. 
Tobacco use is the most preventable cause 
of death and the most serious risk factor for 
cancer. Passive exposure is defined as tobacco 

smoke produced by an active smokers from 
the exhalation of smoked tobacco and by the 
burning end of the cigarette, which is inhaled 
by nonsmokers. Passive exposure affects nega-
tively the health of people. Estimate the risks 
associated with exposure to tobacco smoke 
depends on accurate measurements. There 
are a number of biomarkers of exposure to 
tobacco smoke. The most common biomarker 
of passive smoking is nicotine and its major 
metabolite, cotinine, determined in various 
biological samples such as blood, saliva and 
urine.

ÚvOD

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 
odhaduje, že asi 1 miliarda ľudí na celom svete 
fajčí a predpokladá, že do roku 2025 ich bude 
1,6 miliardy. Zo správy WHO ďalej vyplýva, že 
najviac sa fajčí v najchudobnejších krajinách, 
kým tie ekonomicky rozvinuté krajiny od faj-
čenia pomaličky upúšťajú. 

Každý rok umiera na následky užívania ta-
baku 5,4 milióna ľudí. Najčastejšie v dôsledku 
ochorení kardiovaskulárneho systému alebo 
zhubných nádorov. Predstavuje to asi jednu 
desatinu všetkých úmrtí vo svete (B a š k a, 
K a t r e n i a k o v á, 2010). 

bIOmarkerY pasÍvnehO fajčenIa 
a Ich stanOvenIe

MašLaNKoVá J., hRIcoVá L., hubKoVá b., MaReKoVá M.
ústav lekárskej a klinickej biochémie uPJš LF a LabMed, a. s.

trieda SNP 1, 040 01 Košice
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Najviac ľudí fajčí v juhovýchodnej a vo vý-
chodnej Európe. Slovensko sa zaraďuje medzi 
krajiny s pomerne vysokým výskytom fajčenia 
(WHO Report on the Global Tobacco Epi-
demic) (Tab.1).

Tabakový dym
Tabakový dym obsahuje približne 4000 rôz-

nych látok. 90 % tabakového dymu sa skladá 
z plynnej zložky. Zvyšných 10 % predstavujú 
pevné častice. V pevných časticiach dymu sa 
nachádza nikotín a súbor viacerých látok tvo-
riacich decht. Z nich bolo identifikovaných viac 
ako 60 karcinogénov, napr. polycyklické aroma-
tické uhľovodíky, arzén, ťažké kovy, viaceré rá-

dioaktívne látky a iné. Plynnú zložku tvorí oxid 
uhoľnatý, nitrozamíny, amoniak, formaldehyd, 
kyanovodík a iné. Dym, ktorý fajčiar aktívne 
vdychuje má relatívne väčší podiel pevnej zložky. 
Dym, ktorý voľne uniká z horiaceho konca ci-
garety do miestnosti obsahuje pomerne vyšší 
obsah toxických látok patriacich do  plynnej 
zložky (B a š k a, K a t r e n i a k o v á, 2010). 

Pasívne fajčenie je vystavenie sa tabakovému 
dymu v prostredí. Podľa definície svetovej zdra-
votníckej organizácie, sa za pasívne fajčenie po-
važuje vystavenie človeka účinkom fajčenia naj-
menej 15 minút denne po dobu jedného týždňa. 

Dym, nachádzajúci sa v priestore z väčšej 
časti pochádza z dymu voľne unikajúceho z ho-

tabUľka 1. percentUálnY výskYt fajčenIa dOspelej pOpUlácIe v rOkOch 2008 a 2010 

(WhO global infobase)

krajIna pOhlavIe r. 2008 (%) r. 2010 (%)
relatÍvna 

zmena

1. švajčiarsko
Muži 14,7 15,8 +1,1

ženy 9 8,6 +0,4

2. česká republika
Muži 35,8 35,8   –

ženy 34,1 34,1 –

3. Poľsko
Muži 21,4 26 +4,6

ženy 17,3 31,7 +14,4

4. Slovensko
Muži 28,5 28,5 –

ženy 24,5 24,5 –

5. Maďarsko
Muži 27,9 27,9 –

ženy 26,7 26,7 –

6. bulharsko
Muži 26,4 26,4 –

ženy 31,8 31,8 –

7. ukrajina
Muži 29,8 29,8 – 

ženy 22,2 22,2 –

8. Srbsko
Muži 10,8 10,8 –

ženy 9,6 9,6 –

9. uzbekistan
Muži 2,7 2,7 –

ženy 1,6 1,6 –
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riaceho konca cigarety, ale aj z dymu vydycho-
vaného fajčiarom (C h e n, 2012). 

V súčasnej dobe sa pasívne fajčenie stáva 
celosvetovým problémom. Denne sa vystavu-
jeme tabakovému dymu v pracovnom prostredí, 
na ulici, doma, v reštauráciách a pod. Jeho ne-
gatívny dopad na jednotlivca môže byť pre-
ukázaný už v malých dávkach a po krátkej 
dobe expozície.

Cigaretový tabak obsahuje 1–1,5 % niko-
tínu. Nikotín je prírodná látka pôsobiaca 
ako rastlinný insekticíd v tabakových listoch. 
Je hlavným tabakovým alkaloidom, tvorí 95 % 
z celkového obsahu alkaloidov nachádzajúcich 
sa v tabaku. Medzi minoritné alkaloidy patria 
nornikotín, anatabín, anabasín. Menšie alka-
loidy sú systémovo absorbované a môžu byť 
merané v moči fajčiarov a užívateľov bezdy-
mového tabaku (D e w e y, 2013). 

Najvyššie koncentrácie nornikotínu sú v ta-
bakových cigarách, anatabínu v žuvacom ta-
baku a šňupavom tabaku a koncentrácie ana-
basínu v žuvacom tabaku (J a c o b, 1999). Malé 
množstvá N'-metyl derivátov anabasínu a ana-
tabínu sa nachádzajú v tabaku a tabakovom 
dyme. Niekoľko menších alkaloidov vzniká pô-
sobením baktérií alebo oxidáciou pri spracovaní 
tabaku. Zaraďuje sa tu myosmín, N'-metylmy-
ozmín, kotinín, nikotyrín, nornikotyrín, nikotín 
N'-oxid, 2,3'-bipyridyl a metanikotín (Dewey, 
2013). Myosmín sa nachádza nielen v  tabaku, 
ale aj v rôznych potravinách, vrátane orechov, 
obilnín, mlieka a zemiakov (T y r o l l e r a  kol., 
2002). Aj nikotín sa nachádza v nízkej koncen-
trácií v zelenine, ako napríklad v zemiakoch, pa-
radajkách a baklažáne (F l o r e s c u a kol., 2007).

Meranie hladín menších alkaloidov je spôsob 
ako kvantifikovať užívanie tabaku. Táto metóda 
sa používa skôr na posúdenie abstinencie ta-
baku v klinických štúdiách odvykania od faj-
čenia (F l o r e s c u  a kol., 2007).

absorpcia a distribúcia nikotínu
Nikotín sa uvoľňuje pri spaľovaní tabaku. 

Z chemického hľadiska sa zaraďuje medzi slabé 
zásady. Membránami prechádza v neionizo-
vanom stave, teda absorpcia nikotínu cez biolo-
gické membrány je závislá na pH (B e n o w i t z, 
2009). Absorpcia bukálnou sliznicou je obme-
dzená, pretože pH tabakového dymu je 5,5–6,5. 
Dym z niektorých cigár je alkalický (pH 6,5 
alebo vyššie) a preto sa veľmi dobre vstrebáva 
ústami (S w a n, 2009). 

Nikotín sa veľmi dobre absorbuje v pľúcnych 
alveolách pri pH aerosólu 6–7,8. Po vstrebaní 
nikotínu vstupuje do krvného obehu, kde sa pri 
pH 7,4 vyskytuje 69 % v ionizovanej a 31 % v 
neionizovanej forme. Rýchla absorpcia nikotínu 
z cigaretového dymu v pľúcach je pravdepo-
dobne z dôvodu veľkého povrchu pľúcnych me-
chúrikov, malých dýchacích ciest, a vhodného 
pH 7,4 v pľúcach. Väzba na plazmatické biel-
koviny je nižšia ako 5 % (F a g e s t r ö m, 2012).

Nikotín sa viaže na mozgové tkanivo s vy-
sokou afinitou a výrazne sa hromadí v žalú-
dočnej šťave a v slinách (D e w e y, 2013). 

Nikotín sa tiež kumuluje v materskom 
mlieku. Pomer koncentrácie v mlieku/plazme 
je 2,9 (B e n o w i t z, 2009). Nikotín ľahko pre-
stupuje placentárnou bariérou a existujú dôkazy 
o hromadení nikotínu v sére plodu a amnió-
novej tekutine (D e m p s e y  a  B e n o w i t z, 2001).

V mozgu aktivuje nikotín nikotínové recep-
tory, ktoré patria k acetylcholínovým recep-
torom a tak spôsobuje zvýšenie koncentrácie 
dopamínu v nucleus accumbens. Pôsobí ako 
psychostimulačná látka. Skracuje reakčný čas 
a zlepšuje pozornosť (J a r v i s, 2004).

Nikotín je metabolizovaný v pečeni na rad 
metabolitov (obr.1). Bolo identifikovaných šesť 
hlavných metabolitov nikotínu a to kotinín, 
nikotín-N´-oxid, nikotín glukuronid, nikotín 
izometóniový ión, nornikotín, 2-OH-nikotín. 
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Kvantitatívne najvýznamnejší metabolit niko-
tínu je kotinín (laktámový derivát). U ľudí sa 
na kotinín prevedie asi 70–80 % nikotínu. 

Prvá metabolická cesta degradácie niko-
tínu začína účinkom CYP 450 2A6 za vzniku 
nikotín-Δ1'(5')-imínu, ktorý je v rovnováhe 
s  2'-hydroxynikotinínom.

2–hydroxynikotín sa následne metabolizuje 
na 4-(metylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanón 
a  ten sa ďalej metabolizuje na 4-oxo-4-(3-py-
ridyl) kyseliny butánovej a 4-hydroxy-4-(3-py-
ridyl) kyseliny butánovej (Hecht a kol., 2000). 
4-(metylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanón je 
silný karcinogén a môže byť metabolizovaný 
na karcinogénne NNK (ketón nikotínu odvo-
dený od nitrozamínov) (O n o u e  a kol., 2011). 
Následne podlieha účinkom cytoplazmatickej 
aldehydoxidázy za vzniku kotinínu. Nikotín 
imín je alkylačné činidlo, a preto môže hrať 
významnú úlohu vo farmakológii nikotínu 
(S o b k o w i a k, 2013).

Druhou metabolickou cestou vzniká ďalší 
metabolit nikotínu nikotín-N-oxid. Touto 
cestou sa metabolizuje asi 4–7 % absorbova-
ného niko tínu (S o b k o w i a k, 2013). Konverzia 
nikotínu na nikotín-N-oxid je sprostredkovaná 

mono oxygenázou 3 (FMO3), čo vedie k tvorbe 

dvoch možných diastereomérov a to cis 1'-(R)-
2'-(S) a trans 1'-(S)-2'-(S) izomérov u zvierat. 
U ľudí táto cesta prebieha iba za tvorby trans 
izoméra (B e n o w i t z, 2009). Nikotín-N-oxid je 
vo významnom rozsahu ďalej metabolizovaný. 
V čreve sa môže opäť premieňať na nikotín, 
čo môže viesť k recyklácii nikotínu v tele. Táto 
redukcia na nikotín je sprostredkovaná bakté-
riami v čreve (M w e n i f u m b o, 2009).

Nikotín sa okrem oxidácie pyrolidínového 
kruhu, metabolizuje ešte dvomi cestami. Ne-
oxidačnou metyláciou dusíka pyridínu za vzniku 
nikotín isometóniového iónu (tiež nazývaný N-
metylnikotín) a glukuronidácie, ktorej výsledný 
produkt je N-glukuronid. Táto reakcia je ka-
talyzovaná uridíndifosfátglukuronozyltransfe-
rázou (UGT) (B e n o w i t z, 2009).

Oxidačná N-demetylácia je dôležitá me-
tabolická dráha xenobiotík, ale táto cesta je 
vo väčšine prípadov vedľajšou dráhou v meta-
bolizme nikotínu. U ľudí je preukázaná aj kon-
verzia nikotínu na nornikotín. Nornikotín je aj 
zložkou tabakových listov. Avšak, väčšina nor-
nikotínu v moči je tvorená metabolickým od-
búravaním nikotínu a menej ako 40 % priamo 
z tabaku (B e n o w i t z, 2009).

Konverziou kotinínu vzniká 3'- hydroxyko-
Obr. 1 Metabolická cesta odbúravania nikotínu 

(Zdroj: upravené podľa  h u k k a n e n a  a kol.,2005)
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tinín, hlavný metabolit nikotínu, ktorý možno 
detekovať v moči fajčiarov. Je tiež vylučovaný 
ako konjugát glukuronidu. Konverzia kotinínu 
na 3'- hydroxykotinín u ľudí prebieha za vzniku 
trans – izoméru. V moči však môžeme nájsť 
menej ako 5 % v podobe cis-3-hydroxykotinínu 
(J a c o b, 1999). Zatiaľ čo nikotínové a kotiní-
nové konjugáty sú N-glukuronidy, 3'-hydro-
xykotinínový konjugát detegovaný v moči je 
O-glukuronid (B e n o w i t z  a  kol., 2009). 

Eliminácia
Nikotín sa vylučuje glomerulárnou filtráciou 

a tubulárnou sekréciou. Celkový klírens niko-
tínu je 1200 ml/min a kotinínu je 45 ml/min. 
Reabsorpcia je závislá od pH moču. Pri  ne-
kontrolovanom pH moču, je renálny klírens 
v  priemere 35–90 ml/min, čo predstavuje asi 
5 % celkového klírensu. Pri kyslom pH je ni-
kotín ionizovaný a tubulárnou reabsorpciou 
vylučovaný minimálne. Pri pH moču 4,4 re-
nálny klírens stúpa z 50 až na 600 ml/min. Re-
nálny klírens nikotínu závisí aj od rýchlosti 
prietoku moča. V alkalickom moči pri pH 7,0 
je väčšia časť nikotínu viazaná, čo umožňuje 
čistú tubulárnu reabsorpciu s renálnym klí-
rensom 17 ml/min (M w e n i f u m b o, 2009).

In vitro štúdie ukázali, že existujú rôzne 
systémy na prepravu nikotínu v obličkách ako 
je napr. bazolaterálny a apikálny (I t o  a kol., 
2012). Nikotín je aktívne transportovaný ob-
ličkovými bunkami (D u m i t r a s, 2013). 

Renálny klírens kotinínu je oveľa nižší, než 
rýchlosť glomerulárnej filtrácie (Ito a kol., 
2012). Kotinín nie je výrazne viazaný na biel-
koviny a v dôsledku toho má rozsiahlu tu-
bulárnu reabsorpciu. Kotinín je menej zá-
saditý ako nikotín, preto nie je pri fyziolo-
gickom pH ionizovaný a lepšie sa vylučuje 
močom. Renálny klírens kotinínu môže byť 
zvýšený až  o  50 % pri extrémnej acidifikácii 

moču. Rovnako ako  je tomu v prípade niko-
tínu, rýchlosť vylučovania kotinínu je ovplyv-
nená rýchlosťou prietoku moču. Renálne vy-
lučovanie kotinínu je menej významným spô-
sobom vylučovania a v priemere je to asi 12 % 
celkového klírensu (Na rozdiel od 100% vylu-
čovania nikotín N-oxidu a 63 % 3-hydroxyko-
tinínu, ktoré sa vylučujú v nezmenenej forme 
močom) (B e n o w i t z, 2009).

Zlyhanie obličiek výrazne znižuje celkový re-
nálny klírens, rovnako ako metabolický klírens 
nikotínu a kotinínu (M o l a n d e r  a kol., 2000). 
Zníženie renálneho klírensu je v korelácii so zá-
važnosťou zlyhania obličiek, renálny klírens je 
znížený na polovicu pri miernom zlyhaní obli-
čiek a až o 94 % pri ťažkej poruche funkcie ob-
ličiek. Boli zistené aj výrazne zvýšené hladiny 
sérového nikotínu u fajčiacich pacientov s ko-
nečným štádiom ochorenia obličiek, ktorý už 
boli na hemodialýze, čo je výsledkom zníženia 
renálneho klírensu, ale aj zníženia metabolic-
kého klírensu nikotínu (Z h o u a kol, 2010). 

Diéta a stravovanie
Veľká časť nikotínu podlieha degradácii v pe-

čeni a tak je klírens nikotínu závislý na  prie-
toku krvi pečeňou. Prietok krvi pečeňou ovplyv-
ňuje napríklad stravovanie, držanie tela, cvi-
čenie alebo lieky ktoré, môžu ovplyvňovať aj 
rýchlosť metabolizmu nikotínu. Zvyšujúci sa 
prietok krvi pečeňou zvyšuje klírens niko-
tínu o 30 %, príjem stravy dokonca o 40 % 
(F l o r e s c u, 2007). 

Mentol (ochucovadlo potravín, ústnych 
vôd, zubných pást a cigariet) mierne inhi-
buje CYP2A6 v ľudských pečeňových mikro-
zómoch a tým aj metabolizmus nikotínu. Faj-
čenie mentolových cigariet významne inhibuje 
premenu nikotínu na kotinín a glukuronidáciu 
(B e n o w i t z, 2009). CYP2A6 inhibuje aj gra-
pefruitová šťava (A b o b o  a kol., 2012).
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H u k k a n e n  (2005) vo svojej práci popísal 
vplyv podávania grapefruitového džúsu na me-
tabolizmus nikotínu. Grapefruitová šťava zvy-
šuje renálny klírens nikotínu a kotinínu a nemá 
vplyv na celkovú expozíciu nikotínu, pretože 
účinky spomaleného metabolizmu boli kom-
penzované zvýšeným renálnym klírensom. 

Stanovenie markerov pasívneho fajčenia
Odhad rizík spojených s vystavením sa ta-

bakovému dymu závisí od presných meraní. 
Optimálne hodnotenie vystavenia sa tabako-
vému dymu je založené na analýze koncen-
trácií chemických látok v telesných tekutinách 
exponovaného jedinca – biomarkerov. Existuje 
celý rad biomarkerov expozície tabakovému 
dymu (tabuľka č. 2). 

Najbežnejšie sa ako biomarkery pasívneho 
fajčenia využívajú nikotín a jeho hlavný meta-
bolit, kotinín, stanovované v rôznych biologic-
kých vzorkách ako je krv, sliny a moč. Meranie 
nikotínu je vysoko špecifické pre užívanie ta-
baku, ale kvôli krátkemu polčasu nikotínu sa 
táto metóda neodporúča. Asi 80% nikotínu je 
transformované na kotinín. Kotinín je vysoko 
špecifický a citlivý marker pre použitie tabaku, 
a má výhodný, pomerne dlhý polčas rozpadu 
asi 16 hodín (H e c h t, 2003).

Kotinín v krvi sa môže presne odhadnúť 
na základe meraní kotinínu v slinách alebo 
v moči. Kotinín v rôznych telesných tekutinách 
ako plazma, moč, sliny má dlhší polčas než je 
v krvi, a to 15 až 19 hodín (J o s e p h, 2013).

tab. 2 bIOmarkerY (zdrOj: Upravené pOdľa jOseph, 2013)

bIOmarker predkUrzOr vzOrka t1/2
špecIfIcIta 
pre tabak

Nikotín Nikotín Krv, moč, sliny, vlasy 1–2 hod áno

Kotinín Nikotín Krv, moč, sliny, vlasy 16–18 hod áno

anatabín anatabín Moč 10–16 hod áno

NNaL

NNaL-glukuronid NNK

(tSNa) Krv, moč 6 týždňov áno

Výdychový co co Výdych 2–6 hod Nie

Karboxyhemoglobín co Krv 4–6 hod Nie

1-hydroxypyrén Pahs Moč 20 hod Nie

Metabolity kys. merkaptúrovej 1,3-butadín Moč – Nie

Metabolity kys. merkaptúrovej akroleín Moč – Nie

acetonitril acetonitril Krv, moč, výdych 32 hod Nie

tiokyanát Kys. kyanovodíková Sérum, sliny, moč 7–14 dní Nie

NNaL – (metylnitrozamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, NNaL-gluko-(metylnitrozamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol glukuronid, 
NNK 4-(metylnitrozamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanón; tSNa nitrozamíny špecifické pre tabak, Pah polycyklické aromatické 
uhľovodíky



Laboratórna diagnostika 1–2/2014

102

Množstvo kotinínu v moči závisí od funkcie 
obličiek, prietoku obličkami a pH moču. Avšak, 
zber a analýza kotinínu z týchto zdrojov má 
niekoľko obmedzení (H w a n g  a kol., 2012). 

Pre detekciu expozície nikotínom je vhodná 
analýza vlasov. Znížená variabilita vo vla-
soch uľahčuje štandardizáciu meraní. Vlasy sú 
vhodným zdrojom, pretože si nevyžadujú žiadne 
špeciálne zaobchádzanie a skladovanie ako pri te-
lesných tekutinách. Kotinín sa hromadí vo vla-
soch počas ich rastu. Je to jedinečná mierka dl-

hodobej, kumulatívnej expozícii dymu z tabaku. 
V štúdii, ktorá porovnávala hladiny kotinínu v 
moči s úrovňou nikotínu vo vlasoch u detí z 
Nórska vo veku od 1 do 3 rokov, autori zistili, 
že nikotín vo vlasoch detí koreluje tesnejšie s 
pozitívnou fajčiarskou anamnézou rodičov než 
kotinín v  moči (J u r a d o, 2004).

Nikotín a kotinín sa v priebehu rastu vlasov 
zabudovávajú do ich štruktúry. Priemerná miera 
rastu vlasov je 1 cm za mesiac. Meranie hladiny 
nikotínu vo vlasoch tak môže poskytnúť infor-

tabUľka 3. analYtIcké metÓdY vYUžÍvané na stanOvenIe bIOmarkerOv pasÍvnehO fajčenIa 

(upravené podľa a v i l a - t a n g  a kol., 2012)

metÓdY senzItIvIta špecIfIcIta nákladY kOmentár

KotINíN

RIa metóda
0,1–2 
ng/ml

variabilná nízke
Rýchla a lacná analýza 

veľkého množstva vzoriek

eLISa
0,1–0,2 
ng/ml

dobrá nízke
Rýchla a lacná analýza 

veľkého množstva vzoriek

Plynová chromatografia 
s detektorom dusíka 
a fosforu (Gc-NPd)

0,1–0,2 
ng/ml

dobrá priemerné
chýba senzitivita 

pre detekciu nízkych 
hladín

Plynová chromatografia 
s hmotnostným 

spektrofotometrom (MS)

0,1–0,2 
ng/ml

výborná vysoké

Kvapalinová
chromatografia 

s ionizáciou aPcI MS/MS

< 0,05
ng/ml

výborná
extrémne 

vysoké

Vhodná metodika 
na stanovenie kotinínu

v moči

Vysokoúčinná
kvapalinová 

chromatografia (hPLc)

0,13–1
ng/ml

dobrá priemerné

NIKotíN

Plynová chromatografia 
s MS

0,02–0,25 
ng/ml

výborná
priemerné 
až vysoké

Vhodná na stanovenie 
nikotínu vo vlasoch 

a nechtoch

hPLc
0,1–0,32 

ng/ml
dobrá nízke

Vhodná na stanovenie 
nikotínu vo vlasoch 

a nechtoch

NNaL (4-me-
tylnitrozami-

no-1-(3-pyrid-
yl)-1-butanol

Kvapalinová 
chromatografia s MS

0,25 
pg/ml

výborná
extrémne 

vysoké

Plynová chromatografia 
s termálnou analýzou

0,15 
pmol/ml

výborná priemerné obtiažna metóda
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mácie o expozícií človeka nikotínom po dobu 
niekoľkých mesiacov (F l o r e s c u, 2007). Problém 
s využívaním vlasov na odhalenie expozície 
nikotínu je hlavne to, že existuje silný vplyv 
pigmentácie ochlpenia a väzby nikotínu a ko-
tinínu. Nikotín a kotinín sú viazané na me-
lanín. V dôsledku toho, tmavé vlasy viažu oveľa 
viac nikotínu ako blond vlasy (J o s e p h, 2013). 

Nikotín a kotinín môžu byť merané aj v nech-
toch. Nechty ľahko zhromažďujú a uchová-
vajú nikotín a prostredníctvom nich možno 
odhaliť kumulatívnu expozíciu nikotínom. 
Nechty rastú rýchlosťou asi 0,1 cm za mesiac. 
V skupine fajčiarov sú priemerné koncentrácie 
v nechtoch 5,4 ng nikotínu a 0,67 ng kotinínu 
na mg nechtu (H o  a kol., 2013). Vlasy alebo 
nechty sú sľubné biomarkery dlhodobej expo-
zícii tabakovému dymu.

Medzi základné biomarkery pasívneho faj-
čenia zaraďujeme aj karboxymehoglobín, oxid 
uhoľnatý a tiokyanát. 

Testovanie prítomnosti tiokyanátu v krvi, 
moči a slinách patrí k metódam na odlíšenie 
fajčiara od nefajčiara. Na účely stanovenia 
účinkov pasívneho fajčenia nie je detekcia tio-
kyanátu odporúčaným spôsobom stanovenia 
(H w a n g, 2012).
analytické metódy

Bolo popísaných mnoho metodík na stano-
venie biomarkerov pasívneho fajčenia (Tab. 3). 
Na stanovenie nikotínu a jeho metabolitov 
v moči sa najčastejšie využíva GC-MS/MS 
a  LC-MS/MS s limitom detekcie 0,05 ng/ml. 
Kotinín v sére alebo plazme je stanovovaný 
GC-MS/MS alebo LC-MS/MS metódou. Nevý-
hodou stanovenia kotinínu v sére oproti koti-
nínu v moči je nižšia senzitivita a koncentrácia 
kotinínu v moči je 4–6× vyššia než v sére.

Bežnou metódou na stanovenie nikotínu 
vo vlasoch je GC-MS. Senzitivita tejto metódy 
je 0,02–2 ng nikotínu/mg vlasov. Výhodou tohto 

stanovenia je jednoduchý odber a uskladnenie 
pri laboratórnej teplote po dobu 5 rokov bez 
degradácie. 

ďalším biologickým materiálom v ktorom 
sa bežne stanovuje koncentrácia nikotínu sú 
nechty. Najvhodnejšou metódou je HPLC 
s  elektrochemickým detektorom s citlivosťou 
0,1 ng/ml nechtu alebo GC-MS s citlivosťou 
0,1–0,025 ng/ml nechtu.

Najvhodnejším biomarkerom na stanovenie 
pasívneho fajčenia v moči, krvi a slinách je ko-
tinín a vo vlasoch a nechtoch nikotín. Stano-
venie oboch biomarkerov má svoje výhody aj 
nevýhody a tak výber vhodnej metodiky záleží 
predovšetkým na type biologického materiálu.
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ÚvOD

Prietoková cytometria [flow cytometry – me-
ranie (-metry) vlastností buniek (-cyto) pohy-
bujúcich sa v prúde tekutiny (-flow)] je me-
tóda umožňujúca štúdium jednotlivých buniek, 
prípadne iných častíc v suspenzii, prostred-
níctvom analýzy ich fyzikálnych (optických) 
a  chemických (fluorescenčných) vlastností. 
Prednosťou metódy je rýchlosť analýzy. Počas 
krátkeho časového okamihu (niekoľko desaťtisíc 
častíc za sekundu) získavame veľké množstvo 
informácii o vyšetrovanej vzorke. Vzhľadom 
k  vysokej senzitivite a širokému spektru ana-
lytických možností sa stala štandardom iden-
tifikácie proteínových markerov buniek v kli-
nickej praxi a vo výskumných laboratóriách.

Technológia prietokovej cytometrie je zalo-
žená na skenovaní častíc alebo buniek, ktoré 
sú jednotlivo unášané prúdom hnacej tekutiny, 
prechádzajúc meracím prístrojom cez laserový 
lúč, kde dochádza k rozptylu svetla a k emisii 
fluorescencie. Systém tak poskytuje informácie 
o veľkosti, tvare, štruktúre častíc a ďalších vlast-
nostiach, ako obsah DNA, metabolická akti-
vita bunky, prítomnosť špecifických povrcho-
vých a intracelulárnych markerov. Prietokovou 
cytometriou možno analyzovať bunky akého-
koľvek pôvodu, ktoré sú pripravené ako mo-
nodisperzná suspenzia a  takisto častice, ktoré 

sú menšie ako bunky (napr. vírusy, chromo-
zómy, fragmenty DNA a iné) [1]–[6]. V praxi 
sa najčastejšie vyšetrujú vzorky periférnej krvi, 
kostná dreň, bunkové kultúry, bunkové sus-
penzie pripravené z tkanív (napr. lymfatická 
uzlina, slezina) a iné (mozgomiechový mok, 
moč, broncho  alvelárne laváže a punktáty) [2], 
[5]–[8].

Vlastné meracie zariadenie – prietokový cy-
tometer, bol primárne zostrojený na analýzu 
buniek. Prvý prototyp prietokového cytometra 
bol popísaný v roku 1934 Andrewom Molda-
venom, ako fotoelektrická technika pre počí-
tanie buniek prúdiacich cez kapiláru [9]. Túto 
metódu ďalej rozvinul Wallace Coulter a apli-
koval ju na automatizované počítanie krvných 
buniek [10]. Analyzátor podobný dnešným, 
ktorý umožňoval kvantifikovať vlastnosti buniek 
s prvým softvérom, bol zostrojený až v šesťde-
siatych rokoch minulého storočia Wolfganom 
Göhdenom [11]. Neskôr sa objavili prvé ko-
merčne vyrábané prietokové cyto metre, ktoré 
však pre ich náročnosť na  obsluhu a náklad-
nosť boli určené len pre vedecké účely. V ďal-
ších rokoch viedlo napredovanie výpočtovej 
techniky, laserovej technológie, výroby mono-
klonálnych protilátok a fluorescenčných farbív 
k vývoju a zdokonaleniu prietokovej cytometrie. 
Vďaka počítačom a sofistikovaným programom 
sú dnešné cytometre jednoduché na obsluhu 

prIetOkOvá cYtOmetrIa

MaďaRoVá M.1, SzILaSIoVá J.2, GdoVINoVá z.2, dobRáNSKy t.1
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a  poskytujú stále viac informácií [1]–[3].

ZLOžENIE PRIETOKOvéhO cYTOMETRa

Prietokový cytometer sa skladá z troch vzá-
jomne prepojených systémov:

•	 fluidný	systém,	ktorý	transportuje	analy-
zované častice do prietokovej komory

•	 optický	systém	zahrňujúci	excitačné	zdroje	
(lasery) a zberné optické dráhy (šošovky, 
zrkadlá a optické filtre), ktoré zachytávajú 
rozptylové a fluorescenčné žiarenie a pri-
vádzajú ho k príslušným optickým detek-
torom

•	 elektronický	systém,	ktorý	prevádza	optic-
ké signály na elektrické a zároveň ich digi-
talizuje pre počítačovú analýzu (obr. 1).

Fluidný systém
Fluidný systém zaisťuje transport buniek 

zo  suspenzie, ktoré sú laminárnym prúdom 
nosnej tekutiny jedna za druhou postupne 
hnané do prietokovej komory, kde konštantnou 
rýchlosťou prechádzajú jednotlivými laserovými 
lúčmi. Ideálna pozícia vyšetrovaných častíc 
vzhľadom k senzorom je zaistená pomocou 
hydrodynamickej fokusácie nosnej tekutiny. 
Jej prúd je usmernený do kónickej časti prie-
tokovej komory, čím dochádza k zrýchleniu 
prietoku vplyvom zmenšenia plochy kapiláry. 
Po vstreknutí vzorky do prietokového cyto-
metra, sú takto náhodne distribuované častice 
usporiadané do organizovaného prúdu, ktorý 
zabezpečí jednotlivý prechod buniek bodom 
merania v okamžiku ich analýzy [1]–[6].

optický systém
Optický systém prietokového cytometra sa 

skladá z excitačných zdrojov a zberných op-
tických dráh. Počas prechodu častíc lúčom 

fotónov excitačného žiarenia dochádza k de-
tekcii fluorescencie a rozptylu žiarenia. Emi-
tované svetlo je zhromažďované pomocou op-
tiky, ktorá smeruje svetelné lúče cez systém fil-
trov a zrkadiel izolujúc tak konkrétne vlnové 
dĺžky. Svetelné signály spracované optickým 
systémom sú následne zachytávané optoelek-
trickými detektormi [2]–[5]. 

Excitačným zdrojom monochromatického 
koherentného žiarenia sú najčastejšie lasery. 
Komerčne najviac používaný je vzduchom chla-
dený argónový laser emitujúci žiarenie pri 488 
nm. Jeho výhodou je, že umožňuje excitáciu 
niekoľko fluorochrómov súčasne. Pre pokročilé 
aplikácie sa využívajú aj iné lasery a ich kom-
binácie, ako helium-neonový laser s vlno  vou 
dĺžkou 633 nm, fialový laser s vlnovou dĺžkou 
407 nm, UV laser s vlnovou dĺžkou 350 nm 
a iné. Zbernú optiku tvorí systém šošoviek, 
ktoré koncentrujú fotóny emisného a  rozpty-
lového žiarenia a sady zrkadiel a optických 
filtrov rozdeľujúcich a usmerňujúcich svetlo 
rôznych vlnových dĺžok na príslušné detek-
tory. K rozdeleniu signálov pre jednotlivé de-
tektory sa používajú filtre dvojakého typu. Fa-
rebné sklá, ktoré umožňujú priechod len ur-
čitým vlnovým dĺžkam, tým že absorbujú ne-
žiadúce vlnové dĺžky; a interferenčné filtre, 
ktoré prepúšťajú určité rozmedzie vlnových 
dĺžok (band pass filtre, long pass filtre, short 
pass filtre) a dichroické filtre [2]–[5].

Elektronický systém
Z technického hľadiska je najzložitejším 

systémom prietokového cytometra elektro-
nika, ktorá prevádza signály získané z optiky 
na elektrické impulzy. Vzniknuté elektronické 
signály, ktoré charakterizujú každú jednotlivú 
bunku škálou parametrov, sú pomerne zložito 
zosilňované, digitalizované a počítačovo spra-
covávané do číselných údajov. Pri spracovaní 
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sa jednotlivé signály amplifikujú logaritmic-
kými a lineárnymi zosilňovačmi a konvertormi 
tak, aby aby boli dostatočne silné pre grafické 
zobrazenie. Lineárna amplifikácia sa zvyčajne 
používa pre analýzy DNA, pre stanovenie imu-
nofluorescencie je vhodné logaritmické zobra-
zenie, ktoré umožňuje zaznamenávanie sla-
bých a silných signálov v rovnakom rozsahu. 
Pri spracovaní údajov je takisto potrebné od-
strániť konfliktné prípady (debris), podprahové 
signály a elektronický šum [1]–[4].

DETEKcIa SIgNÁLu

Prietokový cytometer analyzuje vlastnosti 
častíc na základe signálov, ktoré sú emito-
vané pri ich prechode jednotlivými laserovými 
lúčmi, zachytávané detektormi a ďalej spraco-
vané elektronickým systémom.

rozptyl svetla
Vo chvíli, keď častice unášané nosnou te-

kutinou cez prietokovú komoru pretínajú sve-
telný lúč exponovaný zväzkom laserových lúčov 
dochádza k lomu a rozptylu svetla. Vzniknuté 
rozptýlené svetlo sa podľa smeru a uhlu lomu 
označuje ako rozptyl v priamom smere (FSC, 
forward scater) a rozptyl pod uhlom 90° (SSC, 
side scatter). FSC je úmerný veľkosti častíc. Čím 
väčší je rozptyl svetla, tým je častica väčšia. 
SSC, bočné rozptylové žiarenie, odráža vnú-
tornú komplexitu bunky – granularitu (napr. 
granulocyty a apoptické bunky majú vyššie 
hodnoty SSC zrejme z dôvodov prítomnosti 
granúl a/alebo fragmentácie jadra) [1]–[7], 
[16]. Oba parametre FSC a SSC sú jedinečné 
pre každú časticu a ich zlúčením do grafu zís-
kame dvojrozmerné usporiadanie analyzova-
ných častíc podľa veľkosti a denzity vnútor-
ného obsahu. Príkladom je rozdelenie buniek 

periférnej krvi, čím získame trojpopulačný di-
ferenciál (populácia lymfocytov, monocytov, 
granulocytov) (Obrázok č. 2) [2], [3].

Fluorescencia
Tretím typom signálu je fluorescencia, ktorá 

nastáva, ak po excitácii častíc žiarením ur-
čitej vlnovej dĺžky dôjde k uvoľneniu energie 
vo  forme fotónov s inou (dlhšou) vlnovou 
dĺžkou. Fluorescenčné signály sú zachytávané 
príslušnými detektormi a prevedené do elek-
tronických impulzov, ktoré sú proporcionálne 
k množstvu emitovanej fluorescencie. V prie-
tokovej cytometrii sú hojne využívané fluo-
rescenčné farbivá – fluorochrómy, fluoresku-
júce alebo vyžarujúce svetlo. Fluorochróm je 
pri prechode laserovým žiarením špecifickej 
vlnovej dĺžky excitovaný, čím dôjde k emisii 
žiarenia v podobe fluorescencie. Každý flu-
orochróm je definovaný svojím jedinečným 
excitačným a emisným spektrom. Stokesov 
posun, rozdiel medzi vlnovou dĺžkou excitu-
júceho a emitujúceho žiarenia, charakterizuje 
citlivosť a vhodné použitie jednotlivých fluo-
rochrómov [1–5]. V  praxi sa používajú fluo-
rochrómy, ktoré dosahujú absorbčné maximum 
pri vlnových dĺžkach poskytovaných dostup-
nými lasermi, a to buď ako fluorochrómy sa-
mostatné alebo tandemové, pri ktorých sa vyu-
žíva prenos energie medzi fluorochrómom slú-
žiacim ako donor a  fluorochrómom akcepto-
rovým. To umožňuje navýšenie hodnoty Sto-
kesovho posunu a tým využitie širšej palety 
fluorescenčných farbív. Najpoužívanejšie fluo-
rochrómy sú uvedné v tabuľke (tab. 1 a  tab. 2) 
[1]–[3].

 

Jedným z najčastejších spôsobov identifi-
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kácie vlastností buniek prietokovou cytomet-
riou je použitie protilátok, ktoré sú značené 
fluorescenčnými farbivami. Protilátky majú 
schopnosť viazať sa na presne dané štruktúry 
na povrchu (povrchové antigény) a vo vnútri 
(intracelulárne antigény) buniek, čím tieto 
molekulové štruktúry identifikujú [1, 8, 16]. 
V súčasnosti je popísaný celý rad epitopov, 
ktoré sú jedinečné pre jednotlivé bunkové po-
pulácie a  pre štádiá ich vývoja. Ide o systém 
bunkových znakov CD (CD markery, angl. 
cluster of differentiation). CD nomenklatúra 
je nápomocná pri jednoznačnom vyjadrení vý-
sledkov analýzy a je kľúčová pri identifikácii 
krvných buniek [15]. Niektoré fluorochrómy 
sú schopné naviazať sa na štruktúry buniek aj 
samostatne, alebo sa inkorporovať do buniek. 
Typickým príkladom je kvantitatívna analýza 
DNA detekcie fluorescencie propídiom jodidu, 
ktorý sa interkaluje medzi bázy DNA alebo 

inkorporácia metotrexátu do buniek. Pri de-
tekcií apoptózy sa zase využívajú väzby fluo-
rochómu na Annexin V [17]. 

Vďaka súčasnému použitiu rôznych proti-
látok s fluorochrómami môžeme v jednom ex-
perimente detegovať niekoľko znakov na jednej 
bunke súčasne, čo zvyšuje výpovednú hodnotu 
analýzy. Bežne používané cytometre majú via-
cero detektorov (štyri až osem), čo umožňuje 
stanoviť až osem parametrov súčasne v jednej 
vyšetrovanej vzorke. Pri zostavovaní viacfareb-
ného experimentu je potrebné brať do úvahy 
prekrývanie emisných spektier použitých fluo-
rochrómov, ktoré je nutné korigovať kompen-
záciou. Mnoho cytometrických programov má 
však k dispozícii algoritmy umožňujúce mate-
matické odstránenie fluorescenčného prekryvu, 
čo zjednodušuje interpretáciu dát a rozlíšenie 
populácií [1]–[4].
ZObRaZENIE výSLEDKOv aNaLýZY

tabUľka 1. flUOrOchrÓmY pOUžÍvané na značenIe nUkleOvých kYselÍn

flUOrOchrÓmY pOUžÍvané na značenIe nUkleOvých kYselÍn (14)

skratka flUOrOchrÓm
eXcItačNá VLNoVá

dĹžKa [nm]
eMISNá VLNoVá

dĹžKa [nm]

daPI diamidinophenylindole 345 455

hoechst 33342 bis-benzimadazoles 343 483

hoechst 33258 bis-benzimadazoles 345 478

PI propidium iodide 536 617

eb ethidium bromide 493 620

ao acridine orange 503 530 (dNa), 640 (RNa)

7-aad 7-aminoactinomycin-d 546 647

to thiazole orange 510 530

to-PRo-1 – 509 533

dRaQ-5 – 647 697

to-PRo-3 – 642 661
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Každá bunka poskytuje signál priameho 
a  bočného rozptylu a ak obsahuje naviazanú 
protilátku s fluorochrómom, tak aj mnohé flu-
orescenčné signály. Elektronický systém tieto 
údaje jednotlivo spracováva a ukladá. Zhro-
maždené údaje môžu byť následne zobrazené 
v rôznych grafických záznamoch a štatisticky 
analyzované. Najjednoduchším grafickým zná-
zornením výsledkov je histogram, ktorý sa 
bežne používa v podobe jednoparametrového 
(na osi x je zobrazená intenzita signálu, na osi y 
množstvo častíc) alebo dvojparametrového (na 
ose x je zobrazená intenzita jedného signálu 

a na ose y intenzita druhého signálu) zobra-
zenia. Jednoparametrový histogram umožňuje 
definovať častice na pozitívne alebo negatívne 
s ohľadom na prítomnosť sledovaného znaku 
(napr. sledovanie koľko buniek je pozitívnych 
pre daný parameter, prípadne akú intenzitu 
fluorescencie dosahuje daná bunková popu-
lácia). Dvojparametrový histogram navyše po-
skytuje identifikáciu rôznych bunkových popu-
lácií a subpopulácií, diferenciačných a aktivač-
ných štádií, prípadne ich malformácií. Najvy-
užívanejšie grafické zobrazenie dvojparamet-
rového histogramu je v  podobe bodového di-
agramu (dot plot), kedy každá bunka/udalosť 

tabUľka 2. flUOrOchrÓmY pOUžÍvané na značenIe prOteÍnOv

flUOrOchrÓmY pOUžÍvané na značenIe prOteÍnOv (12-13)

skratka flUOrOchrÓm
eXcItačná vlnOvá

dĺžka [nm]
eMISNá VLNoVá

dĹžKa [nm]

FItc Fluoresceinisothiocyanate 494 520

aPc allophycocyanin 650 660

Pe Phycoerythrin 496 578

PercP
Peridinin-chlorophyl-

protein complex
482 678

Pe-cy5 Phycoerythrin-cyanin 5 496 667

Pe-cy7 Phycoerythrin-cyanin 7 496 785

aPc-cy5.5 allophycocyanin-cyanin 5.5 650 690

aPc-cy7 allophycocyanin-cyanin 7 650 785

Pe-texas Red Phycoerythrin-texas Red 496 613

PercP-cy5.5
Peridinin-chlorophyl-protein 

complex-cyanin 5.5
482 695

– alexaFluor 488 495 519

– alexaFluor 647 650 668

– alexaFluor 594 590 617

– alexaFluor 700 696 719

– Pacific blue 410 455
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je znázornená ako bodka. ďalšími možnosťami 
je obrysový diagram (counter plot) založený 
na princípe vrstevníc, kde sú body s rovnakou 
hustotou buniek spojené čiarami, a denzitný 
diagram (density plot) zobrazujúci bodový 
diagram vo farebnej škále závislej od  hustoty 
buniek (obr. 3). Väčšina softvérov komerč-
ných prístrojov umožňuje i zobrazenie v  troj-
rozmernom izometrickom grafe [1]–[8], [16].

Pri analýze konkrétnej populácie buniek 
(napr. typizácia subpopulácie lymfocytov peri-
férnej krvi) sa využíva proces gatovania. Gate 
predstavuje graficky alebo matematicky ohra-
ničenú oblasť častíc vybraných k detailnejšej 
analýze. Pre označený gate sa vytvorí dot-plot 
histogram, kde sa na obe osy vynesú parametre, 
ktoré sú ďalej skúmané (obr. 4).

Príklad vyhodnotenia
Príkladom vyhodnotenia je dot-plot histo-

gram pre CD19-APC a CD3-PE na lymfocy-
toch periférnej krvi. Na osi x je zaznamenaná 
fluorescencia tandemového fluorochrómu Per-
CP-Cy5.5, ktorý bol naviazaný na monoklo-
nálnu protilátku proti CD3 epitopu na lym-
focytoch, a na osi y je zaznamenaná fluores-
cencia fluorochrómu APC, ktorý bol navia-
zaný na monokonálnu protilátku proti CD19 
epitopu na lymfocytoch. Tento dot-plot his-
togram je rozdelený na štyri oblasti – kvad-
ranty (Q). V  kvadrante  3 (Q3) sú bunky ne-
gatívne pre oba parametre. V  kvadrante  1 
a  4 sú bunky pozitívne pre jeden parameter 
(V  tomto prípade, Q1 – bunky pozitívne len 
pre znak CD19, Q4 – bunky pozitívne len pre 
znak CD3). V kvadrante 2 (Q2) sú bunky pozi-
tívne pre oba parametre. V jednotlivých kvad-
rantoch môžeme percentuálne kvantifikovať 
množstvo častíc (obr. 5).
Bunkové triediče (cell Sorting)

Špeciálnou aplikáciou prietokovej cytometrie 

je bunkové triedenie. Je to rýchla a efektívna 
metóda slúžiaca k separácii častíc spĺňajúcich 
určité kritéria z heterogénnej populácie. Je za-
ložená na princípe postupov prietokovej cy-
tometrie so schopnosťou triediť bunky na zá-
klade známych parametrov. V priebehu procesu 
triedenia sú bunky emitujúce žiadaný fluores-
cenčný signál elektricky nabité vo vysokona-
päťovom elektrickom poli medzi špeciálnymi 
tzv. vychyľovacími doštičkami a následne trie-
dené do zberných skúmaviek. Bunkové trie-
denie možno uplatniť v separácii buniek rôz-
neho pôvodu (cicavčie bunky, kvasinky, bak-
térie, planktón), ale taktiež bunkových organel 
(Golgiho komplex, chromozómy). Separované 
bunky môžu byť následne podrobené ďalším 
testom (genetické, morfologické testy, micro-
array, sekvenovanie) [2], [3].

vYužITIE PRIETOKOvEJ cYTOMETRIE

Aplikácie prietokovej cytometrie zasahujú do 
všetkých odvetví klinickej praxe. Používajú sa 
na výskum rastlinných, živočíšnych a ľudských 
buniek. Komerčná dostupnosť monoklonálnych 
protilátok namierených voči množstvu prote-
ínov a glykoproteínov na povrchu a vo vnútri 
bunky umožňuje podrobnú bunkovú analýzu. 
Prietoková cytometria poskytuje unikátne in-
formácie o funkcii buniek, prakticky môže za-
znamenávať každú udalosť ku ktorej dochádza 
počas aktivácie buniek, ako je fosforylácia, 
aktivita metabolizmu, tok vápnikových iónov 
a  expresia rôznych antigénov [8], [18].

V hematoonkológii sa táto metóda využíva 
pri imunofenotypizácii lymfocytov – identifi-
kácii a kvantifikácii bunkových antigénov po-
mocou značených protilátok (vyšetrenie kva-
litatívnej a kvantitatívnej prítomnosti špeci-
fických markerov na povrchu, v cytoplazme 
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a  v  jadre buniek). Imunofenotypizácia hema-
tologických malignít sa stala jednou z najdô-
ležitejších klinických aplikácií prietokovej cy-
tometrie. Neoplastické krvotvorné bunky ex-
primujú aberantné fenotypy, na základe kto-
rých umožňuje prietoková cytometria citlivú 
a špecifickú identifikáciu nádorových ochorení 
krvi. Detekcia nádorových buniek je možná aj 
pokiaľ sú prítomné vo veľmi malých počtoch. 
Pomáha pri objasnení pôvodu klonálnej ex-
panzie lymfocytov v periférnej krvi, v kostnej 
dreni a v tkanivách ako lymfatická uzlina a sle-
zina a je rozhodujúca pri stanovení samotnej 
diagnózy. Metóda umožňuje ďalej klasifikáciu 
a diferenciálnu diagnostiku akútnych leukémií, 
chronických lymfoproliferatívnych ochorení 
a malígnych lymfómov. Táto metóda poskytuje 
i dôležité prognostické informácie, umožňuje 
monitorovať priebeh ochorenia po zahájení 
liečby, ako i detekciu minimálnej reziduálnej 
choroby. Možnosť rozlíšenia medzi normálnymi 
a nádorovými krvotvornými bunkami predur-
čuje použitie prietokovej cytometrie ako prvej 
možnosti diagnostického skríningu [19–22].

Genetické abnormality odzrkadľujú patolo-
gické zmeny vo fenotypoch špecifických popu-
lácií buniek a môžu byť efektívne identifiko-
vané prietokovou cytometriou. Imunofenoty-
pizácia krvných buniek sa používa aj pri po-
tvrdenie niektorých ochorení (napr. paroxyz-
málna nočná hemoglobinúria, systémová mas-
tocytóza, trombocytopatie), rôznych imunode-
ficiencií a pri niektorých infekčných ochore-
niach) [8], [21], [22], [27].

Cytometrické metódy sú taktiež využívané 
v krvných bankách pri imunologickom testo-
vaní červených krviniek a pri odhalení kon-
taminácie krvi, pri stanovení retikulocytov 
v  krvi. Pri transplantácii tkanív a orgánov sa 
využíva pre a po-transplantačný monitoring 
protilátok v krvi prijímateľa. ďalej možno de-

tekovať a kvantifikovať fetálne červené krvinky 
v krvi matky. Prietoková cytometria umožňuje 
aj detekciu extrémne vzácnych bunkových po-
pulácií, ako sú kmeňové a dendritické bunky 
[23]–[26]. 

Imunologické analýzy sa zameriavajú na sle-
dovanie aktivity jednotlivých subpopulácií lym-
focytov, funkčné testy buniek imunitného sys-
tému (napr. oxidatívne vzplanutie fagocytov), 
detekciu autoprotilátok, kvantitatívne hodno-
tenie rozpustných proteínov, meranie aktivácie 
krvných doštičiek, testovanie alergií, stanovenie 
produkcie intracelulárnych cytokínov, HLA ty-
pizácie, viabilitu spermií [8], [18], [27]–[29]. 

Molekulová a nádorová biológia využíva cy-
tometrické metódy predovšetkým pri analýze 
bunkového cyklu, bunkovej proliferácie a  ki-
netiky, detekcie apoptózy, pri štúdiu mem-
bránových potenciálov a zmeny permeability 
membrán, pri analýze DNA a RNA a vyšet-
rení chromozómov [8], [30]–[31]. Klinicky vý-
znamné je napr. sledovanie vzniku liekových 
rezistencií a sledovanie prieniku liečiv do bu-
niek, meranie koncentrácie intracelulárneho 
vápnika [32]–[33]. 

Vo vedecko-výskumných aplikáciách sa stre-
távame v proteomických experimentoch s ana-
lýzou expresie a lokalizácie proteínov a me-
raním fosforylácií [34]. V súčasnej dobe po-
skytujú moderné cytometre možnosť detekcie 
a štúdia mikróbov ako sú baktérie, plesne, pa-
razity a vírusy [35]. Rozsiahle je použitie cyto-
metrických metód taktiež pri výskume rastlín, 
mikroorganizmov a planktónu. V bunkovej 
a  molekulovej biológií rastlín sa využívajú 
hlavne pri sledovaní veľkosti a štruktúry ge-
nómu a na stanovenie ploídie, čo má praktické 
uplatnenie v šľachtiteľstve a fytopatológii [36].
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SÚhRN

Predčasný pôrod je stále závažným celo-
svetovým problémom nielen so zdravotnými, 
ale aj s rodinnými, ekonomickými a so sociál-
nymi dôsledkami. Extrémna nezrelosť je veľa-
krát zodpovedná za neurologické a mentálne 
handicapy detí. Približne jedna tretina pred-
časných pôrodov je spojená s predčasným od-
tokom plodovej vody. Prežívanie plodov zá-
visí od týždňa tehotnosti, pôrodnej hmot-
nosti a  od kvality neonatálnej starostlivosti. 
Infekcia v pôrodných cestách má zrejme naj-
dôležitejšiu úlohu v etiopatogenéze predčas-
ného pôrodu a biochemické zmeny s ňou spo-
jené výrazným spôsobom ovplyvňujú perina-
tálnu morbiditu a mortalitu. Intraamniálny 
zápal a infekciu možno v súčasnosti diagnos-
tikovať pomocou analýzy materskej krvi s ná-
sledným stanovením zápalových biomarkerov, 
ako aj prostredníctvom proteomickej analýzy 
materského séra/plazmy, plodovej vody, cervi-
kovaginálnej tekutiny, placenty.

Kľúčové slová: pôrod, mortalita, intraam-
niálna infekcia, proteomická analýza

SuMMaRY

Preterm birth is still the most important 
worldwide problem with huge psychological 
and emotional effects on the family, as well as 
adverse effects for the whole society including 
economic and social outcomes. Extreme im-
maturity is often responsible for neurological 
and mental handicaps children. Approximately 
one third of pre-term deliveries is associated 
with premature rupture of the membranes. 
Survival of pre-term infants depends on the 
gestation at delivery and birth weight, as well 
as on the standard of neonatal care. Infec-
tion in the birth canal is probably the most 
important role in the pathogenesis of preterm 
labor and biochemical changes associated with 
it significantly affect perinatal morbidity and 
mortality. Intraamniotic inflammation and 
infection can be diagnosed by analyzing the 
maternal blood with subsequent determination 
of inflammatory biomarkers as well as through 
proteomic analysis of maternal serum/plasma, 
amniotic fluid, cervicovaginal fluid, placenta.

Key words: birth, mortality, intraamniotic 
infection, proteomic analysis
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ÚvOD

Predčasný pôrod (PP) predstavuje hlavný eti-
ologický faktor novorodeneckej mortality a mor-
bidity a zostáva jedným z najzávažnejších prob-
lémov v pôrodníctve. Extrémna nezrelosť je ve-
ľakrát zodpovedná za neurologické a  mentálne 
handicapy detí. PP je definovaný ako pôrod pred 
ukončeným 37.  týždňom gestácie. PP možno 
rozdeliť do 3 skupín: mierne predčasný 32.–36. 
týždeň, veľmi predčasný 31.–28. týždeň a ex-
trémne predčasný < 28.  týždeň. Je stálym a zá-
važným problémom v zdravotníctve a taktiež 
príčinou mohých perinatálnych komplikácií. Až 
80 % neonatálnej mortality je v priamej súvis-
losti s predčasným pôrodom. Pritom frekvencia 
predčasných pôrodov je v posledných 20 rokoch 
v podstate nemenná. Novorodencov rozdeľujeme 
podľa hmotnostného kritéria na novorodencov 
s nízkou pôrodnou hmotnosťou (< 1500 g) a no-
vorodencov s extrémne nízkou pôrodnou hmot-
nosťou (< 1000 g). Existujú rizikové faktory, ktoré 
priamo ovplyvňujú dĺžku gestácie. Medzi ne patrí 
napr. hypertenzia matky, preeklampsia, eklampsia, 
abrupcia placenty, viacplodová gravidita, pred-
časný pôrod v anamnéze matky a v neposlednom 
rade chorioamnionitída (K o t e r o v á, 2008).

Najdôležitejšiu úlohu v etiopatogenéze pred-
časného pôrodu zohráva infekcia v pôrodných 
cestách. ďalšie možné príčiny, predovšetkým 
porucha metabolizmu hormónov a  uteropla-
centárna ischémia, sú intenzívne študované. 
Vlastným patogenetickým procesom predčas-
ného pôrodu je zápal. Tento proces sa týka 
matky a plodu. Fetálna zápalová odpoveď 
(FIRS – Fetal Inflammatory Response Syn-
drome) môže prebiehať aj bez materskej od-
povede – je spojená s výrazne vyššou perina-
tálnou morbiditou. FIRS je charakterizovaný 
definovanými laboratórnymi, histologickými 
a  klinickými kritériami. Efektívna primárna 

prevencia predčasného pôrodu v súčasnej dobe 
neexistuje (K o u c k ý  a kol., 2009).

Diagnostikovať intraamniálny zápal a in-
fekciu je v súčasnosti možné analýzou mater-
skej krvi s následným stanovením zápalových 
biomarkerov (CRP-C – reaktívny proteín, leu-
kocyty, interleukín – 6, prokalcitonín), ako aj 
prostredníctvom proteomickej analýzy mater-
ského séra/plazmy, plodovej vody, cervikovagi-
nálnej tekutiny, placenty. Pomocou proteomickej 
MALDI-TOF-MS (Matrix Assisted Laser De-
sroption/Ionization – Time Of Flight – Mass 
Spectrometry) technológie je možné využiť 
na  diagnostiku intraamniálneho zápalu vý-
počtom tzv. MR – skóre, ktoré umožňuje pres-
nejšiu a včasnejšiu diagnostiku intramaniál-
neho zápalu v porovnaní s bežne používanými 
markermi (K a c e r o v s k ý  a  T o š n e r, 2009).

Jednou z hlavných príčin perinatálnej mor-
bidity a mortality predčasne narodených detí je 
intraamniálny zápal. Najčastejším agensom sú 
streptokoky skupiny B (GBS – Group B Strep-
tococcus), chlamýdie, mykoplazmy, Tricho-
monas a bakteriálna vaginóza. Baktérie pro-
dukujú proteázy a lipázy, ktoré narušujú in-
tegritu amnia a spôsobia predčasný odtok plo-
dovej vody. Pri rozvinutej chorioamnionitíde 
sa uvoľňujú fosfolipázy, ktoré z fosfolipidov cez 
kyselinu arachidonovú spúšťajú prostaglandí-
novú syntézu, ktorá je príčinou kontrakcií ma-
ternice (H á j e k, 1999).

Na 70–80 % perinatálnej mortalite a takmer 
na polovici závažnej neurologickej morbidite 
novorodencov sa podieľa predčasný pôrod. 
Frekvencia predčasných pôrodov sa nemení, 
dokonca mierne stúpa v industriálnych kraji-
nách a pohybuje sa okolo 6–10 %. Slovensko 
patrí ku krajinám s vysokým počtom PP. Naj-
závažnejšia perinatálna morbidita a mortalita 
sa týka 1–2 % novorodencov narodených pred 
32.  gestačným týždňom s pôrodnou váhou 
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nižšou ako 1 500 g (K a c e r o v s k ý  a  T o š n e r, 
2009).

Definícia a epidemiológia
predčasného pôrodu

Spontánny predčasný pôrod (SPB – Sponta-
neous Preterm Birth) je definovaný ako ukon-
čenie tehotenstva pred dokončeným 37. týždňom 
gravidity. WHO (World Health Organisation) 
klasifikuje predčasný pôrod od dokončeného 
22. týždňa (s priemernou hmotnosťou plodu 
500 g) do dokončeného 37.  týždňa (V e l e b i l  
a   Š t e n b e r a, 2009). 

R o m e r o  definuje predčasný pôrod ako 
patologický stav, ktorého príčiny sú anato-
mické, biochemické alebo endokrinologické 
a  ústia v syndróm predčasného pôrodu, ktorý 
má 3  komponenty: kontraktilita uteru, zrenie 
hrdla maternice a aktivácia plodových obalov 
(R o m e r o  a kol., 2006). SPB patrí medzi zá-
važné problémy a zároveň výzvy nielen pre sú-
časné pôrodníctvo, ale aj pre celosvetové zdra-
votníctvo. Napriek významným pokrokom mo-
dernej medicíny sa každoročne predčasne na-
rodí okolo 4,5 milióna detí. SPB je príčinou 
70–80 % perinatálnych úmrtí, ako vo vyspelých 
tak aj v rozvojových krajinách. Významnou 
mierou sa taktiež podieľa na neonatálnej mor-
bidite (G o l d e n b e r g  a kol., 2005). Predčasný 
pôrod predstavuje závažný socioekonomický 
problém, pretože významným spôsobom zvy-
šuje náklady na starostlivosť a zároveň znižuje 
schopnosť začlenenia niektorých predčasne na-
rodených handicapovaných detí do spoločnosti. 

Z čisto formálnych dôvodov je možné roz-
deliť skupinu pacientiek s predčasným pô-
rodom na dve podskupiny:
1. Prvú podskupinu predstavujú „indikované“ 

predčasné pôrody. V týchto prípadoch je te-
hotenstvo predčasne ukončované prevažne 
cisárskym rezom pre závažné komplikácie 

zo strany matky, plodu alebo vzájomne. Naj-
častejším dôvodom ukončenia tehotenstva 
zo strany matky je preeklampsia, zo strany 
plodu intrauterinná rastová reštrikcia plodu 
(IUGR – Intrauterine growth restriction) 
a  hypoxia plodu.

2. Druhá podskupina zahŕňa ženy so spon-
tánnym predčasným pôrodom. Základným 
patogenetickým procesom spontánneho 
predčasného pôrodu je zápal. Ide o multi-
faktoriálny proces týkajúci sa matky a plodu 
(K o u c k ý  a  G e r m a n o v á, 2011).

Spontánny predčasný pôrod predstavuje 
komplexné ochorenie s multifaktoriálnou 
etio lógiou a radou patofyziologických mecha-
nizmov, ktoré vedú k spoločnému finálnemu 
procesu – pôrodu.

Predčasný pôrod a jeho rizikové faktory
K rizikovým faktorom predčasného pô-

rodu patrí hypertenzia matky, preeklampsia, 
eklampsia, abrupcia placenty, chorioamnioni-
tída, viacplodová gravidita a predčasný pôrod 
v anamnéze matky. ďalšie faktory, ako napr. 
vzdelanie matky, zamestnanie, parita, vek, BMI 
(Body Mass Index), hmotnostný prírastok v prie-
behu tehotenstva a etnicita môžu incidenciu 
predčasného pôrodu ovplyvniť nepriamo. Jed-
notlivé faktory sa navzájom výrazne ovplyv-
ňujú (F i e l d s  a kol., 1996).

Štandardná diagnostika 
intraamniálneho zápalu

Intrauterinná infekcia je jednou z najvýznam-
nejších príčin, ktorá vedie k predčasnému pô-
rodu (R o m e r o  a kol., 2006; G o l d e n b e r g  
a  kol., 2000; Mc G r e g o r  a kol., 1993; S e o  
a kol., 1992; K n o x  a  H o e r n e r, 1950). Naj-
lepším zdrojom pre detekciu intrauterinnej in-
fekcie je polodová voda získaná amniocentézou 
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(K o z l o w s k i  a kol., 2008; M u j e z i n o v i c  
a A l f i r e v i c, 2007). Nakoľko tento invazívny 
výkon predstavuje v 0 –5 % riziko straty plodu, 
je cieľom mnohých štúdií zameraných na mar-
kery intrauterinnej infekcie nájsť citlivé, menej 
invazívne metódy k predikcii spontánneho 
predčasného pôrodu. Je preukázané, že ma-
terské systémové zápalové biomarkery, ako sú 
CRP a cytokíny, hrajú rolu v predčasnom pô-
rode (F o u l o n  a kol., 2005, H v i l s o n  a kol., 
2002, R o m e r o  a kol., 1998; S t e i n b o r n  
a  kol., 1996; W i t k i n  a  Mc G r e g o r, 1991). 
Súčasné možnosti konzervatívnej – neinva-
zívnej diagnostiky intraamniálneho zápalu sú 
veľmi obmedzené. Invazívne techniky odberu 
biologického materiálu sú spojené s určitým 
rizikom pre matku a plod. Okrem C-reaktív-
neho proteínu a počtu leukocytov (neutro-
filov), prokalcitonínu a interleukínu-6 v ma-
terskej krvi, ktoré sa bežne využívajú k dia-
gnostike intraamniálneho zápalu a infekcie, je 
možné využiť aj odber vzorky plodovej vody 
transabdominálnou amniocentézou s jej ná-
sledným mikrobiologickým vyšetrením, stano-
vením počtu leukocytov, koncentrácie laktátu, 
glukózy a aktivity esterázy leukocytov. V na-
šich podmienkach nemá tento invazívny po-
stup veľkú tradíciu pre technickú náročnosť 
výkonu spojenú s oligohydramnionom, kon-
trakčnou činnosťou maternice a nesúhlasom 
pacientky (K i r s h o b  a kol., 1991; R o m e r o  
a  kol., 1991, 1988, 2006).

Proteomika a jej miesto v medicíne
Proteomika predstavuje nový metodický 

a koncepčný prístup k štúdiu živých systémov, 
ktorý sa usiluje o zmapovanie celého proteínu 
– bielkovinového komplementu genómu. Snaží 
sa teda o kvantitatívny a kvalitatívny popis 
všetkých bielkovín prítomných v daný okamih 

v bunke, tkanive či organizme. Základnými 
nástrojmi proteomiky sú separačné techniky 
založené na princípoch elektroforézy a chro-
matografie, ktoré slúžia k rozdeleniu zložitých 
bielkovinových zmesí. Najväčší význam má 
hmotnostná spektrometria, ktorá sa využíva 
k identifikácii jednotlivých proteínov. Prote-
omika predstavuje mladý a rýchlo sa rozvíja-
júci odbor, ktorý doposiaľ preukázal obrovský 
potenciál pre štúdium mnohých fyziologických 
a patologických molekulárnych mechanizmov, 
ako aj pre priame využitie v diagnostike zá-
važných ochorení (P e t r á k, 2005).

optimálny biomarker
Podľa definície FDA (Food and Drug Admi-

nistration) je biomarker charakteristika, ktorá 
je objektívne merateľná, použiteľná ako indi-
kátor fyziologického a patologického procesu 
alebo je odpoveďou na farmakologickú inter-
venciu (www.fga.gov). Z biologického hľadiska 
je biomarker definovaný ako molekula (veľká 
časť má povahu proteínov), ktorej prítomnosť, 
event. kvantitatívna charakteristika je stano-
viteľná najčastejšie prostredníctvom špecific-
kých monoklonálnych protilátok automatizo-
vanými systémami ELISA (Enzyme – Linked 
Immunosorbent Assay), RIA (Radioimmuno-
assay) a pod. K základným vlastnostiam ide-
álneho biomarkera patrí vysoká špecificita 
k  určitému ochoreniu, veľká tkanivová špe-
cificita a  dostatočná senzitivita. ďalším dôle-
žitým faktorom je korelácia laboratórneho pa-
rametra s  rozsahom tkanivového poškodenia, 
jeho prijateľná dynamika v čase a stanovenie 
cut off hodnoty či možnosť štandardizácie jeho 
stanovenia, ľahká interpretácia lekárom a  pa-
cientom a v neposlednom rade ekonomické 
hľadisko (K a c e r o v s k ý  a  T o š n e r, 2009).
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Proteomika a markery intraamniálneho 
zápalu v plodovej vode

Základnou úlohou proteomiky je objasnenie 
štruktúry a funkcie všetkých produktov génovej 
expresie daného systému. Proteomický prístup 
je možné použiť k odhaleniu nových biomar-
kerov. V prvom rade je potrebné zo skupiny 
identifikovaných proteínov definovať tzv. kan-
didátne proteíny, ktoré majú dokázateľný vzťah 
k sledovanej chorobe, v našom prípade k intra-
amniálnemu zápalu. Tieto proteíny je nutné po-
rovnať a z nich vybrať tie, ktoré v danej miere 
čo najviac spĺňajú požiadavky ideálneho bio-
markera, následne tieto proteíny overiť a  po-
tvrdiť inými metódami so záverečným kli-
nickým overením. I keď zdroje možných pro-
teínových markerov sú pestré, najperspektív-
nejšia pre  aplikáciu v pôrodníctve je plodová 
voda. V porovnaní s krvou neposkytuje úplný 
komplexný proteínový profil, ale jej vypove-
dajúca hodnota oproti krvi rapídne stúpa, po-
kiaľ sa ochorenie týka fetomaternálneho či fe-
tálneho kompartmentu. Jej proteínové zloženie 
dobre odráža zmeny v týchto jednotkách a na-
viac do určitej miery aj stav materského kom-
partmentu. Na druhej strane je nutné rešpek-
tovať fakt, že odber plodovej vody patrí medzi 
invazívne výkony. Limitujúcim aspektom je ši-
roký rozsah koncentrácie proteínov, čo v ko-
nečnom dôsledku vedie k sťaženiu diagnos-
ticky zaujímavých proteínov niekoľkými vy-
soko zastúpenými proteínmi, ktoré ako celok 
tvoria väčšinu celkového proteínu plodovej 
vody (K a c e r o v s k ý  a  T o š n e r, 2009).

B u j o l d  a kol. (2008) analyzovali plodovú 
vodu u pacientiek s predčasným spontánnym 
pôrodom medzi 20. a 34. týždňom gravidity. 
Túto skupinu pacientiek rozdelili do 3 podskupín: 
a) pacientky, ktoré porodili v termíne pôrodu 

bez prítomnosti intraamniálneho zápalu/in-
fekcie (IAI – Intraamnial Inflammation); 

b) tehotné, ktoré porodili predčasne (< 37. t. g.) 
bez prítomnosti IAI; 

c) ženy, ktoré porodili predčasne (< 37. t. g.) 
so známkami prítomnosti IAI. Každá sku-
pina zahŕňala 86 pacientiek. Autori použili 
3  rôzne postupy ako pripraviť vzorky plo-
dovej vody (neupravená vzorka, vzorka zba-
vená najviac zastúpených proteínov a vzorka 
s pridaním redukčného agensu k zlepšeniu 
solubility).

Ako analytické proteomické metódy boli po-
užité: 2D – Page (Two-dimensional polyacryla-
mide gel electrophoresis), MALDI-TOF – MS, 
SELDI-TOF – MS (Surface Enhanced Laser De-
sroption/Ionization – Time Of Flight – Mass 
Spectrometry), kvapalinová chromatografia na-
sledovaná tandemovou hmotnostnou spektro-
metriou. V plodovej vode pacientiek, ktoré po-
rodili v termíne pôrodu bez prítomnosti IAI, 
boli up-regulované tieto proteíny: von Ebner 
gland protein precursor, IL-7 precursor, apo-
lipoprotein A1, tropomyosin sk1 fragment, ri-
bosomal protein S6 kinase alpha  3 a  alpha-1-
microglobulin bikunin precursor. V  plodovej 
vode pacientiek s prítomnosťou IAI, ktoré po-
rodili predčasne, boli up-regulované: fibrino-
peptid B, transferin, major histocompatibility 
complex (MHC) class 1 chain-related A an-
tigen fragment, transcription elongation factor 
A, sex-determinig region Y (SRY) box 5 pro-
tein, DSCR2 (Down syndrome critical region 
2 protein) a humánny peptid HP8. Len jeden 
protein, retinol binding protein, bol detekovaný 
v plodovej vode žien, ktoré porodili predčasne 
bez prítomnosti IAI (B u j o l d  a kol., 2008). 

Z piatich publikovaných prác bolo možné 
extrahovať údaje a vytvoriť zoznam 72 pro-
teí  nov, ktoré sú uvedené v tabuľke 1.
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tabuľka 1. Potencionálne biomarkery predčasného pôrodu 
získané proteomickými technikami 

S100 calcium-binding protein a7 IL-7 precursor

14-3-3 protein sigma (stratifin) Interalpha-related trypsin inhibitor heavy 
chain-related protein

78kda glucose-regulated protein Junction plakoglobin (desmoplakin III)

actin, cytoplasmic 1 (beta-actin), actin, 
cytoplasmic 2 (gamma-actin)

Keratin, type I, cytoskeletal

agrin Kininogen precursor

alpha-1 acid glycoprotein 1 precursor Lactoylglutathione lyase

alpha-1-antitrypsin precursor Lamin a/c isoform 2

alpha-1-microglobulin/bikunin precursor Laminin alpha 3 subunit isoform 1

alpha-actinin L-lactate dehydrogenase a chain

annexin a3 L-plastin (lymphocyte cytosolic protein 1)

annexin a4 Lysozyme c precursor

annexin a5 Mucin-5b precursor

apolipoprotein Neutrophil gelatinase-associated lipocalin

calgizzarin Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase a

calgranulin a Periplakin

calgranulin b Perlecan

calgranulin c Plasma kallikrein b1 precursor

calsyntenin 1 isoform 2 Plasminogen activator inhibitor-1

cathepsin L2 preproprotein Profilin-1

complement component 9  Rho GdP-dissociation inhibitor 2

cystatin a Ribosomal protein S6 kinase alpha-3

cystatin b (liver thiol proteinase inhibitor) Secretory leukocyte peptidase inhibitor precursor

cystatin c Serotransferrin precursor (transferin)

desmoplakin Sex hormone binding globulin

endoplasmic reticulum protein erp29 Small proline-rich protein 3

endoplasmin (tumor rejection antigen 1) Squamous cell carcinoma antigen 1

extracellular matrix protein 1 isoform 1 precursor Stratifin

Fatty acid-binding protein thrombospondin 1 precursor

Fibronectin 1 isoform 3 preproprotein thymosin beta-4

Fibulin tissue inhibitor of metalloproteinase 1 precursor

Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase transgelin

haptoglobin precursor tropomyosin sk1 fragment

heat-shock protein beta-1 urokinase plasminogen activator preproprotein

histone h1.2 Vimentin

histone h2b Vitamin d-binding protein precursor

histone h4 Von ebner gland protein precursor
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INé ZDROJE PROTEíNOvých MaRKEROv 
aKO PLODOvÁ vODa

Materské sérum/plazma
Krv (plazma, sérum) prichádza do styku 

s väčšinou buniek ľudského tela, a teda aj s pa-
tologicky postihnutými bunkami. V dôsledku 
ich odumierania sa z týchto buniek dostávajú 
do krvnej cirkulácie proteíny charakteristické 
pre daný patologický stav. Vzhľadom na veľký 
objem krvi je konečná koncentrácia týchto diag -
nosticky zaujímavých proteínov veľmi nízka 
(rádovo ng/ml). Ľudská plazma predstavuje 
veľmi zložitú zmes proteínov a peptidov, mi-
lióny rôznych imunoglobulínových sekvencií, 
ako aj proteíny pochádzajúce z baktérií, vírusov 
a iných patogénov. Zásadným limitujúcim as-
pektom použitia materského séra/plazmy, ako 
zdroja pre hľadanie nových biomarkerov, je ši-
roký rozsah koncentrácie pro teínov. Ich počet 
sa odhaduje na viac ako desať dekadických 
rádov, čo v konečnom dôsledku vedie k  za-
strešeniu diagnosticky zaujímavých proteínov 
inými vysoko zastúpenými proteínmi (albumín, 
imunoglobulíny. transferin, antitrypsin a iné), 
ktoré spolu tvoria až 95 % celkového množstva 
proteínov zastúpených v plazme (T a m b o r  a 
kol., 2010).

S t e l l a  a kol. použili vo svojej práci vzorky 
sér 25 žien s následným rozložením: 5  nete-
hotných pacientiek; 5 tehotných, ktoré porodili 
predčasne; 5 pacientiek s príznakmi predčas-
ného pôrodu, ktoré porodili až v termíne pô-
rodu; 5 tehotných medzi 38.–40. týždňom gra-
vidity s príznakmi dolores praesagientes; 5 te-
hotných žien s pravidelnou kontrakčnou čin-
nosťou vedúcou k pôrodu medzi 38. a 40. ges-
tačným týždňom. Vzorky sér boli najskôr zba-
vené vysoko zastúpených proteínov (albumín, 
imunoglobulín G, antitrypsín, imunoglobulín 
A, transferín, haptoglobín, fibrinogén) a ná-

sledne sa analyzovali troma rozdielnymi pro-
teomickými technológiami – SELDI-TOF-MS, 
MALDI-TOF-MS a 2D-PAGE. Potencionál-
nymi biomarkermi spontánneho predčasného 
pôrodu boli identifikované tieto proteíny: in-
teralpha-related trypsin inhibitor heavy chai-
n-related protein (IHRP), complement compo-
nent 9, plasma kallikrein B1 precursor, alpha 
1 antitrypsin precursor, ktoré boli up-regulo-
vané, taktiež fibulin 1c, sex hormone binding 
globulin, ktoré boli down-regulované u pacien-
tiek s SPB (S t e l l a  a kol., 2009).

cervikovaginálna tekutina
Cervikovaginálna tekutina (CVF – cervi-

covaginal fluid) predstavuje komplexnú zmes 
sekrétov z niekoľkých štrukturálne a funkčne 
odlišných kompartmentov: pošvy, endocer-
vixu, deciduy a amniochória. Táto hetero-
genita môže byť na jednej strane výhodou 
a  CVF môže slúžiť ako zdroj cenných infor-
mácií k monitorovaniu materského a fetálneho 
kompartmentu. V jej neprospech však hovorí 
práve jej „komplexnosť“, zdrojová heterogenita 
a taktiež obtiažna štandardizácia vzorky. Ne-
spochybniteľnou prednosťou CVF je jej veľmi 
ľahká dostupnosť a minimálna invazivita od-
beru v porovnaní s abdominálnou amniocen-
tézou (M u s i l o v á  a kol., 2011).

CVF využil ako potenciálny zdroj biomar-
kerov spontánneho predčasného pôrodu vo 
svojej práci  P e r e i r a  a kol. (2007). Vzorky 
CVF boli odobrané pacientkam s fyziologicky 
prebiehajúcim tehotenstvom medzi 16.–37. ges-
tačným týždňom, ďalej pacientkam s pravi-
delnou kontrakčnou činnosťou a progresiou 
vaginálneho nálezu medzi 16. a 37. týždňom 
gravidity, ktoré však porodili v termíne pô-
rodu. Poslednou skupinou boli pacientky 
so  spontánnym predčasným pôrodom medzi 
16.–37. gestačným týždňom. Zo štúdie boli vy-
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lúčené pacientky so známkami klinickej alebo 
histologickej chorioamnionitídy či mikrobiál-
neho intraamniálneho zápalu. Celkovo bolo 
do štúdie zaradených 18 pacientiek, pričom 
v  každej skupine bolo 6 pacientiek.

Vzorka CVF bola odobratá sterilnou dak-
rónovou tyčinkou zo zadnej vaginálnej klenby 
v sterilných vaginálnych zrkadlách pred bima-
nuálnym gynekologickým vyšetrením. Tyčinka 
bola ponechaná v zadnej klenbe po dobu 15 se-
kúnd. Analýza bola vykonaná prostredníctvom 
2D-PAGE a LC-MS/MS (Liquid Chromatography 
with Tandem Mass Spectrometry. V CVF bolo 
najdených celkovo 205 unikátnych proteínov. 
Porovnávaním vzoriek fyziologických tehot-
ných žien so vzorkami od pacientiek so znám-
kami predčasného pôrodu, ktoré porodili v ter-
míne pôrodu, bolo nájdených celkovo 21 pro-
teínov so štatisticky významným rozdielnym 
zastúpením. Rozdiely sa pohybovali od 28-ná-
sobného zvýšenia do 18-násobného zníženia. 
8 proteínov: S100 calcium-binding protein A7, 
mucin-5B precursor, calgizzarin, histone H2B, 
histone H1.2, L-lactate dehydrogenase A chain, 
rho GDP (guanosindifosphate) – dissociation 
inhibitor 2 a 14-3-3 protein sigma bolo 3-krát 
a viac up-regulovaných u pacientiek so znám-
kami predčasného pôrodu v porovnaní s termí-
novým pôrodom. Len 3 proteíny: desmoplakin, 
periplakin a  junction plakoglobin boli v tejto 
skupine signifikantne down-regulované oproti 
termínovým kontrolám. Celkovo 30 prote-
ínov s rozdielnou intenzitou zastúpenia bolo 
nájdených porovnávaním vzoriek pacientiek 
so SPB a kontrolnou skupinou. Sedem pro-
teínov: α-1-antitrypsin precursor, calgranulin 
C, annexin A5, rho GDP-dissociation inhi-
bitor 2, vitamin D binding protein precursor, 
α-1-acid glykoprotein precursor a  L-plas- 
tin bolo up-regulovaných viac ako 3-krát u pa-
cientiek so spontánnym predčasným pôrodom. 

Šesť proteínov bolo naopak viac ako 3-krát dow-
n-regulovaných: desmoplakin, peptidyl-prolyl 
cis-trans isomerie A, junction plakoglobin, heat 
shock protein β-1, periplakin a epidermal bin-
ding protein. Pri porovnávaní vzoriek pacien-
tiek so SPB so vzorkami pacientiek so symptó-
mami predčasného pôrodu, ale pôrodom v ter-
míne bolo nájdených 25 signifikantne dysregu-
lovaných proteínov: α-1-antitrypsin precursor, 
calgranulins C, alexin A5 a  kinninogen boli 
u pacientiek so SPB up-regulované viac ako 
3-krát. Osem proteínov: S100 calcium–bin-
ding protein A7, 14-3-3 protein sigma, his-
tone H2B, peptidyl-prolyl cis-trans-isomerase 
A, L-lactate dehydrogenace A chain, histone 
H1.2, histone H4 a cystatin B bolo u  týchto 
pacientiek viac ako 3-krát down-regulovaných 
(M u s i l o v á  a  kol., 2011).

Neobvyklý postup vo svojej práci použil 
S h a h  a kol. (2009). Najskôr in vitro stanovili 
bunkové línie endocervikálnych a vaginálnych 
epiteliálnych buniek. Secernované proteíny 
z  oboch bunkových línií boli identifikované 
pomocou LC-MS/MS. Celkovo bolo identifi-
kovaných v troch replikátoch 1211 proteínov. 
Pre  všetky 3 replikáty bolo spoločných 236 
proteínov. Zoznam týchto proteínov bol porov-
návaný už s publikovanými štúdiami zaobera-
júcimi sa vzťahom proteínov identifikovaných 
v ľudskej CVF, plodovej vode či v tkanive steny 
maternice k predčasnému pôrodu. Na podklade 
týchto štúdií bol vytvorený zoznam pozostáva-
júci z 15 relevantných proteínov. Vzorky CVF 
boli získané od tehotných žien, ktoré si odobrali 
vzorky samé dakrónovou kefkou v priebehu 
rutínnej prenatálnej poradne medzi 24. a 28. 
týždňom gravidity. Z kohorty 2100 pacientiek 
boli následne náhodne vybrané vzorky piatich 
žien, ktoré porodili predčasne medzi 28. a 32. 
gestačným týždňom a kontrolné vzorky pia-
tich žien, ktoré porodili až po dokončenom 
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37.  týždni gravidity. Peptidy vybraných pät-
nástich relevantných proteínov boli vo vzor-
kách CVF kvantifikované pomocou LC-MRM/
MS (liquid chromatography – multiple – reac-
tion monitoring – mass spectrometry). U pa-
cientiek so spontánnym predčasným pôrodom 
boli up-regulované v porovnaní s kontrolnými 
vzorkami tieto proteíny: desmoplakin isoform 
1, stratifin, thrombospondin 1 precursor, fatty 
acid binding protein 5, extracellular matrix 
protein 1 isoform 1 precursor, secretory leu-
kocyte peptidase inhibitor precursor a plas-
minogen activator inhibitor 1 a down-regulo-
vané tieto proteíny: fibronectin 1 isoform pre-
protein, urokinase plasminogen activator pre-
protein, cathepsin L2 preprotein, tissuer inhi-
bitor of metalloproteinases 1 precursor a cal-
syntetin 1 isoform. Hladiny cystatin C pre-
cursor boli rovnaké v obidvoch skupinách. 
Hladiny laminin alpha 3 subunit isoform  1 
a  lamin A/C isoform 2 boli pod detekčným 
limitom u oboch skupín vzoriek. Štatisticky 
významne up-regulované u pacientiek s SPB 
boli len: desmoplakin isoform 1 (70-krát), stra-
tifin (42,4-krát) a thrombospondin 1 precursor 
(5,1-krát) (S h a h  a kol., 2009).

Placenta/plodové obaly
Tkanivová analýza prináša trochu iný po-

hľad na problematiku biomarkerov predčas-
ného pôrodu, pretože tkanivo predstavuje 
konkrétny zdroj ukazovateľov, ktoré sú ná-
sledne detegované v tekutinách. Biomarkery 
identifikované týmto tkanivovým prístupom 
sú v ďalšom kroku testované vo vyššie zmie-
nených telesných tekutinách za využitia pro-
tilátok (ELISA, Western blot) či iných metód 

(M u s i l o v á  a kol., 2011). Tento prístup zvo-
lili B u t t  a kol. (2006), ktorí využili vzorky 
placent štyroch pacientiek so SPB medzi 25. 
a 32. gestačným týždňom a od troch pacien-
tiek, ktoré rodili v termíne pôrodu. K sepa-
rácii proteínov a analýze proteínov bola vy-
užitá 2D-PAGE, nasledovaná analýzou hmot-
nostným spektrometrom. Následne boli po-
rovnávané proteomické mapy placentárnych 
vzoriek SPB pacientiek s mapami vzoriek pa-
cientiek s termínovým pôrodom. Autori našli 
celkovo 56 rozdielne zastúpených proteínov, 
pričom jedenásť z nich bolo detegovaných 
v oboch skupinách, ale boli signifikantne dys- 
regulované. Jedenásť unikátnych proteínov bolo 
zaradených do rôznych funkčných tried. Väč-
šinu z identifikovaných proteínov bolo možné 
zaradiť do skupiny štrukturálnych a cytoskele-
tálnych komponentov. ďalšou zastúpenou sku-
pinou boli proteíny endoplazmatického reti-
kula s enzymatickou funkciou či proteíny fun-
gujúce ako chaperóny. Do tejto skupiny pat-
rili proteíny podieľajúce sa na enzymatickej 
či posttranslačnej úprave iných proteínov, ako 
ERp29 (endoplasmic reticulum protein 29), en-
doplasmin/tumor rejection antigen, 78kDa (ki-
lodalton) glukose regulated protein a lactoylglu-
tathione lyase. Poslednú triedu tvorili proteíny 
s antikoagulačnými vlastnosťami. Hlavnú rolu 
v  tejto skupine zaujíma annexin IV (placen-
tárny antikoagulačný factor II), ktorý sa po-
dieľa na inhibícii vonkajšej a vnútornej kas-
kády. Alterácia annexinu IV u pacientiek s SPB 
svedčí o porušení placentárnych antikoagulač-
ných mechanizmov (B u t t  a kol., 2006).
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NaJČaSTEJŠIE PROTEOMIcKé 
TEchNOLógIE POužívaNé 
Na IDENTIfIKÁcIu bIOMaRKEROv 
SPONTÁNNEhO PREDČaSNéhO PôRODu

MalDi – ToF – MS (Matrix assisted laser
Desorption/ionization – Time of Flight  – 
Mass Spectrometry)

Hmotnostná spektrometria je založená 
na rozdelení nabitých častíc podľa ich moleku-
lových hmotností v elektrickom či magnetickom 
poli. K ionizácii vzorky sa využíva laser. Po-
kiaľ by sa molekuly vzorky ionizovali laserom 
priamo, došlo by k ich nežiaducemu štiepeniu. 
Preto sa používa látka – matrica, prostredníc-
tvom ktorej sa ionizačná energia laseru pre-
náša na molekulu vzorky, a tým sa zabráni jej 
štiepeniu. Matrica a vzorka na vhodnom no-
siči je zasiahnutá laserovým pulzom. Matrica 
danú energiu pulzu absorbuje a jej rozklad 
ionizuje molekuly vzorky. Ióny analyzovanej 
látky sú urýchlené silným elektrickým poľom 
a vstupujú do vákua trubice detektoru letu, 
kde sa pohybujú rýchlosťou danou ich hmot-
nosťou a nábojom. Zaznamenáva sa doba letu 
častice, na základe ktorej sa vypočíta pomer 
molekulovej hmotnosti a náboja častice (m/z) 
(T a m b o r  a kol., 2010).

SElDi-ToF-MS (Surface Enhanced laser 
Desorption/ionization – Time of Flight –
Mass Spetrometry)

Proteínové spektrá môžu byť niekedy príliš 
komplikované a nie je v nich ľahké vydiferen-
covať proteíny s veľmi nízkou koncentráciou. 
Tento problém je možné vyriešiť implemen-
táciou špecifickej prefrakcionácie proteínov. 
Terčíky pre meranie vzoriek sú pokryté špeci-
fickými chromatografickými sorbentmi, ktoré 
zachytávajú len cieľové spektrum proteínov, 
pričom vzorky v hmotnostnom spektrometre 

sú merané priamo z nich. Táto technológia je 
známa ako SELDI – TOF – MS. Univerzálnosť 
tejto technológie tkvie v chemickej interakcii 
povrchu terčíka s analyzovaným materiálom. 
Tieto terčíky môžu byť vyrobené podľa požia-
daviek zákazníka tak, aby boli schopné viazať 
špecifickú skupinu proteínov z analyzovanej 
vzorky. Výhodou tejto technológie je skutoč-
nosť, že daná vzorka komplexnej zmesi pro-
teínov je analyzovaná súčasne na niekoľkých 
rôznych sorbentoch, aby sa naviazali a ana-
lyzovali všetky proteíny v študovanej vzorke 
(M u s i l o v á  a kol., 2011).

Gélová dvojrozmerná elektroforéza (2D – 
PaGE)

Najstaršou, avšak stále efektívnou proteo-
mickou technológiou je dvojrozmerná poly-
akrylamidová elektroforéza (2D-PAGE), ktorá 
rozdeľuje zmes proteínov v gélovej matrici 
najskôr na základe ich izoelektrických bodov 
(pI) v prvej dimenzii a následne podľa mole-
kulových hmotností (MW – molecular weight) 
v  druhom, kolmom smere. Táto kombinácia 
umožňuje separáciu s veľmi vysokým rozlí-
šením. Výsledkom je dvojrozmerná proteínová 
mapa, na ktorej sú proteíny detekované za po-
moci rôznych metód sfarbenia. Identifikácia 
proteínov sa uskutočňuje na hmotnostných 
spektrometroch. Vybrané proteínové škvrny 
(„spoty“) sú z gélu vyrezané, proteolyticky štie-
pené a výsledné peptidy sú analyzované hmot-
nostnou sprektrometriou s cieľom identifikovať 
pôvodný proteín (T a m b o r  a  kol., 2010).

„Shotgun“ proteomika
S rozvojom tandemovej hmotnostnej spek-

trometrie je spojený tzv. shotgun prístup. Tan-
demovú spektrometriu si možno predstaviť 
ako dva spektrometre sériovo spojené ko-
líznou celou, v ktorej dochádza ku fragmen-
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tácii. Pri tejto technike proteomickej analýzy 
je zmes proteínov štiepená špecifickou pro-
teázou. Vzniknuté peptidy sú najskôr sepa-
rované a následne analyzované tandemovým 
hmotnostným spektrometrom. Tieto dva sys-
témy môžu byť spojené jednak on-line, keď 
kapilára z kvapalinovej chromatografie priamo 
ústi do ionizačného zdroja, alebo off-line po-
mocou zberača frakcií. Tandemové usporia-
danie spektrometrov umožňuje najskôr zmerať 
MS (mass spectrometry) spektrum intaktných 
peptidov. V prípade detekcie peptidu spĺňa-
júceho určité požadované parametre sa tento 
peptidový prekurzor v hmotnostnom spek-
trometre izoluje, v kolíznej cele je podrobený 
fragmentácii a vzniknuté fragmenty poskytujú 
MS/MS (tandem mass spectrometry) spek-
trum. Na základe dát získaných z MS a MS/
MS spektier prebieha identifikácia jednotlivých 
zložiek pôvodnej zmesi proteínov (M u s i l o v á 
a kol., 2011).

ZÁvER

Predčasný pôrod predstavuje vážny socioe-
konomický problém. Infekcia v pôrodných ces-
tách má zrejme najdôležitejšiu úlohu v etiopa-
togenéze predčasného pôrodu a biochemické 
zmeny s ňou spojené výrazne ovplyvňujú pe-
rinatálnu morbiditu a mortalitu. ďalšie možné 
príčiny, predovšetkým porucha metabolizmu 
hormónov, uteroplacentárna ischémia sú in-
tenzívne sledované. Vlastným patogenetickým 
procesom predčasného pôrodu je zápal. Tento 
proces sa týka matky a plodu. Fetálna zápalová 
odpoveď (FIRS) môže prebiehať aj bez mater-
skej odpovede – je spojená s výrazne vyššou 
perinatálnou morbiditou. FIRS je charakteri-
zovaný definovanými laboratórnymi, histolo-
gickými a klinickými kritériami.

Efektívna primárna prevencia predčasného 
pôrodu v súčasnej dobe neexistuje. Prebieha 
intenzívny výskum nových markerov zápalu 
v  snahe včasne identifikovať skupinu tehot-
ných žien s vysokým rizikom predčasného 
pôrodu a  fetálneho zápalu. Vyhľadávanie ri-
zikových žien pomocou nových laboratór-
nych a ultrazvukových vyšetrení patrí medzi 
najvýznamnejšie kroky v sekundárnej a ter-
ciárnej prevencii predčasného pôrodu. Sen-
zitivita a špecificita doposiaľ využívaných la-
boratórnych markerov je nízka. Rovnako tak 
prebieha výskum mnohých typov génov, ktoré 
by mohli mať súvislosť s procesom predčas-
ného pôrodu. Modifikácia príslušných génov 
by mohla v budúcnosti zabrániť procesu pred-
časného pôrodu alebo aspoň zabrániť nega-
tívnym dopadom zápalového procesu na plod 
(K o u c k ý  a kol., 2009).

Terapeutický postup u pacientiek s podo-
zrením na intraamniálnu infekciu v dnešnej 
dobe zostáva stále závislý len od hodnôt zá-
palových parametrov v krvi matky, gestač-
ného veku plodu, bakteriologických kultivácii 
z pošvy/cervixu a, samozrejme, klinického stavu 
plodu a tehotnej. Zavedenie nových biologic-
kých markerov by výrazne urýchlilo a  najmä 
spresnilo diagnostiku týchto závažných stavov, 
keďže správna diagnóza je prvým a dôležitým 
predpokladom lekárskej intervencie. Na jednej 
strane potvrdenie prítomnosti intraamniál-
neho zápalu a eventuálne jeho stupňa/fázy 
umožní včasné ukončenie gravidity, na strane 
druhej vylúčenie intraamniálnej patológie 
umožní zvoliť vyčkávací postup, a tak sa vy-
hnúť možnosti vzniku iatrogénnej prematurity 
so všetkými jej medicínskymi, ekonomickými 
a forenznými dopadmi. Neoddeliteľnou sú-
časťou je pochopenie patofyziológie predčas-
ného pôrodu, ktorá nie je dodnes objasnená 
(K a c e r o v s k ý  a  T o š n e r, 2009).
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Jednou z možností aplikácie proteomiky 
do  súčasného pôrodníctva je oblasť identifi-
kácie biomarkerov spontánneho predčasného 
pôrodu. Tejto problematike sa venovalo šest-
násť vedeckých článkov. Okrem krvi, plodovej 
vody, cervikovaginálnej tekutiny bolo analyzo-
vané aj placentárne tkanivo. Po vykonaní vali-
dačných a verifikačných analýz môžu byť tieto 
získané proteíny použité k vytvoreniu panelu 
potenciálnych biomarkerov spontánneho pred-
časného pôrodu.
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abSTRacT

Moderná doba spolu s rozvojom priemyslu 
a technických vymožeností prináša aj čoraz 
vyššie nebezpečenstvo pre ľudský organizmus. 
V každodennom živote sa stretávame s množ-
stvom produktov, ktoré pre nás predstavujú po-
tenciálne riziko. Niektoré z týchto látok patria 
do skupiny endokrinných disruptorov, ktoré 
aj vo veľmi nízkych koncentráciách negatívne 
pôsobia na zdravie človeka, a to tým, že zasa-
hujú do endokrinného systému a narúšajú jeho 
funkcie. Nachádzajú sa vo výrobkoch z plastu 
či v iných materiáloch, z ktorých sa uvoľňujú 
do ovzdušia, prachu, vody, potravín a  od-
tiaľ sa dostávajú do tkanív a orgánov. Zohrá-
vajú úlohu pri vzniku hormonálnych porúch, 
cukrovky, rakoviny, spôsobujú predčasný ná-
stup puberty, neplodnosť a môžu sa podieľať 
na pandémii obezity a na stúpajúcom výskyte 
neurologických porúch. Jedným z najrozšíre-
nejších endokrinných disruptorov je bisfenol 
A (BPA), ktorý je hlavnou surovinou pre vý-
robu polykarbonátových plastov. Aj keď labora-
tórne testy na zvieratách preukázali zjavnú to-
xicitu bisfenolu A, tento endokrinný disruptor 
je stále iba na zozname „látok vzbudzujúcich 
mimoriadne obavy“.

abSTRacT

Modern times with the development of 
industry and technical achievements brings 
greater risk for the human body. In everyday 
life we meet with a number of potential risk 
products. Some of these substances belong to 
the group of endocrine disruptors, that are 
negatively affecting human health, interfere with 
the endocrine system and disrupt its function 
at very low concentrations. There are found 
mainly in plastic products and released into the 
air, dust, water, food, and from there get into 
tissues and organs. Endocrine disruptors play 
a role in the development of hormonal disor-
ders, diabetes, cancer, cause premature onset 
of puberty, infertility, and may be involved in 
the pandemic of obesity and rising incidence 
of neurological disorders. One of the most 
common endocrine disruptors is bisphenol A 
(BPA), which is the main raw material for the 
production of polycarbonate plastic. Although 
laboratory tests on animals have shown overt 
toxicity of bisphenol A, is still only on the list 
of “substances of very high concern”.

bIsfenOl a 
a jehO vplYv na zdravIe člOveka

MašLaNKoVá J., RoSoĽaNKoVá a.
toMečKoVá, V., MaReKoVá, M.

ústav lekárskej a klinickej biochémie uPJš LF a LabMed, a.s
trieda SNP 1, 040 01 Košice
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ÚvOD

Činnosť všetkých endokrinných orgánov 
závisí na rovnováhe endogénnych hormónov. 
Z teoretického hľadiska môže byť táto rovno-
váha narušená vonkajšou expozíciou agensom, 
ktoré môžu interagovať s receptormi hormónov 
alebo interferovať so syntézou alebo metabo-
lizmom hormónov. Existuje podobnosť medzi 
chemickou štruktúrou mnohých endokrinných 
disruptorov a prirodzene sa vyskytujúcich hor-
mónov. Niektoré endokrinné disruptory majú 
estrogénové a antiandrogénové účinky, zatiaľ 
čo iné môžu pôsobiť ako inhibítory enzýmu 
aromatázy, ktorý katalyzuje syntézu ženských 
pohlavných hormónov (estrogénov) z muž-
ského pohlavného hormónu testosterónu (tab. 1) 
(M o u r i t s e n  a kol., 2010). 

Endokrinné disruptory sú exogénne, priro-
dzene sa vyskytujúce zlúčeniny alebo syntetické 
látky, ktoré môžu napodobňovať alebo narúšať 
funkciu endogénnych hormónov v tele. Endo-
krinné disruptory môžu „zapnúť“, „vypnúť“ alebo 
modifikovať signály, ktoré nesú hormóny, čo 
môže mať negatívny vplyv na normálnu funkciu 
tkanív a orgánov. Mnohé z týchto látok sú spá-
jané s vývojovými, reprodukčnými, neurolo-
gickými, imunitnými a  inými problémami u 
voľne žijúcich i laboratórnych zvierat. Niektoré 
výskumy naznačujú, že tieto látky podobným 
spôsobom nepriaznivo ovplyvňujú aj ľudské 
zdravie, čo vedie k zníženiu plodnosti a k zvý-
šeniu incidencie niektorých ochorení vrátane 
obezity, diabetu, endometriózy a niektorých 
druhov rakoviny (M o u r i t s e n  a kol., 2010).

Každý z nás bol už počas intrauterinného 
vývinu vystavený vplyvu endokrinných disrup-
torov, a to prostredníctvom potravín, kozme-
tiky, vzduchu i vnútornej klímy. Tieto che-

mické látky sa často vyskytujú vo veľmi níz-
kych koncentráciách. Avšak expozícia človeka 
nie je nikdy izolovaná len na jednu zlúčeninu, 
ale ide o zmes veľkého množstva chemických 
látok, ktorých kombinácia môže viesť ku kli-
nickým účinkom známym aj ako koktejlový 
efekt (K or t e n k a m p, 2008; M o u r i t s e n  
a  kol., 2010). 

Endokrinné disruptory napodobňujú pri-
rodzené hormóny, viažu sa na receptory hor-
mónov a tým inhibujú funkciu endogénnych 
hormónov alebo narúšajú syntézu, skladovanie, 
vylučovanie, transport či rozklad prirodzených 
hormónov (M o u r i t s e n  a kol., 2010).

Endokrinné disruptory spôsobili v po-
sledných desaťročiach mnoho zmien v ľud-
skom zdraví – pokles počtu spermií u mužov 
v niektorých geografických oblastiach, zvýšený 
počet vrodených deformácií genitálu u novo-
rodencov a nárast niektorých druhov rakoviny 
(S e n j e n, A z o u l a y, 2008).

Endokrinné disruptory v legislatíve Eú
S endokrinnými disruptormi sa stretávame 

dennodenne, a to v priemysle, na pracovis-
kách, ale i v našich domácnostiach. Medzi 
endokrinné disruptory zaraďujeme dioxíny, 
hexachlorobenzény, ortuť, kadmium, alkyl-
fenóny, furány, lindan, dieldrin, DDT a iné 
pesticídy, herbicídy, PCBs (polychlórované 
bifenyly), ftaláty, bisfenol A a ďalšie. 1.  júna 
2007 vstúpila do  platnosti európska smernica 
o registrácii, evaluácii a autorizácii chemic-
kých látok – REACH, ktorá sa týka chemic-
kých látok vyrábaných v Európskej únii alebo 
do nej dovážaných, v  množstve väčšom než 
1  tona ročne. REACH nahradila niekoľko de-
siatok starých právnych predpisov (S t r u n e c k á  
a  P a t o č k a, 2012). 
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tabUľka 1. prÍkladY envIrOnmentálnYch endOkrInných dIsrUptOrOv 

(upravené podľa  M o u r i t s e n a  a kol., 2010)

účInOk zlúčenIna

estrogénny

Genistein, Daidzein (z a n d  a kol., 2000; t h o m p s o n  a kol., 2006)
Polychlórované bifenyly (P e r e i r a, R a o, 2006)
Bisfenol A (d o o d s, L a w s o n, 1936; J o r g e n s e n  a kol., 2000)
Endosulfán (J o r g e n s e n  a kol., 2000)
Zeranol (L e f f e r s  a kol., 2001)
Brominated flame retardants (bFR; M e e r t s  a kol., 2001; L e g l e r, 2008)
Dietylstilbestrol (McLachlan a kol., 2001)
UV filtre (Schlumpf a kol., 2001, 2008)

antiestrogénny
Polychlórované bifenyly (c o o k e  a kol., 2001) 
Prochloraz (V i n g g a a r d  a kol., 2002)

androgénny Trenbolon (h e n r i c k s  a kol., 2001) 

antiandrogénny

Vinklozín (G r a y  a kol., 1999; e u s t a c h e  a kol., 2009)
Dichlórodifenyldichlóroetylén (K e l c e  a kol., 1995; G r a y  a kol., 1999)
Dioxín (G r a y  a kol., 1997)
Ftaláty (W i l s o n  a kol., 2008)
BFR (S t o k e r  a kol., 2005)

gestagénny Melengestrolacetát (P a t t e r s on a kol., 1989)

antityreoidný

Ftaláty (o’c o n n o r  a kol., 2002; S u g i y a m a  a kol., 2005)
Polychlórované bifenyly (h a l l g r e n, d a r n e r u d, 2002; G u  a kol., 2009)
Brominated flame retardants (BFR) (h a l l g r e n, d a r n e r u d, 2002; L e g l e r, 2008)
Dioxín (b u t e n h o f f   a kol., 2006; z o e l l e r, 2007)

Inhibujúci aromatázu
Fytoestrogény (a l m s t r u p  a kol., 2002)
Tributyltin (o e h l m a n n  a kol., 2007) 
Prochloraz (V i n g g a a r d  a kol., 2002)

Interferujúci 
so syntézou steroidov

Prochloraz (V i n g g a a r d  a kol., 2002)
Perflóroktánová kyseliny (b i e g e l  a kol., 1995)
Parabény (t a x v i g  a kol., 2008)
Dibutylftalát (t h o m p s o n  a kol., 2004)
Di-2-etylhexyl ftalát (G u n n a r s s o n  a kol., 2008; c h a u v i g n e  a kol., 2009)

Obr. 1. chemická štruktúra 2,2-bis (4-hydroxyfenyl) propánu – bisfenolu a
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Chemicky ide o 2,2-bis (4-hydroxyfenyl) propán 
(M i c h a ł o w i c z, 2014).

BPA patrí do skupiny fenolov, ktoré majú 
hydroxylový zvyšok priamo naviazaný na aro-
matický kruh. Prítomnosť hydroxylových skupín 
v BPA určuje jeho dobrú reaktivitu. Podobne 
ako iné fenoly, sa môže BPA metabolizovať 
na étery, estery a soli. Navyše môže BPA pod-
liehať elektrofilnej substitúcii (sulfonácii, nit-
rácii alebo alkylácii) (V a n d e n b e r g  a kol., 
2007; F l i n t  a kol., 2012). Podľa údajov z roku 
2003 výroba bisfenolu A ročne presiahne 3 mi-
lióny ton. Toto množstvo radí bisfenol A medzi 
chemikálie vyrábané v najväčšom objeme na 
svete, pričom výroba sa ďalej zvyšuje o 6–7 % 
za rok. Očakáva sa, že v roku 2015 bude objem 
vyrobeného BPA presahovať 7  miliónov ton 
(S e n j e n , A z o u l a y, 2008).

Väčšina vyprodukovaného bisfenolu A slúži 
ako medziprodukt vo výrobe polykarbonátov 
a epoxidových živíc. Medzi konečné produkty 
patria práškové farby, lepidlá, ochranné ná-
tery, stavebné materiály, kompaktné disky, op-

Cieľom nariadenia REACH je zaistiť vysokú 
úroveň ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia. Základom systému je povinná regis-
trácia chemických látok, za ktorú nesú zodpo-
vednosť ich výrobcovia a dovozcovia. Členské 
štáty Eú majú pre potreby evaluácie právo 
nominovať látky splňujúce určité kritériá ne-
bezpečnosti. Tieto látky potom ECHA posúdi 
a môže zaradiť medzi „látky vzbudzujúce mi-
moriadne obavy“ – SVHC (substances of very 
high concern), ktoré budú podrobené proce-
dúre evaluácie a autorizácie“.

SVHC látky sú registrované v zozname 
látok – tzv. SIN liste. SIN list obsahuje 378 che-
mikálií, ktoré spĺňajú kritériá REACH pre látky 
vzbudzujúce mimoriadne obavy (SVHC). Látky 
identifikované ako endokrinné disruptory ob-
sahujú zoznamy SIN 1.0 a SIN 2.0 a v súčas-
nosti je to spolu 47 látok. 

Bisfenol a a jeho vplyv na zdravie človeka
Bisfenol A (BPA) je organická chemická 

zlúčenina, ktorá sa využíva pri výrobe plastov. 

tabUľka 2. prÍkladY vYUžItIa bIsfenOlU a 

(upravené podľa  S e n j e n, a z o u l a y, 2008)

pOlYkarbOnátOvé plastY
(65% využitia bPa)

epOXIdOvé žIvIce 
(30% využitia bPa)

ďalšIe vYUžItIe 
(5%)

tienidlá pouličných lámp Farby, nátery Pesticídové prípravky

domáce spotrebiče Plechovky na nápoje brzdové kvapaliny

elektronika Potravinové konzervy Spomaľovače horenia

Kompaktné disky Laky na nechty Stabilizátory gumy a PVc

automobilové súčiastky Vodovodné rúry

Vratné fľaše zubná výplňová hmota

Potravinové obaly Podlahové materiály

Police v chladničkách elektroizolácia

Nádoby do mikrovlnnej rúry Filtre na vodu
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tické šošovky, termopapier, BPA je tiež použitý 
v  dentálnych tmeloch a kompozitných mate-
riáloch (tab.2). 

Polykarbonátové plasty sa používajú na vý-
robu rôznych druhov bežných predmetov, vrá-
tane kojeneckých fliaš, fliaš na balenú vodu, 
športovej výstroji či lekárskych pomôcok. Vďaka 
bisfenolu A sú polykarbonátové plasty pevné, 
nerozbitné, odolné voči teplote 40–145 °C a tiež 
voči mnohým kyselinám a olejom (S e n j e n, 
A z o u l ay , 2008).

Je preukázané, že BPA narúša funkciu rôz-
nych hormónov vrátane pohlavných hormónov, 
leptínu, inzulínu a tyroxínu a má hepatoto-
xické, imunotoxické, mutagénne a karcinogénne 
účinky (M e e k e r  a kol., 2010; D o h e r t y  a 
kol., 2010; C l a y t o n  a kol., 2011; H a s s a n  
a kol., 2012).

BPA je tiež podozrivý z neurotoxických a te-
ratogénnych účinkov, avšak takéto výsledky sú 
rozporuplné (Y a n g  a kol., 2009; X i n g  a kol., 
2010; R y a n  a kol., 2010). 

V posledných desaťročiach je jeho pôso-
benie spájané s prekvapujúcim počtom ocho-
rení. Stále viac vedeckých štúdií radí bisfenol 
A medzi príčiny vzniku ochorení či porúch 
ako sú neplodnosť, obezita, karcinóm prsníka 
a prostaty, cukrovka, poruchy funkcie štítnej 
žľazy alebo syndróm nedostatku pozornosti 
(S e n j e n, A z o u l a y, 2008; T e p p a l a  et al., 
2012). 

Bisfenol A je predmetom mnohých vedec-
kých štúdií. Pracovníci Toxics Action Center 
v  roku 2010 zostavili súbor štúdií uverejne-
ných vo vedeckých publikáciách od januára 
2010 do júla 2010 týkajúcich sa bisfenolu  A 
a  jeho vplyvu na ľudské zdravie. Táto kompi-
lácia zahŕňa 81 štúdií, z ktorých 75 štúdií do-
spelo k záveru, že ľudia sú v značnej miere vy-
stavení pôsobeniu BPA alebo, že existuje jeden 
alebo viac nepriaznivých účinkov na  zdravie 

spojených s expozíciou bisfenolu A. Šesť štúdií 
nepreukázalo žiadne negatívne dôsledky pô-
sobenia BPA alebo jeho uvoľňovanie do jedla 
a nápojov.

bIODEgRaDÁcIa bISfENOLu 
a u ĽuDí a hLODavcOv

Metabolizmus bisfenolu A prebieha v orga-
nizme v dvoch fázach. Prvá je spojená s oxi-
dačno-redukčnými reakciami a druhá s kon-
jugačnými, čoho výsledkom sú komplexy roz-
pustné vo vode.

•	 Fáza	 1	 –	Biotransformácia
Za procesy prebiehajúce vo fáze 1 sú zod-

povedné mikrozomálne enzýmy monooxyge-
názy, ktoré pôsobia za prítomnosti cytochrómu 
P-450 v pečeni. Podstatou reakcie katalyzovanej 
cytochrómom P-450 je introdukcia kyslíka do 
molekuly bisfenolu A. 

Cytochrómy P-450 sú schopné metabolizovať 
bisfenol A na bisfenol-3,4-chinón. Je dokázané, 
že BPA-chinón vykazuje silnú toxicitu pre ži-
júce organizmy v dôsledku participácie v re-
doxných reakciách a vytváraní reaktívnych fo-
riem kyslíka (N a k a m u r a  a kol., 2011). 

Množstvo štúdií potvrdilo, že metabolity 
bisfenolu A produkované cytochrómom P-450 
preukazujú zvýšenú estrogénnu alebo toxickú 
aktivitu (Y o s h i h a r a, 2001; K o v a c i c, 2010).

•	 Fáza	 2	 –	Konjugácia
BPA a jeho metabolity následne podliehajú 

konjugácii s glukuronidmi a sulfátmi a sú efek-
tívne vylučované z organizmu. 

BPA je glukuronidovaný pečeňovými mik-
rozómami. Glukuronidácia označuje proces 
naviazania biotransformovanej látky na  de-
rivát kyseliny glukurónovej. Je sprostredkovaná 
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UGT2B1, izoformou UDP-glukuronyltransfe-
rázy (UGT) (M i c h a l o w i c z, 2014). 

Výsledkom tejto reakcie je vznik BPA-glu-
kuronidu. Proces glukuronidácie bisfenolu  A 
je v tehotenstve o niečo menej zastúpený než 
v dobe mimo tehotenstva, pretože koncentrácia 
„multidrug resistance-associated protein  2“ 
(MRP) a UDP-glukuronyltransferázy v teho-
tenstve klesá (I n o u e  a kol., 2004). 

Okrem toho sú hladiny UGT vo fetálnej pe-
čeni nižšie ako v adultnej pečeni (M a t s u m o t o 
a kol., 2002).

ďalšou metabolickou dráhou biodegradácie 
bisfenolu A je sulfatácia sulfotransferázami 
v  pečeni (N i s h i y a m a  a kol., 2002).

Spomedzi ľudských sulfotransferáz sú za sul-
fatáciu bisfenolu A zodpovedné dva enzýmy, 
a to jednoduchá forma fenolsulfotransferázy 
(SULTA1) a termostabilná fenolsulfotransfe-
ráza (ST1A3). 

Po glukuronidácii alebo sulfatácii v pečeni 
potkanov sa metabolity bisfenolu A vylučujú 
prevažne do žlče. Avšak u samičiek potkanov 
sú metabolity bisfenolu A vo vyššej miere vy-
lučované do venózneho systému. Venózna ex-
krécia metabolitov sa v tehotenstve zvyšuje až 
na trojnásobok hladín pri porovnaní s obdobím 
mimo tehotenstva (I n o u e  a kol., 2004). 

ďalší metabolit degradácie bisfenolu  A  – 
4-metyl-2,4-bis (p-hydroxyfenyl) pent-1-én 
(MBP) vykazuje vyššiu toxicitu v skorých štá-
diách života a až 250krát vyššiu estrogénnu ak-
tivitu v porovnaní s BPA (I s h i b a s h i  a kol., 
2005), BPA-glukuronid má, naopak, nižšiu es-
trogenitu než BPA (K a n g  a kol., 2006). 

Napriek rozdielom v spôsobe podania, v po-
danej dávke, všeobecne platí, že voľný bisfenol 
A sa vylučuje v stolici v rozmedzí 56–82 % 
a  jeho metabolity v moči sú prítomné v roz-
medzí 13–28 % (P o t t e n g e r  a kol., 2000; 
S n y d e r  a kol., 2000).

uvoľňovanie BPa do prostredia a jedla
Bisfenol A môže z konzerv, kojeneckých fliaš, 

riadu alebo nádob na potraviny prenikať do 
jedla alebo nápoja a odtiaľ do ľudského orga-
nizmu. Toto použitie BPA zodpovedá za väčšinu 
dennej ľudskej expozície. Ohrievanie plastov, 
napríklad v mikrovlnke, výrazne zvyšuje uvoľ-
ňovanie bisfenolu A do tekutín.

Výsledky publikované  M e r c e a o m  (2009) 
ukázali, že znížené pH roztoku bolo spojené 
so zvýšením uvoľňovania BPA z polykarbo-
nátov do vody, zatiaľ čo prítomnosť katiónov 
v roztoku neovplyvnila výrazne hydrolýzu po-
lykarbonátov. Bolo tiež preukázané, že BPA sa 
uvoľňoval rýchlejšie z polykarbonátových fliaš 
(alebo vodných nádrží), ktoré sa využívali už 
niekoľko (3–7) rokov a boli vystavované zvý-
šenej teplote. Okrem toho sa zistilo, že úroveň 
migrácie bisfenolu A z polykarbonátových fliaš 
sa líši v závislosti od rozdielnych chemických 
vlastností látky. V zmesi etanol-voda sa z po-
lykarbonátu uvoľňoval BPA rýchlejšie (v  po-
rovnaní s vodou), zatiaľ čo v olivovom oleji 
(ktorý neovplyvnil hydrolýzu polykarbonátov) 
sa pozorovalo len zanedbateľné uvoľňovanie 
BPA (M e r c e a, 2009).

Iná štúdia hodnotí mieru migrácie BPA z no-
vých a opakovane používaných polykarboná-
tových fliaš pre dojčatá. Výsledky ukázali, že 
pri zvýšenej teplote, a hlavne dlhodobým po-
užívaním tej istej fľaše sa zvyšuje hydrolýza 
polyméru zapríčiňujúca intenzívnejšie uvoľ-
ňovanie BPA do vody. Ukázalo sa, že koncen-
trácia BPA uvoľneného z nových fliaš bola prie-
merne 0,03 g/dm3 pri teplote 40 °C a 0,13 g/dm3 
pri 95 °C. Po šiestich mesiacoch používania fľaše 
sa koncentrácia BPA vo vode zvýšila na 0,18 g/dm3 
pri  teplote 40 °C a na viac ako 18,47 g/dm3 
pri  95 °C (N a m  a  kol., 2010). 

Vezmúc do úvahy výraznú toxicitu BPA 
a  jeho možnú migráciu z polykarbonátov 
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do  jedla a  vody, niektoré krajiny zastavili vý-
robu dojčenských fliaš z BPA polymérov. Ka-
nada bola prvou krajinou, ktorá zakázala BPA 
v dojčenských fľašiach a nahradila ho bisfe-
nolom S (BPS). V roku 2011 Európska komisia 
obmedzila používanie BPA v dojčenských fľa-
šiach (B a r r o s o, 2011).

Vystavenie plechoviek teplote vyššej ako 
100 °C (ktorá je obvykle používaná pri tepelnej 
pasterizácii), spôsobuje viac než osemnásťkrát 
rýchlejšie uvoľňovanie bisfenolu A z polyméru 
(T a k a o, 2002). 

Predpokladá sa, že BPA je každý deň kon-
zumovaný spolu s jedlom a vystavenie ľud-
ského organizmu bisfenolu A cestou zažívacieho 
traktu je odhadované na 0,48–1,6 g/kg telesnej 
hmotnosti/deň (V a n d e n b e r g  a kol., 2007). 

Výsledky početných štúdií preukázali, že BPA 
sa môže uvoľňovať z polykarbonátov a  epo-
xidových živíc aj do potravín a pitnej vody. 
BPA bol detekovaný vo významných koncen-
tráciách v mäsových výrobkoch (0,49–56 g/kg) 
(S h a o  a kol., 2007), rybách (7,1–102,7 g/kg) 
(M u n q u i a - L o p e z  a kol., 2005), zelenine 
a  ovocí (11,0–95,3 g/kg) (Y o s h i d a  a  kol., 
2001) a v obilninách (1,0–3,8 g/kg) (N i u  
a  kol., 2012).

Vyššie hladiny BPA sú zvyčajne nachádzané 
v balenej vode.  C o l i n  a kolektív (2013) v ne-
dávnej štúdii, analyzovali expozíciu značnej 
časti francúzskej populácie bisfenolom A prí-
tomným v pitnej vode. Zistili významné kon-
centrácie BPA (0,07–4,21 g/dm3) vo vode ba-
lenej v polykarbonátových fľašiach (C o l i n  
a  kol., 2014). 

Okrem tráviaceho traktu sú ľudia vystavení 
BPA dýchaním a kontaktom s kožou. BPA je 
prítomný v prachu, pretože sa uvoľňuje z pred-
metov vyrobených z BPA syntetických poly-
mérov. Analýza vzoriek prachu odobratých 
zo 120 domov ukázala výskyt BPA (86 % vzo-

riek) vo vysokých koncentráciách, a to v roz-
medzí od 0,2–17,6 mg/kg (R u d e l  a kol., 2003). 

 V inej štúdii bolo z miest na východe Spoje-
ných štátov odobratých 56 vzoriek prachu, ktoré 
boli analyzované na prítomnosť BPA. V  95 % 
vzoriek bol BPA zistený vo významných kon-
centráciách v rozmedzí 0,5–10,2 mg/kg. Pred-
pokladá sa, že expozícia BPA vdychovaním 
prachu je u väčšiny populácie podstatne nižšia 
ako v  prípade konzumácie potravín (G e e n s  
a  kol, 2009). 

Stanovenie prítomnosti bisfenolu a 
v tkanivách a telových tekutinách

Doteraz boli vykonané početné štúdie, 
ktoré monitorovali prítomnosť BPA v ľud-
ských tkanivách a tekutinách vrátane moču, 
slín a  potu (Y e  a kol., 2009; P i r a r d  a kol., 
2009; F r e d e r i k s e n  a kol., 2013; K o c h  
a  kol., 2012; C a l a f a t  a kol., 2008; M a k r i s  
a kol., 2013; B a t r a, 2011; S a j k i  a kol., 1999; 
V a n d e n b e r g  a kol., 2012; G e e n s  a  kol., 
2012). 

Analýza vykonaná na veľkej kohorte nór-
skych tehotných žien (n = 110) ukázala, že BPA 
sa objavoval v ich moči v priemernej koncen-
trácii 4,5 g/dm3 (Y e  a kol., 2009). 

Vyššie uvedená koncentrácia bola vyššia 
v porovnaní s hladinou BPA stanovenou v moči 
obyvateľov Holandska (2,5 g/dm3) a Belgicka 
(2,55 g/dm3) a je porovnateľná s úrovňou BPA 
(3,9 g/dm3) v moči amerických občanov (Y e  
a  kol., 2009; P i r a r d  a kol., 2012).

Relatívne malé množstvo BPA bolo stano-
vené v moči obyvateľov iných európskych štátov. 
Napríklad relatívne nízke koncentrácie BPA 
(priemerne 1,37 g/dm3) boli stanovené vo vzor-
kách moču odobratého od 129 dánskych detí 
a adolescentov (F r e d e r i k s e n  a  kol., 2013).

Podobne aj v moči zozbieranom od nemec-
kého obyvateľstva (1995–2009) bol bisfenol A 
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tabUľka 3. hladInY bIsfenOlU a v prOstredÍ, 

prachU, pItnej vOde, telesných tekUtInách a tkanIvách 

(upravené podľa  V a n d e n b e r g  et al., 2012)

matrIX hladIna referencIe

OvzdUšIe

Polárna oblasť 1–17 pg/m3 Fu and Kawamura (2010)

Prímorské oblasti 1–32 pg/m3 Fu and Kawamura (2010)

bavaria, Nemecko 5–15 pg/m3 berkner et al. (2004)

osaka, Japonsko 10–1920 pg/m3 Matsumoto et al. (2005)

Mestské oblasti (uSa, Nový zéland) 20–17,400 pg/m3 Fu and Kawamura (2010)

vOda a OdpadOvá vOda

Riečna voda (Portugalsko) 28,7–98,4 µg/dm3 Rocha et al. (2013)

(elba) 4–92µ g/dm3 Stachel et al. (2003)

(taiwan) 0,01–44,63 µg/dm3 Lee et al. (2013a)

odpadová voda (West Germany) 3,61 mg/dm3 coors et al. (2003)

Voda z odpadovej skládky (osaka) 0–17,2 mg/dm3 yamamoto et al. (2001)

Surový kal (canada) 36,7 mg/kg Lee and Peart (2000)

prach

domácnosť (uSa) 0,2–17,6 mg/kg Rudel at al. (2003)

domácnosť (eastern uSa) 0,5–10,2 mg/kg Loganathan and Kannan (2011)

Pracovisko (belgium) 4,69–8,38 mg/kg Geens et al. (2009)

pItná vOda

Voda z kohútika (europe, asia) 0,099–0,317 µg/dm3 arnold et al. (2013) 

balená voda (Francúzsko) 0,07–4,21 µg/dm3 colin et al. (2013)

pOtravInY

cereálie 1–3,8 µg/kg Niu et al. (2012)

Mäso 0,49–56 µg/kg Shao et al. (2007) 

Ryby 7,1–102,7 µg/kg Munguia-Lopez et al. (2005)

zelenina a ovocie 11–95,3 µg/kg yoshida et al. (2001)

Konzervované morské plody 1–99,9 µg/kg cunha et al. (2012)

Konzervovaná zelenina a ovocie 3,7–265,6 µg/kg cunha and Fernandez

Mlieko 1,32–176µ g/kg o’Mahony et al. (2013)
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tabUľka 3. Pokračovanie

detekovaný v priemernej koncentrácii 1,49 g/dm3 
(K o c h  a kol., 2012).

Nedávna analýza vykonaná Centrom pre kon-
trolu chorôb na veľkej kohorte obyvateľov USA 
(približne 2500) preukázala detekovateľné hla-
diny BPA vo vzorkách moču 92,6 % účastníkov. 
Autori tiež zistili, že hladina BPA bola vyššia 
u detí (4,5 g/dm3) v porovnaní s mladými ľuďmi 
(3,0 g/dm3) a dospelými (2,5 g/dm3) (C a l a f a t  
a kol., 2008). 

Alarmujúce výsledky boli získané pri ana-
lýze obsahu BPA v moči 42 predčasne naro-
dených detí vyžadujúcich intenzívnu lekársku 
starostlivosť. Priemerná koncentrácia BPA bola 

30 g/dm3 a bola jedenkrát vyššia v porovnaní 
s jeho obsahom vo väčšine populácie USA. Au-
tori tohto výskumu uvádzajú, že vysoká hla-
dina BPA je u týchto detí dôsledkom použí-
vania zdravotníckych prostriedkov alebo/a pro-
duktov, ktoré boli s deťmi v priebehu liečby 
v kontakte. Tieto nálezy vzbudili osobitný zá-
ujem, pretože deti sú veľmi citlivé na posô-
benie toxických látok (C a l a f a t  a kol., 2009).

Zaujímavé výsledky boli získané  M a r k i s o m 
a kolektívom (2013), ktorí zistili signifikantný 
pozitívny vzťah medzi pitím vody z polykarbo-
nátových fliaš a hladinou BPA v moči u  žien. 
Autori poznamenali, že vysoká hladina BPA 

matrIX hladIna referencIe

telesné tekUtInY

Moč (Nórsko, tehotné ženy) 4,50 µg/dm3 ye at al.(2009)

(belgicko, dospelí) 2,55 µg/dm3 Pirard et al. (2012)

(Nemecko, dospelí) 1,49 µg/dm3 Koch et al. (2012)

(uSa, dospelí) 2,50 µg/dm3 calafat et al. (2008)

(dánsko, deti a adolescenti) 1,49 µg/dm3 Frederiksen et al. (2013)

(uSa, deti) 4,50 µg/dm3 calafat et al. (2008)

Pot 10–82µ g/dm3 Genuis et al. (2012) 

Materské mlieko 1,1–3,4 µg/dm3 Fernandez et al. (2007)

tkanIvá

Krv (nekonjugovaný bPa) 0,2–20 ng/dm3 Sajki et al. (1999)

(Konjugovaný bPa, tehotné ženy) 4,0 µg/dm3 Vandenberg et al. (2012)

(Konjugovaný bPa, netehotné) 1,0 µg/dm3 Vandenberg et al. (2012)

Placenta 1,0–104µ g/kg Sajki et al. (1999)

tukové tkanivo (dospelí) 3,19 µg/kg Fernandez et al. (2007)

Pečeň (dospelí) 1,48 µg/kg Geens et al. (2012)

Mozog (dospelí) 0,91 µg/kg Geens et al. (2012)
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(takmer dvojnásobok priemerného príjmu 
pozorovaného v celosvetových štúdiách) bola 
spojená s vysokou spotrebou vody z polykar-
bonátových fliaš, a to najmä v letnom období 
(vysoká teplota a UV) (M a r k i s  a kol., 2013).

V inej štúdii sa zistilo, že konzumáciou kon-
zervovaných výrobkov, najmä polievok, sa zvý-
šila koncentrácia BPA v moči viac než desať-
násobne (B a t r a, 2011). 

Nedávna štúdia poukázala na to, že ana-
lýza potu by mala byť tiež považovaná za do-
plňujúcu metódu na monitorovanie bioakumu-
lácie BPA u ľudí. Vedci analyzovali relatívnu 
koncentráciu BPA v krvi, moči a pote dvad-
siatich jedincov (10 zdravých a 10 účastníkov 
s vybranými zdravotnými problémami). Dete-
kovali BPA v rôznych koncentráciách v pote 
16 z 20  účastníkov, a to dokonca aj u tých, 
u  ktorých nebol BPA identifikovaný vo vzor-
kách krvi ani vo vzorkách moču. 

Okrem toho bol bisfenol A detekovaný aj 
v materskom mlieku, a to v koncentráciách 
v rozmedzí 1,1 až 3,4 g/dm3. BPA má lipo-
filný character, a preto sa môže akumulovať 
v tkanivách. V štúdii  F e r n a n d e z a  a kol. 
(2007) bol BPA stanovený v priemernej kon-
centrácii okolo 3,16 g/kg vo viac ako polovici 
vzoriek tukového tkaniva odobratých od žien 
(F e r n a n d e z  a kol., 2007).

Podobne aj  G e e n s  a kolektív (2012) zis-
tili BPA v nízkych koncentráciách (priemerne 
3,78 g/kg) vo všetkých vzorkách tukového tka-
niva odobratých od mužov i žien. Je potrebné 
zdôrazniť, že účinok pôsobenia BPA na tukové 
tkanivo môže byť veľmi dôležitý, pretože reguluje 
rôzne metabolické procesy a zohráva dôležitú 
úlohu v ľudskom organizme ako endokrinný 
orgán (F e r n a n d e z  a kol., 2007). V  ďalších 
štúdiách  S a j k i  a kolektív (1999) zistili vy-
soké koncentrácie BPA (1–104 g/kg) v tkanive 
placenty a  G e e n s  a kolektív (2012) stano-

vili BPA v nízkych koncentráciách (1,48 g/kg)  
v pečeni a mozgu (tab. 3). 

Hoci sa bisfenol A často vyskytuje len 
vo  veľmi nízkych koncentráciách, mali by 
sme sa snažiť o zníženie vystavenia tejto látke 
na  minimum, pretože expozícia človeka nie 
je nikdy izolovaná len na bisfenol A, ale ide 
o zmes veľkého množstva chemických látok, 
ktorých kombinácia môže viesť k dlhodobým 
a veľmi vážnym klinickým účinkom.
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SÚhRN 

Receptory podobné proteínom s nukleotidy 
viažucou oligomerizujúcou doménou (NLR, 
Nucleotide-binding oligomerization domain 
protein like receptors) predstavujú komplex in-
tracelulárnych komponentov, ktoré sú súčasťou 
vrodeného imunitného systému. Sú produko-
vané hematopoetickými bunkami, vrátane mak-
rofágov, dendritických buniek a neutrofilov, 
rovnako ako aj epitelovými bunkami. Hlavnou 
funkciou NLR je detekcia rôznych mikrobi-
álnych komponentov a iných stresových fak-
torov bunky. Po aktivácii sa zapájajú do zá-
kladných molekulových mechanizmov asocio-
vaných s mnohými ochoreniami napr. artritídy, 
diabetu typu II, aterosklerózy, Alzheimerovej 
choroby a rôznych typov rakoviny. Tento pre-
hľadový článok pojednáva o štruktúre, vlast-
nostiach a mechanizme aktivácie NLR prote-
ínov, ako aj o polymorfizme génov kódujú-
cich tieto receptory a o ich vplyve na vznik 
a progresiu niektorých ochorení napr. Croh-
nova choroba a Blau syndrómu. 

Kľúčové slová: patogén rozoznávajúce recep-
tory, polymorfizmus génov, Crohnova choroba

SuMMaRY 

Nucleotide-binding oligomerization do-
main protein like receptors (NLR) are sets of 
intracellular components that are part of the 
primary immune system. NLR proteins are 
produced by hematopoietic cells, including 
macrophages, dendritic cells and neutrophils, 
as well as epithelial cells. The main function 
of NLR is to detect a variety of microbial 
components, and other stress factors of the 
cell. After activation they are involved into 
the molecular mechanisms associated with a 
growing number of human diseases, including 
arthritis, type II diabetes, atherosclerosis, Al-
zheimer’s disease and various types of cancer. 
This review discusses the structure, properties 
and mechanism of activation of NLR proteins, 
as well as polymorphism of the genes encoding 
these receptors and their impact on the devel-
opment and progression of some diseases e.g. 
Crohn’s disease and Blau syndrome.

Key words: pathogen recognition receptors, 
genes polymorphism, Crohn’s disease
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ÚvOD 

Ochrana organizmu pred škodlivými vnútor-
nými a vonkajšími faktormi je založená na schop-
nosti vrodeného imunitného systému rozlišovať 
medzi tým, čo je pre organizmus nebezpečné a 
čo nie. Medzi vonkajšie faktory zaraďujeme mik-
robiálne a vírusové patogény, signálne pôsobiace 
látky produkované cudzími bunkami a faktory 
prostredia (S h a w  a  kol., 2009). Tieto externé 
hrozby sú detegované skupinou tzv. patogén ro-
zoznávajúcich receptorov (PRR, Pathogen Re-
cognition Receptors). Do skupiny PPR (R i e d l  
a kol., 2005) patrí okrem skupiny extracelulár-
nych, Toll-like receptorov (TLR, Toll-Like Re-
ceptors), aj skupina receptorov podobných pro-
teínom s nukleotidy viažucou oligomerizujúcou 
doménou (NLR, Nucleotide-Binding Oligome-
rization Domain Protein-Like Receptors). NLR 
predstavujú komplex intracelulárnych kompo-
nentov, ktoré sú súčasťou vrodeného imunit-
ného systému. Sú produkované hematopoetic-
kými bunkami, vrátane makrofágov, dendritic-
kých buniek a neutrofilov, rovnako ako aj epi-
telovými bunkami (C a r n e i r o  a  kol., 2009). 
Hlavnou funkciou NLR je detekcia rôznych 
mikrobiálnych komponentov, ktoré sú ozna-
čované termínom molekulové vzory asocio-
vané s patogénom (PAMPs, Pathogen-Asso-
ciated Molecular Patterns), napríklad lipopo-
lysacharidy, lipoproteíny, peptidoglykány a fla-
gelíny. Aktivácia receptora ligandom spustí re-
akciu vlastného imunitného systému zapojením 
konkrétnej signalizačnej kaskády, čo vedie 
k produkcii určitých cytokínov a chemokínov, 
prostredníctvom transkripčných faktorov, ako 
sú napríklad nukleárny faktor kappa B (NF-κB, 
Nuclear Factor-kappa B), bunkový nádorový 
antigén  p53 (K i m, C h o i, 2010) a  regulačné 
faktory interferónu (IRF, Interferon Regulatory 
Factors). Chemokíny, ako napríklad interleukín 

8 (IL8, Interleukin-8) aktivujú ďalšie neutro-
fily a monocyty, zatiaľ čo cytokíny, ako inter-
leukín 1β, 6, 18 a tumor nekrotizujúci faktor 
(TNF, Tumor Necrosis Factor), ovplyvňujú 
bunkovú aktivitu, vrátane proliferácie, dife-
renciácie a apoptózy.

Tento prehľadový článok pojednáva o štruk-
túre, vlastnostiach a mechanizme aktivácie NLR 
proteínov, ako aj o polymorfizme génov kódu-
júcich tieto receptory a o ich vplyve na vznik 
a progresiu niektorých ochorení ako sú napr. 
Crohnova choroba a Blau syndróm. 

ŠTRuKTÚRa NLR PROTEíNOv

Doteraz bolo identifikovaných 22 ľudských 
a 34 myšacích členov skupiny NLR. V pri-
márnej štruktúre polypeptidového reťazca ob-
sahujú NLR proteíny 3 charakteristické do-
mény. Typickým znakom je prítomnosť cen-
trálnej domény NACHT (Domain present in 
NAIP, CIITA, HET-E, TP-1), ktorá zabezpečuje 
oligomerizáciu receptora po aktivácii. Za cen-
trálnou doménou nasleduje úsek označovaný 
ako repetície s vyšším obsahom leucínu (LRR, 
Leucine – Rich Repeats)(Ting a kol., 2008). 
LRR doména je lokalizovaná na C konci po-
lypeptidu a zodpovedá za detekciu príslušných 
bakteriálnych ligandov (C h e n  a kol., 2011). 
N-koncový úsek polypeptidu, môže obsahovať 
jednu z troch rôznych domén. Prvou z nich je 
doména bakulovírusového inhibítora apoptózy 
(BIR, Baculovirus Inhibitor of apoptosis protein 
Repeat), ktorej funkciou je inhibícia kaspáz, 
ako efektorov programovanej bunkovej smrti. 
Druhou variabilnou doménou je tzv. kaspázy 
aktivujúca doména (CARD, Caspase Activa-
tion and Recruitment Domain), ktorá sa za-
pája do indukcie a regulácie apoptózy a zápa-
lovej odpovede. Treťou doménou môže byť py-
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rínová doména (PYD, Pyrin Domain), ktorej 
úlohou je interakcia s inými proteínmi s PYD 
doménou najčastejšie sa zapájajúcimi do zápa-
lových procesov (O p i t z  a kol., 2006). Na zá-
klade prítomnosti resp. neprítomnosti týchto 
odlišných oblastí na N-konci rozdeľujeme NLR 
proteíny na štyri podskupiny (Obr. 1): NLRA, 
NLRB, NLRC a NLRP. 

Do podskupiny NLRA patrí transaktivátor 
druhej triedy hlavného histokompaktibilného 
komplexu (CIITA, Class II, major histocom-
patibility complex, Transactivator). Táto do-
ména obsahuje kyslú transaktivujúcu doménu, 
ktorá reguluje transkripciu génov druhej triedy 
hlavného histokompaktibilného komplexu 
(K r a w c z y k, R e i t h, 2006). Podskupinu NLRB 
s typickou BIR doménou, reprezentuje jeden 
člen – proteín inhibujúci apoptózu (NAIP, NLR 
family, Apoptosis Inhibitory Protein). NLRC 
podskupina s typickou CARD doménou, za-
hŕňa šiestich členov NOD1, NOD2, NLRC3, 
NLRC4, NLRC5 a NLRX1 zapájajúcich sa do 
vzniku pro-zápalovej odpovede. K poslednej 
podskupine NLRP, obsahujúcej PYD doménu, 
patrí 14 zástupcov NLRP1 až NLRP14 (K e r s e 
a  kol., 2011).

MEchaNIZMuS aKTIvÁcIE 
a PôSObENIa NLR PROTEíNOv

Z hľadiska metabolického pôsobenia je 
možné NLR proteíny rozdeliť do dvoch tried. 
Prvá skupina zahŕňa vnútrobunkové recep-
tory zúčastňujúce sa metabolickej cesty akti-
vácie komplexu NF-κB (T i n g  a kol., 2008), 
a druhá skupina týchto proteínov sa podieľa 
na procese aktivácie kaspázy 1 (S c h r o d e r, 
T s c h o p p, 2010). 

aKTIvÁcIa KOMPLEXu Nf-κb

Nukleárny faktor kappa B je proteínový 
komplex, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri re-
gulácii procesov transkripcie DNA, a pri mo-
dulácii imunitnej odpovede na zápalové pro-
cesy. Signalizačná kaskáda komplexu NF-κB je 
do značnej miery ovplyvňovaná posttranslač-
nými modifikáciami, fosforyláciou a ubiquitiná-
ciou (O g u r a a kol., 2001). Ubiquitinácia patrí 
medzi hlavné regulačné mechanizmy ovláda-
júce mnoho fyziologických procesov napr. de-
gradáciu proteínov, bunkovú signalizáciu a od-
poveď na poškodenie DNA (M a l y n n, M a, 
2010). Dôsledky ubiquitinácie proteínov zá-
visia od schopnosti tvoriť polyméry, v ktorých 
je k vnútornému lyzínovému zvyšku jedného 
ubiquitínu pripojený terminálny uhlíkový ko-
niec iného. Ubikvitín obsahuje sedem lyzíno-
vých zvyškov (K6, K11, K27, K29, K33, K48 
a K63). Regulácie signálnej kaskády NF-κB sa 
zúčastňujú iba K48 a K63 (W e r t z, D i x i t, 
2010). K48 sa uplatňuje pri označovaní pro-
teínov, ako napríklad inhibítora κB (IκB, In-
hibitor of kappa B), pre proteazomálnu degra-
dáciu. úlohou K63 je tvorba lineárnych poly-
mérnych reťazcov pre zvýšenie stability signa-
lizačných komplexov a ich viazanie na ďalšie 
proteíny.

Proteín s nukleotidy viažucou oligomerizu-
júcou doménou 1 a 2 (NOD1 a NOD2, Nucle-
otide-binding Oligomerization Domain – con-
taining protein 1 and 2), ktoré boli charakte-
rizované medzi prvými zo skupiny NLR pro-
teínov, vystupujú ako senzory spúšťajúce ak-
tiváciu NF-χB (O g u r a  a kol., 2001). Obidva 
proteíny, NOD1 aj NOD2, reagujú na prítom-
nosť bakteriálnych molekúl, ktoré sú súčasťou 
peptidoglykánu, hlavnej zložky bakteriálnych 
bunkových stien. NOD1 rozpoznáva dipeptid- 
-γ-D-glutamyl-mezo-diaminopimelovú kyse-
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linu (DAP, γ-D-glutamyl-meso-diaminopime-
loic acid), produkovanú gram-negatívnymi 
baktériami (H a s e g a w a  a kol., 2008). Pro-
teín NOD2 je aktivovaný muramylovým di-
peptidom (MDP, Muramyl Dipeptide), ktorý 
je súčasťou peptidoglykánu u gram-pozitív-
nych aj gram-negatívnych baktérií (I n o h a r a 
a  kol., 2003). 

Bakteriálne ligandy, DAP a MDP, sú roz-
poznávané prostredníctvom LRR oblastí v štruk-
túre NOD1 a NOD2, čo zabezpečuje aktiváciu 
proteínov. V priestore cytoplazmy bunky sa akti-
vovaný proteín, spája s receptorom interagujúcou 
serín/treonínovou proteín kinázou 2 (RIP2, Re-
ceptor-Interacting serine/threonine  – Protein 
kinase  2), prostredníctvom interakcií medzi 
ich CARD doménami (K o b a y a s h i a  kol., 
2002). Následne RIP2 interaguje s E3 ubiqui-
tínovými ligázami cIAP1/2 čo vedie k  tvorbe 
ubiquitínových reťazcov K63 (Obr. 2). Tieto 
reťazce umožňujú naviazanie a aktiváciu kom-
plexu pozostávajúceho z kinázy 1 aktivovanej 
transformujúcim rastovým faktorom β (TAK1, 
TGF-beta Activated Kinase 1) a TAK1 viažu-
ceho proteínu 2 a 3 (TAB2/3, TAK1 – Bin-
ding protein 2/3) (B e r t r a n d  a  kol., 2009).

Proces, ktorým sa ďalší komponent signálnej 
dráhy NF-κB, konkrétne kinázový komplex in-
hibítora NF-κB (IKK, Inhibitor NF-κB Kinase 
Komplex), viaže prostredníctvom esenciálneho 
modulátora NEMO (NEMO, NF-κB Essential 
Modulator), s RIP2 komplexom, nie je dopo-
siaľ presne objasnený. Bolo dokázané, že sa 
proteín NEMO môže viazať na RIP2 komplex 
aj nezávisle od jeho ubiquitinového stavu, po-
mocou oblasti, ktorá neobsahuje lyzínové ak-
ceptorové miesto pre K63 – ubiquitínové re-
ťazce (H a s e g a w a  a kol., 2008) 

Funkciou komplexu obsahujúceho TAK1 je 
fosforylácia podjednotky IKK konkrétne IKKβ 
(W a n g  a kol., 2001). Po aktivácii, podjednotka 

IKKβ fosforyluje časť komplexu IκB, ktorý pod-
lieha ubiquitinácii pomocou K48 a následnej 
proteázomovej degradácii. Výsledkom týchto 
procesov je uvoľnenie diméru NF-κB a jeho 
transport do jadra bunky, kde indukuje ex-
presiu cieľových génov (H a y d e n  a kol., 2008).

aKTIvÁcIa KaSPÁZY-1 

Skupina NLRs proteínov, ktorá zahŕňa 
NLRP1, NLRP3 a NLRC4, sa podieľa na pro-
cese aktivácie zápalových kaspáz s označením 
1, 4, 5 a 12. Tieto kaspázy (Caspase, Cysteinyl 
Aspartate – specific protease) sú proteázy pro-
dukované ako zymogény obsahujúce vo svojej 
štruktúre prodoménu variabilnej dĺžky, nasle-
dovanú veľkou, alebo malou katalytickou pod-
jednotkou. Aktivácia špecifických NLR pro-
teínov mikrobiálnymi látkami, alebo produk-
tami endogénneho poškodenia buniek vedie k 
vzniku inflamazómov (B a u e r n f e i n d  a kol., 
2011), komplexov pozostávajúcich z viacerých 
typov proteínových komponentov, ktoré sú za-
budované do komplexu prostredníctvom sla-
bých interakcií typu proteín-proteín. Inflama-
zómy indukujú aktiváciu kaspázy 1, ktorá sa 
podieľa na procese maturácie prozápalových 
cytokínov, IL-1β a IL18 (Y u, F i n l a y, 2008). 
K najznámejších inflamazómom patria NLRP1, 
NLRP3 a NLRC4, ktorých štruktúru, funkciu 
a proces aktivácie popíšeme.

inflamazóm NlrP1
Tento inflamazóm je jedným z viacerých 

komplexov slúžiacich na aktiváciu kaspázy  1. 
Vo svojej štruktúre sa proteín NLRP1 spája 
prostredníctvom CARD domény s pro-
kaspázou 1 (Obr. 3). Zúčastňuje sa taktiež akti-
vácie kaspázy 5, pričom pro-kaspáza 5 je pripo-
jená k NLRP1 proteínu cez proteín asocio vaný 
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s apoptózou obsahujúci CARD doménu (ASC, 
Apoptosis-associated Speck-like protein con-
taining a CARD), ktorý je tiež časťou inflama-
zómovej štruktúry (M a r t i n o n  a kol., 2002). 

Medzi aktivátory NLRP1 inflamazómu patria 
muramyl dipeptid (MDP, Muramyl Dipeptide) 
a letálny toxín produkovaný baktériami Ba-
cillus anthracis. MDP, zložka bakteriálnej bun-
kovej steny, zapríčiňuje konformačnú zmenu 
v molekule NLRP1, čo následne vedie k oli-
gomerizácii proteínu a viazaniu jednotlivých 
zložiek do aktívneho komplexu (F a u s t i n  
a  kol., 2007). Letálny toxín produkovaný Ba-
cillus anthracis je dimérny toxín obsahujúci 
protektívnu podjednotku, ktorá formuje póry 
v membráne a  tým umožňuje vstup proteoly-
tickej podjednotky, letálneho faktora, do cy-
tozolu infikovaných buniek, čím spúšťa akti-
váciu inflamazómu (W i c k l i f f e  a kol., 2008). 

inflamazóm NlrP3
Inflamazóm NLRP3 (Cryopyrin), je dopo-

siaľ najlepšie preskúmaným inflamazómovým 
komplexom, predovšetkým v dôsledku štúdia 
širokej škály aktivátorov. Chemickou analýzou 
sa zistilo, že v tomto komplexe sa spája pro-
kaspáza 1 prostredníctvom svojej CARD do-
mény s CARD doménou proteínu ASC, ktorý 
interaguje prostredníctvom svojej PYD domény 
s NLRP3 proteínom (A g o s t i n i  a kol., 2004). 

K aktivácii NLRP 3 inflamazómu (Obr. 4) 
môže dôjsť pod vplyvom viacerých faktorov. 
Jedným z nich je pokles hladiny intracelulár-
neho draslíka, ku ktorému dochádza potom, 
čo ATP-závislý pannexínový receptor P2X7 
deteguje zvýšenú hladinu extracelulárneho 
ATP. Tento receptor P2X7 funguje ako katió-
nový kanál, cez ktorý unikajú katióny draslíka 
z bunky (K a n n e g a n t i  a kol., 2006). Stimu-
lácia tohto kanála molekulami ATP indukuje 
tvorbu pannexínových pórov v plazmatickej 

membráne, cez ktoré následne vstupujú do cy-
tozolu bunky molekuly PAMPs (peptidoglykán, 
lipopolysacharidy). ďalším stimulom k akti-
vácii inflamazómu je prítomnosť reaktívnych 
foriem kyslíka (ROS, Reactive Oxygen Spe-
cies). Jedným z ich zdrojov v bunke sú mito-
chondrie (Z h o u  a kol., 2010), ale aj NADPH 
oxidázový komplex (C a s s e l  a kol., 2008). In-
flamazóm môže byť taktiež aktivovaný lyzozo-
málnou ruptúrou, teda poškodením lyzozómu, 
čo má za následok uvoľnenie proteázy katepsínu 
B do cytoplazmy (H a l l e  a kol., 2008). Medzi 
ďalšie faktory aktivujúce inflamazóm patria pro-
dukty baktérií Staphylococcus aureus a Listeria 
monocytogenes (M a r i a t h a s a n  a kol., 2006), 
RNA (K a n n e g a n t i  a kol., 2006) a kryštály 
kyseliny močovej uvoľnené z odumretých bu-
niek (M a r t i n o n  a kol., 2006). 

NLRP3 proteín, ako súčasť tohto inflama-
zomóveho komplexu, disponuje charakteris-
tickou trojdoménovou kompozíciou so sied-
mymi oblasťami LRR, ktoré sú lokalizované 
na karboxylovom konci polypeptidového re-
ťazca (S t e h l i k  a kol., 2003). Samotný proteín 
je kódovaný NLRP3 génom lokalizovanom na 
chromozóme 1. E i s e n b a r t h  a  kol. (2008) 
zistili, že génová expresia NLRP3 je induko-
vaná tumor nekrotizujúcim faktorom α (TNF-α, 
Tumor Necrosis Factor – α), ako aj inými li-
gandami rozpoznávanými TLR receptormi 
na povrchu ľudských monocytov. Yu a L e s l i e 
(2010) demonštrovali, že aktivácia imflama-
zómu NLRP3 nevedie k aktivácii NF-κB, ale k 
indukcii oligomerizácie ASC proteínu, a k ak-
tivácii kaspázy 1. 

inflamazóm Nlrc4
Posledným inflamazómovým komplexom 

obsahujúcim člena zo skupiny NLR proteínov, 
ktorý sa podieľa na aktivácii kaspázy 1, je in-
flamazóm NLRC4 (Obr. 5). Je zložený z už 
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spomínaného NLRC4 proteínu, prepojeného 
pomocou CARD domény s pro-kaspázou  1 
a  ASC proteínom. 

Gram-negatívne baktérie, ako Salmenalla ty-
phimurium, Shigella flexneri, Pseudomonas ae-
ruginosa a Legionella pneumophilia využívajú 
sekrečný systém typu III (T3SS, Type III Secre-
tion System), ktorý predstavuje ihlovitú štruk-
túru vyskytujúcu sa u niektorých gram-negatív-
nych baktérií umožňujúcu detekciu organizmov 
a sekréciu proteínov do hostiteľských buniek. 
Prostredníctvom týchto systémov prenikajú 
látky, ako flagelín, do cytoplazmy hostiteľských 
buniek. Flagelín, proteín prítomný u bičíkatých 
baktérií, je po preniknutí do cytozolu buniek 
rozpoznávaný NLRC4 inflamazómom a  vedie 
k aktivácii kaspázy 1 (H o f f m a n  a kol., 2010), 
uvoľneniu IL-1β a  IL18, a k následnej smrti 
bunky (S u t t e r w a l a a  kol., 2007). 

MuTÁcIE géNOv KóDuJÚcIch NLR
MuTÁcIE géNu NLRP3 a Ich 
aSOcIÁcIa S RôZNYMI OchORENIaMI

Existuje viac ako 20 mutácií NLRP3 génu, 
pričom ide o mutácie so zmenou zmyslu (mis-
sense mutations), kedy zmena kodónu spôsobí 
zaradenie odlišnej aminokyseliny do polypep-
tidového reťazca. Tieto mutácie vedú k zvý-
šenej maturácii pro-IL-1β a následnému uvoľ-
neniu aktívneho cytokínu (D i n a r e l l o, 2009). 
Mutácie NLRP3 génu sú asociované s troma 
rôznymi autozomálnymi ochoreniami. Prvým 
ochorením je Muckle-Wells syndróm (MWS), 
ktorý sa prejavuje horúčkou, kožnými vyráž-
kami a bolesťou kĺbov. Druhým ochorením je 
chronický infantilný neurologický kožný a kĺ-
bový syndróm (CINCA, Chronic Infantile Neu-
rological, Cutaneous and Articular syndrome), 
ktorý sa spája s typickou chronickou menin-

gitídou, vedúcou k neurologickému poško-
deniu, kožným vyrážkam, artritíde a horúčke 
(B i h l  a kol., 2005). Posledným asociovaným 
ochorením je familiárny chladný autozápalový 
syndróm (FCAS, Familial Cold Autoinflamma-
tory Syndrome), ktorý je manifestovaný opa-
kujúcimi sa vyrážkami, bolesťou kĺbov a ho-
rúčkou (H o f f m a n  a kol., 2001).

Všetky mutácie súvisiace so spomínanými 
ochoreniami sú lokalizované v oblasti centrálnej 
NACHT domény, pričom najčastejšia mutácia, 
R260W, je spájaná so všetkými troma ocho-
reniami. ďalšia štúdia NLRP3 proteínu doká-
zala, že s ochoreniami súvisiace formy mutácií 
tohto proteínu by mohli byť analógmi k R334Q 
mutácii v NOD2 géne, ktorá je spájaná s Blau 
syndrómom (N e v e n  a kol., 2004). 

MuTÁcIE géNu NOD2 a Ich aSOcIÁcIa 
S RôZNYMI OchORENIaMI

Samotný NOD2 proteín (Obr. 1), prvýkrát 
popísaný  H i s a m a t s u o m  a kol. (2003), po-
zostáva z 1040 aminokyselín, obsahuje 2  N-
terminálne CARD oblasti, jednu centrálnu 
NACHT doménu a 6 C-terminálnych LRR 
úsekov (B o r z u t z k y  a kol., 2010). Je prí-
tomný v cytozole monocytov a makrofágov, 
v dendrických bunkách a intestinálnom endo-
teliu (K i m, C h o i, 2010). Kóduje ho NOD2 
gén lokalizovaný na chromozóme 16q 12-21 
(O g u r a  a kol., 2001). Od prvých štúdií re-
alizovaných  H u g o t o m  a kol. (2001), ktoré 
ako prvé poukazovali na súvis génových po-
lymorfizmov NOD2 s Crohnovou chorobou, 
boli dokázané aj mnohé ďalšie s NOD2 aso-
ciované ochorenia napr. Blau syndróm. 
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crohnova choroba
Crohnova choroba (CD, Crohn’s Disease) je 

chronické zápalové ochorenie čriev charakte-
rizované fázami ústupu a následnej recidívy. 
Akákoľvek časť gastrointestinálneho traktu 
môže byť touto chorobou postihnutá, ale naj-
častejšie ide o terminálne ileum a slepé črevo 
(P o d o l s k y, 2002). úseky postihnuté zápalom 
sú oddelené zdravými časťami čreva. Ochorenie 
zahŕňa viacero symptómov, ako sú napr. opa-
kovaná bolesť brucha, hnačka, podvýživa, chu-
dokrvnosť (anémia). U detí sa môže prejaviť 
poruchami (spomalením) rastu. Nepriechod-
nosť lúmenu čriev v dôsledku opuchu vedie 
k  obštrukcii čriev, k tvorbe abscesov a fistúl 
na koži. Imunologické príčiny zodpovedné 
za  rôzne typy priebehu tohto ochorenia ako 
aj možnosť jeho recidívy sú doposiaľ neznáme. 

H u g o t  a kol. (2011) identifikovali na NOD2 
géne tri rôzne varianty mutácií súvisiace 
s jednou posunovou mutáciou (frameshift mu-
tation c3020insC) a dve mutácie so zmenou 
zmyslu (R702W, G908R). Spomínané tri typy 
mutácií (R702W, G908R, c3020insC) sa tiež 
označujú ako jednonukleotidové polymorfizmy 
(SNP, Single Nucleotide Polymorphisms), kon-
krétne SNP8, SNP12 a SNP13. Výskumom v ob-
lasti posunovej mutácie sa zaoberali  O g u r a 
a  kol. (2001), ktorí zistili, že mutácie génu 
NOD2 vedú len k slabej aktivácii NF-κB. Ná-
sledne bol tento typ mutácie (c3020insC) ozna-
čený za variant s najväčším súvisom s  CD 
(G i r a r d i n  a kol., 2003). Tento fakt bol po-
tvrdený až  M a e d o u  a kol. (2005), ktorí usku-
točnili štúdiu na mutovaných myšiach s homo-
lógiou ľudskej mutácie c3020insC a zistili, že 
dochádza k zosilneniu aktivity NF-κB a uvoľ-
neniu IL-1β. Na  to nadviazali  N e t e a  a  kol. 
(2005), ktorí navrhli a uskutočnili štúdie s tromi 
skupinami pacientov postihnutých Crohnovou 
chorobou, konkrétne s nosičmi heterozygótnych 

a homozygótnych alel mutácie c3020insC a no-
sičmi wild-type (divokej) alely. Výsledky tejto 
štúdie nepotvrdili predchádzajúce tvrdenie, pre-
tože periférne mononukleárne bunky homo-
zygotných pacientov s c3020insC NOD2 mu-
táciou preukázali pokles produkcie IL-1β po 
stimulácii či už s muramylovým dipeptidom, 
alebo peptidoglykánom. V podobnom experi-
mente (Van Heel a kol., 2005) bolo dokázané, 
že NOD2 c3020insC homozygotní nosiči boli 
necitliví k muramylovému dipeptidu, ktorý je 
agonistom k NOD1. ďalej potvrdili, že tento 
efekt sa neprejavuje kvôli dominantnému – ne-
gatívnemu vplyvu spomínanej NOD2 mutácie 
a následne demonštrovali, že títo pacienti vy-
kazujú vysoké hladiny peptidoglykán rozpozná-
vajúceho proteínu S (PGRP-S, Peptidoglycan 
Recognition Protein-S), ktorý je schopný in-
teragovať s muramylovými dipeptidmi a vy-
stupuje ako scavenger, čiže slúži na zmier-
nenie (tlmenie) odpovedí súvisiacich s NOD1 
u týchto pacientov. 

Blau syndróm
Toto vzácne, autozomálne dominantné ocho-

renie, je charakterizované granulomatóznou 
polyartritídou, lebečnou neuropatiou a exan-
témom (vyrážkou).  M i c e l i - R i c h a r d  a kol. 
(2001) identifikovali tri mutácie: R334Q, R334W 
a L469F, ktoré sú lokalizované v oblasti kó-
dujúcej centrálnu NACHT doménu NOD2. 
Neskôr skupina pod vedením  V a n  D u i s t a 
a  kol. (2005) objavila novú mutáciu: E382K, 
taktiež sa vyskytujúcu v tomto úseku. Všetky 
tieto mutácie ležia v blízkosti ATP-väzobného 
miesta, čo naznačuje, že by mohli priamo za-
sahovať do procesu hydrolýzy ATP, čo môže 
viesť k nadmernej signalizácii a k aktivácii 
komplexu NF-κB.
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ZÁvER

Proteíny patriace do rodiny NLR proteínov 
sú v čoraz väčšej miere využívané pri štúdiu 
základných molekulových mechanizmov aso-
ciovaných s rastúcim počtom ochorení, vrá-
tane artritídy, diabetu typu II, aterosklerózy, 
Alz hei merovej choroby a rôznych typov rako-
viny. Význam inflamazómov pri progresii ra-
koviny spočíva v ich proti nádorovom účinku. 
Podobne aj jedna z mutácií NOD2, L1007fsinsC, 
je zapojená do rozvinutia rakoviny prsníka, 
non-Hodgkinovho lymfómu a rakoviny pľúc. 
Všetky spomínané ochorenia a ich asociácia 
s  NLR proteínmi vyzdvihuje dôležitosť skú-
mania zapojenia NLR do regulačných a imu-
nologických procesov. Preto úplné pochopenie 
úlohy NLR proteínov a mechanizmov ich ak-
tivácie môže prispieť aj k vytvoreniu nových 
diagnostických a liečebných postupov. 
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Obr. 2. Jednorazová kazeta pre PcR

Plastová kazeta obsahuje mikrofluidnú sieť pre lýzu, izoláciu nukleových kyselín na pevnej fáze, PCR a detekciu fosforom 
značených PCR produktov na LF prúžku. Pohony sáčkov, ventily, kúrenie a (voliteľná) detekcia v reálnom čase sú uložené 
v odolnom analyzátore (nie je zobrazený). Kazeta nevymieňa žiadne tekutiny s analyzátorom, čo eliminuje možnosť krí-

žovej kontaminácie.

(zdroj: hart r. w., Mauk M. G., liu c., Qiu X, Thompson J. a., chen D., Malamud D., abrams w. r., Bau h. h.: 
Point-of-care oral-based diagnostics. Oral Dis., 2011 Nov; 17(8): 745–52. – upravené)

Obr. 1. Časová os progresie parodontálneho ochorenia
(Zdroj Giannobile w. v.: Salivary diagnostics for periodontal disease. JADA, 2012; 143 (suppl 10): 6S–11S – upravené)

bolerázska b., markovská n., mareková m.:
aKtuáLNy PohĽad Na LaboRatóRNu dIaGNoStIKu PaRodoNtItídy a JeJ PeRSPeKtíVy
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 Obr. 1. agarózová elektroforéza PcR produktu génu MDR1 po štiepení hpy188I 
(A – farbenie pomocou etídium bromidu, B –farbenie pomocou GelRedu, M – marker: DNA 100 bp ladder)

M M

 a  b

   M     M

 a  b

Obr. 2. agarózová elektroforéza PcR produktu génu gSTP1 po štiepení bsmaI
(A – farbenie pomocou etídium bromidu, B – farbenie pomocou GelRedu, M – marker: DNA 100 bp ladder)

 M        M

 a  b

Obr. 3. agarózová elektroforéza PcR produktu génu XRcc1 po štiepení MspI 
(A – farbenie pomocou etídium bromidu, B – farbenie pomocou GelRedu, M – marker: DNA 100 bp ladder)

čižmáriková m.: 
GeLRed VeRzuS etídIuM bRoMId PRI GÉLoVeJ eLeKtRoFoRetIcKeJ aNaLýze dNa
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Obr. 1. Zloženie prietokového cytometra 
(www.lifetechnologies.com/sk/en/home/support/tutorials.html)

Obr. 2. Dot-plot histogram suspenzie buniek periférnej krvi 
(DB Biotech, Košice)

Obr. 3. grafické znázornenie výsledkov analýzy prietokovej cytometrie 
(DB Biotech, Košice)
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Obr. 4. Príklad gatovania populácie lymfocytov v periférnej krvi 
(DB Biotech, Košice)

Obr. 5 Dot-plot histogram pre cD19-aPc a cD3-PE 
(DB Biotech, Košice)

maďarová m., szilasiová j., gdovinová z., dobránsky t.: 
PRIetoKoVá cytoMetRIa

Obr. vľavo prítomná amplifikácia génu, vpravo 
bez amplifikácie (červené signály zodpovedajú hER2 génu 

a zelené, kontrolné, zodpovedajú centromére)

blahová a., hojsíková I. :
MoLeKuLoVo-cytoGeNetIcKá aNaLýza heR2 GÉNu PRI KaRcINóMe PRSNíKa
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Obr. 1. Klasifikácia a doménová štruktúra ľudských proteínov NLR 
(upravené podľa D a g e n a i s  a kol., 2012)

Obr. 2 Proces aktivácie komplexu Nf-χb
1. Rozpoznanie MDP LRR doménou NOD2; 2. naviazanie RIP2 cez CARD doménu NOD2; 3. aktivácia ligázy cIAP1/2 a ubiquitinácia 
serín/treonínovej kinázovej domény; 4. aktivácia komplexu TAK1/TAB2/3 a fosforylácia podjednotky IKKβ; 5. indukovaná IKKβ fos-
foryluje IκB; 6. ubiquitinácia IκB, jeho odpojenie od NF-κB a proteazómová degradácia; 7. Aktívny NF-κB preniká do jadra a účinku-

je ako transkripčný faktor

Obr. 3. Štruktúra inflamazómu NLRP1a jeho aktivácia
(upravené podľa  J o n e s a  a kol., 2011)
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Obr. 4. Štruktúra inflamazómu NLRP3 a jeho aktivácia 
(upravené podľa  J o n e s a  a kol., 2011)

Obr. 5. Štruktúra inflamazómu NLRc4 a jeho aktivácia 
(upravené podľa  J o n e s a  a kol., 2011)

guľášová z., bilecova-rabajdová m., Urban p., mareková m.:
FuNKcIe a VyužItIe RecePtoRoVých PRoteíNoV ReGuLuJúcIch PRoceSy aPoPtózy a záPaLu
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