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Prof. Rudolf Pullmann sa narodil 24. septembra 1937 
v Martine. V roku 1960 ukončil Lekársku fakultu UK v Bra-
tislave s vyznamenaním a o desať rokov neskôr aj Príro-
dovedeckú fakultu tej istej univerzity, kde jeho diplomová 
práca bola zameraná na biosyntézu kortikoidných hormó-
nov. 

Po ukončení štúdia na LF UK nastúpil ako sekundárny 
lekár do OÚNZ v Žiline. Svoju aktívnu pedagogickú činnosť 
začal v roku 1964 ako odborný asistent I. internej kliniky 
LF UK v Martine. Atestáciu I. stupňa a II. stupňa v internej 
medicíne získal v rokoch 1965 a 1972. Absolvoval študijné 
pobyty v Prahe u akademika Charváta, prof. Schreibera 
a prof. Stárku a v rokoch 1973 až 1974 na Ústave experi-
mentálnej endokrinológie v Kodani. 

Ako 37-ročný pôsobil ako primár oddelenia klinickej 
biochémie v Martine. Toto pracovisko patrilo medzi po-
predné v celej ČSSR, a to vďaka novej organizácii práce, 
zavádzaniu mikrometodík, ako aj novému systému kontro-
ly analýz pri podstatnom zvýšení spoľahlivosti výsledkov. 
Založil laboratórium naliehavých vyšetrení, ako aj nové 
úseky zahrňujúce rozličné oblasti klinicko-biochemickej 
diagnostiky. Spolupráca s fakultnými, ako aj s popredný-
mi československými a zahraničnými pracoviskami vied-
la k účinnému rozvoju vedecko-výskumnej práce. Táto 
činnosť mala odraz i v tom, že v roku 1985 na pracovisku 
OKB začalo fungovať laboratórium biochemickej genetiky 
Ústavu molekulárnej biológie SAV. Tým sa podstatným 
spôsobom rozšírili možnosti rozvoja oddelenia zavádza-
ním moderných metód molekulárnej biológie.

Vedecký titul PhD. obhájil v roku 1977 prácou „Účasť 
ACTH na regulácii biosyntézy a metabolizmu aldosteró-

nu“. Zároveň v tom istom roku rigoróznou prácou obhájil 
aj titul RNDr. O ďalších päť rokov habilitoval v odbore in-
terná medicína s témou práce „Účasť nadobličiek v pa-
togenéze asthma bronchiale – aktivácia systému renín-
-angiotenzín-aldosterón v akútnych záchvatoch asthma 
bronchiale“ a v roku 1988 rozšíril svoju špecializáciu 
o atestáciu II. stupňa v klinickej biochémii. Titul profesor 
v odbore interná medicína získal v roku 1997. V období 
2002 až 2012 pôsobil ako prednosta ÚKB JLF UK a MFN 
v Martine, neskôr, v rokoch 2014 až 2017 riadil Katedru 
laboratórnych vyšetrovacích metód KU V Ružomberku. 
Popri svojej práci sa venoval aj etickým aspektom práce 
lekára, etickým aspektom skríningu, molekulárno-gene-
tickej diagnostiky, sponzoringu a etike výskumu.

Prof. Pullmann je autorom vyše 450 publikácií 
a 10 mo nografií s celkovým počtom citácií takmer 200. Bol 
garantom doktorandského štúdia pre odbory vnútorné le-
kárstvo (LF UK, Bratislava), molekulárna biológia (PF UK, 
Bratislava), všeobecná biológia (JLF UK, Martin), toxikoló-
gia a pacovné lekárstvo (JLF UK, Martin), ako aj garantom 
habilitačného a inauguračného konania pre odbor vnútor-
né lekárstvo. 

Dodnes je členom viacerých národných aj nadná-
rodných inštitúcií, ako Slovenskej lekárskej spoločnosti 
a SSKB – v ktorých pôsobil aj ako podpredseda a predse-
da, Centrálnej etickej komisie MZ aj SLK, medzinárodné-
ho projektu The goals of medicine – The Hastings Centre, 
USA; American Association of Clinical Chemistry; German 
Lipid Liga; Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie 
und Laboratorsmedizin; National Committee for Clinical 
Chemistry and Laboratory Science; Ethics Committee – 

LAUREÁT CENY PROFESORA IVANA PECHÁŇA
prof. RNDr. MUDr. Rudolf Pullmann, PhD.
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International Federation of Clinical Chemistry; European 
Council – Network for Education in Ethics. Dlhodobo pô-
sobil ako hlavný odborník MZ SR pre klinickú biochémiu, 
v rokoch 1992–1993 zastupoval Spoločnosť klinickej bio-
chémie vo výbore IFCC a ďaľšie roky pôsobil ako člen vý-
konného výboru IFCC. 

Je držiteľom viacerých prestížnych ocenení nie len 
u nás, ale aj na medzinárodnej pôde: cena Spolku lekárov 
Martin; cena odbornej spoločnosti za najlepšiu publiká-
ciu; strieborná medaila J. E. Purkyně, cena Predsedníctva 
Slovenskej lekárskej spoločnosti – Guothová cena; čestné 
členstvo Slovenskej lekárskej spoločnosti; čestné členstvo 
v Poľskej spoločnosti pre klinickú biochémiu a laboratórnu 
medicínu; cena za rozvoj Martinskej fakultnej nemocnice; 
cena Literárneho fondu za najlepšiu odbornú publiká-
ciu roka; Grand Prix Incheba – zlatá plaketa; Slovak Gold 
za najlepšiu publikáciu; Veľká cena Slovak Gold za najlep-
šiu publikáciu desaťročia; Cena primátora mesta Martin.

Dňa 7. januára 2007 profesor Pullmann prevzal z rúk 
prezidenta SR Ivana Gašparoviča prestížne štátne vyzna-
menanie Rad Ľudovíta Štúra. Ocenenie mu bolo udelené 
za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy v oblasti klinickej 
biochémie.

Najvyššie ocenenie nášho drahého Rudolfa mu však ne-
bolo udelené pre jeho vedeckú činnosť. Dňa 29. 12. 2008 
vo Farskom kostole sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach žilinský 
biskup Mons. Tomáš Galis mu odovzdal najvyššie vyzna-
menanie Svätej stolice – Rád sv. Gregora Veľkého 2. triedy. 
Ocenenie, ktoré mu udelil Svätý Otec Benedikt XVI. je pre-
javom najvyššieho hodnotenia jeho osobného svedectva 
v súkromnom i verejnom živote v súlade so zásadami ka-
tolíckej viery. Prof. Rudolf Pullmann prijal toto vyzname-
nanie ako ocenenie nielen pre seba, svoju rodinu, ale aj 
pre celú farnosť Vrútky, Žilinskú diecézu a inštitúcie, ktoré 
reprezentuje. Vrútocký farár Mons. Jozef Petráš zhodnotil 
svojho farníka ako pokorného, skromného človeka s veľ-
kým srdcom.

Na základe údajov z archívu Jesseniovej lekáskej fakulty UK 
a z internetových zdrojov spracovali Ing. Beáta Hubková, 
PhD. a MUDr. Peter Dombrovský. 
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KAREL PACÁK sa narodil v roku 1958 v Českých Budějo-
viciach. V roku 1984 ukončil Prvú lekársku fakultu Karlovej 
univerzity (1. LF UK) s hodnotením „summa cum laude”. 
Od roku 1990 pracoval v Národnom ústave nervových 
ochorení a mozgových príhod (NINDS) v USA. V roku 1995 
nastúpil na rezidentský pobyt vo Washington Hospital 
Center pod vedením Dr. L. Wartofského a neskôr na štu-
dijný pobyt v oblasti endokrinológie, diabetes mellitus 
a metabolizmu v Národnom ústave zdravia (NIH). V roku 
1998 založil nový program so zameraním na výskum ne-
uroendokrinných nádorov, predovšetkým na feochromo-
cytóm a paraganglióm v NICHD/DIR. Jeho skupina uviedla 
do praxe novú biochemickú metódu a zobrazovaciu me-
tódu pre diagnostiku neuroendokrinných nádorov. V tom 
istom období obhájil akademické hodnosti PhD. (1993) 
a DrSc. (1998) z neuroendokrinológie na Karlovej univerzi-
te. Je profesorom vnútorného lekárstva na 1. LF UK v Pra-
he ako aj na Georgetown University vo Washington, D.C.

Profesor Pacák je medzinárodne uznávaným odbor-
níkom v oblasti diagnostiky a liečby neuroendokrinných 
nádorov. V tejto oblasti publikoval viac ako 430 prác v re-
nomovaných medzinárodných vedeckých časopisoch, je 
autorom 5 kníh a viac ako 100 kapitol v monografiách. 
Je zakladateľom Medzinárodných sympózií o feochromo-
cytóme. V roku 2010 pomáhal zakladať Asian Alliance for 
the Study of Neuroendocrine Tumors. 

Jeho vedecká činnosť bola ocenená mnohými význam-
nými oceneniami, ako napríklad Peter Heimann Memo-
rial Award, Yale University, International Association 
of Endocrine Surgeons; NIH Director’s Mentor Award; 
Award for Cure from Pheo & Para Alliance; NICHD Direc-

tor’s Award of Merit; Pincus Taft Memorial Lecture the 
Highest Award from Endocrine Society of Australia. 

U nás bol ocenený Jesseniovou zlatou medailou Slo-
venskej akadémie vied. V roku 2018 bol hlavným pozva-
ným prednášajúcim na XIII. kongrese SSKB v Piešťanoch 
a z tejto príležitosti mu bolo udelené čestné členstvo 
SSKB. V nadväznosti na tento kongres zavítal aj do Košíc 
a na Lekárskej fakulte mal pozvanú prednášku v rámci za-
sadnutia Spolku lekárov v Košiciach. Karel Pacák už dlhé 
roky spolupracuje s odborníkmi zo Slovenska, s profe-
sorkou Ivicou Lazúrovou, docentom Pavlom Blažíčkom 
a doktorkou Ivanou Jochmanovou. Jeho návšteva u nás 
otvára nové možnosti v spolupráci s týmto významným 
vedcom a mimoriadne sympatickým človekom. 

O svojej vedeckej činnosti hovorí takto:
„We conduct patient-oriented research into the eti-

ology, pathophysiology, genetics, diagnosis, localization, 
and treatment of pheochromocytoma (PHEO) and para-
ganglioma (PGL). Projects include both translational re-
search—applying basic science knowledge to clinical di-
agnosis, pathophysiology, and treatment—and “reverse 
translation research” by which clinical findings lead to 
new concepts for pursuit by basic researchers in the lab-
oratory. Our goals are to (i) establish new and improved 
methods and strategies for novel diagnostic and localiza-
tion approaches to PHEO and PGL; (ii) explain the molec-
ular and cellular basis for varying clinical presentations of 
PHEO and PGL and establish the pathways of tumorigene-
sis; (iii) search for new molecular and genetic markers for 
diagnosis and treatment of malignant PHEO and PGL; (iv) 

ČESTNÉ ČLENSTVO SSKB
KAREL PACÁK, M. D., Ph. D., D. Sc., F. A. C. E.

Vedúci pracovník a prednosta Oddelenia lekárskej neuroendokrinológie v Eunice 
Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (NICHD/DIR), 

ktoré je súčasťou amerického Národného inštitútu zdravia v Bethesde, USA 
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introduce new therapeutic options for malignant/meta-
static PHEO and PGL; and (v) facilitate new and improved 
collaborations and interdisciplinary studies. To achieve 
these goals, we base our strategy on multidisciplinary col-
laborations with investigators from several NIH Institutes 
and outside medical centers. We link a patient-oriented 
component with two bench-level components. The pa-

tient-oriented component (medical neuroendocrinology) 
is the driving force for our hypotheses and discoveries. 
The two bench-level components (tumor pathogenesis 
and chemistry; biomarkers) emphasize, first, technologies 
of basic research tailored for pathway and target discov-
ery and, second, the further development of discoveries 
into clinical applications.“
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PRAVIDLÁ EFLM PRE VENÓZNE ODBERY KRVI

Bolerázska, B.
Medirex a. s., Košice

UPJŠ LF, Košice
e-mail: beata.bolerazska@medirex.sk

SÚHRN

Odber krvi je stále najbežnejším invazívnym zdra-
votníckym výkonom. Každý krok v jeho procese môže 
ovplyvniť kvalitu odobranej vzorky. Vďake snahe Európ-
skej federácie pre klinickú chémiu a laboratórnu medi-
cínu (EFLM) o štandardizáciu preanalytických postupov 
bola v júli 2018 prijatá v poradí prvá oficiálne platná 
verzia odporúčania pre odber venóznej krvi s použitím 
uzavretého odberového systému. Každý krok bol klasifi-
kovaný pomocou systému, ktorý hodnotí kvalitu dôkazu 
a silu odporúčania. V tejto skrátenej verzii prinášame 
najdôležitejšie informácie pre klinickú prax.

Kľúčové slová: preanalytická fáza, odber krvi, odpo-
rúčané postupy

ABSTRACT

Blood collection is still the most common invasive 
medical performance. Each step in its process can affect 
the quality of the sample being taken. Thanks to the ef-
fort of the European Federation for Clinical Chemistry 
and Laboratory Medicine (EFLM) to standardize pre-ana-
lytical procedures, the first officially valid version of the 
recommendation for venous blood collection was adopt-

ed in July 2018 using a closed collection system. Each 
step was classified using a system that evaluates the 
quality of proof and recommendation strength. In this 
brief version, we bring the most important information 
for clinical practice.

Key words: preanalytical phase, blood sampling, re-
commended procedures

ÚVOD

Snaha o štandardizáciu postupov aj mimo laboratória 
viedla v roku 2013 Európsku federáciu pre klinickú chémiu 
a laboratórnu medicínu (EFLM) k založeniu pracovnej sku-
piny pre preanalytickú fázu (EFLM WG-PRE). Jedným z jej 
výstupov bol aj draft postupu pri odbere venóznej krvi, 
ktorý v októbri 2017 dostali všetci jej členovia na verejnú 
konzultáciu. Výsledná, v poradí prvá oficiálne prijatá ver-
zia odporúčania pre odber venóznej krvi je od 13. 7. 2018 
voľne prístupná v elektronickej forme a bude súčasťou 
najbližšieho vydania časopisu Clinical chemistry and la-
boratory medicine (CCLM) (IF 3.556). Toto odporúčanie sa 
vzťahuje len na použitie uzavretého systému odberu krvi 
a neposkytuje usmernenie pre odber krvi s použitím otvo-
renej ihly, kanýl a katétrov. Každý krok bol klasifikovaný 
pomocou systému, ktorý hodnotí kvalitu dôkazu a silu od-
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porúčania. V tejto zostručnenej správe z neho prinášame 
najdôležitejšie informácie o postupe pri odbere venóznej 
krvi pre klinickú prax.

Postup pri odbere venóznej krvi
Odber krvi je stále najbežnejším invazívnym zdravot-

níckym výkonom. Každý krok v procese odberu môže 
ovplyvniť kvalitu odobranej vzorky. V celom jeho priebehu 
je samozrejmosťou empatická komunikácia, ktorej súčas-
ťou je predstavenie sa zdravotníckeho pracovníka, ktorý 
odber vykonáva, vysvetlenie výkonu a taktiež zistenie mie-
ry pacientovho strachu.

Prvým krokom je umytie rúk pred pacientom, po kto-
rom nasleduje nasadenie rukavíc (ochrana pacienta, 
odoberajúceho aj kontaminácie vzorky). Preferovaný je 
odber bez použitia škrtidla, ktorého aplikácia by mala 
byť vyhradená len na nevyhnutné situácie, pričom dĺžka 
aplikácie by mala byť menej ako 1 minúta. V takých prí-
padoch škrtidlo nasadzujeme v rukaviciach, pretože nasa-
dzovanie rukavíc až po aplikácii škrtidla významne zvyšuje 
riziko predĺženia tohto intervalu. Bolo dokázané, že pou-
žitie škrtidla na viac ako 1 minútu spôsobuje venostázu 
s extravazáciou vody a iónov zo žily do subendoteliálneho 
priestoru, čo má za následok stúpanie koncentrácie vyso-
komolekulových látok (lipoproteínov, proteínov), krvných 
buniek a koagulačných faktorov vo venóznej krvi.

Miesto aplikácie škrtidla by malo byť vzdialené pri-
bližne 7,5 cm (šírka dlane) nad predpokladaným miestom 
vpichu a jeho úlohou je obmedziť tok venóznej, ale nie ar-
teriálnej krvi. Podobne ako odberová súprava (ihla, držiak, 
skúmavka) aj škrtidlo má byť na jedno použitie. Dôvodom 
je skutočnosť, že škrtidlo predstavuje rezervoár multire-
zistentných kmeňov, dokonca aj kmeňov Staphyloccocus 
aureus rezistentných na meticilín (MRSA), ktoré predsta-
vujú veľké riziko pre pacientov aj zdravotnícky personál. 
Pacienti, u ktorých predpokladáme sťažený odber (malé 
deti, obézni, prítomné edémy, výrazné ochlpenie alebo te-
tovanie, popáleniny, čierna rasa, ordinovaný viacnásobný 
odber) môžu profitovať z optických zariadení, ktoré po-
mocou infračerveného svetla umožňujú vizualizáciu peri-
férneho venózneho systému (Obr. 1 – pozri str. ). 

Preferovaným miestom vpichu je kubitálna jamka, iba 
ak v tejto oblasti zlyhá odber, môžu byť použité žily z chrb-
ta ruky. Vybrané miesto vpichu dezinfikujeme 1× vertikál-
nym zotretím, tampónom s dezinfekčným roztokom, kto-
rý ponecháme uschnúť asi 60 sekúnd. Ak sa jedná o odber 
hemokultúry, vykonáme dezinfekciu 2-krát po sebe 2 sa-

mostatnými tampónmi. Po dezinfekcii sa budúceho mies-
ta vpichu už nedotýkame. Punkciu žily vykonávame ihlou 
so skoseným hrotom pod približne 5 – 30° uhlom, vpich 
do kože je rázny, ihla smeruje pozdĺžne s predpokladaným 
priebehom ihly a vsúva sa na minimálne na ¼ jej dĺžky. 
V prípade neúspešného pokusu sa repozíciou snažíme 
nájsť žilu. Práve v takýchto prípadoch je veľmi užitočný 
vizualizátor, zvlášť u detského pacienta. Škrtidlo uvoľňu-
jeme hneď ako sa krv zjaví v prvej skúmavke. Ak sa prvý 
pokus nepodarí, taktiež škrtidlo uvoľňujeme a použijeme 
alternatívne miesto. 

Po odbere krvi do 1. skúmavky ju okamžite úplne otá-
čame spravidla nedominantnou rukou, dominantná drží 
ihlu v správnej polohe. Vykonáva sa otočenie o 180° a vrá-
tenie do pôvodnej polohy (Obr. 2 – pozri str. ). V tomto 
kroku je výhodou použite miešacieho zariadenia, ktoré 
tento pohyb po vložení skúmavky vykonáva namiesto 
odoberajúceho. Ďalšie odbery prebiehajú podľa nižšie 
uvedeného doporučeného poradia vrátane jedného úpl-
ného otočenia každej skúmavky. 

Odporúčané poradie skúmaviek podľa EFLM:
1. skúmavka na odber hemokultúry, na odber sedimen-

tácie erytrocytov (skúmavka bez aditív),
2. skúmavka na koagulačné vyšetrenia (s citrátom sod-

ným),
3. skúmavka na biochemické a sérologické vyšetrenie 

(bez alebo s aktivátorom zrážania) (sérum),
4. skúmavka na biochemické vyšetrenie s heparínom 

(plazma), doporučená pre okamžité stanovenia (STA-
TIM vyšetrenia),

5. skúmavka na vyšetrenie krvného obrazu a bioche-
mické vyšetrenie s K2EDTA alebo K3EDTA,

6. skúmavka na vyšetrenie glukózy a laktátu s fluori-
dom sodným a oxalátom draselným alebo Na2EDTA, 

7. skúmavka bez aditív špeciálne určená na stopové 
prvky.

Existujúce usmernenia odporúčajú zachovať nasledov-
né poradie pri odbere: hemokultúra (sterilné skúmavky), 
potom skúmavky bez aditív/s gélom, po nich skúmavky 
obsahujúce aditíva. Preukázalo sa, že pri nedodržaní po-
radia skúmaviek, môže nastať kontaminácia vzorky adití-
vami (najmä antikoagulanciami), ktorá vedie k skresleniu 
výsledkov stanovenia najmä iónov, čím sa ohrozuje bez-
pečnosť pacienta. EFLM WG-PRE zdôrazňuje potrebu do-
držať správne poradie skúmaviek pri odbere venóznej krvi 
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pričom koagulačnú skúmavku predradzuje pred skúmavky 
biochemické (s gélom alebo aktivátorom zrážania). V am-
bulantných podmienkach patrí odber na hemokultúru 
k extrémne výnimočným, preto podľa nových doporúča-
ní (EFLM WG-PRE) možno po jeho vynechaní pokračovať 
ďalej podľa poradia. Bolo preukázané, že pre rutinné ko-
agulačné testovanie nie je nevyhnutné použitie skúmav-
ky odobratej ako druhej v poradí, pretože sa nepotvrdil 
signifikantný rozdiel medzi výsledkami APTT a INR medzi 
prvou a druhou skúmavkou (S m o c k  et al., 2010). Takýto 
postup je aj v zhode s odporučením laboratórnej sekcie 
Českej hematologickej spoločnosti pre odber na vyšetre-
nie APTT, PT a INR, avšak v prípade vyšetrovania ostatných 
koagulačných parametrov vrátane koagulačných faktorov 
a ich inhibítorov je naďalej nutné zachovať tento odber 
ako druhý v poradí a predradiť koagulačnej skúmavke 
ktorúkoľvek zo skúmaviek bez aditív (H r a ch o v i n o v á 
et al., 2017).

Po odstránení poslednej skúmavky položíme na miesto 
vpichu gázový tampón bez tlaku, ihlu jemne vytiahneme 
a potom tampón pritlačíme. Ihlu oddelíme od držiaka 
a vhodíme do kontajnera odolného voči prepichnutiu, 
ktorý je na dosah ruky. Prenášanie ihly ku kontajneru je 
neprípustné! Pacienta poučíme, aby na podporu urých-
lenia zastavenia krvácania na miesto vpichu mierne tlačil 
cez tampón, ale neohýbal ruku v lakti. Zastavenie krváca-
nia urýchľuje aj zdvihnutie ruky. Krvácanie by malo ustať 
do 2 minút, v prípade pacientov užívajúcich antikoagulač-
nú liečbu do 10 minút. Po kontrole zastavenia krvácania 
možno miesto vpichu ošetriť bandážou (suchý tampón, 
leukoplast). Následne každú odobratú skúmavku otočíme 
o 180° najmenej 4-krát po sebe. Ak bola odoberaná len 
1 skúmavka, otáčame ju ihneď po odbere 5-krát. Ochran-
né rukavice skladáme z rúk otočením naopak za vsunutia 
jednej rukavice do druhej. Výmena rukavíc je nevyhnutná 
po každom pacientovi. Nasleduje opätovné umytie rúk. 

Pacient po odbere zotrváva v pokoji cca 5 minút, sledu-
jeme vznik možnej synkopy. Empatický prístup, záverečné 
vyjadrenie vďaky za spoluprácu a ubezpečenie o vykonaní 
vyšetrení čo v najkratšom čase by mali byť prirodzenou 
súčasťou celej procedúry.

ZÁVER

Cieľom laboratórneho vyšetrenia je získať spoľahlivý 
výsledok. Zachovaním odporúčaného postupu odberu 
krvi dokážeme eliminovať podstatnú časť negatívných 
faktorov, ktoré môžu ovplyvniť jej analýzu v laboratóriu. 
Keďže obvykle celý proces odberu krvi prebieha mimo 
kontroly laboratórií, odhalenie interferencie v analytickej 
fáze je veľmi obtiažne, často až nemožné. Implementá-
cia týchto odporúčaní by mala byť prirodzenou súčasťou 
práce zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich odbery 
krvi. Úlohou laboratórií je podieľať sa na edukácii klinic-
kých pracovníkov v otázkach odberu biologického materi-
álu, teda aj odberu venóznej krvi. 
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SÚHRN

Lipémia je zakalenie vzorky spôsobené nahromade-
ním lipoproteínových častíc. Po hemolýze je druhým naj-
častejším zdrojom interferencie s celkovou frekvenciou 
pohybujúcou sa v rozmedzí od 0,5 do 2,5 % v závislosti 
od typu nemocnice a podielu lôžkových a ambulantných 
vzoriek. Výberom vhodnej metódy (ultracentrifugácia, 
extrakcia) je možné lipémiu na rozdiel od ostatných frek-
ventovaných pôvodcov interferencie (hemolýza, ikterita) 
odstrániť, a tak umožniť stanovenie niektorých analytov 
po vyčírení vzorky. Nezhody v postupoch overovania 
vplyvu lipémie medzi výrobcami analytických reagencií 
a tiež absencia materiálov adekvátne simulujúcich lipé-
miu sú dôvodmi pre snahu štandardizovať nakladanie 
s lipemickými vzorkami v laboratóriu, ktoré by následne 
zvýšilo bezpečnosť pacienta v diagnosticko – terapeutic-
kom procese.

Kľúčové slová: lipémia; lipoproteíny; lipoclear; bio-
chemické parametre

ABSTRACT 

Lipemia is clouding of the sample caused by accu-
mulation of lipoprotein particles. After hemolysis, it is 

the second most common source of interference in the 
overall frequency range of 0,5 to 2,5 % depending on the 
type of hospital and proportion of inpatient and outpa-
tient samples. By selecting a suitable method, it is pos-
sible to remove lipemia, as opposed to other frequent 
interfering agents, and thus allowing some parameters 
to be determined after the sample has been cleared. Dis-
agreements in the procedures for verifying the effect of 
lipemia between manufacturers of analytical reagents, 
as well as the absence of materials adequately simulat-
ing lipemia, are reasons for attempting to standardize 
the handling of lipemic samples in the laboratory, lead-
ing to increase of patient safety in the diagnostic and 
therapeutic process.

Key words: lipemia, lipoproteins, lipoclear, biochem-
ical parameters

ÚVOD

Analytická interferencia je zvyčajne spôsobená prí-
tomnosťou endogénnych alebo exogénnych látok a môže 
predstavovať významný zdroj laboratórnych chýb s po-
tenciálom spôsobiť vážne poškodenie pacienta. Pod-
ľa  K r o l l a  a  E l i n a  (1994) je interferencia definovaná 
ako „efekt látky prítomnej vo vzorke, ktorá mení správnu 

VPLYV METÓDY LIPOCLEAR NA RUTINNÉ BIOCHEMICKÉ PARAMETRE 
V SILNE LIPEMICKÝCH VZORKÁCH
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hodnotu výsledku, zvyčajne vyjadrenú ako koncentrácia 
alebo aktivita“. Medzi najčastejšie endogénne interferu-
júce zložky patria hemoglobín, lipidy, bilirubín a parapro-
teíny (K r o l l,  E l i n, 1994). Výskyt aj relatívna frekven-
cia interferencií závisí od populácie pacientov (pacienti 
na parenterálnej výžive, novorodenci, akútne prípady), 
miestnych postupov, získavania, spracovania, skladovania 

alebo transportu ambulantných vzoriek. Dekády sa v praxi 
kontroluje kvalita vzoriek na posúdenie hemolýzy, lipémie 
a ikteru vizuálne, čo však nedosahuje potrebnú presnosť. 
Automatické stanovovanie interferenčných indexov (he-
molytický index, ikterický index, lipemický index) preko-
náva limitácie vizuálneho odhadovania, vnáša do labora-
tórneho procesu harmonizáciu, uniformitu, vylepšenie 

Obr. 1. Veľkosť lipoproteínových častíc a lipémia – lipoproteíny označené tmavo sivou farbou 
sa podieľajú na turbidite vzorky (VLDL – lipoproteíny s veľmi nízkou hustotou 

(L – veľké; M – stredné; S – malé), LDL – lipoproteíny s nízkou hustotou; HDL – lipoproteíny 
s vysokou hustotou (N i k o l a c, 2014)

Obr. 2. Prekrytie spektier hemoglobínu (čierna), bilirubínu (svetlo sivá) 
a lipoproteínov (stredne sivá) (F a r r e l l, C a r t e r, 2016)
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kvality, efektivity a čo je najdôležitejšie, správnosť výsled-
kov (Clinical and Laboratory Standards Institute, 2012). 

Lipémia je zakalenie vzorky spôsobené nahromade-
ním lipoproteínových častíc. Lipémia mení rozptyl svetla 
a jeho transfer cez reakčnú zmes. Stupeň rozptylu svetla 
závisí od počtu, veľkosti a indexu lomu suspendovaných li-
poproteínových častíc. Lipoproteíny sa delia podľa veľkosti 
a hustoty do niekoľkých tried a nie všetky triedy prispieva-
jú k zákalu rovnako. Lipémia nie je výsledkom akumulácie 
menších častíc akými sú lipoproteíny s vysokou hustotou 
(HDL), lipoproteíny s nízkou hustotou (LDL) a malé lipopro-
teíny s veľmi nízkou hustotou (sVLDL). Na turbidite vzorky 
sa dominantne podieľajú najväčšie častice – chylomikróny 
s veľkosťou 70 až 1000 nm (obr. 1) (N i k o l a c, 2014).

Pri vzorkách plnej krvi je situácia ešte komplikova-
nejšia, pretože vizuálna detekcia lipémie je pozorovateľ-
ná až pri vysokej koncentrácii triacylglycerolov (viac ako 
11,3 mmol/L) (Kazmierczak, 2013) a často ostáva nezis-
tená (S a l v a g n o  et al., 2012). Preto niektoré labora-
tóriá používajú stanovenie koncentrácie triacylglycerolov 
na orientačné hodnotenie stupňa lipémie. Nedostatkom 
je, že podiel triacylglycerolov sa medzi triedami lipopro-
teínov líši, pohybuje sa v rozmedzí približne 50 % v čas-
ticiach VLDL až do 85 – 90 % v chylomikrónoch, a teda 
stupeň zákalu nekoreluje lineárne s koncentráciou triacy-
lglycerolov (N i k o l a c, 2014).

Celková frekvencia lipemických vzoriek sa pohybuje 
v rozmedzí od 0,5 do 2,5 % v závislosti od typu nemoc-
nice a podielu lôžkových a ambulantných vzoriek, pričom 
lipémia ambulantných vzoriek je príčinou nevhodných 
vzoriek 4-krát častejšie ako u nemocničných pacientov 
(N i k o l a c, 2014). Aj keď určitý podiel lipemických vzo-
riek v laboratóriu pochádza z rôznych chorobných stavov 
(napríklad mnohopočetný myelóm, diabetes mellitus, 
akútna pankreatitída, zlyhanie obličiek alebo hypotyreó-
za), k frekventnosti lipémie významne prispievajú niekto-
ré preanalytické faktory. Najbežnejšími sú nedostatočný 
čas odberu krvi po jedle alebo parenterálne podávanie 
lipidových emulzií.

Lipémia môže ovplyvniť výsledky rôznych laboratór-
nych metód viacerými mechanizmami. Prvým z nich je 
interferencia pri použití spektrofotometrických metód 
absorbciou svetla časticami lipoproteínov. Množstvo ab-
sorbovaného svetla je nepriamo úmerné vlnovej dĺžke 
a znižuje sa od 300 do 700 nm bez špecifických vrcholov 
(K r o l l,  Mc C u d d e n, 2012) (obr. 2). Preto metódy 
využívajúce nižšie vlnové dĺžky sú ovplyvnené lipémiou 

viac. Príkladom sú spektrofotometrické metódy využíva-
júce indikátor NAD(P)H s absorbčným maximom pri 340 
nm (stanovenie aktivity ALT a AST, alebo koncentrácie 
glukózy). Druhým mechanizmom vplývajúcim na ostatné 
parametre pri lipémii je nehomogenita vzorky. Pri získa-
vaní séra alebo plazmy sa po centrifugácii lipidové častice 
koncentrujú vo vrchnej časti vzorky, pričom sa v tejto li-
pidovej frakcii distribuujú aj niektoré hydrofóbne analyty 
(kyselina valproová, steroidné hormóny). Elektrolyty a os-
tatné hydrofilné molekuly sa nachádzajú v nelipidovej niž-
šej frakcii. Koncentrácia spomínaných hydrofilných alebo 
lipofilných analytov je potom závislá od frakcie, z ktorej 
sa vzorka aspiruje do analyzátora. Ďalším mechanizmom 
je efekt objemového posunu, ktorý vplýva dominantne 
na koncentráciu elektrolytov rozpustených vo vodnej fáze. 
V lipemických vzorkách sa podiel lipidovej fázy zvyšuje 
z bežných 8 % až do 25 %, čím výrazne klesne objem vod-
nej fázy zložky. Pri metódach, kde sa pred analýzou vzor-
ka riedi a koncentrácia sa prepočítava na celkový objem 
plazmy (plameňová fotometria, nepriama potenciomet-
ria) dochádza k falošne zníženej koncentrácii elektrolytov 
z dôvodu vysokého zriedenia.

Najlepším spôsobom zisťovania stupňa lipémie je sta-
novenie lipemického indexu. V súčasnosti väčšina ana-
lytických platforiem na kvantifikáciu lipémie využíva au-
tomatickú detekciu založenú na meraní absorpcie svetla 
v zriedenej vzorke. Absorbancia je úmerná množstvu 
lipidov vo vzorke, no v rozmedzí vlnových dĺžok, pri kto-
rých absorbujú lipidy sa nachádzajú aj absorpčné spektrá 
hemoglobínu a bilirubínu (obr. 2). Medzi výrobcami exis-
tuje heterogenita v používaných vlnových dĺžkach, avšak 
takmer všetci využívajú ich kombinácie alebo dve alebo 
viac vlnových dĺžok. Napríklad v rade AU (bývalý Olympus) 
Beckman Coulter používa 660/800 nm, v rade Cobas Ro-
che používa 660/700 nm a na architektonických platfor-
mách Abbott používa niekoľko vlnových dĺžok (510/524; 
572/604; 628/660; 524/804). Výhodou automatickej de-
tekcie sú nízke náklady, vysoká rýchlosť a zvýšená repro-
dukovateľnosť. Nevýhodou sú falošne pozitívne výsledky 
v prítomnosti zákalu vzorky spôsobeného inými moleku-
lami. Niekoľko článkov popisuje falošne zvýšený lipemický 
index vo vzorkách s nízkymi hodnotami lipidov v prítom-
nosti paraproteínov vo vzorke alebo po aplikácii niekto-
rých kontrastných látok (F l i s e r  et al., 2012;  M u n n i x  
et al., 2009;  D a r b y,  B r o o m h e a d,  2008).

Na rozdiel od iných interferencií je lipémiu možné od-
strániť a na ďalšiu analýzu použiť vyčírenú vzorku. V zá-
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sade sa jedná o tri základné prístupy: nariedenie vzorky 
v určitom pomere, separácia lipidov zo vzorky ultracentri-
fugáciou a následné použitie infranatantu k ďalšej analý-
ze, a tretím prístupom je použitie činidiel na odstránenie 
lipidov zo vzorky (T ű r k m e n  et al., 2007). Výhodou ul-
tracentrifugácie je, že umožňuje následné meranie veľké-
ho množstva analytov, ale vzhľadom na vysoké náklady 
ultracentrifúga nie je bežným vybavením laboratórií. Tak-
tiež neumožňuje stanovenie hormónov, niektorých liekov 
a iných lipofilných látok, ktoré sa distribuujú v lipidovej 
frakcii. Použitie činidiel je omnoho dostupnejšie a väčši-
nou sa jedná o extrakciu lipidov najčastejšie, tetrachlór-
metánom, polyetylénglykolom alebo cyklodextrínom, 
aktuálne vo veľmi jednoducho použiteľných komerčne do-
stupných súpravách. Bežne je v laboratóriách používaný 
produkt LipoClear (StatSpinR, Norwood, MA, USA) založe-
ný na vyzrážaní lipidov pomocou neiónového cyklodextrí-

nového polyméru. Po následnej centrifugácii sa na ďalšiu 
analýzu použije vyčírený supernatant. Spôsob odstraňo-
vania lipidov zo vzorky by mal byť zohľadnený v závislosti 
od analytov, ktoré sa majú merať vo vzorke.

METÓDA 

V silne lipemických vzorkách séra (N = 20; TAG > 
17,6 mmol/L, mean ± SD 29,97 ± 5,25 mmol/L; Lipemický 
index > 966, mean ± SD 2056,5 ± 744,84) boli analyzova-
né niektoré rutinné biochemické parametre (Glu, Krea, 
CB, Bilc, Bilkonjj, AST, CK MB, Na, K, Cl, Ca, CRP, hs cTnT, TSH) 
pred a po extrakcii lipidov zo vzorky široko používaným 
produktom LipoClear (StatSpinR, Norwood, MA, USA). 
Na štatistické vyhodnotenie bol použitý porovnávací T-
-test a korelačná analýza.

Tab. 1. Štatistická analýza testovaných parametrov

Analyt P1
Mean ± SD 

P2
Mean ± SD 

P1 vs. P2
T-Test 

LI vs. P1
(Pearson r; p) 

%ΔP
Mean ± SD 

LI vs. %ΔP 
(Pearson r; p) 

Glu 11,5 ± 5,21 12,3 ± 6,08 NS NS +5,1 ± 9,5 NS 

Krea 80,8 ± 85,1 65,4 ± 14,66 NS 0,51; 0,025* +256,8 ± 462,8 NS 

CB 58,8 ± 8,02 62,6 ± 5,18 NS NS +9,0 ± 23,7 NS 

Bilc 4,3 ± 2,55 4,5 ± 2,5 NS NS +5,9 ± 18,55 NS 

Bilkonj 54,7 ± 120 2,7 ± 1,44 NS 0,71; 0,00041*** –57,2 ± 61,1 NS 

AST 0,11 ± 0,05 0,59 ± 0,46 0,0012** NS +545,6 ± 600,9 NS 

CK MB 2,6 ± 1,14 2,7 ± 1,16 NS NS +4,4 ± 5,3 NS 

Na 141,5 ± 7,7 147,5 ± 3,84 0,005** NS +4,3 ± 5,0 NS 

Cl 98,8 ± 6,2 105,7 ± 4,4 0,00042*** NS +7 ± 6,3 NS 

K 4,7 ± 0,58 4,8 ± 0,56 NS NS +4,6 ± 4,7 NS 

Ca 2,2 ± 0,4 2,3 ± 0,16 NS –0,66; 0,0019** +3,7 ± 15,6 –0,75; 0,0003*** 

CRP 6 ± 6,4 0,4 ± 0,15 0,001** NS –84,1 ± 21,8 NS 

hs cTnT 10,7 ± 5,43 13,0 ± 6,79 NS 0,46; 0,043* +25,6 ± 23,7 NS 

TSH 2,6 ± 1,232 2,1 ± 1,1 NS NS -26,9 ± 12,1 NS 

 Legenda:  P1 – hodnota parametra pred extrakciou; P2 – hodnota parametra po extrakcii 
  LI – lipemický index; %ΔP – rozdiel medzi P1 a P2 v percentách; NS – nesignifikantné
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VÝSLEDKY 

Pred extrakciou významne korelovali s lipemic-
kým indexom Krea (r = 0,51; p = 0,025), Bilkonj (r = 0,71; 
p = 0,00041), Ca (r = –0,66; p = 0,0019) a hs cTnT (r = 0,46; 
p = 0,043). Úprava vzorky extrakciou lipidov významne 
ovplyvňuje výsledky testovaných parametrov v silne lipe-
mických vzorkách. Najmenší percentuálny rozdiel medzi 
testovanými parametrami v lipemickej vzorke vs. po ex-

trakcii mali jednoznačne ióny (Na, K, Cl, Ca – priemerný 
percentuálny nárast 3,7 – 7 %), ale aj CK-MB (4,4 %) či Glu 
(5,1 %). Najväčší percentuálny rozdiel bol u parametrov 
AST, Krea a CRP (napr. nárast AST priemerne o 546 %, t. j. 
0,106 ± 0,057 pred vs. 0,586 ± 0,46 po LipoClear). Štatis-
ticky signifikantný rozdiel bol pri porovnávaní parametrov 
pred vs. po extrakcii pri AST (p = 0,0012), CRP (p = 0,001) 
a napriek malému percentuálnemu rozdielu u sodíka 
(p = 0,005) a chloridov (0,00042) (tab. 1, obr. 3).

Obr. 3. Zmena distribúcie hodnôt niektorých parametrov pred a po ošetrení vzorky produktom Lipoclear
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DISKUSIA

Vyšetrovanie interferencií v lipemických vzorkách je 
povinnosťou výrobcov laboratórnych činidiel. Niekto-
ré zistenia z literatúry však uvádzajú nedostatok overe-
nia deklarovaných údajov. Lipémiu je možné simulovať 
emulziou na intravenózne podanie nazvanou Intralipid  
(C a l m a r z a,  C o r d e r o, 2011), avšak z dôvodu hete-
rogénnej povahy lipémie použitie Intralipidu nenapodob-
ňuje lipémiu presne a pri interpretácii výsledkov je treba 
byť opatrný (B o r n h o r s t  et al., 2004). V súčasnosti 
neexistujú žiadne štandardizované materiály, ktoré by 
adekvátne simulovali lipémiu. Ani Lipoclear nie je možné 
použiť pri stanovení všetkých parametrov. Zatiaľ čo vý-
robcovia uvádzajú, že len anorganické fosfáty majú nízku 
regeneráciu (T h i b e a u l t, 2013) existujú štúdie, ktoré 
upozorňujú na širšie spektrum neprijateľných analytov. 
Medzi parametrami s regeneráciou menej ako 85% sú 
popísané napríklad GGT, CK-MB a CRP (pomocou činidiel 
Beckman Coulter) (V e r m e e r  et al., 2007) a v závislos-
ti na koncentrácii simulovanej lipémie Intralipidom nie 
je vhodné po vyčírení LipoClearom stanovovať ani Glu, 
Na, K, Cl, P, Mg, CK-MB, ALP, celkové proteíny, albumín 
a TnT. Pre stanovanie Glu, K, P, Mg, CK-MB, ALP, GGT, al-
bumín, CRP a TnT je pri lipemických vzorkách jednoznač-
ne výhodnejšie použiť na predprípravu ultracentrifúgu 
(S a r a c e v i c et al., 2014). Lipoclear sa teda nemôže 
univerzálne použiť pri meraní akéhokoľvek parametra. 
Možným dôvodom rozporu medzi vyhlásením výrobcu 
a overovacími štúdiami je rozdielnosť testovania efektu 
pridania Lipoclearu do čírej vzorky výrobcom vs. použitie 
lipemických vzoriek overovacímii štúdiami (N i k o l a c, 
2014). V našich podmienkach sme mali pri testovaných 
parametroch výsledky podobné a za nevhodné považu-
jeme použitie LipoClearu pred stanovením väčšiny para-
metrov, obzvlášť CRP, Bilkonj, hs cTnT a TSH. Jednoznačne 
prínosné je použitie LipoClear pred stanovením AST, pri 
ktorom samotná lipémia spôsobuje falošne nízke hodno-
ty. Interpretácia ostatných testovaných parametrov vyža-
duje veľkú opatrnosť.

ZÁVER 

Lipémia je častou príčinou interferencie ovplyvňujúcej 
rutinné biochemické parametre a je potrebné ju zohľadniť 
pri ich interpretácii. Pravidelne sa vyskytuje u viacerých 

ochorení (diabetes mellitus, chronické renálne zlyhanie, 
pankreatitída, hypotyreóza, mnohopočetný myelóm), 
v dôsledku užívania liekov (estrogény, perorálne kontra-
ceptíva, inhibítory proteáz, infekcia HIV), najčastejšie 
však pre nedodržanie preanalytických podmienok (lačne-
nie pred odberom, vynechanie alkoholu, časový odstup 
po parenterálnej výžive). Posúdenie možnosti odstránenia 
lipémie a výber vhodného postupu je dôležitým krokom 
k získaniu validných laboratórnych výsledkov.
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SÚHRN

Autori na pozadí 70-ročného vývoja nemocnice (pô-
vodne liečebne) špecializovanej na tuberkulózu a res-
piračné choroby popisujú osobitosti rozvoja klinickej 
biochémie (KB) v týchto podmienkach – jednotlivé labo-
ratórne metodiky, postupy, príslušné prístrojové vybave-
nie. Tieto sa spočiatku rozvíjali v rámci lôžkového odde-
lenia, neskôr v príručnom laboratóriu, z ktorého v roku 
1967 vzniklo samostatné Oddelenie KB. Mnohé meto-
diky boli jedinečné a špecifické pre oblasť pneumofti-
zeológie. Takými boli po roku 1973 vyšetrenia krvných 
plynov a acidobázickej rovnováhy, rýchlosti inaktivácie 
izoniazidu v krvi, protilátok voči rifampicínu, histamino-
pexie, hladín teofylínu, angiotenzín-konvertujúceho en-
zýmu v sére. S rozvojom automatizácie pribudli vyšetre-
nia neu rón-špecifickej enolázy a v pleurálnom punktáte 
adenozín-deaminázy. 

I keď sa mnohé metodiky v súčasnosti už nevyužíva-
jú, v období „zlatého veku“ manuálnych metodík mali 
svoj význam v manažmente tuberkulózy a ďalších respi-
račných ochorení. Poukazujú tak na stupienky historic-
kého vývoja KB ako medicínskeho odboru ale i vedeckej 
disciplíny s praktickými aplikáciami v reálnom prostredí 
špecializovaného zdravotníckeho zariadenia.

POČIATKY A ROZVOJ KLINICKEJ BIOCHÉMIE 
V NEMOCNICI ŠPECIALIZOVANEJ 

NA RESPIRAČNÉ CHOROBY A TUBERKULÓZU 

Magula, D.1, Vaverková, G.1, Vinklerová, S.1, Dvořák, F.1

1Oddelenie klinickej biochémie
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Nitra 

e-mail: magula@snzobor.sk

Kľúčové slová: história klinickej biochémie; labora-
tórne metodiky; špecializovaná nemocnica; pneumofti-
zeológia

ABSTRACT

The authors on the background of the 70-year´s his-
tory of the hospital (formerly sanatorium) specialized in 
tuberculosis and respiratory diseases describe the pecu-
liarities of the development of Clinical Biochemistry un-
der these conditions-individual laboratory methodolo-
gies, procedures, relevant instrumentation equipment. 
These were initially developed within the bed compart-
ment, later in the manual laboratory, from which a sep-
arate Department of Clinical Biochemistry was created 
in 1967. Many methodologies were unique and specif-
ic to the field of pneumophtisiology. These were, after 
1973, blood gas tests and acid-base balance analysis, 
the rate of inactivation of isoniazid in the blood, rifam-
picin-dependent antibodies, histaminopexis, theophyl-
line levels, angiotensin-converting enzyme in the serum. 
With the development of automation, the examination 
of neuron-specific enolase and adenosine-deaminase in 
pleural effusion were added. Although many methodolo-
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gies are not currently being used, in the period of “golden 
age” of manual methodologies have had their meanings 
in the management of tuberculosis and other respirato-
ry diseases. They point to the rungs of the historical de-
velopment of clinical biochemistry as a medical field, as 
well as scientific discipline with practical applications in 
the real condition of specialized medical institute.

Key words: history of clinical biochemistry; laborato-
ry methodologies; specialized hospital; pneumophtisi-
ology

ÚVOD

Od počiatkov existencie pôvodnej liečebne tuber-
kulózy v Horných Lefantovciach (založenej v roku 1948), 
po roku 1953 rozšírenej aj o zoborskú časť, boli pri stano-
vovaní klinickej diagnózy a monitorovaní liečby využívané 
aj laboratórne vyšetrenia. Tieto sa spočiatku vykonávali 
v rámci laboratórneho kútika (tzv. príručné laboratórium) 
pri lôžkových oddeleniach tuberkulózy a respiračných 
chorôb, od roku 1967 už v rámci samostatného Oddele-
nia klinickej biochémie a hematológie (OKB). S rozvojom 
medicínskeho poznania ako i technologického vývoja 
diagnostických metód narastala potreba a spektrum vy-
šetrení, ktoré sa v klinickej praxi požadovali, pričom la-
boratórium na tieto nové požiadavky neustále reagovalo 
zavádzaním nových metodík a vyšetrení. Kým v prvom 
období (cca do roku 1973) prevažovali požiadavky pre pa-
cientov liečených na tuberkulózu a jej komplikácie, neskôr 
čoraz viac i pre pacientov s netuberkulóznymi respiračný-
mi ochoreniami (najmä zápalovými, nádorovými a aler-
gickými ochoreniami respiračného traktu) v odbornom 
liečebnom (neskôr do roku 2004 vo vysokošpecializova-
nom) ústave tuberkulózy a respiračných chorôb. V tomto 
období popri výraznom poklese výskytu tuberkulózy pri-
búdali aj klinicky najzávažnejšie stavy respiračnej insufi-
ciencie na Oddelení anestéziológie s intenzívnej medicíny, 
rozšírila sa lôžková zdravotná starostlivosť geriatrická, ako 
i ambulantná časť hlavne v internistických špecializačných 
odboroch. Od roku 2004 je po transformácii na neziskovú 
organizáciu zariadenie špecializovanou nemocnicou aj de 
iure (M a g u l a  et al., 2018). 

METÓDA

V chronologicko-deskriptívnom prehľade predkla-
dáme vývoj laboratórnej diagnostiky v zdravotníckom 
zariadení špecializovanom na tuberkulózu a respiračné 
choroby od jej počiatkov, na ilustráciách dokladáme nie-
ktoré historicky používané prístroje, popisujeme jedi-
nečné špecializované laboratórne metodiky, od obdobia 
s prevažujúcim využívaním manuálnych postupov v kli-
nickej biochémii až  po obdobie počiatkov automatizácie, 
informatizácie a manažérstva kvality v rámci Oddelenia 
klinickej biochémie. 

HLAVNÉ VÝSTUPY 

Začiatky laboratórnej činnosti v Horných Lefantov-
ciach v rokoch 1948 – 1953 

Pri vzniku liečebného ústavu tuberkulózy pre ženy v roku 
1948 jestvovalo iba hematologické laboratórium spojené 
s tzv. kultivačným laboratóriom, vyšetrovali sa moč, FW, 
niektoré parametre krvného obrazu, neskôr i tuberkulíno-
vý test, žalúdočná šťava, cukor v moči (Seifert-Crecceliho 
glukometrom), urea volumetricky Kowarského metódou. 
Prvou kvalifikovanou laborantkou, ktorá sa od začiatku 
jestvovania ústavu venovala laboratórnej diagnostike bola 
Janka  N e m č i c o v á. V roku 1953 sa tzv. hematologické 
laboratórium oddelilo od bakteriologického, bolo súčas-
ťou lôžkového TBC oddelenia.

Pôsobnosť laboratória ako súčasti lôžkového pľúc-
neho oddelenia na Zobore i v Horných Lefantovciach 

1953 – založenie príručného laboratória aj na Zobore, 
repertoár vyšetrení tvorili flokulačné testy pre diagnostiku 
poškodenia pečene, vyšetrenie amylázy Wohlgemutovou 
metódou, bielkovín podľa Van Slykea, chloridov titračne 
a niektoré vyšetrenia likvoru (vo vzťahu najmä k tuberku-
lóznej meningitíde).

1960 – laboratórium získalo Pulfrichov fotometer (za-
vedenie vyšetrení cholesterolu, draslíka a niektorých ďal-
ších metód) a zariadenie na elektroforetické vyšetrovanie 
bielkovín krvného séra. 

1961 – laboratórium na Zobore sa postupne vyčleňuje 
od lôžkového oddelenia a riadi ho lekár – MUDr. Franti-
šek  D v o ř á k – zaškolený v laboratóriách Krajskej ne-
mocnice tuberkulózy v Podunajských Biskupiciach a nit-
rianskej nemocnice. 
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1962 – do laboratória prichádza vysokoškolák - magis-
ter farmácie RNDr. PhMr. Ľudovít  L ö b b, pribúdajú ďalšie 
laborantky. 

1964 – pribudlo zariadenie na dvojrozmernú papierovú 
elektroforézu bielkovín, Parnas-Wagnerov prístroj na vy-
šetrovanie dusíkatých látok v krvi (urea, bielkoviny) mik-
rokjehldalizáciou. Ďalšími vyšetrovacími metódami boli: 
stanovenie alkalickej rezervy titračne, kreatinínu, bilirubí-
nu v krvi, aminotransferázy fotometricky podľa Reitmann-
-Frankela, 17-ketosteroidov v moči. Laboratórium vydalo 
príručku „Prehľad metodík laboratórnych vyšetrení“. 

1966 – boli zakúpené: spektrofotometer Spekol, Zeis-
sov plameňový fotometer a polarograf LP-55 (využívaný 
na vyšetrenie cerebrospinálneho likvoru pri diferenciálnej 
diagnostike tuberkulóznych meningitíd). Zdravotné sestry 
si dopĺňajú kvalifikáciu diaľkovým štúdiom v odbore zdra-
votný laborant na Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne. 
Laboratórium pre zlepšenie styku s lôžkovými oddelenia-
mi vydáva žiadanku na indikovanie laboratórnych vyšet-

rení. Počet metodík v tomto období dosiahol počet 40 
(M a g u l a  et al., 2018). 

Vznik samostatného Oddelenia klinickej bioché-
mie – éra manuálnych laboratórnych metodík

1967 – laboratórium v hlavnej časti ústavu na Zobore 
je premiestnené do novoadaptovaných priestorov býva-
lého refektára v pôvodnej budove konventu zoborského 
kláštora. Rozhodnutím Povereníctva SNR pre zdravotníc-
tvo v zmysle odst. 2, § 29 vyhlášky MZd č. 43/1966 Zb. 
a písm. A/odst. 1, § 6, zákona SNR č. 74/66 Zb., pod č. j. 
Z-4318/1987-B/1 bolo zriadené Oddelenie klinickej bioché-
mie a hematológie. Primárom sa stal MUDr. F.  D v o ř á k, 
vedúcou laborantkou Anna  K o l l á r o v á. 

1968 – laboratórium v Lefantovciach sa stáva detašo-
vaným pracoviskom OKB. 

1972 – počet stredných zdravotníckych pracovníkov 
dosiahol 15, z nich 5 pracovalo na pracovisku v H. Lefan-
tovciach. Začína sa klásť dôraz na spoľahlivosť vyšetrení, 
ktorá sa overuje vnútro-laboratórne a extra-laboratórnou 
kontrolou riadenou referenčným laboratóriom krajského 
odborníka v Trenčíne. 

1973 – prvý acidobázický analyzátor fy Radiometer 
BMS 3, ktorý umožňuje vyšetrovať parametre acidobá-
zickej rovnováhy (CO2 sa meralo nepriamo sýtením pro-
stredníctvom dvoch pH elektród) a v tom čase azda ako 
jediný na Slovensku umožňoval priamo merať elektródou 
parciálny tlak kyslíka a jeho saturáciu. Zaviedli sa metodi-
ky stanovenia imunoglobulínov radiálnou imunodifúziou.

1974 – zavedenie metodiky určenia hladín voľného 
a celkového sulfadimidínu v plazme a moči podľa Evansa 
a Russela na rozlíšenie pacientov na tzv. „rýchlych“ a „po-
malých“ inaktivátorov izoniazidu acetyláciou na základe 
predpokladu, že izoniazid (INH) je acetylovaný v pečeni 

Obr. 2 Práca na Pulfrichovom fotometri – rok 1965

Obr. 3 RNDr. PhMr. Ľudovít Löbb pri práci na prvom 
acidobázickom analyzátore fy Radiometer z roku 1973

Obr. 1 Pohľad do príručného laboratória v roku 1954
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rovnakým enzýmom ako sulfonamidy. Metodika bola dô-
ležitá na posúdenie účinnosti liečby pri zavedení nového 
režimu liečby izoniazidu z dovtedajšieho denného podá-
vania lieku na tzv. intermitentný liečebný režim (podanie 
lieku 2-krát do týždňa). Ústav bol pionierom zavedenia 
tejto metódy do klinickej praxe vo vtedajšom Českoslo-
vensku, v spolupráci s Výskumným ústavom tuberkulózy 
v Prahe a s výskumnou jednotkou Tuberculosis and Chest 
Diseases Research Unit v londýnskom Brompton Hospital, 
ako prvý a jediný na Slovensku (metodika, 1974).

1975 – zakúpenie mnohoúčelového fotometra Vita-
tron MPS umožnilo výrazný rozvoj fotometrických meto-
dík – ešte manuálnym spôsobom. Osmometer fy Knauer 
umožnil diagnostikovať a monitorovať závažné klinické 
stavy spojené najmä s dehydratáciou. 

1977 – metodika stanovenia protilátok voči rifampicí-
nu podľa Worlledgeovej (aglutinačná reakcia v prítomnos-
ti červených krviniek skupiny 0) ako na jedinom pracovisku 
na Slovensku slúžila k posudzovaniu nežiaducich účinkov 
tohto nového antituberkulózneho lieku. Najzávažnejším 
a najobávanejším z nich bolo akútne obličkové zlyhanie 
(W o r l l e d g e, 1973,  K r u t ý  et al., 1974,  D v o ř á k  
et al., 1979).

80-te roky – odbery krvi sa vykonávali v laboratóriu 
centrálne pre celé zariadenie, v čom pracovisko patri-
lo medzi málo obdobných zariadení v rámci Slovenska, 
čo optimalizovalo najmä tzv. predanalytickú fázu labora-
tórneho cyklu s priaznivým dopadom i na fázu analytickú. 

1982 – s narastajúcim počtom respiračných alergóz, 
najmä bronchiálnej astmy, bola zavedená metodika his-
taminopexie. Molekulové sito Sephadex G-25 má schop-
nosť prepúšťať látky s vysokou molekulovou hmotnosťou 
a naopak, zadržovať látky nízkomolekulové. Pri pridaní 
séra k známemu množstvu histamínového roztoku prej-
de cez kolónou naplnenou Sephadexom histamín navia-
zaný na bielkoviny séra a tento histamín sa stanoví v elu-
áte ako % z celkového množstva pridaného histamínu 
(D v o ř á k  et al., 1982) .

1985 – príchod inžiniera-analytika – Ing. Ján  B o l c h u, 
CSc. a ďalšieho lekára MUDr. Daniela  M a g u l u. Na novo-
zakúpenom kvapalinovom chromatografe (HPLC) bola 
zavedená metodika stanovenia hladín teofylínu, ktorý sa 
pri obštrukčných ochoreniach pľúc a bronchiálnej astme 
začal v tom čase pri zavedení retardovaných foriem tohto 
liečiva využívať v pneumológii v značnom rozsahu. Vyšet-
renia však boli časovo veľmi prácne (P e r l í k  a  J i r s a, 
1984). 

Obdobie rozvoja automatizácie laboratórnej diag-
nostiky, nástupu informačných technológií a zave-
denie manažmentu kvality 

1988 – prvý biochemický fotometrický analyzátor Co-
bas Mira umožnil zavedením mikrometód automatizáciu 
mnohých vyšetrení, vyšetrovanie enzýmov kineticky, sta-
novovanie hladín imunoglobulínov turbidimetricky. Prí-
stroj slúžil ako nosný analyzátor až do roku 2001. Jeho 
doplnkom bol aj na tú dobu moderný počítač zn. Olivetti, 
ktorý tvoril základ pre využívanie výpočtovej techniky, po-
stupne nahradiac počítače typu PMD (S z a b o v á  et al., 
1989). 

1991 – nový Zeissov UV VIS spektrofotometer – s mož-
nosťou fotometrických meraní v ultrafialovej oblasti spek-
tra (240 – 325 nm) umožnil menej prácne ako na HPLC 
prístroji monitorovať hladiny teofylínu v sére pri liečbe pa-
cientov jeho retardovanými preparátmi. Zároveň ako v pr-
vom laboratóriu na Slovensku umožnil zaviesť ojedinelú 
metodiku stanovenia aktivity angiotenzín-konvertujúceho 
enzýmu v sére (S-ACE), čo bolo prínosné najmä pri moni-
torovaní priebehu a účinnosti liečby sarkoidózy pľúc kor-
tikosteroidmi. Princípom modifikovanej Liebermanovej 
metódy bolo stanovenie kyseliny hippurovej spektrofoto-
metricky s maximom absorbancie pri 228 nm, ktorú odštie-
poval prítomný sérový angiotenzín-konvertujúci enzým zo 
substrátu hippuril-L-histidyl-L-leucínué stanovenie kyse-
liny hippurovej (M a g u l a  et al., 1991,  M o l n á r o v á  
et al., 1991,  D v o ř á k  et al., 1998).

1992 – prvý poloautomatický hematologický analyzá-
tor v zoborskej časti 

1993 – ďalšie rozšírenie metodík umožnil analyzá-
tor COBAS CORE EIA pre enzýmoimunoesejové metódy : 
imunoglobulín E (respiračné alergózy), niektoré nádoro-
vé markery pre pneumoonkológiu (CEA, a najmä NSE – 
neu rón-špecifická enoláza – v tom čase využívaná medzi 
prvými zariadeniami na Slovensku), niektoré hormóny 
(T3,T4,TSH, kortizol) a HBsAg (M o l n á r o v á  et al., 1993). 
Vyšetrovanie špecifických proteínov (najmä tzv. proteínov 
akútnej fázy zápalu) radiálnou imunodifúziou .

1994 – v zmysle Koncepcie klinickej biochémie sa zria-
ďuje v zariadení Ambulancia pre metabolické poruchy, 
zdravotnú starostlivosť poskytovali obaja lekári – klinickí 
biochemici. Zameranie ambulancie bolo hlavne na poru-
chy lipidového metabolizmu, neskôr, po zriadení Osteo-
centra sa druhou ťažiskovou náplňou stáva konzultačná 
činnosť v oblasti porúch kostného metabolizmu. 

V tomto čase už v rámci OKB významne postupuje au-
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tomatizácia (hemokoagulačný analyzátor, hematologické, 
biochemické, imunochemické, acidobázické analyzátory 
a rôzne ďalšie jednoúčelové analyzátory – na princípoch 
fluorescenčnej imunochémie, HPLC, iónselektívnych elek-
tród, a i.), v nadväznosti na to budovanie laboratórneho 
informačného systému, neskôr zapojeného do celone-
mocničného informačného systému, zavedenie mana-
žérstva kvality podľa ISO noriem, atď., (M a g u l a et al., 
2018).

Zaviedli sa ďalšie analytické metodiky na báze komerč-
ných diagnostických súprav (napr. stanovenie adenozín-
deami názy – ADA - v pleurálnom výpotku – ako dôležitý 
diferenciálno-diagnostický parameter na odlíšenie rôz-
nych typov výpotkov, najmä tuberkulózneho pôvodu), 
(V a v e r k o v á  et al., 2012,  M a g u l a  et al., 2013). 

ZÁVER

V súčasnosti sa s pohľadom na minulosť niektoré pô-
vodne využívané metodiky stali obsolentnými (hladiny 
INH, protilátky voči rifampicínu), iné v dôsledku zmien 
liečby (významný ústup používania teofylínových príprav-
kov) ustúpili do úzadia, resp. boli nahradené novšími me-
todikami stanovenia hladín liekov (napr. fluorescenčná 
polarizačná imunoesej), niektoré nepreukázali pri získaní 
širších klinických skúseností významný prínos (S-ACE), 
resp. boli nahradené novšími, presnejšími a valídnejšími 
metodikami (napr. pomer CD4/CD8 v bronchoalveolárnej 
laváži pri určovaní aktivity sarkoidózy). 

V období „zlatého veku“ manuálnych metodík však 
významne prispeli svojou laboratórnou informáciou k ma-
nažmentu mnohých respiračných ochorení a tuberkulózy 
a z hľadiska vývoja klinickej biochémie a jej metodík (a prí-
slušného prístrojového vybavenia) majú svoj historický 
význam. Poukazujú na stupienky vývoja klinickej bioché-
mie nielen ako medicínskeho odboru, ale i ako vedeckej 
disciplíny využívajúcej rýchly vývoj technológií v oblasti 
chémie a ďalších exaktných vied a ich aplikovania do re-
álneho prostredia špecializovaného zdravotníckeho zaria-
denia. 
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SÚHRN

Malé denzné lipoproteíny nízkej hustoty (mdLDL) 
reprezentujú aterogénnu časť lipoproteínového spek-
tra plazmy a sú pravidelnou súčasťou lipoproteínového 
spektra u osôb s hyperlipoproteinémiou. Potvrdila sa tiež 
ich vysoká prediktívna hodnota v diagnostike ochorení 
kardiovaskulárneho systému aj ako prediktora možnej 
náhlej kardio-vaskulárnej a cerebro-vaskulárnej udalosti. 

V súbore 104 pacientov s hyperlipoproteinémiou sa 
určovali LDL subfrakcie elektroforetickou metódou de-
lenia lipoproteínov plazmy na polyakrylamidovom géli 
(PAGE) (Lipoprint LDL, Quantimetrix, USA) a identifiko-
vali sa mdLDL. Koncentrácia mdLDL sa súčasne stano-
vovala enzymatickou metódou LDL-EX Seiken (Randox, 
GB). Porovnali sme zastúpenie mdLDL v lipoproteíno-
vom spektre plazmy, získaného dvomi odlišnými labora-
tórnymi postupmi. Zistili sme 70%-nú zhodu. 

Kľúčové slová: Malé denzné lipoproteíny nízkej hus-
toty, Lipoprint LDL, enzymatická metóda LDL-EX Seiken

ABSTRACT

Small dense low-density lipoproteins (sdLDL) rep-
resents the atherogenic portion of the plasma lipopro-

tein spectrum and are a regular component of the li-
poprotein spectrum in hyperlipoproteinemic subjects. 
Their high predictive value in the diagnosis of cardiovas-
cular disease as well as a predictor of possible sudden 
cardiovascular and cerebrovascular events has also been 
confirmed.

In a group of 104 hyperlipoproteinemic patients, LDL 
subfractions were determined by polyacrylamide gel 
electrophoresis (PAGE) (Lipoprint LDL, Quantimetrix, 
USA) and sdLDLs were identified. The concentration of 
sdLDL was simultaneously determined by the enzymat-
ic method LDL-EX Seiken (Randox, GB). We compared 
sdLDL in the plasma lipoprotein spectrum obtained by 
two different laboratory procedures. We have confirmed 
the 70% match of the results.

Key words: small dense low-density lipoproteins, li-
poprint LDL, enzymatic LDL-EX Seiken method 

ÚVOD

Malé denzné lipoproteíny nízkej hustoty (mdLDL) re-
prezentujú aterogénnu časť lipoproteínového spektra a sú 
u osôb s hyperlipoproteinémiou jeho pravidelnou súčasťou 
(K o b a  et al., 2002;  K r a u s s,  2010). Potvrdila sa tiež 
ich vysoká prediktívna hodnota v diagnostike ateroskle-
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rózou podmienených ochorení kardiovaskulárneho sys-
tému (A i  et al., 2010;  O r a v e c  et al., 2014;  O r a v e c  
et al., 2011; NCEP, 2001;  V a k k i l a i n e n  et al., 2003). 
Početné klinické štúdie poukazujú na mdLDL ako na sil-
ného prediktora vzniku stenózy koronárnych artérií, 
vzniku ischemickej choroby srdca, prejavujúcou sa angi-
nóznymi prekordiálnymi bolesťami (angina pectoris) (A i  
et al., 2010;  H i r a y a m a,  M i i d a, 2012;  H o e f n e r  
et al., 2001;  H o o g e v e e n  et al., 2014;  K o b a  et al., 
2002; V a k k i l a i n e n  et al., 2003), ale tiež ako predik-
tora vzniku možnej náhlej cerebro-vaskulárnej udalosti 
(Z h a o et al., 2009). Predpokladá sa tiež kauzálny vzťah 
medzi zvýšenou koncentráciou triacylglycerolov v krvi 
a tiež lipoproteínov bohatých na triacylglyceroly na jed-
nej strane, a zvýšenou tvorbou mdLDL na strane druhej 
(B e r n e i s, K r a u s s, 2002;  D i f f e n d e r f e r,  S c h a 
e f e r, 2014; P a c k a r d, 2003;  W u,  P a r h o f e r, 2014).

PACIENTI 

Súbor tvorilo 104 osôb s poruchou metabolizmu li-
poproteínov; 64 žien s priemerným vekom 55 rokov ± 20 
a 40 mužov s priemerným vekom 50 rokov ± 20. 

Pacienti boli nastavení v hypolipemickom režime: 
1) na hypolipemickej liečbe statínmi – atorvastatin 

20 mg, fluvastatin 80 mg s predlženým uvoľňova-
ním, alebo 

2) užívali fibráty: fenofibrát 215 mg s predĺženým 
uvoľňovaním. 

Časť pacientov (14 osôb) po cca 6 mesiacoch farmakolo-
gickú liečbu pre jej intoleranciu (myalgie, predovšetkým pri 
liečbe statínmi) odmietlo a riadili sa len dietetickými odpo-
rúčaniami. Ostatných 90 osôb liečbu dobre tolerovalo.

Kontrolnú skupinu tvorilo 20 normolipemických zdra-
vých probandov, 14 žien a 6 mužov s priemerným vekom 
42 rokov ± 20, bez klinických a laboratórnych známok 
ocho   renia kardiovaskulárneho systému. Všetky testované 
osoby boli normotonici, nefajčiari.

Krv sa odobrala súborovým pacientom aj kontrol-
ným vyšetrovaným osobám po 12 hod pôste z v. cubiti 
do K2EDTA skúmaviek, scentrifugovala pri 2000 g po dobu 
15 min v chladenej centrifúge pri 4 °C a získaná plazma sa 
uskladnila do dňa analýzy pri –20 °C. 

METÓDY

V súbore 104 hyperlipoproteinemických pacientov 
sa ana lyzoval celkový cholesterol a triacylglyceroly enzy-
matickou CHOD PAP metódou (Roche Diagnostics, SRN) 
v K2EDTA plazme. Malé denzné lipoproteíny nízkej husto-
ty (mdLDL) sa analyzovali elektroforetickou metódou de-
lenia lipoproteínov plazmy na polyakrylamidovom géli (Li-
poprint LDL, Quantimetrix, CA, USA) (H o e f n e r  et al., 
2001) a koncentrácia mdLDL sa súčasne stanovovala enzy-
matickou metódou LDL-EX Seiken (Randox, GB) (H i r a n o  
et al., 2005).

Lipoprint LDL metóda deklaruje normálnu hodnotu 
mdLDL do 6 mg LDL cholesterolu/dL, t. j. 0,155 mmol cho-
lesterolu/L.

Enzymatická metóda LDL-EX Seiken odporúča diag-
nostickú medznú hodnotu pre mdLDL 0,9 mmol/L, t. j. 
34,8 mg/dL. 

Normálna koncentrácia mdLDL v plazme, meraná me-
tódou LDL-EX Seiken je 5,8-krát vyššia než koncentrácia 
mdLDL, ktorú odporúča metóda Lipoprint LDL.

CIEĽ ŠTÚDIE 

Určiť podiel súhlasných a protirečivých výsledkov sta-
novenia malých denzných LDL pri oboch porovnávaných 
metódach v súbore liečených pacientov s dyslipoprotei-
némiou.

VÝSLEDKY

V súbore 104 vyšetrených pacientov sa pri určovaní 
normálnych a zvýšených hodnôt mdLDL u 31 pacientov 
zistil diskrepantný výsledok nameraných hodnôt koncen-
trácie mdLDL v plazme. Tie sa analyzovali dvomi rozdiel-
nymi analytickými metódami. Namerané výsledky boli 
v 70 % zhodné. 

Z počtu 31 pacientov s diskrepantnými výsledkami, sa 
u 24 vyšetrených pacientov enzymatickou metódou LDL-
-EX Seiken zistili zvýšené hodnoty mdLDL, t. j. nad diag-
nostickú medznú hodnotu 0,9 mmol/L. Lipoprint LDL 
u týchto pacientov stanovil koncentráciu mdLDL do 6 mg/
dL = 0,155 mmol/L, teda nezvýšenú hodnotu mdLDL 
(23 % z celkového súboru testovaných pacientov).
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U 7 pacientov sme získali metódou Lipoprint LDL hod-
noty mdLDL v plazme zvýšené, (nad 6 mg/dL), u ktorých 
enzymatická metóda LDL-EX Seiken nepotvrdila zvýšenú 
koncentráciu mdLDL ( 7 % z celkového súboru testovaných 
pacientov).

DISKUSIA 

Malé denzné lipoproteíny nízkej hustoty (mdLDL) re-
prezentujú aterogénnu časť lipoproteí-nového spektra 
a sú u osôb s hyperlipoproteinémiou jeho pravidelnou 
súčasťou (K o b a  et al., 2002,  K r a u s s  2010). Majú vy-
sokú prediktívnu hodnotu v diagnostike aterosklerózou 
podmienených ochorení kardio-vaskulárneho systému 
(A i et al., 2010,  K o b a  et al., 2002,  O r a v e c  et al. 
2014,  O r a v e c  et al. 2011, NCEP 2001,  V a k k i l a i n e n   
et al. 2003). Hľadajú sa preto vhodné klinicko-laboratórne 
postupy, ktoré by uľahčili identifikáciu a analýzu mdLDL 
pre rutinnú klinickú prax (V a k k i l a i n e n  et al. 2003). 

Dve dostupné metódy používané t. č. v laboratatórnej 
diagnostike predstavuje elektroforetická metóda delenia 
lipoproteínov plazmy na polyakrylamidovom géli (PAG), 
systém Lipopront LDL (fa Quaqntimetrix, USA) a druhá 
metóda je enzymatická metóda LDL-EX Seiken (Randox, 
GB). Prekvapivo, tieto dve uvedené laboratórne analytic-
ké postupy deklarujú rozdielne „normálne hodnoty“ pre 
koncentráciu mdLDL v krvi, pričom pri enzýmovej metó-
de LDL-EX Seiken sú povolené koncentrácie pre mdLDL  
5,8-krát vyššie, než pri elektroforetickej metóde delenia 
lipoproteínov a ich subpopulácií na PAG. Ide pritom o ur-
čenie koncentrácie rizikového faktora vzniku predčasné-
ho ochorenia kardiovaskulárneho systému a nezávislého 
prediktora možnej náhlej kardiovaskulárnej udalosti s vy-
sokou prediktívnou hodnotou. Prečo je tomu tak – táto 
otázka zostáva zatiaľ nezodpovedanou.

V našej štúdii sme potvrdili 70% zhodu v analýze kon-
centrácie mdLDL dvomi rozdielnymi metódami. V 30% sa 
zistila diskrepancia vo vyšetreniach:

Tab. 1. Hodnoty lipidov a koncentrácia mdLDL oboma metódami v súbore pacientov vs. kontrola

celkový cholesterol
[mmol/L]

TAG 
[mmol/L]

mdLDL metódou LDL-EX Seiken
[mmol/L]/
[mg/dL]

mdLDL metódou Lipoprint LDL
[mg/dL]/
[mmol/L]

norma do 5,2 do 1,7 do 0,90/
34,8

do 6,0/
0,155

kontrola, n = 20 4,51 ± 0,1 0,73 ± 0,06 0,525 ± 0,06/
20,3

2,05 ± 0,16/
0,053

pacienti, n = 104 6,03 ± 0,15 1,38 ± 0,12 0,943 ± 0,08/
36,5

6,41 ± 0,15/
0,166

Tab. 2. Hodnoty lipidov a koncentrácia mdLDL, kde za zistila diskrepancia výsledkov pri jednotlivých metódach 

mdLDL 
metódou LDL-EX Seiken 

[mmol/L]/
[mg/dL]

mdLDL 
metódou Lipoprint LDL

[mg/dL]/
[mmol/L]

norma do 0,9/
34,8

do 6,0/
0,155

Hodnoty metódou LDL-EX Seiken v norme, 
hodnoty metódou Lipoprint LDL zvýšené
n = 7

0,63 ± 0,12/
24,4 ± 1,3

8,9 ± 1,24/
0,23 ± 0,06

Hodnoty metódou LDL-EX Seiken zvýšené, 
hodnoty metódou Lipoprint LDL v norme
n = 24

1,28 ± 0,14/
49,6 ± 1,4 

2,54 ± 0,16/
0,066 ± 0,006
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1. keď Lipoprint LDL metóda zisťuje ešte zvýšenú kon-
centráciu mdLDL (u 7 pacientov, 7 % celkového počtu vy-
šetrených pacientov), ale enzymatická metóda LDL-EX Se-
iken už signalizuje normálne hodnoty. Možno sa pokúsiť 
vysvetliť túto skutočnosť útočnou hypolipemickou resp. aj 
hormonálnou liečbou (T4-substitúcia) s úpravou metabo-
lických aj lipidových parametrov, pričom približne šesťkrát 
citlivejšia Lipoprint LDL metóda registruje naďalej zvýšenú 
koncentráciu mdLDL.

2. U 24 pacientov (23 % celkového počtu vyšetrených 
pacientov), LDL-EX Seiken metóda meria zvýšenú 
koncentráciu mdLDL, ale Lipoprint LDL analýzou 
sa zvýšená koncentráciu mdLDL nepotvrdzuje. Ide 
o značný počet pacientov a túto diskrepantnosť 
v analýze medzi oboma metódami zatiaľ nevieme 
jednoznačne vysvetliť. Zmena fyzikálno-chemic-
kých vlastností mdLDL a tiež elektro-migračných 
vlastností lipoproteínových častíc pod vplyvom 
určitého typu liečby, by mohlo objasniť nesúlad 
vo vyšetrení malých denzných LDL rozdielnymi 
analytickými postupmi. Väčšie počty testovaných 
pacientov, aj testovaných osôb bez poruchy meta-
bolizmu lipoproteínov, by mohli objasniť nezrov-
nalosti pri používaní dvoch odlišných analytických 
metód stanovenia mdLDL. 

V kontrolnej skupine 20 normolipemických probandov 
sa nesúlad vo výsledkoch medzi testovanými metódami 
nezistil.
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SÚHRN

Pacienti so sklerózou multiplex (SM) často trpia in-
kontinenciou alebo ťažkosťami s vyprázdnením močové-
ho mechúra. Tieto urologické symptómy môžu súvisieť 
so zmenami v koordinácii autonómneho, somatického 
a centrálneho nervového systému. V mieche zvierat s ex-
perimentálnym modelom SM boli v predchádzajúcich ex-
perimentoch pozorované zvýšené koncentrácie glycínu. 
Tieto sa u zvierat prejavovali paralýzou končatín. Odra-
zom zmien v tkanive miechy by mohli byť zmeny hladín 
neurotransmiterov prejavujúce sa v mozgovo-miecho-
vom moku (CSL). U pacientov s SM sme pozorovali zvý-
šené hladiny glycínu v mozgovo-miechovom moku, kto-
ré by mohli naznačovať, že tento vzostup v porovnaní 
s pacientami bez neurologickej diagnózy môže odrážať 
zmeny hladiny glycínu v tkanive (v mieche) pacientov 
s SM a úlohu týchto zmien v patogenéze neurologických 
symptómov u pacientov s SM.

Kľúčové slová: skleróza multiplex; glycín; cerebrospi-
nálny mok; neurotransmisia

ABSTRACT

Many patients with multiple sclerosis (MS) have 
symptoms such as urinary incontinence or difficulty 
with emptying the bladder. Similar abnormalities in ex-
perimental animal model of MS — experimental auto-
immune encephalomyelitis are attributed to changes in 
the spinal cord neurotransmission. In our previous ex-
periments, we determined the increase in glycine con-
centration in the spinal cord of experimental animals. 
We assumed that glycine changes in spinal cord could be 
reflected in its changes in cerebrospinal fluid. We deter-
mined significantly higher level of glycine in cerebrospi-
nal fluid of MS patients in comparison to control group. 
Elevation of glycine in cerebrospinal fluid may reflect 
the possible glycine level changes in the spinal cord of 
patients with MS and the role of these changes in the 
pathogenesis of neurological symptoms in MS patients.

Key words: multiple sclerosis; glycine; cerebrospinal 
fluid; neurotransmission
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ÚVOD

Skleróza multiplex (SM) je komplexné ochorenie zahŕ-
ňajúce niekoľko patofyziologických procesov (vrátane zá-
palu, demyelinizácie, axonálneho poškodenia a opravných 
mechanizmov), ktoré participujú na jej priebehu. Tieto 
procesy nie sú uniformne prítomné v celej populácii pa-
cientov, ale môžu selektívne dominovať u individuálnych 
pacientov, a tak prispievať k heterogenite fenotypového 
prejavu ochorenia, jeho prognóze a odpovedi na terapiu. 
Na demyelizovaných miestach axónov sa naruší vedenie 
nervového vzruchu (~100× pomalšie), elektrické impulzy 
sa nemôžu medzi jednotlivými nervovými bunkami konti-
nuálne šíriť. Následkom sú poruchy motoriky a zmyslové-
ho vnímania. Vedenie nervového vzruchu je zabezpečené 
uvoľňovaním neurotransmiterov do synaptickej štrbiny 
a ich väzbou na príslušné receptory. Excitačné neuro-
transmitery spúšťajú po aktivácii príslušného receptora 
signálnu kaskádu, ktorá vedie k zrýchleniu šírenia nervo-
vého vzruchu, čo sa môže pri zvýšenej aktivácii receptorov 
prejaviť kŕčmi alebo tikmi. Následkom uvoľnenia neuro-
transmiterov z inhibičných neurónov je zníženie rýchlosti 
šírenia elektrického signálu, čo za patologických podmie-
nok vedie k paralýze pacienta a inkontinencii – jednému 
zo sprievodných symptómov SM. Po uvoľnení do medzi-
bunkového priestoru môžu byť neuromediátory spätne vy-
chytané neurónmi resp. gliovými bunkami a recyklované, 
alebo rýchlo degradované. Glutamát – hlavný excitačný 
neurotransmiter v CNS je v mozgu prítomný v koncentrá-
ciách ∼12 mM, čo je 2 – 3× resp. 5 – 10× viac ako koncen-
trácia glutamínu resp. GABA (E c k s t e i n  et al., 2008). 
Glutamín môže byť konvertovaný na glutamát pomocou 
glutaminázy a ten na GABA pôsobením glutamátdekarbo-
xylázy. Glutamátergické a GABAergické neuróny sú závislé 
od prísunu glutamínu z astrocytov, čo zabezpečuje zacho-
vanie homeostázy neurotansmiterov (B a k  et al., 2006). 
Glutamát zohráva úlohu v procesoch pamäte a učenia 
(N a k a n i s h i  et al., 1998;  H e r t z, 2006) a je dôleži-
tým biomarkerom v patogenéze neurologických ochorení 
ako Alzheimerova choroba (H y n d  et al., 2004), Parkin-
sonova choroba (G r e e n a m y r e, 1993) a schizofrénia 
(van B e r c k e l, 2003). Zvýšené hladiny glutamátu boli 
namerané aj v likvore pacientov s amyotrofickou laterál-
nou sklerózou (ALS), ktorá je na rozdiel od SM neliečiteľ-
ná, nie je charakterizovaná zápalom a postihuje centrál-
ne a periférne motorické neuróny (S h a w  et al., 1995). 
Stanovenia glutamátu, glutamínu, glycínu a aspartátu 

v patogenéze SM nepatria k zabehnutým metódam ako 
napr. stanovenie GABA. Literárne údaje o hladinách tých-
to aminokyselín sa výrazne líšia v závislosti od metodiky 
stanovenia, spôsobu spracovania vzorky či zloženia porov-
návaných súborov.

MATERIÁL A METÓDY

Hladiny glycínu boli stanovené v mozgovo-miecho-
vom moku (CSL) pacientov II. Neurologickej kliniky Lekár-
skej fakulty Univerzity Komenského, zaradených do dvoch 
skupín: 85 pacientov s SM a inými demyelinizačnými ocho-
reniami [muži/ženy 38/47; vek 35 (29 – 44) rokov; EDSS 2,5 
(2 – 3,5)] a 26 pacientov zaradených do kontrolnej skupi-
ny s ne-neurologickými diagnózami [muži/ženy 16/10; vek 
48 (32 – 53) rokov]. Neurologická diagnostika pacientov 
bola robená klinickými testami – aplikáciou evokovaných 
potenciálov a kontrolou senzorických funkcií, potvrdením 
zápalových lézií magnetickou rezonanciou, ako aj prí-
tomnosťou IgG signálov v CSL. Lumbálnou punkciou bolo 
odobratých 5 – 10 ml CSL pre klinické vyšetrenia. Následne 
bol CSL do 1 hodiny po odbere centrifugovaný 10 min. pri 
4000 rpm, rozpipetovaný na alikvótne časti a uskladnený 
pri –80 °C až do použitia na analýzu. Použitie biologického 
materiálu na analýzy bolo schválené etickou komisiou Fa-
kultnej nemocnice s poliklinikou Kramáre v Bratislave a pa-
cienti poskytli svoj informovaný súhlas s použitím vzoriek 
na stanovenie sledovaných parametrov. 

Glycín spoločne s ďalšími aminokyselinami bol sta-
novený v CSL optimalizovanou HPLC metódou s gradien-
tovou elúciou (B a r t o v á  et al., 2015) po derivatizá-
cii s [ME]/[OPA] v pomere 4,67. Na analýzu bol použitý 
chromatografický systém LaChrom, aminokyseliny boli 
rozdelené na kolóne Purospher Star RP-18e (250 × 4) 
s náplňou LiChroCART (5 µm). Výsledky boli štatisticky 
vyhodnotené vo vzťahu k veku pacientov v čase odberu 
biologického materiálu; EDSS skóre; typu sklerózy mul-
tiplex – relaps-remitujúca forma (RR SM), sekundárne 
progredujúca forma (SP SM); dĺžke trvania choroby v čase 
odberu vzoriek; pri relaps-remitujúcej forme SM v akom 
štádiu choroby bol pacient v čase odberu – relaps vs. re-
misia. Na štatistické spracovanie výsledkov bol použitý vy-
hodnocovací program Stats Direct®, výsledky sú udávané 
ako medián a interkvartilové rozpätie. Významnosti boli 
vypočítané pomocou neparametrického Mann-Whitney 
testu. Za signifikantnú bola považovaná hodnota p < 0,05.
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VÝSLEDKY

Štatisticky významne vyššia koncentrácia glycínu v CSL 
pacientov s SM v porovnaní s kontrolnou skupinou ko-
rešpondovala so zvýšenou hladinou glycínu u pacientov 
s relaps-remitujúcou formou SM (tabuľka 1). Štatisticky 
významný bol aj rozdiel v likvorových hladinách glycínu 
v mužskej skupine SM (1,44 μmol/L) v porovnaní s kon-
trolnou skupinou mužov (0,759 μmol/L). Koncentrácia 
glycínu vo fáze relapsu (1,65 μmol/L) bola zvýšená v po-
rovnaní s fázou remisie (1,3 μmol/L), tento rozdiel však 
nebol signifikantný.

DISKUSIA

Sklerózou multiplex (SM) trpí na Slovensku okolo 10 ti-
síc ľudí. Liečba je prevažne farmakologická, zameraná 
na potlačenie aktivity imunitného systému a oddialenie 
tzv. relapsov ochorenia (vznik nových lézií), resp. predĺ-
ženie období bez akútnych neurologických symptómov 
(remisia). Ani efektívna imunomodulačná liečba však ne-
dokáže zastaviť progresiu ochorenia a prehlbovanie neu-
rologického defektu u pacientov. Preto každý nález kore-
lujúci s aktivitou ochorenia, resp. štádiom, v ktorom sa 
pacient aktuálne nachádza, by mohol prispieť k zlepšeniu 
terapie v progresívnejších fázach ochorenia. V súčasnos-
ti sa pozornosť vedeckej komunity okolo SM sústreďuje 
na validáciu biomarkerov špecifických pre jednotlivé pato-
logické procesy ochorenia. Vytypovanie vhodnej kombiná-
cie takýchto biomarkerov prispeje k nastaveniu liečby se-
lektívne ovplyvňujúcej komplexitu fenotypového prejavu 
ochorenia u každého pacienta individuálne. Keďže u pa-

cientov sa často prejavujú kognitívne symptómy (poruchy 
pozornosti, efektivity a rýchlosti spracovania informácií, 
poruchy dlhodobej pamäte, poruchy výkonných funkcií –
učenia a vizuálnej pamäte, riešenia problémov a ďalšie), 
je predpoklad, že tieto symptómy súvisia so zmenami 
v neurotransmisii. Pozorované zvýšenie koncentrácie gly-
cínu v CSL u pacientov s SM by mohlo byť dôsledkom kom-
penzácie glutamátovej dysbalancie (B a r t o v a  et al., 
2016) v snahe o udržanie homeostázy prenosu nervových 
vzruchov. Ďalšou možnosťou by mohlo byť ovplyvnenie 
funkcie glycínových transportérov v CNS napr. zvýšeným 
oxidačným stresom u pacientov s SM (C a r m a n s  et al., 
2010). Hlavnou úlohou týchto transportérov je odstrániť 
glycín z glycínových synapsií a modulovať koncentráciu 
extracelulárneho glycínu. Rovnako by sa mohlo jednať 
o mutácie v géne pre glycínový receptor, ktorý sa nachá-
dza v CNS. Porušenie inhibičných glycínových mechaniz-
mov by mohlo byť spojené s niektorými neurologickými 
symptómami aj u pacientov s SM. Glycínové receptory 
sú tiež prítomné na makrofágoch, ktoré môžu stimulovať 
produkciu oxidu dusnatého a TNF a teda vývoj zápalovej 
reakcie vrátane fagocytózy myelínu (S a r c h i e l l i  et al., 
2003). Glycín tak môže byť zapojený aj do kontroly zápa-
lovej imunitnej odpovede spojenej s aktivitou ochorenia 
(relaps/remisia).

ZÁVER

Zvýšenie hladiny glycínu v CSL môže odrážať možné 
zmeny hladiny glycínu v mieche pacientov s SM a úlohu 
týchto zmien v patogenéze neurologických symptómov 
u pacientov s SM.

Tab. 1. Porovnanie hladín glycínu v CSL pacientov s SM a jej podtypov 
relaps-remitujúcej (RR SM) a sekundárne progredujúcej formy (SP SM)

kontrola SM RR SM SP SM

hladina glycínu
[µmol/L]

0,962
(0,611 – 1,465)

1,598 *
(1,239 – 1,878)

1,626*
(1,262 – 1,877)

1,541
(1,132 – 2,208)

Výsledky sú prezentované ako medián s interkvartilovým rozpätím (Q1 – Q3; 25 – 75 %); 
* – štatisticky významný rozdiel oproti kontrolnej skupine; p ≤ 0,05; SM – skleróza multiplex; RR SM – relaps-remitujúca forma; 

SP SM – sekundárne progredujúca forma
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SÚHRN

Najnovšie štúdie metabolizmu nádorov a bunkovej 
imunity odhaľujú, že nielen glukóza, ale aj aminokyse-
liny sú esenciálne na podporu vysokých metabolických 
nárokov nádorových buniek a buniek imunitného systé-
mu. Súčasné výskumy v liečbe nádorových ochorení sa 
zameriavajú na metabolizmus aminokyselín a enzýmov 
zodpovedných za ich syntézu a degradáciu. Aminokyse-
liny už nie sú považované len za stavebný materiál, ale 
predstavujú aj nutričné signálne molekuly, ktoré regu-
lujú dôležité metabolické dráhy buniek. Z tohto dôvodu 
sa enzýmy metabolizmu aminokyselín, regulované on-
kogénmi ako aj tumor supresorovými génmi, zdajú byť 
vhodné pre liečbu nádorov.

 Kľúčové slová: aminokyseliny, proliferácia, liečba ná-
dorových ochorení

ABSTRACT

Recent studies of tumor metabolism and cellular 
immunity reveal that not only glucose but also amino 
acids are essential to support the high metabolic de-
mands of tumor cells and immune system cells. Current 
research in the treatment of tumor diseases focuses on 

the metabolism of amino acids and enzymes responsible 
for their synthesis and degradation. Amino acids are not 
considered as building material but are also nutritional  
signal molecules that regulate important metabolic path-
ways of cells. For this reason, both the oncogene and the 
tumor suppressor gene metabolism enzymes appear to 
be suitable for the treatment of tumors.

Key words: amino acids, proliferation, treatment of 
cancer

ÚVOD

Medzi najčastejšie príčiny úmrtí zaraďujeme zhubné 
nádory. Pre nádorové bunky je charakteristická nekontro-
lovateľná bunková proliferácia, invázia a tvorba metastáz. 
Proliferácia nádorových buniek si vyžaduje nepretržitý 
prísun živín na udržanie abnormálneho rastu a delenia. 
Nádorové bunky proliferujú v trojrozmerných mnohobun-
kových hmotách a tak rastúce nádory čelia nedostatočnej 
dodávke kyslíka a živín. Normálne bunky využívajú ako 
zdroj energie glukózu, z ktorej oxidatívnou fosforyláciou 
získavajú energiu vo forme ATP. Nádorové bunky využí-
vajú anaeróbnu glykolýzu, ktorou z glukózy vzniká laktát. 
Glykolýza v nádorových bunkách nie je nevyhnutná na to, 
aby prispievala k produkcii ATP, pretože priemerný podiel 

METABOLIZMUS AMINOKYSELÍN V NÁDOROVÝCH BUNKÁCH II.
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ATP z glykolýzy je iba 17 %. (K i m  et al., 2018). Najnovšie 
výskumy upriamujú pozornosť na metabolizmus aminoky-
selín a syntézy bielkovín v nádorových bunkách. Zdá sa, že 
uhlíkové kostry niektorých neesenciálnych aminokyselín 
môžu poskytnúť kľúčové intermediáty pre energeticky me-
tabolizmus nádorových buniek. Tieto aminokyseliny môžu 
byť zdravými bunkami syntetizované, zatiaľ čo mnohé 
nádorové bunky vyžadujú ich príjem potravou. Posledné 
výskumy liečby nádorov poukazujú na to, že potenciálne 
účinnejšia stratégia než chemoterapia alebo ožarovanie 
je selektívna inhibícia rastu nádorových buniek vylúčením 
týchto aminokyselín z potravy (G e c k  et al. 2016).

METABOLIZMUS SERÍNU A GLYCÍNU 
V NÁDOROVEJ BUNKE  

Metabolizmus serínu a glycínu sú prepojené cez „gly-
cín štiepiaci systém“, pri ktorom vznikajú kofaktory po-
trebné pre biosyntézu purínov a pyrimidínov (obr.1.) Tieto 
nukleotidy sa zúčastňujú proliferácie lymfocytov, nádoro-
vých buniek a embryonálnych tkanív.

Štúdie pochádzajúce z konca 80-tych rokov až po sú-
časnosť poukazujú na zvýšenú aktivitu de novo syntézy 
serínu v nádorových bunkách (Obr. 1). Na tejto syntéze sa 
podieľa fosfoglycerát dehydrogenáza, ktorá oxiduje približ-
ne 10 % 3-fosfoglycerátu, intermediátu glykolýzy, na 3-fos-
fohydroxypyruvát (A m e l i o  et al., 2014). Následne 
transamináciou vzniká 3-fosfoserín a ten sa defosforyluje 
na serín.  P o l l a r i  et al., (2011) vo svojej štúdii potvrdi-
li spojitosť zvýšenej aktivity fosfoglycerát dehydrogenázy 
u pacientiek vo vysokých štádiách rakoviny prsníka s vyso-
kou mortalitou. Ďalším enzýmom, ktorý sa podieľa na vzni-
ku a proliferácii nádorov je serínhydroxymetyltransferáza, 
ktorá katalyzuje premenu serínu na glycín.  D a n g  et al., 
(2012) vo svojej štúdii popísali reguláciu 2 izoforiem toh-
to enzýmu (cytoplazmatickú a mitochondriálnu) pomocou 
transkripčného faktora c-myc, ktorý kontroluje transkrip-
ciu 15 % génov ľudského organizmu a je výrazne zvýšený 
vo väčšine nádorových buniek. Obe izoformy zohrávajú 
významnú úlohu v raste a proliferácii nádorových buniek. 

Y i n  et al., (2015) dokonca tvrdia, že mitochondriálna 
izoforma serínhydroxymetyltransferázy môže slúžiť v bu-
dúcnosti ako dôležitý diagnostický marker karcinogenézy.

Obr.1. Metabolizmus glycínu a serínu 
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Na prvý pohľad a sa môžu javiť úlohy serínu a glycínu 
v metabolizme nádorovej bunky ako nevýhodné, preto-
že fosfoglycerát dehydrogenáza odčerpáva intermediáty 
z glykolýzy na de novo syntézu serínu, ale predsa len sú 
serín a glycín hlavnými zdrojmi metylovej skupiny pre rôz-
ne biosyntetické cesty a aj DNA metyláciu, ktorú využíva 
nádorová bunka. Podobne ako nádorové bunky, aj bun-
ky imunitného systému využívajú intermediáty glykolýzy 
na biosyntézu serínu a glycínu pre rast a proliferáciu bu-
niek (M a c i o l e k  et al., 2014).

V súčasnosti dochádza v rôznych predklinických štúdi-
ách k testovaniu enzýmov zúčastňujúcich sa metabolizmu 
serínu a glycínu ako potenciálnych protinádorových regu-
lačných miest (M a r a n i  et al., 2015;  P a i a r d i n i  et al.,  
2015).

Ďalšou stratégiou zameranou na inhibíciu proliferácie 
nádorových buniek cez metabolizmus serínu a glycínu sú 
diétne opatrenia. Tieto ukazujú sľubné výsledky, avšak 
je potrebné starostlivo preskúmať ich vplyv na imunitný 
systém, keďže oba typy buniek využívajú rovnaké metabo-
lické cesty (M a d d o c k s  et al., 2013;  T a v a n a  et al., 
2013).

ÚLOHA ROZVETVENÝCH AMINOKYSELÍN 
V NÁDOROVEJ BUNKE

Rozvetvené aminokyseliny (leucín, izoleucín a valín) tvo-
ria približne 40 % esenciálnych aminokyselín, ktoré si vyža-
duje metabolizmus zdravého jedinca (A n a n i e v a et al., 
2015). Zohrávajú významnú úlohu v proteosyntéze a slúžia 
ako hlavný zdroj dusíka pre syntézu alanínu a glutamínu vo 
svaloch (Obr. 2). Valín, leucín a izoleucín služia ako nutričné 
signály, regulujú syntézu a degradáciu proteínov, sekréciu 
inzulínu, čím regulujú metabolizmus glukózy a glykogénu.

V posledných rokoch stúpa záujem o štúdium metabo-
lizmu rozvetvených aminokyselín, obzvlášť leucínu a jeho 
vplyvu na rapamycín kinázu (serín-treonínová kináza), kto-
rá reguluje rast a proliferáciu buniek (mTOR metabolická 
cesta). Zvýšenú aktivitu mTOR dráhy je možné pozorovať 
v rôznych typoch nádorov (D a i  et al., 2015;  P a r k h i t k o  
et al., 2014). mTOR metabolická cesta pravdepodobne zo-
hráva dôležitú úlohu v regulácii bunkových funkcií, kontro-
lovaním translácie, bunkového rastu, proliferácie a autofá-
gie. Obzvlášť citlivé na reguláciu mTOR dráhy sa zdajú byť 
bunky imunitného systému (W a i c k m a n  et al., 2012). 

Ananieva vo svojej štúdii uvádza, že leucín sa javí byť 
veľmi dôležitou živinou, ktorá významne reguluje mTOR 
metabolickú cestu a tak aj proliferáciu buniek imunitného 
systému (A n a n i e v a, 2015).

Obr. 2. Prepojenie metabolizmu leucínu a glutamínu
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Zatiaľ čo v rakovinových bunkách je mTOR dráha ak-
tivovaná a liečba rakoviny cez reguláciu mTOR je súčas-
ťou klinického výskumu, priama súvislosť medzi mTOR 
dráhou a metabolizmom leucínu a rozvetvených amino-
kyselín v mikroprostredí nádoru nie je stále objasnená 
(A d v a n i et al., 2010). Pravdepodobne podobne ako pri 
katabolizme tryptofánu, degradačné enzýmy rozvetve-
ných aminokyselín (aminotransferázy) (Obr. 3) môžu zo-
hrávať imunosupresívnu úlohu v mikroprostredí nádoru 
a tak umožniť nádorovej bunke proliferovať. Je opäť prav-
depodobné, že v bunkách imunitného systému a nádoro-
vých bunkách je katabolizmus rozvetvených aminokyselín 

rovnaký, zatiaľ čo metabolická cesta mTOR je závislá iba 
na regulácii leucínu. Využitie antagonistov leucínu alebo 
špecifických inhibítorov aminotransferáz rozvetvených 
aminokyselín môže byť v budúcnosti vhodnou liečbou ná-
dorových ochorení.

ZÁVER

Aminokyseliny môžu slúžiť ako užitočné biomarkery 
pre včasnú detekciu rôznych typov nádorov ako aj skríning 
počas liečby, pretože ich vieme stanoviť v krvi, moči ako 

Obr. 3 Metabolizmus rozvetvených aminokyselín
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aj v slinách pacientov. Pochopenie základných prepojení 
v metabolizme nádorových a zdravých buniek bude po-
skytovať nové smery manipulovateľnosti mikroprostredia 
nádoru a následného ovplyvnenia protinádorovej imunit-
nej odpovede. Či už diétne obmedzenia niektorých ami-
nokyselín alebo cielená inhibícia enzýmov podieľajúcich 
sa na proliferácii nádorových buniek sa javia byť sľubnou 
stratégiou liečby nádorov. Kritickým krokom bude vyvinúť 
postup identifikácie pacientov, pre ktorých bude účinná 
jedna a pre ktorých druhá stratégia.
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SÚHRN

Parodontitída je pomerne časté zápalové ochore-
nie podporných tkanív zubov, ktoré vedie k predčasnej 
strate zubov. Priebeh zápalového procesu je pritom 
ovplyvnený genetickou dispozíciou a súborom faktorov 
pôsobiacich z prostredia. Zápalová odpoveď tkanív je 
bezprostredne spojená s prítomnosťou oxidačného stre-
su a niektoré novšie štúdie naznačujú u pacientov zmeny 
v lokálnej ako aj systémovej redoxnej rovnováhe. Cieľom 
štúdie, ktorej podkladom je aj tento prehľad, je sledo-
vanie vybraných enzýmových a neenzýmových markerov 
oxidačného stresu (ako napríklad glutatiónperoxidáza, 
glutatiónreduktáza, glutatión-S-transferáza, glutatión, 
myeloperoxidáza, tioredoxínreduktáza) v slinách a ich 
následné porovnanie s hodnotami v sére a klinickými 
údajmi pacienta. Preukázané súvislosti môžu viesť k se-
lekcii parametrov vhodných pre detekciu ochorenia, 
monitorovanie jeho priebehu, aj zisteniu častých ko-
morbidít, ovplyvneniu intervenčnou terapiou, prípadne 
k odporúčaniu adjuvantnej terapie antioxidantami.

Kľúčové slová: antioxidačné markery, parodontitída, 
terapia, zápal

ABSTRACT

Periodontitis is a common inflammatory disease 
of the supporting tissues of the teeth, leading to their 
premature loss. The course of an inflammation is influ-
enced by set of genetic and environmental factors. The 
inflammatory response of tissues is directly related to 
the presence of oxidative stress, and some recent stud-
ies suggest changes in both local and systemic redox 
equilibrium. The aim of the study, based also on this 
review, is to monitor saliva for selected enzymatic and 
non-enzyme markers of oxidative stress and their subse-
quent comparison with serum and clinical patient data. 
Proven connections can lead to the selection of param-
eters suitable for detection, monitoring of the disease, 
frequent comorbidities, effects on intervention, or the 
recommendation of adjuvant therapy with antioxidants. 

Key words: antioxidant markers, periodontitis, ther-
apy, inflammation

ÚVOD 

Ochorenia periodontu sú hlavnou príčinou straty zu-
bov u dospelých v dôsledku prebiehajúcich infekčných 

VYUŽITIE MARKEROV OXIDAČNÉHO STRESU 
V SLINÁCH PRI DIAGNOSTIKE 

A MONITOROVANÍ PRIEBEHU PARODONTITÍD
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a zápalových procesov. Lokálne zápalové procesy vykazujú 
aj kauzálne súvislosti s inými prebiehajúcimi systémovými 
zápalovými ochoreniami ako sú kardiovaskulárne ochore-
nia, diabetes, ale aj nepriaznivé dôsledky na prebiehajúce 
tehotenstvo (N a z i r, 2017). Súčasný koncept naznačuje, 
že toto zápalové ochorenie je iniciované bakteriálnou in-
fekciou a následne aberantnou reakciou hostiteľa, ktorá 
prispieva k deštrukcii parodontu (B a r t o l d, M., Van 
D y k e, 2013). Pričom liečba zápalových ochorení ďasien, 
zníženie produkcie prozápalového cytokínu IL-1 ako od-
povede na prítomné patogény periodontu a ich produk-
ty (D e l i m a  et al., 2002) alebo extrakcia zubov viedla 
aj k poklesu zápalových markerov (C-reaktívneho proteí-
nu, počtu leukocytov) v krvi (Y o u  et al., 2009). Rýchlosť 
a priebeh ochorení mäkkých tkanív zubov je ovplyvnená 
nielen genetickou dispozíciou jedinca ale aj mnohými von-
kajšími faktormi. Medzi tieto ochorenia patria gingivitídy, 
zápaly ďasien, vznikajúce zo zubného povlaku, v ktorom 
sú baktérie. Periodontitídy (až periodontálny alebo paro-
dontálny absces) vznikajúce prechodom zápalu cez zub-
ný koreň k ozubici. Ako aj ochorenia závesného aparátu 
zuba, parodontitídy, kedy dochádza k postupnej degene-
rácii a rozrušovaniu tkaniva (P i h l s t r o m  et al., 2005), 
pričom vplyv týchto ochorení je časom a ich progresiou 
zreteľnejší. V skorších štádiách sa týka gingiválnej recesie 
a s ňou súvisiacej hypersenzitivity dentínu. Následne po-
stupne ovplyvňuje mobilitu zubov, vedie k ich patologic-
kej migrácii až strate, čo ovplyvňuje schopnosť žuvania, 
reči, nevynímajúc zmeny v estetickej a psychickej oblasti 
človeka a celkovej kvality života (B o r g e s  et al., 2013; 
D u r h a m  et al., 2013). 

Nadmerná produkcia reaktívnych foriem 
kyslíka pri ochoreniach periodontu

Prevládajúcim zdrojom reaktívnych foriem kyslíka (ROS) 
po iniciácii odozvy patogénnymi baktériami sú neutrofily 
hromadiace sa v tkanivách periodontu a sliznice ďasien. 
Neutrofily produkujú do fagozómu superoxidový radikál 
(O2˙-) v reakcii katalyzovanej NADPH oxidázou v proce-
se respiračného vzplanutia (C h a p p l e,  M a t t e w s, 
2007). Radikál môže byť uvoľňovaný aj do extracelulárne-
ho priestoru a následne sa konvertuje na iné aktívne ra-
dikálové a neradikálové formy (ako HOCl, H2O2, ˙OH). Štú-
die analyzujúce perifernú krv pacientov s parodontitídou 
preukázali vyššiu produkciu ROS v porovnaní so zdravými 
jedincami (M a t t h e w s  et al., 2007a,b;  L i n g  et al., 
2016). Následne bolo zistené, že neutrofily periférnej krvi 

pacientov s chronickou (CP) alebo agresívnou parodon-
titídou (AgP) majú hyperreaktívny fenotyp neutrofilov, 
ktoré sú stimulované prostredníctvom receptora Fc-gama 
(FcgR) (M a t t h e w s  et al., 2007a). Liečba parodontití-
dy síce viedla k zníženiu stimulácie neutrofilov cez FcgR 
ale nemala žiaden vplyv na nestimulovanú extracelulárnu 
produkciu ROS, ktorá je týchto pacientov taktiež vyššia ako 
u zdravých jedincov (M a t t h e w s  et al., 2007b). Preto je 
tu predpoklad, že zvýšená produkcia ROS je nielen dôsled-
kom stimulácie patogénom ale aj genetickej predispozície 
(G i a n n o p o u l o u  et al., 2008). U pacientov s CP sa 
nadmerná produkcia superoxidového radikálu v dôsledku 
hyperaktivity neutrofilov oboma spomenutými spôsobmi 
znížila iba po nechirurgickej liečbe (L i n g  et al., 2016). 
Nakoľko produkcia superoxidového radikálu vykazovala 
pozitívnu koreláciu s koncentráciou CRP, jedným z mož-
ných vysvetlení je aj ovplyvnenie toll-like receptorov pro-
stredníctvom CRP, ktoré následne vedie k zvýšenej tvorbe 
tohto radikálu (L i n g, 2014). 

Dôsledky oxidácie reaktívnymi formami kyslíka 
a markery oxidačného stresu v slinách

ROS sú časticami s vysokou biologickou reaktivitou 
v dôsledku prítomnosti jedného alebo viacerých nespá-
rovaných elektrónov vo valenčnej vrstve. Dokonca aj tie, 
ktoré nemajú povahu radikálov sú schopné spôsobovať 
oxidáciu substrátov. Oxidované substráty sú potenciálne 
toxické pre organizmus. Sú štruktúrne modifikované, čo 
vedie aj k zmene ich funkčných vlastností. V dôsledku oxi-
dácie lipidov a mastných kyselín z nich vznikajú ďalšie voľ-
né radikály. Dokonca aj oxidačné produkty lipidov, najmä 
4-hydroxynonenal (HNE) a malondialdehyd (MDA) reagu-
jú s proteínmi a nukleovými kyselinami. Hlavnými činidla-
mi spôsobujúcimi oxidáciu DNA a proteínov sú singletový 
kyslík a hydroxylový radikál. Radikály proteínov vznikajú 
najčastejšie odštiepením labilnejšieho vodíkového ató-
mu na Cα, z alkoxylového radikálu vzniká hydroxykyselina, 
z peroxilového radikálu hydroperoxid. Rekombináciou 
proteínových radikálov vznikajú následne oligoméry pro-
teínov. Primárne produkty oxidácie sacharidov voľnými 
radikálmi, ktorá prebieha po izomerizácii na 1-en-1,2-dio-
ly, sú α-dikarbonylové zlúčeniny s pôvodným počtom uh-
líkov, ktoré sa ďalej oxidujú a rozkladajú. Radikály, ktoré 
vznikajú ako medziprodukty, a α-dikarbonylové zlúčeniny 
ďalej reagujú s proteínmi (V a š k o v á  et al., 2012). Nad-
merná produkcia ROS takto ovplyvňuje funkčnosť buniek 
narúšaním funkcií nukleových kyselín, proteínov a lipidov, 
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čo môže viesť až k bunkovej smrti prostredníctvom induk-
cie vnútornej apoptickej dráhy. 

Niektoré štúdie sa v súvislosti s ochoreniami periodon-
tu už zaoberali zisťovaním zmien v markeroch oxidačného 
stresu. Jednalo sa o koncové produkty oxidácie lipidov re-
aktívnymi formami kyslíka ako MDA, TBARS (látky reagujú-
ce s kyselinou barbiturovou, tvorené ako vedľajší product 
peroxidácie lipidov), HNE a izoprostány, oxidácie proteí-
nov – karbonylové skupiny proteínov, produkty pokročilej 
oxidácie proteínov (AOPP), produkty pokročilej glykácie 
(advanced glycation end products – AGE), ako aj oxidácie 
DNA – 8-hydroxy-deoxyguanozín (8-OHdG) (P a l m i e r i,  
S b l e n d o r i o, 2007). Analýzy boli prevedné na slinách, 
ktoré sa javia ako vhodný material na monitorovanie stavu 
pri ochoreniach periodontu, nakoľko odber je neinvazívny 
a opakovateľný. 

V tejto oblasti boli prevedené unikátne štúdie aj 
na Slo vensku. V rámci nich boli preukázané spojitos-
ti medzi zvýšenými koncentráciami TBARS v slinách pa-
cientov a zhoršujúcim sa stavom periodontu (C e l e c  
et al.; 2005;  C e l e c o v á  et al., 2013), najmä u mužov 
(B a n a s o v a  et al., 2015) ale aj detí (T o t h o v á  et al., 
2013). Zvýšené koncentrácie MDA boli zaznamenané u faj-
čiarov bez ohľadu na stav ochorenia (C e l e c  et al., 2005). 
AOPP boli taktiež detekované v slinách detí a dospelých 
avšak bez spojitostí so stavom periodontu (C e l e c o v á  
et al., 2013;  T o t h o v a  et al., 2013; B a n a s o v a  et al., 
2015). Koncentrácie AGE a TBARS sú vyššie ráno a čistenie 
zubov prispieva k ich zníženiu, avšak koncentrácie AOPP na-
opak zvyšuje (K a m o d y o v á  et al., 2013). 

ANTIOXIDANTY

Za normálnych fyziologických podmienok sa udržiavan 
rovnováha medzi tvorbou ROS a ich odstraňovaním pros-
tredníctvom endogénnych antioxidantov. Enzýmové a ne-
enzýmové antioxidanty sú účinné pri odstraňovaní týchto 
častíc a napomáhajú tak pri amplifikácii imunitnej odpove-
de, alebo jej útlmu, kontrole produkcie týchto častíc a ich 
funkcií ako mediátorov a senzorov. Niektoré štúdie zaobe-
rajúce sa sledovaním aktivít antioxidačných enzýmov zisti-
li znižovanie aktivít superoxiddizmutázy (SOD) a glutatión-
peroxidázy (GPx), glutatiónreduktázy (GR) a katalázy (CAT) 
(C a n a k c i  et al., 2009;  T r i v e d i  et al., 2015). Iné zas 
zaznamenali ich zvýšenie v plazme, erytrocytoch a tkanive 
ďasien spolu so zníženou aktivitou neenzýmových antio-

xidantov (P a n j a m u r t h y  et al., 2005;  N o v a k o v i c  
et al., 2014). Metaanalýza šiestich štúdií priniesla zaujíma-
vé zistenie, že medzi aktivitou SOD v cirkulácii nie je medzi 
pacientami s parodontitídou a zdravými jedincami rozdiel, 
avšak u pacientov je zrejmý pokles v neenzýmových antio-
xidantoch (L i u  et al., 2014). 

ZÁVER 

Z uvedeného krátkeho prehľadu vyplýva, že medzi 
markermi oxidačného stresu a ochorením periodontu 
existujú spojitosti. Je obtiažnejšie použiť ich ako diag-
nostický nástroj, avšak je možné ich použiť na sledovanie 
stavu a priebehu ochorení periodontu. V oblasti sledova-
nia enzýmových a neenzýmových antioxidantov je nutné 
bližšie objasniť súvislosti medzi ich aktivitami a ochore-
ním. Endogénny antioxidačný systém predstavuje účinnú 
obranu organizmu voči oxidačnému stresu. Jeho odozva 
je teda prirodzenou súčasťou organizmu odrážajúcou 
jeho schopnosť jedinca reagovať na zvýšenú tvorbu re-
aktívnych foriem kyslíka po stimulácii neutrofilov pri zá-
pale. Doterajšie štúdie priniesli kontroverzné výsledky, 
čo sa týka aktivít enzýmových ale zhodne potvrdili pokles 
v koncentrácii neenzýmových antioxidantov. Štúdia, ktorá 
je prevádzaná na našom pracovisku by mala svojimi vý-
sledkami prispieť k objasneniu týchto spojitostí. 
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SÚHRN

Vyššia degradácia purínových nukleotidov u neu-
rologických diagnóz, u ktorých patogénnym faktorom 
je demyelinizácia (skleróza multiplex) ako aj hypoxia/
ischémia a zápal (cerebrovaskulárne choroby CNS a zá-
palové choroby nervového systému) podáva nepriamy 
dôkaz, že u týchto neurologických diagnóz sa vyskytuje 
deplécia energetických zásob ATP. S procesom degradá-
cie purínových nukleotidov súvisí aj miera poškodenia 
hematolikvorovej bariéry. Hladina kyseliny močovej 
v likvore stúpa pri zníženej integrite hematolikvorovej 
bariéry na rozdiel od ostatných sledovaných degradač-
ných produktov purínových nukleotidov. Kyselina močo-
vá v likvore by mohla lepšie odrážať mieru poškodenia 
hematolikvorovej bariéry ako albumín.

Kľúčové slová: kyselina močová; hematolikvorová 
bariéra; cerebrospinálny likvor

ABSTRACT

Higher degradation of purine nucleotides in neuro-
logical disorders, in which the pathogenic factor is de-
myelinization (multiple sclerosis) or hypoxia/ischemia 
and inflammation (cerebrovascular and inflammatory 

diseases of nervous system) provides indirect evidence 
that depletion of ATP is present in these neurological 
conditions. Severity of damage to hemato-liquor barri-
er is related to degradation of purine nucleotides. Uric 
acid level in cerebrospinal fluid (in contrast to other 
monitored products of purine nucleotides degradation) 
increases when the integrity of hemato-liquor barrier is 
decreased. This indicates that uric acid in cerebrospinal 
fluid could be a better parameter for assessing damage 
to hemato-liquor barrier than albumin.

Keywords: uric acid; hemato-liquor barrier; cerebro-
spinal fluid

Úvod

Tkanivo centrálneho nervového systému (CNS) je vy-
soko závislé od kontinuálnej produkcie energie. Deplécia 
ATP je spojená s narušením iónovej homeostázy a ak-
tiváciou enzýmových systémov spôsobujúcich funkčnú 
dezintegráciu buniek. Jedným z dôsledkov týchto proce-
sov je aj akumulácia metabolitov purínových nukleotidov 
v mozgovom tkanive a následne zvýšenie ich koncentrácie 
v cerebrospinálnom likvore (CSL). Mechanizmy, ktoré sa 
podieľajú na regulácii procesov tvorby a odbúrania purí-
nových nukleotidov sú reakciou na aktuálny metabolický 
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stav bunky, závisia od stavu energetických zásob, intenzity 
metabolických procesov, ako aj od funkčnej aktivity bu-
niek a tkanív. Nedostatočný prísun kyslíka a ATP pre meta-
bolické a funkčné procesy v mozgu môže viesť od zmeny 
funkcie tkaniva CNS cez poškodenia bunkových štruktúr 
k následnej ireverzibilnej deštrukcii neurónov. Zmeny 
likvorových hladín degradačných produktov purínových 
nukleotidov sa považujú za vhodný marker ischemického 
poškodenia CNS (Hallgren et al., 1983; Laudignon et al., 
1991; Vagnozzi et al., 1997).

PACIENTI A METÓDY

Kontrolnú skupinu tvorilo 31 pacientov s ľahšími ver-
tebrogénnymi ochoreniami s likvorovým nálezom v rámci 
fyziologických hodnôt, bez celkových závažných ochorení, 
s priemerným vekom 39,9 ± 15,0 roku. Skupinu pacien-
tov s demyelinizačným ochorením CNS typu sclerosis 
multiplex (SM; G35) tvorilo 158 pacientov s laboratórne 
a klinicky podporenou SM, pozitívny nález prítomnosti 
oligoklonálnych pásov v cerebrospinálnom likvore a prie-
merný vek 36,9 ± 11,8 roku. Skupina pacientov so zápalo-
vými chorobami CNS (IND) (n = 17) s priemerným vekom 
51,2 ± 18,5 roku bola tvorená zo 17 pacientov s bakteriál-
nym zápalom mozgových plien (meningitis, G00). Skupina 
pacientov s cerebrovaskulárnymi chorobami (CI) s prie-
merným vekom 50,8 ± 16,3 roku (n = 16) bola tvorená sku-
pinou pacientov so subarachnoidálnym krvácaním (I60), 
s intracerebrálnym krvácaním (I61), s mozgovým infark-
tom (I63) a pacientov s neskorými následkami cievnych 
príhod (I69). Každému pacientovi bola robená diagnos-
tická lumbálna punkcia. Vzorky séra a cerebrospinálneho 
likvoru (CSF) boli odobraté v tom istom čase a do analýzy 
boli uskladnené pri –80 °C. Analyzované súbory boli cha-
rakterizované základnými biochemickými parametrami 
v sére a cerebrospinálnom likvore (hladiny celkových biel-
kovín, albumínu, imunoglobulínov IgG).

Likvorové hladiny kyseliny močovej (UA), hypoxantínu 
(Hyp), xantínu (Xan), inozínu (Ino) a adenozínu (Ado) boli 
stanovené pomocou modifikovanej, izokratickej vysokoú-
činnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) s UV detekciou 
(254 nm) (K u r a č k a  et al., 1996). Po deproteinizácii 
a centifugácii bolo 20 µL vzorky injektované do chroma-
tografického systému (LaChrom, Merck-Hitachi, SRN). Se-
parácia degradačných produktov purínových nukleotidov 
prebiehala na chromatografickej kolóne LiChroCART 250-

4 s náplňou LiChrospher 100 RP-18 (5µm; Merck, SRN) 
s mobilnou fázou 60 mmol/L KH2PO4, 2 % metanol (V/V), 
pH 2,93. Detekcia prebiehala využitím UV detektora s me-
niteľnou vlnovou dĺžkou L-7400 UV (Merck-Hitachi, SRN). 
Získané údaje sa hodnotili pomocou vyhodnocovacieho 
programu CSW v1.7 (DataApex Ltd., ČR).

Stav hematolikvorovej bariéry bol hodnotený pomo-
cou QA-indexu, ako pomer medzi koncentráciou albumínu 
v CSF a v krvnom sére násobený 1000. QA-index vyšší ako 
7,4 indikoval poruchu hematolikvorovej bariéry.

Na charakterizáciu jednotlivých výberov boli použité 
medián a medzikvartilové rozpätie. Na testovanie roz-
dielov a závislostí medzi dvoma výbermi bol použitý ne-
parametrický nepárový Man-Whitney U test. Korelačný 
koeficient sa počítal Spearmanovou lineárnou regresnou 
analýzou. Hladina štatistickej významnosti rozdielu dvoch 
výberov α bola stanovená na 0,05. Všetky štatistické výpoč-
ty boli realizované v programe StatsDirect v2.7.2 (Stats - 
Direct Sales, Sale, Cheshire M33 3UY, UK).

VÝSLEDKY

Metabolizmus purínových nukleotidov v CNS u neuro-
logických pacientov s diagnózami skleróza multiplex (SM), 
cerebrovaskulárne (CI) a zápalové choroby CNS (IND) bol 
hodnotený pomocou likvorových hladín ich degradačných 
produktov adenozínu (Ado), inozínu (Ino) hypoxantínu 
(Hyp), xantínu (Xan), kyseliny močovej (UA) a albumínové-
ho kvocientu QA. V porovnaní s kontrolnou skupinou mali 
pacienti so sclerosis multiplex signifikantne vyššie likvo-
rové hladiny inozínu (p = 0,034), hypoxantínu (p = 0,009) 
a xantínu (p = 0,0001) (tab. 1). Podobný trend, vyššie hla-
diny degradačných produktov purínových nukleotidov, sa 
vyskytoval aj u pacientov s CI a IND. Štatisticky význam-
ne vyššie hladiny oproti kontrolnej skupine sa vyskyto-
vali u inozínu (IND; p = 0,004) a xantínu (IND; p = 0,0001 
a CI; p = 0,0015). U týchto pacientoch boli zaznamenané 
aj signifikantne vyššie likvorové hladiny kyseliny močovej 
(tab. 1).

Po rozdelení pacientov s jednotlivými diagnózami 
podľa albumínového kvocientu ako kritéria pre integritu 
hematolikvorovej bariéry (HLB) boli zistené signifikantne 
vyššie CSL hladiny kyseliny močovej v skupinách s naru-
šenou HLB u SM a CI (obr. 1). Množstvá ostatných sledo-
vaných degradačných produktov purínových nukleotidov 
nevykazovali štatisticky významný rozdiel.
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Lineárna regresná analýza poukázala na vzťah medzi 
albumínovým kvocientom a likvorovými hladinami kyseli-
ny močovej (r = 0,356, p = 0,010) a metabolickým obratom 
hypoxantínu na kyselinu močovú (r = 0,514, p = 0,005), 
ďalej premeny xantínu na kyselinu močovú (r = 0,463, 
p = 0,011) a hypoxantínu na xantín (r = 0,440, p = 0,040) 
v súbore pacientov so sklerózou multiplex.

Tab. 1 Hladiny degradačných produktov purínových nukleotidov v CSL 
a albumínový kvocient (QA) u pacientov s neurologickými chorobami

Ado
[μmol/L]

Ino
[μmol/L]

Hyp
[μmol/L]

Xan
[μmol/L]

UA
[μmol/L] QA

Kontroly 0,37
(0,15 – 0,52)

0,95
(0,77 – 1,35)

2,60
(2,01 – 3,32)

1,81
(1,31 – 2,23)

17,11
(13,9 – 24,07)

4,84
(3,65 – 6,19)

SM 0,30
(0,14 – 0,65)

*1,36
(1,03 – 1,94)

*3,42
(2,53 – 5,44)

*3,23
(2,29 – 4,68)

22,82
(15,94 – 34,50)

4,84
(3,71 – 6,11)

IND 0,25
(0,11 – 0,55)

*1,55
(1,17 – 2,02)

2,87
(2,52 – 3,61)

*3,46
(3,06 – 4,78)

*43,01
(29,16 – 84,47)

*8,21
(5,37 – 13,24)

CI 0,11
(0,05 – 0,30)

1,22
(1,08 – 1,64)

3,06
(2,24 – 4,09)

*3,30
(2,74 – 4,08)

*41,47
(23,63 – 67,21)

*7,17
(4,69 – 10,13)

Hodnoty sú uvádzané ako medián (medzikvartilové rozpätie). * – p < 0,05 v porovnaní s kontrolným súborom

Obr. 1. Hladiny kyseliny močovej v CSL v závislosti od integrity hematolikvorovej bariéry (SM – skleróza multiplex, 
CI – kardiovaskulárne ochorenia, HLB+ : funkčná hematolikvorová bariéra, HLB– : porušená hematolikvorová bariéra)

DISKUSIA

Degradačné procesy purínových nukleotidov sú mi-
moriadne dôležité z dôvodu, že sa pri nich vytvárajú nuk-
leozidy a purínové bázy, ktoré samy o sebe predstavujú 
významné látky ovplyvňujúce mnohé metabolické a fy-
ziologické procesy. Z analýzy degradačných produktov 
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purínových nukleotidov v cerebrospinálnom likvore (CSL) 
u pacientov so sclerosis multiplex (SM) boli v zhode s lite-
rárnymi údajmi (A m o r i n i  et al., 2009;  L a z z a r i n o  
et al., 2010) zistené v porovnaní s kontrolným súborom 
signifikantne vyššie hladiny inozínu, hypoxantínu a xan-
tínu. Podobne zvýšený metabolizmus purínových nukle-
otidov bol zaznamenaný aj u diagnóz, kde patogénnym 
faktorom je hypoxia/ischémia a zápal (CI a IND). U týchto 
pacientov sa vyskytujú aj signifikantne vyššie hladiny ky-
seliny močovej (UA), ktoré sú pravdepodobne dôsledkom 
prestupu UA z plazmy do likvoru cez porušenú hemato-
likvorovú bariéru (HLB), čo podporuje zistenie vyšších 
hodnôt albumínového kvocientu (QA).

Výsledky podávajú nepriamy dôkaz, že v sledovanej 
skupine neurologických pacientov dochádza k stratám 
energetických zásob ATP. SM pacienti s vyšším energe-
tickým deficitom majú rýchlejšiu progresiu disability ako 
SM pacienti s nižšími hladinami degradačných produktov 
AMP v CSL (L a z z a r i n o  et al., 2010). Zníženie množstva 
ATP, prejavujúce sa zvýšenými CSL hladinami jeho degra-
dačných produktov, môže nepriamo indikovať dysfunkciu 
energetického metabolizmu v mitochondriách a progresiu 
disability v dôsledku blokády transmisie hlavne na úrovni 
synapsií, pretože synaptické mitochondrie sú veľmi citlivé 
na deficit ATP (D a v e y  et al., 1997).

Signifikantne vyššie hladiny UA u sledovaných diagnóz 
v skupinách pacientov s porušenou HLB možno zdôvodniť 
prestupom UA z krvi do likvoru v dôsledku jej asi 20-ná-
sobne väčšej koncentrácie v krvnom riečisku ako v likvore. 
Naopak, množstvo hypoxantínu je asi 2-krát a xantínu asi 
8-krát vyššie v likvore ako v krvnej plazme, a tak pri po-
ruchách hematolikvorovej bariéry nemôže prienik týchto 
látok do CSL ovplyvniť pri týchto pomeroch zvýšené množ-
stvo hypoxantínu a xantínu v likvore, čo je v súlade s naši-
mi pozorovaniami.

Na vzťah medzi integritou HLB a metabolizmom degra-
dácie purínových nukleotidov poukazuje lineárna regres-
ná analýza medzi hodnotami QA a degradačnými produkt-
mi purínových nukleotidov u pacientov so SM, resp. ich 
metabolických obratov katalyzovaných xantínoxidázou.

ZÁVER

Pacienti so sklerózou multiplex vo včasnom štádiu ocho-
renia sa vyznačujú deficitným energetickým stavom v CNS. 
Väčšia degradácia purínových nukleotidov bola zazname-
naná aj u diagnóz, u ktorých patogénnym faktorom je hy-
poxia/ischémia a zápal. Hladina kyseliny močovej v cereb-
rospinálnom likvore, na rozdiel od ostatných sledovaných 
degradačných produktov purínových nukleotidov, stúpa 
pri zníženej integrite hematolikvorovej bariéry. Miera po-
škodenia hematolikvorovej bariéry súvisí aj s procesom de-
gradácie purínových nukleotidov. Hladina kyseliny močovej 
v cerebrospinálnom likvore by mohla lepšie odrážať mieru 
poškodenia hematolikvorovej bariéry ako albumín.
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SÚHRN 

Novou stratégiou súčasnej personalizovanej medi-
cíny sa stáva pre tiopurínovú terapiu farmakogenetika 
a profilovanie liekového metabolizmu. Do triedy imuno-
supresív a cytotoxických liečiv patrí merkaptopurín, aza-
tioprín a 6-tioguanín. Tie sa už viac ako 60. rokov využí-
vajú v liečbe detskej akútnej leukémie, pri transplantácii 
orgánov, reumatoidnej artritíde, atopického ekzému, ale 
majú uplatnenie aj v liečbe nešpecifických črevných zá-
palových ochorení – IBD (Inflammatory Bowel Disease). 
Tiopuríny sú považované za zlatý štandard pre udržanie 
remisie u pacientov s IBD. Hlavným enzýmom metabo-
lizmu tiopurínov je enzým tiopurín-S-metyltransferáza 
(TPMT). Variabilita aktivity TPMT enzýmu je klasickým 
príkladom farmakogenetického biomarkera predikujú-
ceho ťažkú toxicitu u pacientov, ktorým bola nastavená 
iniciálna tiopurínová liečba. Našim cieľom je priblížiť kli-
nický význam farmakogenetiky, ktorá môže pomôcť pri 
nastavení individualizovanej imunosupresívnej terapie. 
Metóda analýzy kriviek topenia – HRMA (High Resolu-
tion Melting Analysis) je rýchlou a efektívnou metódou 
genotypizácie variant TPMT génu.

Kľúčové slová: TPMT; tiopuríny; IBD; HRM analýza; 
genotypizácia

ABSTRACT

Pharmacogenetics and drug metabolite profiling is 
a new strategy of personalized medicine in thiopurine 
therapy. A unique class of immunosuppressive and 
cytotoxic drugs is mercaptopurine, azathioprine and 
6-thioguanine. It has been over 60 years since their use 
has expanded in the treatment of acute leukemia in 
children, organ transplantation, rheumatoid arthritis, 
atopic eczema and also their application in inflammato-
ry bowel disease (IBD). Thiopurines are a gold standard 
for the maintenance of remission in patients with IBD. 
The enzyme thiopurine S-methyltransferase (TPMT) 
is the main enzyme of thiopurine metabolism. Varia-
tion in TPMT enzyme activity is the classic example of 
a pharma co genetic biomarker predicting risk of severe 
toxicity when starting patients on thiopurines. The aim 
of our study is focused on clinical importance of phar-
macogenetics which can help in dosing of individualized 
immunosuppressive therapy. A high resolution melting 
analysis (HRMA) is fast and effective method of genotyp-
ing variants of TPMT gene.

Key words: TPMT; thiopurins; IBD; HRM analysis; ge-
notyping

IMUNOSUPRESÍVNA LIEČBA PACIENTOV S NEŠPECIFICKÝMI ČREVNÝMI 
ZÁPALOVÝMI OCHORENIAMI Z POHĽADU FARMAKOGENETIKY
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ÚVOD

Metabolizmus tiopurínov je veľmi zložitý komplex 
troch metabolických dráh, akými sú metylácia, degradá-
cia a tvorba cytotoxických tioguanínových nukleotidov 
(6-TGN) (obr. č. 1). Azatioprín (AZA) ako proliečivo je glu-
tatión-S-transferázou (GST) konvertovaný na 6-merkap-

Obr. č. 1: Metabolizmus tiopurínových liečiv (upravené 
podľa  C o e l h o  et al., 2016)

Obr. č. 2: TPMT fenotyp/genotyp a odporúčania pri tiopurínovej liečbe u pacientov s IBD 
(upravené podľa  R e l l i n g  et al., 2011)

topurín (6-MP). Cytosolický enzým TPMT metyluje 6-MP 
na 6-metyl merkaptopurín (6-MMP), ktorý môže byť zod-
povedný za hepatotoxicitu a iné nežiadúce účinky. Degra-
dácia aldehyd oxidázou (AOX) a xantín oxidázou (XO) vedie 
ku vzniku inaktívneho metabolitu 6-tiomočovej kyseliny, 
ktorá je vylučovaná močom. Výsledkom aktivácie tiopurí-
nových liečiv cez hypoxantínguanín fosforibozyl transferá-
zu (HGPRT) je 6-tioinozín monofosfát (6-TIMP). Ten je ďalej 
metabolizovaný inozín monofosfát dehydrogenázou (IM-
PDH) a guanozín monofosfát syntázou (GMPS) na výsled-
né 6-TGN. Tioguanínové nukleotidy reprezentujú aktívne 
tiopurínové metabolity, ktorých cytotoxické a imunosupre-
sívne účinky majú za následok inaktiváciu T-lymfocytov. In-
korporujú sa do DNA a RNA v mieste guanínu, čoho výsled-
kom je tvorba DNA zlomov a zastavenie bunkového cyklu 
(Y a r u r  et al., 2014;  F o n g  et al., 2015).

Enzým TPMT je prítomný vo väčšine tkanív ako srdce, 
placenta, pankreas, črevo či krvné bunky (Z h o u, 2006). 
Molekulová hmotnosť enzýmu je 28 kDa. Gén kódujúci 
TPMT je lokalizovaný na 6. chromozóme (6p22.3) a pozostá-
va z 10 exónov a 9 intrónov (Y a m a m o t o - F u r u s h o,  
2017). Interindividuálnu variabilitu  aktivity TPMT ovplyv-
ňuje viacero faktorov, akými sú etnická príslušnosť, pohla-
vie, podávaná liečba či transfúzia krvi. Z genetických fakto-
rov sa ukázalo, že stabilitu TPMT proteínu a enzymatickú 
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aktivitu ovplyvňuje 43 popísaných variantov. Dnes sú zná-
me 1 normálna alela TPMT*1 (wt) a 20 variantných alel 
(TPMT*2, *3A, *3B, *3C, *3D, *4, *5, *6, *7, *8, *9, *10, 
*11, *12, *13, *14, *15, *16, *17, *18), ktoré sú zodpo-
vedné za variabilitu TPMT (S c h a e f f e l e r  et al., 2001). 
Viac ako 95 % prípadov nízkej alebo deficitnej TPMT en-
zýmovej aktivity spôsobujú 3 alely TPMT*2, TPMT*3A 
a TPMT*3C. V európskej populácii až 89 – 95 % pacientov 
vykazuje normálnu TPMT aktivitu, 6 – 11 % intermediárnu 
TPMT aktivitu a 0,33 % veľmi nízku TPMT aktivitu. Najbež-
nejšou variantnou alelou vyskytujúcou sa v európskej po-
pulácii je alela TPMT*3A (S c h a e f f e l e r  et al., 2004). 

Nešpecifické črevné zápalové ochorenia sú v súčas-
nosti považované za celosvetovo rozšírené globálne ocho-
renie. Medzi hlavné formy IBD patria Crohnova choroba – 
CD (Crohnˈs disease) a ulcerózna kolitída – UC (ulcerative 
colitis). Európa patrí medzi krajiny s  najvyššou incidenciou 
ulceróznej kolitídy (24,3 prípadov na 100 000 obyvateľov) 
a Crohnovej choroby (12,7 prípadov na 100 000 obyvate-
ľov) v porovnaní s Áziou, Stredným Východom a Severnou 
Amerikou. Crohnova choroba môže postihnúť ktorúkoľvek 
časť tráviacej trubice (od ústnej dutiny až po konečník). 
Od UC sa odlišuje tým, že zápal pri CD prestupuje celú ste-
nu tráviacej trubice a nie je kontinuálny. Ulcerózna kolitída 
je chronické zápalové ochorenie charakterizované difúz-
nym slizničným zápalom ohraničeným na hrubé črevo. 
Priebeh ochorenia sprevádzajú časté relapsy a exacerbá-
cie, z tohto dôvodu je vysoko aktuálnou témou ich lieč-
ba s cieľom udržať remisiu, čo najdlhšie a zabrániť kom-
plikáciám (K u ž e l a  et al., 2012;  M o l o d e c k y  et al., 
2012). Na zníženie rizika vedľajších účinkov u pacientov 
s nešpecifickými črevnými zápalovými ochoreniami česká 
a slovenská pediatrická spoločnosť navrhuje pred zaháje-
ním liečby s azatioprínom stanoviť fenotyp (meranie akti-
vity TPMT v erytrocytoch) alebo genotypizovať variantné 
alely TPMT (A d a m c o v á, M. et al., 2012). Hoci stano-
venie TPMT statusu buď genotypizáciou, alebo fenotypi-
záciou sa v súčasnosti považuje za rutinnú prax v rámci 
laboratórnej diagnostiky, s pribúdaním poznatkov viaceré 
skupiny lekárov preferujú za relevantnejší výsledok geno-
typizáciu TPMT. Príkladom nedostatočnosti fenotypizá-
cie je transfúzia krvi podaná od darcu pacientovi, ktorá 
môže výrazne skresľovať výsledok enzymatickej aktivity 
TPMT a teda ovplyvňovať metabolizmus enzýmu TPMT 
(K r y n e t s k a i a  et al., 2000). Potvrdzuje to aj veľ-
ká švédska štúdia z roku 2012, v ktorej bolo zapojených 
4024 pacientov s IBD. Ukázalo sa, že fenotypizáciou sa 

chybne určil počet pacientov s deficienciou TPMT v porov-
naní s genotypizáciou (H i n d o r f  et al., 2012). Rovnaký 
výsledok získali v štúdii z roku 2013, kde 1565 detských 
pacientov s ALL malo zle zhodnotený TPMT heterozygot-
ný status, čím sa potvrdila nespoľahlivosť fenotypizácie 
(L e n n a r d  et al., 2013). 

Asi 20 % pacientov s IBD, ktorým bola genetic-
ky determinovaná deficiencia TPMT trpí leukopéniou 
(C o l o m b e l  et al., 2000). 30 – 60 % heterozygotov 
TPMT trpí leukopéniou po nastavení iniciálnej tiopuríno-
vej liečby. Pacientom s nízkou alebo žiadnou enzýmovou 
aktivitou TPMT bola počas tiopurínovej liečby meraná 
koncentrácia 6-TGN. Zistilo sa, že u týchto pacientov je 
zvýšené riziko rozvinutia sa myelosupresie (R e l l i n g 
et al., 2011). Myelosupresia, neutropénia či trombocyto-
pénia je častokrát zapríčinená aj inými faktormi, akými sú 
kombinácia s inými podávanými liekmi príp. vírusová in-
fekcia (varicella, parvovírus B19 (Z h o u  et al., 2006). Pa-
cienti s normálnou aktivitou enzýmu TPMT (wt/TPMT*1) 
by mali mať začiatočnú dávku AZA 2,5 mg/kg/deň. Pacien-
ti s intermediálnou aktivitou (heterozygoti) by mali dostať 
dávku redukovanú na 30 – 70 %. Osobitná pozornosť by 
sa mala venovať pacientom s nízkou resp. nulovou akti-
vitou (homozygotní mutanti), kedy sa odporúča alterna-
tívna terapia príp. AZA redukovaná na desatinu pôvodnej 
dávky t. j. 0,2 – 0,25 mg/kg/deň. Po iniciácii podávania 
tiopurínových liečiv sa odporúča kontrola krvného obra-
zu a hepatálnych testov (obr. 2) (D i g n a s s  et al., 2010; 
R e l l i n g  et al., 2011). 

MATERIÁL A METÓDY 

Súbor pozostával zo 127 pacientov z toho 74 mužov 
s priemerným vekom 27,8 rokov a 53 žien s priemerným 
vekom 27,5 roka. V sledovanom období t. j. od mája 
2003 – do októbra 2018 im boli diagnostikované nešpe-
cifické črevné zápalové ochorenia. Na genotypizáciu sa 
použila žilová krv odoberaná do skúmaviek s K3EDTA. 
Vzorky krvi boli uchovávané pri 4 °C. Na genetickú analý-
zu polymorfizmu TPMT sa použila DNA leukocytov. DNA 
pacientov sme izolovali kitom MagNA Pure LC DNA Iso-
lation Kit I (Roche). Koncentrácia DNA vzoriek bola me-
raná prístrojom Qubit® 2.0 Fluorometer (Invitrogen). 
Sekvenčné okolie cieľového variabilného miesta bolo zís-
kané vo formáte FASTA z referenčného genómu GRCh38.
p7 v databáze NCBI. Návrh primerov bol uskutočnený vo 
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webovej aplikácii Primer3Plus (U n t e r g a s s e r  et al., 
2012). Genotypizácia TPMT variantných alel jednotlivých 
pacientov bola uskutočnená po optimalizácii metódou 
High Resolution Melting Analysis (analýza kriviek topenia 
s vysokým rozlíšením) (Tab. č. 2) prístrojom LightCycler® 
480 Instrument II (Roche). Princípom metódy je tepelná 
disociácia PCR amplikónu v prítomnosti saturačnej farbič-
ky ResoLight. Analýze predchádza tvorba heteroduplexov 
zvýšením a následným znížením teploty reakčnej zmesi. 
So stúpajúcou teplotou sa začína dsDNA denaturovať, čo 
sa prejaví uvoľnením farbičky, výsledkom čoho je pokles 
hladiny fluorescencie. Namerané údaje boli spracované 
a vyhodnotené v module Gene Scaning, ktorý pracuje 
v prostredí ovládacieho softvéru LC480 na monitorovanie 
a analýzu PCR v reálnom čase. 

VÝSLEDKY

V rámci rutinných biochemických, hematologických, 
kolonoskopických, histologických či endoskopických vyšet-
rení bola pacientom vyšetrená aj DNA na genetickú analý-
zu TPMT variant t. j. TPMT*2 (rs1800462, c.238G˃C, p.A-
la80Pro); TPMT*3B (rs1800460, c.460G˃A, p.Ala154Thr) 
a TPMT*3C (rs1142345, c.719A˃G, p.Tyr240Cys). V súbore 
sledovaných pacientov bola dvom zistená prítomnosť jed-
nej variantnej alely TPMT*3C (obr. 3, pozri str. 103). Geno-
typ je použitý v predikcii enzýmovej aktivity, ale neodráža 
samotnú hladinu enzýmu. 

Kazuistika 1: V roku 2010 bol prijatý na Kliniku detí 
a dorastu, UNM pacient vo veku 16 rokov, ktorý sa sťažoval 
na bolesti brucha, enteritídu s enterorágiou. Vo vstupných 
laboratórnych vyšetreniach sa zistila elevácia pankreatic-
kých enzýmov amylázy 11,41 µkat/L (referenčné hodno-
ty 0,46 – 1,66 µkat/L) a lipázy 28,40 µkat/L (referenčné 

hodnoty 0,22 – 1,00 µkat/L), zároveň mal pacient zvýšenú 
hladinu CRP na 8,1 mg/L (referenčné hodnoty 0 – 5 mg/L) 
a pozitívne p-ANCA protilátky. Kolonoskopickým a histo-
logickým vyšetrením bola potvrdená pankolitída. Pankre-
atické enzýmy vykazovali promptný klesajúci trend. Za-
hájená bola komplexná protizápalová, imunosupresívna 
a podporná liečba ulceróznej kolitídy (mesalazín, predni-
zón, azatioprín, omeprazol a kyslina listová). S postupným 
zvyšovaním dávky azatioprinu dochádza k rozvoju leuko-
pénie s neutropéniou (leukocyty 2,4 × 109/L, referenčné 
hodnoty 4 – 10 × 109/L, neutrofily 1,4 × 109/L, fyziologicky 
nad 1,5 × 109/L) a trombocytopénie (83 × 109/L, referenč-
né hodnoty 140 – 400 × 109/L). Znížením dávky azatio-
prínu z 1,5 mg/kg/deň na 0,8 mg/kg/deň došlo k úprave 
leukopénie, ale pretrvávala mierna trombocytopénia. 
Po liečbe došlo k zlepšeniu klinického stavu, bez recidívy 
pankreatitídy v ďalšom sledovaní.

Genotypizácia potvrdila prítomnosť jednej variantnej 
alely TPMT*3C s mutáciou c.719A˃G s výsledným geno-
typom TPMT*1/*3C, zároveň poskytla ošetrujúcemu le-
károvi informáciu o nutnosti zníženia podávanej dávky 
liečiva na polovicu. 

Kazuistika 2: Ďalším zaujímavým pacientom prijatým 
v roku 2016 na Klinike detí a dorastu, UNM bol 18 ročný 
muž, ktorý sa sťažoval na denné bolesti brucha, kašovitú 
stolicu 1 – 2× denne a na hmotnostný úbytok 3 kg pri do-
statočnej chuti do jedla. Po rutinnom biochemickom vy-
šetrení sa zistilo, že výsledky poukazujú na eleváciu zá-
palovej aktivity t. j. CRP 46,7 mg/L (referenčné hodnoty 
0,0 – 5,0 mg/L). Rovnako po vyšetrení krvného obrazu sa 
zistila znížená hladina hemoglobínu t. j. 120 g/L (referenčné  
hodnoty 140 – 179 g/L), hematokrit 0,38 (referenčné hod-
noty 0,39 – 0,54), zvýšená hladina trombocytov 661 × 109/L 
(referenčné hodnoty 140,0 – 400,0 × 109/L). Imunologicky 
testované ASCA protilátky boli pozitívne t. j. anti-ASCA-IgA 

Tab. 2. Podmienky HRM analýzy (skr. ref. SNP ID – referenčné identifikačné číslo jednonukleotidového polymorfizmu,
bp – bazové páry, Ta – anelingová teplota).
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183,9 U/mL (referenčné hodnoty < 10,0 U/mL), anti-AS-
CA-IgG 107,20 U/mL (referenčné hodnoty < 10,0 U/mL). 
Kolonoskopické vyšetrenie do terminálneho ilea potvrdilo 
početné aftoidné lézie až hlboké ulcerácie s postihnutím 
tenkého čreva, céka a perianálnej oblasti. Z biopsie tzv. his-
tomorfologického obrazu sliznice žalúdka, bulbu duodena 
a terminálneho ilea sa klinicky potvrdila IBD typ M. Crohn. 

Genetickou analýzou sme potvrdili prítomnosť jednej 
variantnej alely TPMT*3C s mutáciou c.719A˃G, rovna-
ko ako v predošlej kazuistike, s výsledným genotypom 
TPMT*1/*3C. Pacientovi bola podávaná iniciálna liečba 
kortikoidmi (prednizón) a imunosupresívami (azatioprín) 
spolu s mesalazínom, omeprazolom, vitaminoterapiou 
a podpornou enterálnou výživou. Vzhľadom k závažné-
mu postihnutiu ileocekálnej oblasti mu bola indikovaná 
včasná biologická liečba s infliximabom. Azatioprín mu 
bol postupne navyšovaný z 0,5 mg/kg na 1,5 mg/kg z dô-
vodu vzostupu hmotnosti. Pacientovi sa následne upravil 
klinický stav a normalizovala zápalová aktivita. V priebehu 
liečby sa u pacienta sledovala intermitentná mierna leu-
kopénia, ktorá si nevyžadovala úpravu liečby. 

DISKUSIA

Klinické prejavy deficitu TPMT môžu byť závažné pre 
liečených heterozygotov a homozygotov s funkčne va-
riantnými alelami, tak ako to bolo preukázané u pacien-
tov v kazuistikách 1 a 2. Diagnóza sa potvrdí až na základe 
vyšetrenia v kombinácii s endoskopickým, histologickým, 
rádiologickým a biochemickým nálezom. Úvodné labora-
tórne vyšetrenie vysokej hladiny CRP u oboch pacientov 
(kazuistika 1 a 2) potvrdzuje aktívne štádium ochorenia. 
Hladiny CRP sú nápomocné aj pri manažovaní liečby a pri 
sledovaní pacienta, keďže zvýšenie hladiny dokáže pred-
povedať relaps CD. Počítačová tomografia a magnetická 
rezonancia sú zobrazovacie techniky s najväčšou diagnos-
tickou presnosťou v detekcii postihnutia tenkého čreva. 
Medzi vhodné vyšetrenia patrí aj biopsia z tenkého čreva 
(K u ž e l a  et al., 2012). Hoci existujú kontroverzné ná-
zory na genotypizáciu a fenotypizáciu TPMT je potrebné 
poznamenať, že včasnými opatreniami a vyšetreniami 
TPMT u pacientov, ktorým nebola podaná iniciálna liečba, 
možno predchádzať vzniku resp. výskytu závažných ved-
ľajších účinkov liečby (H i n d o r f  et al., 2012). Nežiaduce 
účinky AZA vedú k zmene dávkovania resp. k ukončeniu 
liečby asi u 15 – 40 % pacientov. U väčšiny pacientov sa 

objavujú v prvých troch mesiacoch od začatia liečby. 
Na základe metabolizmu tiopurínov rozdeľujeme nežia-
dúce účinky na 1. typu a 2. typu. Toxicita závislá od dávky 
a zároveň závislá od koncentrácie aktívneho metabolitu 
hovorí o 1. type nežiaducich účinkov. Patrí sem myelosup-
resia a hepatálne poškodenia (W r o b l o v a  et al., 2012). 
Toxicitu nezávislú od dávky t. j. 2. typu reprezentuje akút-
na pankreatitída, myalgia, flu-like symptómy a dermato-
patia. Pankreatitída sprevádzaná zvýšenými hodnotami 
sérových amyláz bola pozorovaná aj u pacienta v kazuis-
tike 1. Po prerušení liečby symptómy vymiznú a hodnota 
amyláz sa do 3 dní normalizuje bez rozvoja komplikácií. 
Nie je potvrdená korelácia s dávkami AZA (M a r e h b i a n 
et al., 2009). K ďalším vedľajším účinkom možno zaradiť 
aj hematologickú toxicitu. Myelotoxicita sa najčastejšie 
objavuje asi 2 týždne po iniciálnej tiopurínovej liečbe. Jej 
prevalencia pri konvenčnej dávke tiopurínov je v rozsahu 
2 – 10,5 % v európskej populácii. Hodnotenie leukopénie 
je závislé od dĺžky sledovania a od toho, ako je leukopénia 
definovaná (K o l l e r, 2013). Incidencia ťažkej myelosup-
resie je 0,9 % (zahŕňa leukopéniu, trombocytopéniu, nie-
kedy až pancytopéniu), definovaná je znížením absolút-
neho počtu neutrofilov pod 1,0 × 109/L (G i s b e r t  et al., 
2008). Aj v kazuistike 1 bola pacientovi zachytená stredne 
závažná lymfocytopénia a trombocytopénia, čoho dôsled-
kom bola detrakcia AZA. Farmaceutické štúdie poukázali 
aj na možnosť liekovej interakcie (napr. sulfasalazínu, ami-
nosaliciátov – mesalazínu, olsalazínu), ktorá ovplyvňuje 
TPMT aktivitu a zároveň indukuje ťažkú myelosupresiu 
(L e w i s  et al., 1997;  S z u m l a n s k i  et al., 1995). Zau-
jímavým poznatkom je, že s imunosupresívnou liečbou sa 
viaže aj riziko výskytu malígnych komplikácií. Štúdia potvr-
dila, že pacienti na imunosupresívnej liečbe AZA, ktorí sú 
liečení viac ako 1 rok, mali zvýšené riziko non-melanoma 
kožného karcinómu (NMSC) (L o n g  et al., 2011). Uvedo-
menie si všetkých rizík pri imunosupresívnej liečbe tiopu-
rínmi u pacientov s IBD poukazuje na dôležitosť správneho 
pochopenia liekového metabolizmu (G r e g u š, 2013). 

ZÁVER

Využitím HRM metódy pre včasnú genotypizáciu va-
riant TPMT génu sa môže predísť u pacienta nežiadúcim 
klinickým prejavom podanej tiopurínovej liečby ako hepa-
totoxicita, neurotoxicita či myelosupresia. S pribúdaním 
nových poznatkov a skúseností s liečbou Crohnovej choro-
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by a ulceróznej kolitídy sa pravdepodobne budú meniť aj 
zaužívané postupy v liečbe a farmakogenetike (napr. me-
tódou Next Generation Sequencing – NGS). Personalizácia 
vedie k optimalizácii liečby a k presnejšiemu monitoringu 
pacienta. Objavom nových liekov a molekúl s bezpečnej-
ším profilom sa v budúcnosti môže uplatniť tzv. „trend uši-
tia liečby na mieru“, ktorý by čo najmenej narúšal kvalitu 
života pacienta.
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SÚHRN

Jedným z faktorov v patogenéze Crohnovej choroby 
je zvýšená hladina TNFα. Cieľom našej práce bolo štu-
dovať účinky anti-TNFα protilátok na hladiny alfa-2-mak-
roglobulínu u pacientov s Crohnovou chorobou.

Vyšetrovaný súbor tvorilo 14 pacientov s aktívnou 
Crohnovou chorobou. Všetci pacienti dostali 5 mg anti-
-TNFα na kg telesnej hmotnosti.

Biochemické parametre boli vyšetrované pred zača-
tím liečby a jeden a štyri mesiace po podaní anti-TNFα. 
Hladiny α-1-antitrypsín a alfa-2-makroglobulín boli vy-
šetrované imunochemicky. Liečba zlepšovala klinický 
stav, o čom svedčí aj pokles indexu CDAI. Sérová hladina 
alfa-2-makroglobulínu bola pred začatím liečby znížená 
a po podaní antiTNFα sa zvyšovala. Zníženie hladiny al-
fa-2-makroglobulínu v sére pacientov pravdepodobne 
podmieňuje jeho zvýšená spotreba. Zvyšovanie jeho 
hladiny v priebehu liečby je zrejme dôsledkom zníženia 
aktivity zápalového procesu a jeho zníženej spotreby.

Kľúčové slová: alfa-2-makroglobulín; alfa-1-antitryp-
sín; Crohnova choroba; antiproteinázy; infliximab 

ALFA-2-MAKROGLOBULÍN V SÉRE PACIENTOV S CROHNOVOU CHOROBOU 
A VPLYV LIEČBY ANTI-TNFΑ PROTILÁTKAMI

Turecký, L.1, Kupčová, V.2, Uhlíková, E.1, Ďurfinová, M.1

Piteková, B.1, Kuračka, Ľ.1, Laššánová, M.1
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ABSTRACT

One important factor in the pathogenesis of Crohn’s 
disease is an increased level of TNFα. The aim of our 
work was to study the effects of anti-TNFα antibodies on 
serum levels of alpha-2-macroglobulin in patients with 
Crohn’s disease.

Fourteen patients with active Crohn´s disease were 
included. Patients received 5 mg per kg body weight 
of anti-TNFα antibody. Serum levels of alpha-2-macro-
globulin and alpha-1-antitrypsin were assessed in all 
patients before therapy and in month 1 and 4 after ther-
apy. Concentrations of proteins were determined immu-
nochemically. 

Significant drop in disease activity index was ob-
served one month after application of infliximab. Se-
rum level of alpha-2-macroglobulin before beginning 
of therapy with anti TNFα was significantly decreased. 
After administration of infliximab the macroglobulin lev-
el gradually increased. Decreasing the alpha-2-macro-
globulin level in the serum of patients is likely due to its 
increased consumption. Increasing its level during treat-
ment is probably due to a decrease in the activity of the 
inflammatory process and its decreased consumption.

Key words: alpha-2-macroglobulin; alpha-1-antitryp-
sin; Crohn´s disease; antiproteinases; infliximab
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ÚVOD

Zápalové ochorenia čreva (IBD) sú multifaktoriálnou 
poruchou imunity charakterizovanou chronickým relap-
sujúcim zápalom čreva. Crohnova choroba (CD) je spolu 
s ulceróznou kolitídou jednou z dvoch najčastejších fo-
riem IBD. Zatiaľ čo ulcerózna kolitída sa obmedzuje len 
na hrubé črevo, CD je charakterizovaná transmurálnym 
a diskontinuálnym zápalom postihujúcim tráviaci trakt, 
s najčastejším postihnutím terminálneho ilea a proxi-
málnej časti hrubého čreva (L u b e g a,  D a v i e s, 1990; 
L o u i s  et al., 1997). Aj keď presná etiologia CD ostáva 
stále nejasná, predpokladá sa, že rozhodujúcu úlohu v na-
rušení intestinálnej homeostázy vedúcej ku dysregulačnej 
zápalovej reakcii v čreve zohráva interakcia medzi imu-
nitným systémom a mikrobiálnymi faktormi po aktivácii 
niektorými environmentálnymi faktormi u geneticky pre-
disponovaných osôb. Zápalové poškodenie črevnej ste-
ny je tak dôsledkom aberantnej expresie prozápalových 
a protizápalových molekúl zúčastňujúcich sa procesov ako 
vrodenej tak aj získanej imunity (K i m,  C h e o n, 2017). 
Významným patobiochemickým mechanizmom podie-
ľajúcim sa na patogenéze zápalového poškodenia steny 
čreva je aj zvýšenie oxidačného stresu. Je známe, že kľú-
čovú úlohu v patogenéze CD zohráva tumor-nekrotizujúci 
faktor alfa (TNF-α) (M a s t  et al., 1991;  E l l i o t  et al., 
1996), čo viedlo aj k vývoju liekov modifikujúcich priebeh 
choroby (M a s t   e t al., 1991;  S a t s a n g i  et al., 2006; 
R e h m a n  et al., 2013). V porovnaní s konvenčnou tera-
piou vykazujú anti-TNF preparáty vyššiu frekvenciu výsky-
tu remisií ako aj ich dlhšie trvanie.

Tumor nekrotizujúci faktor je malý polypeptidový cy-
tokín a dôležitý multifunkčný regulátor rôznych bunko-
vých reakcií. Je produkovaný najmä monocytmi a makro-
fágmi ako odpoveď na rôzne exogénne podnety. Jedným 
z faktorov, ktoré dokážu ovplyvniť jeho biologickú aktivitu 
je jeden z proteínov krvnej plazmy – alfa-2-makroglobulín 
(A2M). Naviazanie TNFα do komplexu A2M-TNFα umož-
ňuje jeho odstránenie prostredníctvom špecifických re-
ceptorov (J e n g  et al., 2011).

Alfa-2-makroglobulín je predstaviteľom skupinovo 
nešpecifických inhibítorov proteináz. A2M sa líši od os-
tatných inhibítorov proteináz tým, že nepôsobí na aktívne 
miesto proteolytických enzýmov, ale funguje ako „mole-
kulová pasca“. V jeho molekule sa nachádza zvláštny úsek 
o dĺžke niekoľko desiatok aminokyselín, obsahujúci väzby 
ľahko štiepiteľné celým radom proteináz. Po rozštiepení 

tohto „návnadového úseku“ sa rýchlo mení konformácia 
A2M. Molekula proteinázy je zovretá preskupenými do-
ménami A2M a naviac ešte kovalentne naviazaná. Súčas-
ne sa na povrchu molekuly A2M exponujú miesta špecific-
ky rozpoznávané receptormi na bunkových membránach 
hepatocytov, ktoré vzniknuté ireverzibilné komplexy po-
hlcujú a tak odstraňujú z cirkulácie. Toto odstraňovanie je 
veľmi špecifické a účinné, takže ich polčas v cirkulácii je 
lXen 2 – 5 minút (R e h m a n  et al., 2013).

Cieľom našej práce bolo zhodnotiť hladiny alfa-2-mak-
roglobulínu v sére pacientov s Crohnovou chorobou a štu-
dovať vplyv liečby pomocou anti-TNFα protilátky (inflixi-
mab) na jeho hladiny. 

SÚBOR A METÓDY

Vyšetrovaný súbor tvorilo 14 pacientov (9 žien a 5 mu-
žov, priemerný vek 36 rokov, v rozmedzí 21 až 42 rokov) 
s aktívnou Crohnovou chorobou, so stredne ťažkou až 
ťažkou formou (priemerné trvanie choroby 10,7 rokov). 
Kontrolný súbor tvorilo 31 klinicky zdravých jedincov (dar-
covia krvi, preventívne prehliadky) s priemerným vekom 
38,4 rokov. 13 pacientov bolo v poslednom roku pred 
zaradením do štúdie liečených preparátmi obsahujúcimi 
5-aminosalicylovú kyselinu a traja užívali kortikoidy. Všetci 
pacienti dostali anti-TNFα (infliximab, Remicade, Sche-
ring-Plough) v dávke 5 mg/kg telesnej hmotnosti v jednej 
intravenóznej infúzii. Ostatná sprievodná terapia (5-ami-
nosalicylová kyselina, kortikoidy) ostala nezmenená. Pred 
podaním anti-TNFα protilátky bolo u všetkých pacientov 
urobené základné hematologické (krvný obraz, hemoko-
agulácia) a biochemické vyšetrenie (urea, kreatinín, ALT, 
AST, ALP a kaliémia) ako aj rtg vyšetrenie hrudníka za úče-
lom vylúčenia prípadnej kontraindikácie liečby pomocou 
infliximabu. 

U pacientov bola zhodnotená klinická aktivita choroby 
(CDAI – Crohn´s disease activity index) a vyšetrené hladiny 
alfa-2-makroglobulínu a alfa-1-antitrypsínu. 

CDAI zohľadňuje počet stolíc za týždeň, abdominál-
nu bolesť, celkový pocit nedobrého stavu, výskyt extra-
intestinálnych prejavov, hematokrit a telesnú hmotnosť 
(S a n d s, 2004). Hladiny sledovaných plazmatických pro-
teínov sme stanovovali imunochemicky elektroimuno-
difúziou (L a u r e l l, 1966) s použitím monošpecifických 
protilátok (SwAHuA1AT/IDP, USOL Praha a Q-SwAHu-
-A2M, SEVAC, Praha). Tieto parametre sme vyšetrili pred 
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Obr. 4. Korelácia zmien koncentrácie alfa-2-makroglobulínu 
so zmenami v hladinách alfa-1-antitrypsínu (p ˃ 0,1)

Obr. 1. Hladiny vyšetrovaných proteínov v súbore zdravých kontrol 
a pacientov s Crohnovou chorobou pred začiatkom liečby

Obr. 2. Hladiny alfa-2-makroglobulínu v sére pacientov s Crohnovou 
chorobou pred začiatkom liečby a 1 a 4 mesiace po podaní antiTNFα

Obr. 3. Hladiny alfa-1-antitrypsínu v sére pacientov s Crohnovou 
chorobou pred začiatkom liečby a 1 a 4 mesiace po podaní antiTNFα

podaním a potom jeden a štyri mesiace po podaní anti 
TNFα. V tom istom čase boli vyšetrované aj základné ru-
tínne biochemické a hematologické parametre. 

Pre štatistické vyhodnotenie boli použité neparamet-
rické metódy. Výsledky vyjadrujeme ako aritmetický prie-
mer ± stredná chyba priemeru (SEM). Rozdiel medzi sú-
bormi bol vyhodnotený Wilcoxonovým testom s použitím 
limitu významnosti p<0,05.

VÝSLEDKY 

Liečba infliximabom bola u všetkých sledovaných pa-
cientov dobre tolerovaná a ani u jedného z nich sme po-
čas sledovania nezaregistrovali žiadne nežiadúce vedľajšie 
účinky. Základné hematologické a biochemické parametre 
sa v priebehu liečby nemenili a ostávali v rámci referenč-

ných hodnôt, s výnimkou dvoch pacientov, u ktorých sme 
zistili miernu anémiu spôsobenú deficitom železa. 

Zhodnotenie klinického stavu pacientov ukázalo, 
že liečba pomocou anti-TNFα (infliximab) zlepšovala kli-
nický stav našich pacientov, čo sa prejavilo signifikantným 
poklesom indexu CDAI z 236 ± 34 pred liečbou na 132 ± 26 
prvý mesiac po podaní anti-TNFα. V ďalšom priebehu 
došlo ku miernemu vzostupu CDAI na hodnotu 145 ± 19 
vo štvrtom mesiaci po podaní anti-TNFα. 

Porovnanie hladín vyšetrovaných proteínov pred 
začatím liečby s hodnotami v kontrolnom súbore zdra-
vých jedincov ukázalo signifikantne vyššie hodnoty A1AT 
(2,29 g/L vs. 2,76 g/L) zatiaľ čo hladina alfa-2-makroglo-
bulínu bola pred liečbou signifikantne nižšia ako v kontrol-
nom súbore (1980 mg/L vs. 1418 mg/L). 
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Liečba pacientov pomocou antiTNFα protilátky zvyšo-
vala hladinu A2M. Jej hodnota pred začatím liečby bola 
signifikantne znížená oproti kontrolnému súboru zdravých 
jedincov a v priebehu liečby sa jej hladina postupne zvy-
šovala (1418 ± 290 mg/L – 1592 ± 350 mg/L – 1658 ± 318 
mg/L) (obr. 2). 

Hladina ďalšej antiproteinázy, alfa-1-antitrypsínu, 
sa správala odlišne. Prvý mesiac po liečbe sa na rozdiel 
od A2M znižovala. Tento pokles bol štatisticky významný 
(obr. 3). V ďalších mesiacoch sme pozorovali opätovné 
zvyšovanie jej hladíny, takže po štyroch mesiacoch od po-
dania antiTNFα sa hladina A1AT signifikantne nelíšila 
od hodnôt pred zahájením liečby. 

Regresná analýza závislosti zmien A2M od zmien hla-
dín A1AT (korelačný koeficient 0,44, p ˃ 0,1) (obr. 4) neu-
kázala žiadnu signifikantnú koreláciu medzi vyšetrovaný-
mi parametrami. 

DISKUSIA

V našej práci sme pozorovali pozitívny účinok podania 
infliximabu na pacientov s Crohnovou chorobou, ktorý je 
v zhode s viacerými publikovanými prácami o priaznivom 
účinku anti-TNFα na stav pacientov s Crohnovou choro-
bou (D’ H a e n s, 2009;  P e y r i n - B i r o u l e t, 2010; 
S u l t a n  et al., 2017). Index aktivity Crohnovej choroby 
aj hladiny zápalových markerov sa signifikantne znižovali 
mesiac po aplikácii anti-TNFα. 

Zápalové ochorenie ako je Crohnova choroba je spo-
jené s výraznejším vzostupom hladiny proteináz v krvnej 
plazme, ktoré môžu pochádzať ako z aktivovaných leu-
kocytov, tak aj z poškodených enterocytov. Proteinázy sú 
enzýmy štiepiace peptidové väzby v iných bielkovinách. 
Podľa katalytického mechanizmu sa proteolytické enzýmy 
rozdeľujú do štyroch skupín: 

a)  serínové proteázy, 
b)  cysteínové proteázy, 
c)  aspartylové proteázy
d)  metaloproteinázy. 
Prirodzené inhibítory proteináz môžeme rozdeliť 

na dve skupiny na základe spektra ich aktivity na inhibí-
tory skupinovo špecifické a inhibítory skupinovo nešpe-
cifické. Najrozsiahlejšou je kategória skupinovo špecific-
kých antiproteáz. Skupinovo nešpecifické antiproteinázy 

sú schopné inhibovať enzýmy všetkých štyroch typov pro-
teolytických enzýmov. Patria sem napr. alfa-makroglobulí-
ny, z ktorých u človeka je najvýznamnejší alfa-2-makroglo-
bulín.

Zvýšená hladina proteináz spôsobená zápalovým 
procesom pri CD podmieňuje ich zvýšenú väzbu na A2M 
a tým ich odstránenie z cirkulácie. Vytvorené komplexy sú 
rýchlo odstraňované z cirkulácie a hladina A2M sa takto 
v dôsledku zvýšenej konzumpcie znižuje. Zníženie aktivity 
zápalového procesu po podaní protilátky proti TNFα zni-
žuje spotrebu A2M a tým podmieňuje postupné zvyšova-
nie jeho hladiny. 

Znížená hladina A2M ovplyvňuje moduláciu zápalovej 
reakcie tým, že sa znižuje klírens cytokínov z cirkulácie. 
Okrem TNFα je A2M schopný viazať a tak odstraňovať 
z cirkulácie aj PDFG (doštičkový rastový faktor), NGF (ne-
urálny rastový faktor) a interleukín IL-6. Ďalší potenciálny 
nepriaznivý účinok znížených hladín A2M súvisí s oxidač-
ným stresom. 

Všeobecne sa akceptuje, že oxidačný stres a reaktív-
ne formy kyslíka zohrávajú dôležitú úlohu v patogenéze 
Crohnovej choroby. Narastá počet experimentálnych úda-
jov o tom, že chronický zápal vystavuje sliznicu tenkého 
čreva značnému oxidačnému stresu (P a t l e v i č  et al., 
2016). L i h - B r o d y  et al., 1996 zistili zvýšené množstvo 
reaktívnych foriem kyslíka v biopsiach črevnej sliznice pa-
cientov s Crohnovou chorobou. Aj my sme prezentovali 
zvýšenú hladinu konjugovaných diénov, ktoré sú marke-
rom lipoperoxidácie, v sére pacientov s Crohnovou choro-
bou (T u r e c k ý  et al., 2017). Nepriaznivý efekt znížených 
hladín A2M v kontexte s oxidačným stresom u pacientov 
s Crohnovou chorobou je podmienený skutočnosťou, 
že A2M znižuje produkciu H2O2 v polymorfonukleárnych 
leukocytoch (R e h m a n  et al., 2013). 

Porovnanie zmien hladín A2M so zmenami v koncen-
trácii ďalšej antiproteázy, alfa-1-antitrypsínu, neukázalo 
žiadnu koreláciu. Regresná analýza neukázala signifikant-
nú súvislosť medzi správaním sa týchto dvoch antiprotei-
náz. Tento fakt možno vysvetliť aj skutočnosťou, že ide 
o proteinázy s rozdielnym mechanizmom účinku. Zatiaľ 
čo v prípade A2M ide o nešpecifický inhibítor proteináz, 
A1AT je typickým predstaviteľom inhibítora serínových 
proteináz. Je pravdepodobné, že A1AT, ktorý je aj prote-
ínom akútnej fázy, podlieha regulačným vplyvom prozá-
palových cytokínov ako aj ostatné proteíny akútnej fázy. 
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ZÁVER

V našej štúdii sme sledovali vplyv terapie infliximabom 
na sérové hladiny antiproteáz – alfa-1-antitrypsínu a alfa-
-2-makroglobulínu. Liečba bola pacientami dobre tolero-
vaná a nevyskytli sa žiadne nežiadúce účinky liečby počas 
celého sledovaného obdobia. Liečba zlepšovala klinický 
stav našich pacientov, o čom svedčí signifikantný pokles 
indexu CDAI. Plazmatická hladina A2M, ktorá bola signifi-
kantne znížená pred začatím liečby, sa zvyšovala po apliká-
cii anti-TNFα. Je pravdepodobné, že znížená hladina A2M 
u pacientov s Crohnovou chorobou môže byť dôsledkom 
jeho zvýšenej spotreby v dôsledku zvýšenej hladiny pro-
teináz v sére pochádzajúcich z aktivovaných imunokom-
petentných buniek a poškodených buniek čreva. Postupný 
nárast hladiny A2M v priebehu liečby je zrejme odrazom 
zníženia aktivity zápalového procesu a zníženia konzump-
cie A2M. Chýbanie korelácie medzi hladinami A1AT a A2M 
je zrejme podmienené odlišným mechanizmom účinku 
oboch antiproteáz.
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SÚHRN

Wilsonova choroba je autozomálne recesívne dedič-
ná porucha metabolizmu medi s klinickými prejavmi od-
rážajúcimi postihnutie najmä pečene a CNS. Podstatou 
Wilsonovej choroby je mutácia génu kódujúceho špeci-
fický transportný proteín pre meď – ATP7B. Cieľom na-
šej práce bolo zhodnotiť polyfenoloxidázovú enzýmovú 
aktivitu ceruloplazmínu vo vzťahu k hladinám apoceru-
loplazmínu u pacientov s Wilsonovou chorobou. Plazma-
tické koncentrácie medi, apoceruloplazmínu a aktivity 
polyfenoloxidázy boli signifikantne znížené u pacientov 
s Wilsonovou chorobou. Rovnaké špecifické aktivity po-
lyfenoloxidázy v skupine pacientov s Wilsonovou cho-
robou a v skupine zdravých kontrol ako aj signifikantná 
korelácia medzi hladinami apoceruloplazmínu a enzý-
movou aktivitou ceruloplazmínu naznačuje, že syntéza 
ceruloplazmínu je u pacientov s Wilsonovou chorobou 
výrazne znížená, ale syntetizovaný ceruloplazmín je plne 
funkčný proteín. 

Kľúčové slová: ceruloplazmín; apoceruloplazmín; 
Wilsonova choroba; polyfenoloxidáza; meď v sére

ABSTRACT

Wilson’s disease is autosomal recessive inherited dis-
order of copper metabolism with clinical manifestation 
reflecting damage mainly the liver and central nervous 
system. Substance of Wilson’s disease is mutation of 
gene coding specific transport protein for copper — AT-
P7B. The aim of our study was to evaluate enzyme activ-
ity of ceruloplasmin in relation with the level of apoce-
ruloplasmin in patients with Wilson’s disease. Plasma 
copper levels, levels of apoceruloplasmin and polyphe-
nol oxidase activities were significantly decreased in pa-
tients with Wilson’s disease. The same specific activity 
of polyphenol oxidase in group of patients and control 
group as also correlation between level of ceruloplas-
min and enzyme activity of ceruloplasmin suggests that 
synthesis of ceruloplasmin is markedly decreased in pa-
tients with Wilson´s disease but synthesized ceruloplas-
min is functionally full valuable protein. 

Key words: ceruloplasmin; apoceruloplasmin; Wil-
son’s disease; polyphenol oxidase; serum copper
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ÚVOD

Wilsonova choroba je autozomálne recesívne dedičná 
porucha metabolizmu medi s klinickými prejavmi odrá-
žajúcimi postihnutie najmä pečene a centrálneho nervo-
vého systému. Podstatou Wilsonovej choroby je mutá-
ciu génu kódujúceho špecifický transportný proteín pre 
meď – ATP7B. Mutácia génu ATP7B má za následok funkč-
nú poruchu transportného systému pre meď. V posled-
ných rokoch sa ukázalo, že odlišné mutácie sú zodpovedné 
za rozdielny stupeň funkčnej poruchy Cu-ATPázy, čo môže 
byť jednou z príčin pomerne pestrých klinických prejavov 
pozorovaných u pacientov s Wilsonovou chorobou. 

Jedným z patomechanizmov, ktorým nadbytok medi 
poškodzuje bunky je iniciácia voľnoradikálových reakcií. 
Vznikajúce kyslíkové a dusíkové radikály ako aj nenasýte-
né aldehydy spôsobujú depléciu intracelulárnych antioxi-
dantov, najmä glutationu, a nakoniec vedú ku poškodeniu 
bunkových lipidov, nukleových kyselín, bielkovín a sacha-
ridov, čo sa prejaví poruchou bunkových funkcií až naruše-
ním celulárnej integrity. 

Meď z pohľadu metabolizmu kyslíka je ako staro-
rímsky boh Janus s dvoma tvárami – na jednej strane je 
esenciálnou zložkou Cu,Zn-superoxiddizmutázy a ceru-
loplazmínu, ktoré patria medzi ochranné antioxidačné 
faktory, na druhej strane sa zúčastňuje reakcií, pri ktorých 
sa vytvárajú nebezpečné voľné radikály kyslíka. Dôležitá 
je reakcia, pri ktorej sa meď alebo železo zúčastňuje pre-
meny peroxidu vodíka na hydroxylový radikál, ktorý patrí 
ku najreaktívnejším a preto ku najnebezpečnejším radi-
kálom. Pri Wilsonovej chorobe dochádza v dôsledku de-
fektnej funkcie Cu-ATPázy ATP7B ku poruche vylučovania 
medi z organizmu a jej hromadeniu v pečeni a iných tka-
nivách. Ďalším následkom poruchy metabolizmu medi je 
zníženie ferroxidázovej aktivity, ktorá je dôležitým antio-
xidačným faktorom v procese premeny Fe2+ na Fe3+, ktoré 
je z hľadiska tvorby radikálov neškodné (Y o u n g  et al., 
1997).Hromadenie medi v organizme tak na jednej strane 
zvyšuje tvorbu voľných radikálov kyslíka, na druhej strane 
znížením tvorby ceruloplazmínu zvyšuje toxicitu železa, 
čím sa oxidačný stres ešte viac zvyšuje (G u t t e r i d g e, 
1983).

Cieľom práce bolo vyhodnotiť enzýmovú aktivitu ce-
ruloplazmínu u pacientov s Wilsonovou chorobou. Zistiť, 
do akej miery dochádza ku zmenám v plazmatických hla-
dinách medi a apoceruloplazmínu v tejto skupine pacien-
tov s poruchou metabolizmu medi. Zistiť, či ceruloplazmín 

syntetizovaný v pečeni pacientov s Wilsonovou chorobou 
má obdobný obsah medi ako ceruloplazmín zdravého 
človeka ako aj zistiť, do akej miery dochádza ku zmenám 
v enzýmovej aktivite ceruloplazmínu. Či ceruloplazmín 
syntetizovaný u pacientov s Wilsonovou chorobou je 
funkčne porovnateľný s ceruloplazmínom syntetizovaným 
v pečeni zdravých ľudí. 

PACIENTI A METÓDY

Vyšetrovaný súbor tvorilo 24 pacientov s Wilsonovou 
chorobou (12 mužov a 12 žien, priemerný vek 35,1 rokov). 
Ochorenie bolo diagnostikované na základe klinického 
a biochemického nálezu ako aj na základe genetického vy-
šetrenia (bol analyzovaný typ mutácie). Kontrolný súbor 
tvorilo 20 zdravých darcov krvi (12 mužov a 8 žien, prie-
merný vek 31,3 rokov).

Biochemické metódy: Hladinu medi sme vyšetrovali 
metódou atómovej absorpčnej spektrofotometrie (Varian 
AA-475, Varian Techtron Pty. Ltd., Australia). Enzýmovú 
aktivitu ceruloplazmínu sme vyšetrovali ako polyfenoloxi-
dázu pri teplote 37 °C, s použitím p-fenyléndiamín hydro-
chloridu ako substrátu (P ř i b y l, 1978). Množstvo apoce-
ruloplazmínu sme vyšetrovali imunochemicky s použitím 
monošpecifického antiséra Q-SwAHu/Cpl (Sevac, Praha, 
ČR) pomocou Laurellovej raketovej imunoelektroforézy 
(L a u r e l l, 1966), na agarózových platniach s 1 % agaró-
zou (SERVA). Na farbenie elektroforeogramov sme použí-
vali Coomassie ServaBlue R-250 (SERVA). Ako štandardu 
sme použili ľudské referenčné sérum SLR A1AT,Cpl (Seva-
pharma a. s., Praha, Česká republika). 

Štatistické spracovanie výsledkov sme robili na osob-
nom počítači s použitím programov SSPE a Statgraphics. 
Pretože dáta nemali gaussovské rozloženie, použili sme 
neparametrické testy, a to Wilcoxonov test pre porov-
nanie hodnôt v sére pacientov s Wilsonovou chorobou 
a v kontrolnom súbore a Spearmanov korelačný koeficient 
pri korelačných analýzach.

VÝSLEDKY

Ako ukázali výsledky vyšetrení v súbore pacientov 
a v kontrolnom súbore, hladina medi v sére pacien-
tov s Wilsonovou chorobou bola signifikantne znížená 
(5,97 µmol.L–1 vs. 19,23 µmol.L–1, P < 0,001, obr. 1) v po-
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Obr. 1. Hladiny medi v sére pacientov 
s Wilsonovou chorobou a u zdravých kontrol

Obr. 2. Hladiny apoceruloplazmínu v sére pacientov 
s Wilsonovou chorobou a u zdravých kontrol

Obr. 3. Obsah medi v ceruloplazmíne u pacientov 
s Wilsonovou chorobou a u zdravých kontrol

Obr. 4. Polyfenoloxidázová aktivita ceruloplazmínu v sére pacientov 
s Wilsonovou chorobou a u zdravých kontrol

rovnaní s kontrolami. Rovnako znížená bola aj hladina 
ceruloplazmínu (115,8 mg.L–1 vs. 425,1 mg.L–1, P < 0,001, 
obr. 2). Zaujímalo nás, či ceruloplazmín syntetizovaný 
u pacientov s Wilsonovou chorobou má rovnaký obsah 
medi ako u zdravých kontrol. Ako ukázali výsledky na-
šich vyšetrení, obsah medi v ceruloplazmíne u pacientov 
s Wilsonovou chorobou sa signifikantne nemenil v po-
rovnaní so zdravými kontrolami (49,5 nmol Cu/mg Cpl vs. 
45,2 nmol Cu/mg Cpl, N.S., obr.3). Keďže ceruloplazmín 
je multifunkčný proteín s enzýmovou aktivitou, zaujíma-
lo nás, či dochádza ku zmenám aj v enzýmovej aktivite 
tejto bielkoviny. Aktivita polyfenoloxidázy (63,6 mg.L–1 
vs. 262,4 mg.L–1, P < 0,001, obr. 4) bola u pacientov s Wil-
sonovou chorobou signifikantne znížená v porovnaní 
so zdravými kontrolami.

Ďalšou otázkou bolo, či sa menia enzýmové vlast-
nosti ceruloplazmínu. Z tohto dôvodu sme porovnali 
enzýmovú aktivity ceruloplazmínu s hladinou apoceru-
loplazmínu. Korelácia aktivity polyfenoloxidázy (korelačný 
koeficient = 0,945, P < 0,001, obr. 5) s hladinou apoce-
ruloplazmínu bola vysoko signifikantná. Rovnako vysoko 
signifikantná bola aj korelácia medzi hladinami medi a hla-
dinou apoceruloplazmínu (korelačný koeficient = 0,966, 
P < 0,001, obr. 6).

Ďalším parametrom pre posúdenie funkčnosti cerulo-
plazmínu u pacientov s Wilsonovou chorobou bolo zhod-
notenie špecifickej enzýmovej aktivity polyfenoloxidaázy 
ako u pacientov s Wilsonovou chorobou tak aj u zdravých 
kontrol. Ako ukázali naše výsledky, nezistili sme význam-
nejší rozdiel medzi špecifickou aktivitou polyfenoloxidázy 
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Obr. 7. Špecifická aktivita polyfenoloxidázy

Obr. 5. Korelácia medzi hladinou apoceruloplazmínu a polyfenoloxidázovou aktivitou 
v sére pacientov s Wilsonovou chorobou

Obr. 6. Korelácia medzi hladinami apoceruloplazmínu a medi v sére pacientov s Wilsonovou chorobou 

u pacientov s Wilsonovou chorobou a kontrolným súbo-
rom (obr. 7).

DISKUSIA

Wilsonova choroba je autozomálne recesívna dedičná 
porucha metabolizmu medi s klinickými prejavmi odráža-
júcimi postihnutie najmä pečene a centrálneho nervového 
systému. Je typickým príkladom ochorenia, kde až pokro-
ky biochémie v oblasti poznania metabolizmu na moleku-
lovej úrovni umožnili odhaliť jeho pravú podstatu, ktorou 
je mutácia génu ATP7B, kódujúceho syntézu špecifického 
membránového transportného proteínu pre meď a zabez-
pečujúceho jej vylúčenie z hepatocytu do žlče. 

ATP7B patrí medzi transportné ATPázy P-typu. Cu-AT-
Páza ATP7B sa nachádza v hepatocytoch v membránach 
Golgiho komplexu, kde zabezpečuje transport medi z cy-
toplazmy do vakuol a cisterien Golgiho aparátu, kde do-
chádza ku naviazaniu medi na apoceruloplazmín za vzniku 
kompletnej molekuly ceruloplazmínu (Langner a Denk, 
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nu imunochemickou metódou, tak aj enzýmovú aktivitu 
ceruloplazmínu a hladiny medi v sére. 

Keďže v literatúre sa stretávame s informáciou, že 
hodnoty apoceruloplazmínu zistené turbidimetrickou me-
tódou boli signifikantne vyššie ako hodnoty zistené nefe-
lometrickou metódou (B e e t h a m  et al., 2002), radšej 
sme sa vyhli použitiu týchto dvoch metód na stanovenie 
apoceruloplazmínu a zvolili sme prácnejšiu a pomalšiu 
metódu raketovej imunoelektroforézy. Na základe vy-
šetrenia sérových hladín medi a apoceruloplazmínu sme 
vypočítali množstvo medi pripadajúce na mg apoceru-
loplazmínu. Ako ukázali naše výsledky, množstvo medi pri-
padajúce na mg apoceruloplazmínu v skupine pacientov 
s Wilsonovou chorobou sa signifikantne nelíšilo od hod-
noty zistenej v skupine zdravých kontrol. To podporuje 
predpoklad, že obsah medi v ceruloplazmíne pacientov 
s Wilsonovou chorobou sa výraznejšie nemení. Rovnako 
tento predpoklad podporuje aj analýza korelácie medzi 
plazmatickou hladinou apoceruloplazmínu a hladinou 
medi, ktorá ukázala vysoko signifikantnú koreláciu týchto 
dvoch parametrov (korelačný koeficient = 0,966). 

Ďalšou informáciou o kvalitatívnych vlastnostiach ce-
ruloplazmínu u pacientov s týmto vrodeným defektom 
metabolizmu medi bolo vyšetrenie enzýmových vlastností 
ceruloplazmínu. Výsledky našej práce ukázali signifikant-
ný pokles enzýmových aktivít ceruloplazmínu v porovnaní 
s kontrolným súborom zdravých jedincov. Prepočet enzý-
movej aktivity polyfenoloxidázy na mg apoceruloplazmínu 
však ukázal, že hodnoty v súbore pacientov s Wilsonovou 
chorobou neboli signifikantne odlišné od hodnôt v súbo-
re zdravých kontrol, čo ukazuje, že špecifická enzýmová 
aktivita ceruloplazmínu sa u pacientov s Wilsonovou cho-
robou významnejšie nemení. Tieto zistenia sú v súhlase aj 
s výsledkami korelačnej analýzy, pri ktorej sme hodnotili 
koreláciu medzi hladinou apoceruloplazmínu a polyfeno-
loxidázovou aktivitou ceruloplazmínu, kde sa ukázala vy-
soká korelácia medzi analyzovanými parametrami. 

Na základe výsledkov získaných vyšetrením laboratór-
nych parametrov v našom súbore pacientov s Wilsonovou 
chorobou môžeme vysloviť predpoklad, že kvalitatívne 
vlastnosti ceruloplazmínu u pacientov s Wilsonovou cho-
robou sa výraznejšie nemenia v porovnaní s kontrolným 
súborom. Defekt v aktivite Cu-transportného proteínu AT-
P7B zrejme znižuje syntézu holoceruloplazmínu a tým aj 
jeho hladiny a aktivity v sére, ale apoceruloplazmín prav-
depodobne nepredstavuje vyšší podiel na plazmatickom 
ceruloplazmíne u týchto pacientov. Je teda pravdepodob-

2004). Ceruloplazmín je multifunkčný proteín s enzýmo-
vou aktivitou ferroxidázy a polyfenoloxidázy. Zohráva dô-
ležitú úlohu v metabolizme železa a má aj antioxidačné 
vlastnosti. V minulosti sa predpokladalo, že ceruloplazmín 
je transportným proteínom pre meď, ktorý zabezpečuje 
prenos medi z pečene do periférnych orgánov a tkanív. 
Ako ukázali najnovšie výskumy u pacientovs aceruloplaz-
minémiou, deficit ceruloplazmínu nemal za následok 
poruchy metabolizmu medi, ale prejavil sa poruchami 
v metabolizme železa. Z toho vyplýva, že ceruloplazmín 
nie je transportérom medi, ale jeho hlavná funkcia spo-
číva v jeho enzýmových aktivitách. V prípade, že sa obsah 
medi v hepatocytoch zvyšuje, presúva sa ATP7B do oblasti 
žlčového pólu hepatocytu a zabezpečuje vylúčenie nad-
bytku medi do žlče a tým aj z organizmu. 

Podstatou Wilsonovej choroby je mutácia génu pre 
ATP7B. Dôsledkom tejto mutácie je funkčná porucha 
transportného systému pre meď. Nedávno publikovaná 
práca  H u s t e r a  et al. (2003) ako prvá demonštrovala, 
že mutácia génu pre ATP7B má za následok chybnú sub-
celulárnu lokalizáciu transportného proteínu s následným 
porušením intracelulárnej homeostázy medi. Narušenie 
intracelulárneho transportu medi sprostredkovaného Cu-
-ATPázou ATP7B spôsobuje akumuláciu medi v hepatocy-
toch ako dôsledok zníženia biliárnej sekrécie medi a zníže-
nia syntézy ceruloplazmínu. Zároveň treba poznamenať, 
že zníženie hladiny ceruloplazmínu u pacientov s Wilsono-
vou chorobou nie je primárnym génovým defektom, ale 
predstavuje len asociovaný fenomén podmienený naruše-
ním transportu medi do Golgiho komplexu, kde sa navä-
zuje meď na apoceruloplazmín. Nadbytok medi v pečeni 
má za následok hepatocelulárne poškodenie a nakoniec 
hromadenie medi aj v extrahepatálnych tkanivách. 

Jedným z charakteristických laboratórnych prejavov 
Wilsonovej choroby je pokles sérovej hladiny medi a ceru-
loplazmínu. Tieto zmeny sme zistili aj v našom súbore pa-
cientov s Wilsonovou chorobou. V literatúre sa stretáva-
me s názormi, že defekt transportnej Cu-ATPázy ATP7B má 
za následok zníženie inkorporácie medi do apoceruloplaz-
mínu a že väčšina ceruloplazmínu cirkulujúceho v krvi je 
vo forme apoceruloplazmínu (S c h e i n b e r g, G i t l i n, 
1952, S t e r n l i e b  et al., 1973). Z tohto dôvodu sme 
chceli zistiť, či ceruloplazmín v krvi pacientov s Wilsono-
vou chorobou je skutočne apoceruloplazmín a do akej 
miery sa menia jeho funkčné vlastnosti. Na zhodnotenie 
tohto predpokladu sme v našom súbore pacientov s Wil-
sonovou chorobou vyšetrovali ako hladinu ceruloplazmí-
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né, že väčšia časť apoceruloplazmínu sa degraduje ešte in-
tracelulárne a do cirkulácie sa dostáva len menšie množ-
stvo apoceruloplazmínu, ako predpokladá aj  H e l l m a n, 
G i t l i n, 2002. Na nízkom podiele apoceruloplazmínu 
na celkovom množstve ceruloplazmínu v súbore pacien-
tov s Wilsonovou chorobou sa môže podieľať aj jeho krát-
ky biologický polčas, ktorý je len okolo 5 hodín, zatiaľ čo 
biologický polčas holoceruloplazmínu sa pohybuje oko-
lo 5,5 dňa (G i t l i n,  J a n e w a y, 1960;  S t e r n l i e b  
et al., 1961).

ZÁVER

Záverom možno teda konštatovať, že u pacientov 
s Wilsonovou chorobou dochádza ku výraznému zníženiu 
hladiny ceruloplazmínu v sére, ako aj jeho enzýmových 
aktivít. Avšak na základe vyšetrenia špecifickej enzýmovej 
aktivity polyfenoloxidázy ako aj na základe výsledkov ana-
lýzy korelácie medzi apoceruloplazmínom a enzýmovou 
aktivitou možno vysloviť predpoklad, že ceruloplazmín 
v krvi pacientov s Wilsonovou chorobou je funkčne plno-
hodnotný a svojimi vlastnosťami sa podobá ceruloplazmí-
nu v sére zdravých kontrol. Tento predpoklad podporuje aj 
prepočet množstva medi na mg apoceruloplazmínu. 
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SÚHRN

Naša práca bola zameraná na štúdium slznej tekutiny 
pacientov s vybranými ochoreniami predného segmen-
tu oka: s pigmentovým névom spojovky a presbyopiou. 
Slzná tekutina bola podrobená analýze využitím optic-
kých analytických metód: synchrónneho fluorescenčné-
ho fingerprintu, infračervenej spektroskopie a atómovej 
silovej mikroskopie. Týmito metódami bola detegovaná 
signifikantná zmena štruktúry slznej tekutiny pacientov 
v porovnaní so slznou tekutinou zdravých jedincov. 

Kľúčové slová: slzná tekutina; pigment névus spojov-
ky; presbyopia; synchrónny fluorescenčný fingerprint; 
atómová silová mikroskopia; infračervená spektroskopia

ABSTRACT

Present work has been focused on studying the tear 
fluid of patients with selected diseases of the anterior 
segment of the eye: with pigment linings and presby-
opia. The tear fluid was analysed using optical analytical 
methods: synchronous fluorescence fingerprint, infrared 
spectroscopy, and atomic force microscopy. By these 
methods, a significant change in the structure of the tear 
fluid of the patients was detected compared to the tear 
fluid of the healthy subjects.

DETEKCIA OCHORENÍ PIGMENTU NÉVU 
A PRESBYOPIE ZO SLZNEJ TEKUTINY

Glinská G.1, Krajčíková K.1, Zakuťanská K.2, Shylenko O.3
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Key words: tear fluid; diseases of anterior eye seg-
ment; synchronous fluorescence fingerprint; atomic 
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ÚVOD 

Slzná tekutina je telová tekutina s veľkým potenci-
álom v diagnostike rôznych ochorení. Okrem vody a solí 
obsahuje mnoho ďalších látok: proteínov, lipidov, vita-
mínov, hormónov, nukleových kyselín (F o s t e r  et al., 
2013), ktoré sú v prítomnosti patologických zmien mo-
difikované (H a g a n  et al., 2016). V súčasnosti je mož-
né použiť slznú tekutinu pri diagnostike syndrómu su-
chého oka (L a n z a et al., 2016), ale možnosti využitia 
zahŕňajú aj systémové ochorenia, napr. nádor prsníka 
(L e b r e c h t  et al., 2007). Pri systémových ochoreniach 
môžu korelovať hladiny biomarkerov slznej tekutiny s hla-
dinou biomarkerov v krvi a ďalších telových tekutinách 
(S a l v i s b e r g  et al., 2014).

Pigmentový névus je benígny nádor, ktorý sa môže vy-
skytovať v spojovke oka. Histopatologicky sa jedná o ab-
normálnu proliferáciu melanocytov vo vrstve spojovkové-
ho epitelu (A l s h a r i f  et al., 2016). Zvyčajne má stabilnú 
veľkosť a pigmentáciu, k zmenám môže dochádzať pri 
hormonálnych zmenách napr. v tehotenstve, puberte 
a ďalších (O e l l e r s  et al., 2012). Zmena z benígneho 
na malígny nádor je veľmi zriedkavá (L e v e c q  et al., 
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2010). Ďalším skúmaným ochorením predného segmen-
tu oka je presbyopia, ktorá sa vyskytuje u pacientov nad 
40 rokov a spôsobuje stratu schopnosti oka zaostrovať 
na blízko. Príčinou je fyziologické starnutie šošovky, avšak 
mechanizmus vzniku je stále nedostatočne objasnený. 
Podľa Helmholtza šošovka vekom postupne znižuje svoju 
elasticitu v dôsledku usadenia látok bielkovinovej povahy 
(sklerotizujú jej vlákna), a tým dochádza k pozvoľnému 
poklesu akomodácie. Podľa Schahara sa vekom zvyšu-
je ekvatoriálny diameter šošovky až po kritickú hranicu, 
v ktorej dochádza k poklesu napätia na zonula zinii a roz-
voju presbyopie (P a p a d o p o u l o s  et al., 2014). Lep-
šie pochopenie mechanizmov vzniku ochorenia by mohlo 
viesť k oddialeniu jeho nástupu, prípadne k nájdeniu mož-
nej účinnej prevencie. Liečba je v súčasnosti zameraná 
na chirurgický zákrok (G i l - C a z o r l a  et al., 2016).

V tejto práci sme sa zamerali na štruktúrne a funkčné 
zmeny slznej tekutiny vo vzorkách sĺz pacientov s očnými 
ochoreniami: pigmentovým névom a presbyopiou v po-
rovnaní so zdravou kontrolnou skupinou. Slzná tekutina 
bola podrobená analýze troma analytickými metódami: 
synchrónnym fluorescenčným fingerprintom, atómovou 
silovou mikroskopiou a infračervenou spektroskopiou. 

METÓDY

Vzorky slznej tekutiny pacientov s ochoreniami: pig-
mentovým névom a presbyopiou a zdravých jedincov boli 
odobraté výplachovou metódou fyziologickým roztokom 
a uskladnené pri teplote t = –80 °C až do merania. Me-
rania slznej tekutiny sa uskutočnili pomocou optických 
analytických metód: synchrónneho fluorescenčného fin-
gerprintu, infračervených spektier a atómovej silovej mik-
roskopie. 

Synchrónny fluorescenčný fingerprint
Merania synchrónneho fluorescenčného fingerprintu 

slznej tekutiny (100 μL) boli realizované v kremennej ky-
vete na fluorescenčnom spektrofotometri Perkin Elmer 
LS 55. Bolo meraných 10 jednoduchých synchrónnych 
spektier slznej tekutiny pri Δλ = 20 – 160 nm v rozmedzí 
excitačných vlnových dĺžok λex = 240 – 500 nm. Vzdiale-
nosť medzi jednotlivými spektrami bola Δ = 10 nm. Rých-
losť skenovania bola 400 nm/min s excitačnou a emisnou 
štrbinou 3,5 nm. Na spracovanie výsledkov bol použitý 
softvér WinLab.

Infračervená spektroskopia
Slzná tekutina (30 μL) bola nanesená na selenid zinoč-

natý a sušená pri teplote t = 4 °C počas dvoch dní. Takto 
pripravená vzorka bola analyzovaná pomocou vákuového 
FTIR spektroskopu Vertex 80-v v transmisnom móde pri 
izbovej teplote. Infračervené spektrá boli spracované s vy-
užitím softvérov OPUS a Origin. 

Atómová silová mikroskopia
Vzorka slznej tekutiny (10 μL) bola aplikovaná na mik-

roskopické sklíčko vo forme náteru a sušená pri izbovej 
teplote bez fixačného činidla. Takto pripravená vzorka 
bola analyzovaná s použitím atómového silového mikro-
skopu Dimension FastScan a namerané údaje boli spraco-
vané s využitím softvéru ScanAsyst™.

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Fluorescenčná spektroskopia
V našej práci sme slznú tekutinu pacientov s presbyo-

piou a pigmentovým névom spojovky analyzovali pomo-
cou synchrónneho fluorescenčného fingerprintu a porov-

Obr. 1. Porovnanie SFF slznej tekutiny pacientov s presbyopiou a pigmentovým névom s kontrolou 
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nali so zdravými jedincami (Obr. 1). Intenzita fluorescencie 
píku slznej tekutiny pacientov s presbyopiou bola vyššia 
(F = 725; λ = 288 nm/∆λ = 70 nm) v porovnaní s kontrolou 
(F = 679; λ = 288 nm/∆λ = 70 nm), kým intenzita píku fluo-
rescencie slznej tekutiny pacientov s pigmentovým névom 
bola najnižšia (F = 110; λ = 280 nm/∆λ = 60 nm). 

Maximum fluorescenčnej intenzity prislúcha signálu 
pre aromatické aminokyseliny, pričom v komplexnej zmesi 
prevláda emisná fluorescencia tryptofánu (Y a n g  et al., 
2015). Všeobecne hovoríme o celkovej fluorescencii pro-
teínov. Zmena proteínového profilu slznej tekutiny je cha-
rakteristická pre mnohé ochorenia (H a g a n  et al., 2016), 
avšak doposiaľ nikto necharakterizoval slznú tekutinu pri 
týchto ochoreniach. 

Obr. 2. Infračervené spektrá slznej tekutiny 
s pigmentom névom, presbyopiou a kontroly 

Obr. 3. AFM zobrazenie slznej tekutiny zdravých jedincov, s presbyopiou a pigmentovým névom, veľkosť 50 µm 

Infračervená spektroskopia
Infračervené spektrá slznej tekutiny pacienta s pres-

byopiou a pigmentom névom v porovnaní s kontrolou 
(Tab. 1, Obr. 2) sa líšia predovšetkým v intenzite pásu ami-
du I, ale aj v intenzite amidu II a amidu A (Tab. 1, Obr. 2). 
Amid I a amid II sú dva najhlavnejšie pásy proteínov v in-
fračervenej oblasti. Slabší signál v oblasti charakteristic-
kých amidov je spôsobený poklesom koncentrácie proteí-
nov. Toto pozorovanie potvrdzuje pokles signálu proteínov 
v SFF u pacienta s pigmentovým névom avšak nezodpove-
dá pozorovaniu u pacienta s presbyopiou, kde bol pozoro-
vaný nárast fluorescenčnej intenzity. Diskrepancia medzi 
jednotlivými pozorovaniami môže byť spôsobená prítom-
nosťou iných fluorofórov v slzách pacienta s presbyopiou 
(L e e  et al., 2013).

Tab. 1. Porovnanie infračervených spektier 
slznej tekutiny]

amid A 
[cm–1]

amid I 
[cm–1]

amid II 
[cm–1]

Kontrola 3293 1651 1549

Presbyopia 3290 1640 1545

Pigment névus 3287 1643 1545
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Intenzity pásov v infračervenom spektre slznej teku-
tiny oka s presbyopiou aj pigmentovým névom sú v po-
rovnaní s kontrolou rozdielne predovšetkým v ami-
de I (1600 – 1700 cm–1), ktorý súvisí s vibráciami väzby 
"C=O" a teda priamo s konformáciou proteínu.

Atómová silová mikroskopia
Výsledky ukázali odlišnú štruktúru povrchu slznej teku-

tiny zdravých jedincov (Obr. 3), u ktorých boli na povrchu 
slznej tekutiny pozorované jednotlivé separované kryštály 
(oddelené zrná) s veľkosťou 200 až 400 nm (s drsnosťou 
povrchu 45,5 nm) a povrchu slznej tekutiny pacientov 
s presbyopiou a pigmentovým névom. Na povrchu slznej 
tekutiny s presbyopiou boli pozorované dendrity s hlavnou 
vetvou dlhou viac ako 50 μm s hrúbkou 1,5 μm a vedľajší-
mi vetvami dlhými 16 μm s hrúbkou 1,5 μm. Drsnosť po-
vrchu bola 86,2 nm. Na povrchu slznej tekutiny pacientov 
s pigmentovým névom boli pozorované tvarovo podobné 
klasy pozostávajúce z jednotlivých pospájaných srdiečok 
s rôznou veľkosťou 1,5 – 5 μm usporiadaných v klasoch 
o dĺžke 40 – 25 μm. Drsnosť povrchu bola 134 nm (Obr. 3).

ZÁVER 

Výskum slznej tekutiny rôznych ochorení má zaují-
mavý potenciál na sledovanie profilov nevratných dege-
neratívnych zmien štruktúry proteínov ako nový pilotný 
prístup na rýchlu a citlivú identifikáciu ochorení. Mikro-
skopické pozorovanie povrchu slznej tekutiny pacientov 
s ochoreniami predného segmentu oka (s presbyopiou 
a pigmentovým névom) ukázala rôzne spojené dendri-
tické štruktúry v porovnaní so separovanými kryštálmi 
zdravých jedincov. Spojením atómovej silovej mikroskopie 
s ďalšími optickými zobrazovacími metódami (synchrón-
ny fingerprint a infračervená spektroskopia) môžeme po-
mocou grafických zobrazení sledovať komplexné zmeny 
v zložení slznej tekutiny rôznych ochorení v porovnaní so 
slznou tekutinou zdravých jedincov. 
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SÚHRN

Úspešnosť reprodukčného procesu závisí od normál-
nej stavby a fyziológie pohlavnej sústavy muža. Bioche-
mický skríning umožňuje určiť endokrinologické poru-
chy, ktoré ovplyvňujú mužskú plodnosť. Cieľom štúdie 
bolo stanoviť hormonálny profil vybraných parametrov 
(folikul stimulačný hormón – FSH, luteinizačný hormón – 
LH, prolaktín – PRL, testosterón – TEST, estradiol – ESTR, 
globulín viažuci pohlavné hormóny – SHBG a tyreotrop-
ný hormón – TSH) u všetkých probandov vrátane pro-
bandov s diagnostikovanou poruchou plodnosti a pou-
kázať na možnú spojitosť medzi mužskou neplodnosťou 
a hormonálnou nerovnováhou. Analyzovaný súbor pozo-
stával zo 60 zdravých fertilných mužov a 74 infertilných 
jedincov mužského pohlavia, ktorí boli na základe sper-
miogramu rozdelení do štyroch podsúborov: astenozo-
ospermia (n = 14), azoospermia (n = 19), oligozoosper-
mia (n = 16) a astenoteratozoospermia (n = 25). Pacienti 
s diagnostikovanou poruchou plodnosti mali signifikant-
ne nižšie hladiny TEST, LH, FSH a SHBG v porovnaní s kon-
trolným súborom (***p < 0,001). Zistili sme signifikantné 
rozdiely (*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001) v priemer-
ných hladinách hormónov (FSH, LH, TEST a SHBG) pri po-
rovnávaní jednotlivých podsúborov s kontrolným súbo-
rom. Biochemická analýza bola uskutočnená s využitím 
imunochemického analyzátora Cobas e 411.

Kľúčové slová: neplodnosť, biochemický skríning, 
testosterón, azoospermia

ABSTRACT

The success of the reproductive process depends on 
the normal structure and physiology of the male repro-
ductive system. Biochemical screening makes it possible 
to identify endocrine disorders that affect male fertility. 
The aim of the study was to determine the hormonal 
profile of selected parameters (FSH, LH, PRL, TEST, ESTR, 
SHBG and TSH) in all probands including probands with 
a diagnosed fertility disorder and to point out the possible 
link between male infertility and hormonal imbalance. 
The analysed population consisted of 60 healthy fertile 
men and 74 male infertile individuals who were subdi-
vided into four subgroups of astenozoospermia (n = 14), 
azoospermia (n = 19), oligozoospermia (n = 16) astenoter-
atozoospermia (n=25). Patients with a diagnosed fertility 
disorder had significantly lower TEST, LH, FSH and SHBG 
levels compared to the control group (***p < 0.001). 
We found significant differences (*p < 0.05; **p < 0.01; 
***p < 0.001) in mean hormone levels (FSH, LH, TEST and 
SHBG) when comparing individual groups with the con-
trol group. Biochemical analysis was performed using the 
Cobas e 411 immunochemical analyser (Roche, Germany).
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ÚVOD

Fyziológia reprodukcie a sexuality je u človeka sústre-
dená do hypotalamo – hypofyzárnej – gonadálnej osi, kto-
rá má dôležitú úlohu vo vývoji mužského fenotypu počas 
embryogenézy, pri pohlavnom dospievaní počas puberty, 
v produkcii testikulárneho testosterónu a riadení exokrin-
nej funkcie testikulárnej produkcie spermií (J a i s w a l  
et al., 2014). Gonadotropín uvoľňujúci hormón (GnRH), 
ktorý sa pulzným spôsobom uvoľňuje do hypotalamo – 
hypofyzárneho systému, stimuluje sekréciu LH a FSH z hy-
pofýzových gonadotrofov. Cirkulujúce LH a FSH pôsobia 
na gonády, ktoré uvoľňujú hormóny pohlavných steroidov, 
ktoré potom negatívnou spätnou väzbou na hypofýzu a hy-
potalamus inhibujú sekréciu GnRH a LH (M u n i y a p p a, 
2017). Predný lalok hypofýzy produkuje a uvoľňuje LH 
a FSH, ktoré regulujú funkciu semenníkov. Medzi funkcie 
LH u mužov patrí stimulácia sekrécie testosterónu v Leydi-
gových bunkách semenníkov. Funkcie FSH sú udržiavanie 
spermatogenézy a syntéza inhibínu a globulínu viažuceho 
pohlavné hormóny (SHBG). Pri zmenách týchto hormó-
nov dochádza k infertilite, primárnemu a sekundárnemu 
hypogonadizmu, traumám a tumorom hypofýzy a atypi-
ám v pohlavnom dozrievaní u detí. Prolaktín predstavuje 
hypofyzárny hormón, ktorého sekréciu inhibuje dopamín 
uvoľňovaný z hypotalamu. Zmeny hladiny hormónu môžu 
spôsobiť infertilitu, gynekomastiu, traumy a tumory v ob-
lasti hypofýzy (Ď u r o v c o v á,  O r a v c o v á, 2016).

METÓDA

Prospektívna štúdia bola uskutočnená v rozmedzí ja-
nuár-august 2018 a zúčastnilo sa na nej 134 mužov vrá-
tane 60 plodných, 14 infertilných mužov s diagnózou as-
tenozoospermia (AZs), 19 s neobštrukčnou azoospermiou 
(NAZOs), 16 s oligozoospermiou (OZs) a 25 s astenotera-
tozoospermiou (ATZs). Priemerný vek jedincov s diagnos-
tikovanou poruchou plodnosti bol 35±6 rokov a priemerný 
vek kontrolného súboru predstavoval 47±12 rokov. Analy-
zovaný súbor pochádzal z regiónu východného Slovenska 
a patril k majoritnej populácii. Infertilní pacienti boli roz-
delení do vyššie uvedených súborov podľa kritérií WHO 

(2010). Venózna krv bola odoberaná v objeme 10 mL 
do neutrálnych biochemických skúmaviek so separačným 
gélom (Sarstedt, Nemecko). Krvné sérum bolo získané 
centrifugáciou zrazenej krvi s využitím centrifúgy (Selec-
ta R, Španielsko) po dobu 10 minút pri 9000 rpm a skla-
dované pri 2 – 8 °C až do hormonálnej analýzy. LH, FSH, 
TEST, PRL, ESTR, SHBG, TSH boli kvantitatívne stanovené 
pomocou diagnostických kitov (Roche Diagnostic, Ne-
mecko) a prostredníctvom imunochemického analyzátora 
Cobas e411 (Roche, Japonsko). Údaje boli vyjadrené ako 
priemer±štandardná chyba merania (SEM). Pre porovna-
nie jednotlivých súbor sme použili parametrický t-test pre 
nezávislé výbery, porovnanie variability dát F-test a pre 
porovnanie parametrov navzájom neparametrický nepá-
rový test Mann – Whitneyov U-test. 

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Vyšetrovanie hladín pohlavných hormónov predsta-
vuje v diagnostike neplodnosti významnú úlohu. Sperma-
togenéza je stimulovaná folikulstimulačným hormónom 
a luteinizačným hormónom z hypofýzy. Biochemickou 
analýzou sme stanovili priemerné hodnoty hladín hor-
monálnych markerov v celkovom analyzovanom súbore 
(graf 1). Infertilní jedinci mali signifikantne nižšiu hladi-
nu FSH (4,04 ± 0,29 IU/L), LH (2,88 ± 0,20 IU/L) a TEST 
(4,06 ± 0,17 ng/mL) v porovnaní s fertilnými jedinca-
mi (***p < 0,001). Signifikantne vyššiu hladinu SHBG 
(17,85 ± 1,16 nmol/L) sme zistili v súbore pacientov v po-
rovnaní s kontrolným súborom (***p < 0,001). Priemerné 
hodnoty EST, PROL a TSH boli nižšie u pacientov, avšak na-
chádzali sa v rozmedzí referenčných hodnôt. Vyhodnote-
nie FSH, LH, testosterónu je užitočné a nápovedné pri lieč-
be mužskej neplodnosti.  De K r e s t e r  et al. (1979) 
vo svojej štúdii vykazovali zvýšené hladiny sérového FSH, 
LH s rastúcou závažnosťou poškodenia epitelu semenno-
tvorných kanálikov. Hladina biologicky najdôležitejšieho 
androgénu u mužov, testosterónu v súbore pacientov bola 
signifikantne nižšia v porovnaní s kontrolným súborom, čo 
sa zhoduje aj s výsledkami   G u o  et al. (2017), pri ktorej 
sa biochemickou analýzou stanovil testosterón u jedincov 
s astenoteratozoopermiou a zistila sa štatisticky významne 
nižšia hladina hormónu ako u zdravých fertilných jedincov.

V rámci jednotlivých podsúborov infertilných jedincov 
boli zaznamenané nižšie hodnoty LH v podsúbore AZs, 
NAZOs a ATZs (graf 2,3). Nižšie priemerné hodnoty FSH 
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Graf 2. Priemerné hladiny hormonálnych markerov v podsúboroch s diagnózou azoospermie 
a neobštrukčnej azoospermie u infertilných jedincov

Graf 1. Priemerné hladiny hormonálnych markerov v súbore fertilných a infertilných
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sme zistili v podsúboroch NAZOs a ATZs.  B a s u k a r n o 
et al. (2016) poukázali na zvýšenie hladiny LH u pacien-
tov s diagnostikovanou neobštrukčnou azoospermiou. 
Zvýšené, ale aj znížené hladiny LH a FSH v súbore pacien-
tov s diagnostikovanou azoospermiou a oligozoosper-
miou boli pozorované v štúdií  K h a n  et al. (2007). Tie-
to výsledky sú v čiastočnom súlade s našimi výsledkami 
v rámci podsúboru azoospermikov. Naopak u pacientov 
s diagnostikovanou oligozoospermiou sme nezaznamena-
li žiadne významné rozdiely v priemerných hladinách LH 
a FSH v porovnaní so zdravými jedincami. V perspektívnej 
štúdii  Y o u n e s  et al. (2016) bol pozorovaný hormonál-
ny profil u pacientov s neobštruktívnou azoospermiou. 
V štúdii zistili významné zvýšenie priemerných sérových 
hladín FSH, LH, voľného testosterónu a estradiolu a vý-
znamného poklesu celkového testosterónu u pacientov 
v porovnaní s kontrolnou skupinou (*p < 0,05). Stano-
venie hladiny FSH v sére prináša výhodu v diagnostike 
spermatogénnej dysfunkcie a možnosť rozlíšenia medzi 
sekréčnou a vylučujúcou azoospermiou (S u b h a n  et al. 
2000).  W e i n b a u e r  et al. (1997) uvádzajú, že nie len 
vysoké hladiny FSH a LH sú asociované s mužskou neplod-
nosťou, ale, že aj nízke hladiny FSH sú spájané s mužskou 
neplodnosťou, pretože FSH je potrebný pri dozrievaní 
spermií. Nízka hladina LH a teda následne aj testosterónu 
spôsobuje u pacientov zastavenie dozrievania spermií.

V mnohých súvisiacich štúdiách nízke hladiny testos-
terónu preukázali súvislosť s neplodnosťou. Nízke hladiny 
sérového LH a testosterónu sa vyskytli u mužov s diag-
nostikovanou oligoasthenozoospermiou (R e y e s - F u e 
n t e s et al., 1997). Bolo zistené, že znížená sekrécia LH 
a testosterónu u oligozoospermických mužov je spôso-
bená predĺženým polčasom rozpadu LH, zníženou ampli-
túdou oddelenia sekvestračných LH sekrétov, zníženým 
imunoaktívnym pomerom pre amplitúdu LH oddelenia, 
zníženým pomerom bioaktívnych/imunoaktívnych látok 
v množstve LH vylučovaných pri oddeľovaní a zníženým 
koordinovaným uvoľňovaním bioaktívneho LH a testos-
terónu (R e y e s - F u e n t e s  et al., 1996). Potlačenie 
sekrécie testosterónu u neplodných mužov môže byť spô-
sobené nedostatkom hypotalamickej GnRH, čo vedie k po-
škodeniu sekrécie gonadotropínov z hypofýzy. Nedostatok 
LH a FSH zabraňuje gonádam produkovať spermie alebo 
dostatočnú kvalitu testosterónu (N i e s c h l a g,  2010).

Stanovením priemernej hladiny testosterónu v krvnom 
sére u všetkých jedincov v našej štúdii sme poukázali na vý-
znamný rozdiel (***p < 0,001) v zníženej priemernej hladi-
ne testosterónu v celkovom súbore pacientov vo všetkých 
podskupinách v porovnaní so zdravými fertilnými jedinca-
mi, čo je v súlade s výsledkami  Y o u n e s  et al. (2016).

Prolaktín u mužov je peptidový hormón produkovaný 
hypofyzárnymi laktotropmi, podporuje väzbu testosteró-

Graf 3. Priemerné hladiny hormonálnych markerov v podsúboroch s diagnózou oligozoospermie 
a astenoteratozoospermie u infertilných jedincov
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nu v prostate a tvorbu receptov pre androgény. Receptory 
nájdené na plexus chorioideus a v hypotalame naznačujú, 
že má úlohu pri udržiavaní mužskej fertility. Nadbytok ve-
die k zníženej tvorbe testosterónu, poklesu libida a k im-
potencii. V našom analyzovanom súbore sme nezistili šta-
tisticky významný rozdiel v hladinách prolaktínu v rámci 
jednotlivých podsúborov. Naše zistenia sa nezhodujú so 
štúdiou  L o t t i  et al. (2013), ktorí vo svojej práci zazna-
menali štatisticky významný rozdiel medzi neplodnými 
a plodnými jedincami.

ZÁVER

Vlastnosti spermií ovplyvňuje hormonálna regulácia 
a množstvo abnormalít v jeho genetickej výbave. Regulá-
cia hormónov pôsobí na správanie a sexuálne fungovanie 
u ľudí. Reprodukcia u človeka je sústredená do hypota-
lamo – hypofyzárnej – gonadálnej (HPG) osi. HPG os zo-
hráva dôležitú úlohu v produkcii steroidných hormónov, 
vo vývoji mužského fenotypu, pri pohlavnom dospievaní 
a riadi exokrinnú funkciu testikulárnej produkcie spermií. 
Vyšetrenie hormónov má dôležité postavenie v diagnos-
tike infertility, napriek tomu však vysoký podiel prípadov 
neplodnosti ostáva aj naďalej idiopatický.
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SÚHRN

K najnovším trendom v biochemickej analýze patrí 
komparatívna profilová analýza, ktorá bola aplikova-
ná na monitorovanie a vizualizáciu zloženia moču ako 
multifluorescenčného metabolómu. Fluorescenčný me-
tabolóm moču bol definovaný ako fluorescenčný kon-
centračný profil vytvorený snímaním synchrónneho 
excitačného spektra. Grafickým spracovaním spektier 
v trojrozmernom súradnicovom systéme bola vytvorená 
fluorescenčná koncentračná matrica, ktorá odráža zlože-
nie fluorescenčného metabolómu. Porovnaním grafické-
ho záznamu skúmaného moču s definovaným štandard-
ným metabolickým profilom, je možné aj bez detailného 
poznania zloženia okamžite identifikovať odlišnosti.. 

Vizualizácia zloženia moču prináša nové diagnosticky 
významné informácie, ktoré dopĺňajú výsledky klasickej 
biochemickej analýzy.

Kľúčové slová: fluorescencia, moč, metabolóm, syn-
chrónne excitačné spektrá, diagnostika

ABSTRACT

Comparative profile analysis belongs to the latest 
trends in biochemical analysis. It was applied to the 

monitoring and visualization of urine composition as 
the multifluorescent metabolome. The urine fluorescent 
metabolome was defined as the fluorescent concen-
tration profile created by scanning of the synchronous 
excitation spectrum. The fluorescent concentration ma-
trix was created by graphically processed spectra in 3D 
coordinate system and reflects the composition of fluo-
rescent metabolome. By comparing the graphic record 
of the analysed urine to the defined standard metabolic 
profile, it is possible to immediately identify the abnor-
malities, even without a detailed knowledge of the com-
position. 

The visualization of the urine composition brings 
new diagnostically significant information which com-
pletes the traditional analysis results.

Key words: fluorescence, urine, metabolome, syn-
chronous excitation spectra, diagnostics

ÚVOD

Diagnostický proces sa nezaobíde bez laboratórnych 
vyšetrení telových tekutín a zobrazovacích (napr. USG, 
RTG, NMR) vyšetrení tkanív. Výsledkom vyšetrenia tkanív 
je zvyčajne vizualizácia morfológie a štruktúry. Laboratór-
ne vyšetrenie telových tekutín je prezentované v číselnej 

DIAGNOSTICKÁ APLIKÁCIA FLUORESCENČNEJ VIZUALIZÁCIE 
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forme hodnôt tých parametrov, ktoré sú buď markermi 
predpokladaného ochorenia, alebo ich zmenená koncen-
trácia indikuje patologický proces. Kvalitatívny a kvantita-
tívny súbor všetkých metabolitov, ktoré sú prítomné v bun-
ke, zúčastňujú sa metabolických reakcií a sú nevyhnutné 
pre udržiavanie aktivity, rastu a normálnej funkcie bunky 
sa nazýva metabolóm. Kompletná analýza zloženia meta-
bolómu telových tekutín v klasickom ponímaní je prakticky 
nemožná z dôvodu množstva rôznych zlúčenín v rádovo 
odlišných koncentráciách. Cielené stanovenie konkrétnych 
zlúčenín v telových tekutinách, ktoré je ekonomicky a ana-
lyticky neporovnateľne jednoduchšie, však nie je vždy po-
stačujúce pre odhalenie patologického procesu.

Intenzívny technologický vývoj a aplikácia bioinforma-
tiky na analýzu komplikovaných biologických systémov 
prináša nové a netradičné možnosti analýzy biologických 
systémov. Najnovšie trendy v analýze komplikovaných 
biologických systémov sú založené na holistickom prístu-
pe. Na rozdiel od klasickej analýzy biologického materiálu, 
nesústreďuje sa pozornosť na konkrétne zložky metaboló-
mu, ale na systém ako jeden celok a na odhalenie odchý-
lok od definovaného štandardu. Tento analytický prístup 
môže rýchlejšie identifikovať patologický proces najmä 
v prípade, ak jeho produktom je zlúčenina, ktorá nie je 
v zozname vytipovaných markerov.

Tento trend 21. storočia nachádza uplatnenie v mohut-
nom prúde „omík“ – napr. v genomike, transkriptomike, 
proteomike, metabolomike (F i e h n, 2001) Najintenzív-
nejšia aplikácia tohto prístupu je aktuálne v genomike, 
kde klasické sekvenovanie podľa Sangera nahrádza tzv. 
sekvenovanie novej generácie (NGS). 

Na štúdium metabolómu sa využívajú rôzne analy-
tické prístupy: cielená analýza metabolitov, metabolo-
mika, metabonomika, metabolitové profilovanie, me-
tabolitové odtlačkovanie – fingerprinting (V a n  et al., 
2009;  B i r k o v á  et al., 2007;  V i l l a s - B ô a s  et al., 
2007,  E l l i s  et al., 2007;  W e c k w e r t h  et al., 2005; 
D u n n  et al., 2005). 

Vizualizácia zloženia biologického multikomponent-
ného systému vyžaduje veličinu, ktorej hodnota sa mení 
v závislosti od kvantitatívneho aj kvalitatívneho zlože-
nia systému, jej signál sa dá ľahko snímať a matematic-
ky spracovať. Uvedené požiadavky spĺňa fluorescencia, 
preto sa fluorescenčná spektroskopia v najrozličnejších 
variáciách stala jedným z najaplikovanejších bioanalytic-
kých a diagnostických nástrojov. Biologický materiál ob-
sahuje veľa zlúčenín, ktorých štruktúra spĺňa podmienky 

pre vznik fluorescencie. Fluorescenčné metódy založené 
na snímaní a matematickom spracovaní fluorescenč-
ného signálu natívnych fluorofórov biologických systé-
mov (telových tekutín, buniek, tkanív) ponúkajú veľmi 
perspektívny a doteraz ešte naplno nevyužitý potenci-
ál pre štúdium zloženia metabolómu (M o n i c i  et al., 
1995;  C h w i r o t  et al., 1999;  H e i n t z e l m a n  et al., 
2000;  W o l f b e i s  et al., 1985;  L e i n e r  et al., 1991; 
R a m a n u j a m,  2000;  D u b a y o v á  et al., 2015; 
V o - D i n h  et al., 2003;  P a l m e r  et al., 2003). 

Devízou fluorescencie je jej závislosť od dvoch vlnových 
dĺžok, čo umožňuje spracovanie fluorescenčného signálu 
v trojrozmernom súradnicovom systéme. Viacrozmerné 
fluorescenčné spektrá počítačovo spracované do vhod-
nej grafickej podoby poskytujú grafickú definíciu zloženia 
komplikovanej zmesi, teda vizualizáciu jej zloženia. Porov-
naním „obrázku“ skúmanej vzorky s „obrázkom“ stanove-
ného štandardu sa okamžite prejavia odlišnosti spôsobe-
né kvalitatívnou alebo kvantitatívnou zmenou zloženia. 

Snímanie tzv. synchrónneho spektra umožňuje zjedno-
dušenie závislosti intenzity fluorescencie od dvoch vlnových 
dĺžok. Synchrónne spektrum je snímané pri definovanom 
intervale ∆λ medzi excitačným a emisným monochromáto-
rom. Monochromátory sa pohybujú rovnakou rýchlosťou. 
Synchrónne excitačné spektrum vyjadruje závislosť intenzi-
ty fluorescencie od excitačnej vlnovej dĺžky pri konštantnej 
hodnote ∆λ (L l o y d, 1974;  C a r r e t e r o et al., 1997).

Monitoring moču na základe aplikácie synchrón-
nych fluorescenčných spektier poukazuje na výraz-
né rozdiely v zložení metabolómu zdravých jedincov 
a pacientov s rôznymi diagnózami. (L e i n e r  et al., 
1987;  D u b a y o v á  et al., 2003;  P e r i n c h e r y  et al., 
2010;  M a s i l a m a n i  et al., 2012;  R a j a s e k a r a n 
et al., 2014;  Š t e f f e k o v á  et al., 2016)

Moč ako fluorescenčný metabolóm, je mimoriadne 
komplikovaný analytický systém. Fluorescencia je priamo 
úmerná koncentrácii fluorofóru len v zriedených roztokoch, 
so stúpajúcou koncentráciou fluorofóru dochádza k zhá-
šaniu fluorescencie (R o b e s o n  et al., 1995,  W e h r y, 
1997,  F l e t c h e r  et al., 2006). Vzhľadom na to, že kon-
centrácie jednotlivých fluorofórov v moči sa rádovo líšia, 
je problém zvoliť vhodné riedenie vzorky moču, aby sa 
zachytili všetky fluorofóry a väčšina bola v lineárnej zóne 
závislosti fluorescencie od koncentrácie. Navyše u moču 
sa mení aj obsah vody, takže aj samotný moč ako celok 
koncentračne varíruje v závislosti od pitného režimu, prí-
padne koncentračnej schopnosti obličiek.



76

MATERIÁL A METÓDY

Ranný moč dobrovoľných darcov s chronickým ocho-
rením (celiakia, nefrotický syndróm, idiopatická trombo-
cytopenická purpura, cirhóza pečene, karcinóm pečene) 
a zdravého jedinca. Vzhľadom na to, že práca je ukážkou 
aplikácie vizualizácie zloženia moču, neuvádzame podrob-
né informácie o pacientoch a ich diagnózach.

Vzorka moču bola riedená redestilovanou vodou v po-
mere 1 : 1 geometrickým radom (K u š n í r  et al., 2005).

Synchrónne excitačné spektrá (∆λ = 30 nm) boli sní-
mané fluorescenčným spektrofotometrom Perkin Elmer 
LS55 v rozsahu excitácie 250 – 550 nm. Fluorescenčná 
koncentračná matrica bola vytvorená využitím softvéru 
FLWinlab. Vrstevnica predstavuje 5 % hodnoty intenzity 
fluorescencie 

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Problém koncentračnej variability a možnosť porov-
návať koncentračne výrazne odlišné moče, bol vyriešený 
vytvorením sady riedení vzorky moču (K u š n í r  et al., 
2005). Synchrónne fluorescenčné spektrum ∆λ = 30 nm 
bolo snímané pri systematicky, geometrickým radom sa 
meniacich koncentráciách vzorky moču. Zoradením spek-
tier v priestore podľa stúpajúceho riedenia bol vytvorený 
trojrozmerný koncentračný profil moču (obr. 1A). Kolmý 
priemet do roviny ohraničenej excitačnou vlnovou dĺžkou 
λex a záporným dekadickým logaritmom objemového 
zlomku vzorky moču pφ (význam ako pH t. j. pφ = –log φ), 
vytvorí vrstevnicovú mapu – koncentračnú fluorescenčnú 
matricu (obr. 1B). 

Koncentračná fluorescenčná matrica moču má vysokú 
informačnú hodnotu. Informuje o celkovej koncentrácii 
moču ako takého, resp. o množstve vody v moči, o lineari-
te koncentrácií jednotlivých fluorofórov, o excitačnej vlno-
vej dĺžke fluorescenčných centier, čo je informácia o kvali-
tatívnom zložení. Intenzita fluorescencie fluorescenčného 
centra odpovedá kvantite daného fluorofóru.

Pre maximálne vyťaženie informácií je potrebné vedieť 
„čítať“ koncentračnú matricu, ktorá prináša názornú pred-
stavu o zložení moču a jeho koncentrácii (D u b a y o v á 
et al., 2015).

Koncentračná fluorescenčná matrica je analógiou ge-
ografickej mapy. Vrstevnice predstavujú rovnakú intenzitu 
fluorescencie a vytvárajú buď uzavreté centrá alebo tzv. 

Obr. 1. Trojrozmerné zobrazenie synchrónnych spektier vzorky moču, 
ktorá bola riedená geometrickým radom. Spektrá boli zoradené za se-
bou od neriedeného moču, pφ = 0 až po 1000× riedený moč, pφ = 3 
(A). Kolmý priemet intenzity fluorescencie do roviny pφ – λex vytvorí 

vrstovnicovú mapu (B)

ramená. Excitačná vlnová dĺžka centra (súradnica x) in-
formuje o kvalitatívnom zložení fluorofórov. Hodnota pϕ 
(súradnica y) v kombinácii s intenzitou fluorescencie, kto-
rú reprezentujú vrstevnice (súradnica z) je kvantitatívnou 
charakteristikou fluorofórov. Vrstevnice šikmé, ktoré vy-
tvárajú ramená, sú výsledkom interakcií medzi fluorofórmi.

Hodnota pφ maxima prvého fluorescenčného cen-
tra bola zvolená pre posúdenie množstva vody vo vzorke 
moču. Táto hodnota predstavuje fiktívne ukotvenie matri-
ce v súradnicovom systéme a informuje koľko vody je vo 
vzorke moču. Priemerná hodnota pφ močov zdravých je-
dincov sa pohybuje v rozmedzí 2,1 – 2,4 (obr. 2).
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Obr. 2. Porovnanie koncentračných matríc močov s rôznou hustotou. pφ – objemový zlomok maxima 1. fluorescenčného centra. Koncentračná 
fluorescenčná matrica informuje o množstve vody vo vzorke moču. Koncentrovaný moč (ρ = 1032 kg/m3) má oproti normálu (ρ = 1020 kg/m3) 
vyššiu hodnotu pφ (matrica je posunutá vyššie), čo odpovedá nižšiemu obsahu vody. Riedky moč (ρ = 1011 kg/m3), s vysokým obsahom vody 
v moči, má nižšiu hodnotu pφ (matrica je posunutá nižšie) ako porovnávací štandard, t. j. moč zdravého jedinca s normálnou hustotou. Hodnota 

pφ korelovala aj s mernou hmotnosťou moču (ρ)

Pre „čítanie“ koncentračnej matrice je dôležité iden-
tifikovať jednotlivé fluorofóry. Vo fluorescenčnom centre 
v oblasti 270 – 290 nm sa prejaví najmä tryptofán a indo-
xylsulfát. 

Tryptofán je hlavným fluorofórom proteínov, takže 
u pacientky s nefrotickým syndrómom sa proteinúria pre-
javila zvýšenou intenzitou fluorescencie práve v tejto zóne 
(obr. 3).

Diagnosticky zaujímavé je aj fluorescenčné cen-
trum v oblasti 300 – 320 nm, kde je fluorescenčne ak-
tívnou zložkou predovšetkým kyselina 5-hydroxyin-
doloctová (5-HIAA), ktorá je metabolitom sérotonínu 
(I l k h a n i z a d e h  et al., 2001). Tento neurotransmiter 
sa zúčastňuje na synaptických prenosoch v CNS. Tvorí 
a ukladá sa v bunkách gastrointestinálneho traktu aj hypo-
talamu. Zvýšená koncentrácia 5-HIAA v moči bola pozoro-
vaná u pacientov s celiakiou (obr. 5). Sérotonín sa nachá-
dza aj v trombocytoch, ktoré zabezpečujú jeho transport. 
U pacienta s idiopatickou trombocytopenickou purpurou 
(ITP) bola zvýšená intenzita fluorescencie v oblasti 300 – 
320 nm v dôsledku zvýšeného rozpadu trombocytov a ná-
sledným uvoľnením sérotonínu, čo sa prejavilo zvýšenou 
koncentráciou 5-HIAA v moči (obr. 5). Aj u týchto močov 
je vidieť okrem zmeny intenzity fluorescencie aj rozdiel 
v koncentrácii moču na základe polohy matrice v súradni-
covom systéme.

V intervale excitačných vlnových dĺžok 410 – 450 nm 
synchrónneho spektra ∆λ = 30 nm sa fluorescenčne pre-
javujú napr. pteríny, kynurenín a kyselina listová. Intenzita 

fluorescencie tejto zóny je za normálnych podmienok níz-
ka. Zvýšené vylučovanie pterínov močom bolo popísané 
u pacientov s nádorovým procesom (T o m a n d l, 1998; 
M u r a t a  et al., 2006;  M e l i c h a r  et al., 2008). Flu-
orescenčná koncentračná matrica moču pacienta s kar-
cinómom pečene má v porovnaní s ostatnými matricami 
výrazne zvýšenú intenzitu fluorescencie v tejto oblasti. 
Vzostup intenzity fluorescencie v zóne 410 – 450 nm 
môže byť indikátorom kancerogenézy

Moč pacienta s cirhózou pečene má výrazne odlišný 
tvar matrice. Líši sa nielen od moču pacienta s karcinó-
mom pečene, ale aj od ostatných diagnóz, čím sa potvr-
dzuje prínos fluorescenčných koncentračných matríc pre 
diagnostický proces.

ZÁVER

Prezentované výsledky poukazujú na možnosť vizuali-
zácie zloženia aj veľmi komplexného biologického mate-
riálu, akým je moč. Fluorescenčné koncentračné matrice 
poskytujú objektívnu grafickú definíciu zloženia metabo-
lómu moču.

Vizualizácia zloženia moču predstavuje novú filozofiu 
analýzy biologického materiálu. Ponúka komplexnú názor-
nú predstavu o jeho zložení, koncentračnom i obsahovom. 
Koncentračné matrice nie sú náhradou klasickej bioche-
mickej analýzy, ale jej účinným a efektívnym doplnkom. 
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Obr. 3. Koncentračné fluorescenčné matrice močov pacientov s rôznymi chronickými ochoreniami a moču zdravého jedinca. 
Zmenená intenzita fluorescencie v dôsledku kvantitatívnej alebo kvantitatívnej zmeny zloženia metabolómu je zvýraznená
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KLINICKÝ POTENCIÁL CIRKULUJÚCICH NÁ-
DO ROVÝCH BUNIEK U PACIENTOV S KAS-
TRAČNE REZISTENTNÝM KARCINÓMOM 
PROSTATY

Baluchová, K.1, Kliment, J.2
1Divízia Onkológia, Martinské biomedicínske centrum 
(Biomed), JLF UK, Martin
2Urologická klinika JLF UK
Univerzitná nemocnica Martin, Martin

Karcinóm prostaty (KP) je druhé najčastejšie diagnos-
tikované onkologické ochorenie u mužov na Slovensku 
a tretia najčastejšia príčina onkologického úmrtia. Diag-
nostika KP sa opiera o urologické, histologické, biochemic-
ké prípadne rádiologické vyšetrenia a v poslednom obdo-
bí aj o molekulárne profilovanie nádorových buniek.

Splisingové varianty androgénového receptora (AR), 
najmä AR-V7, zohrávajú úlohu pri evolúcii nádoru. Génový 
produkt AR-V7 obsahuje aminoterminálnu časť AR a nao-
pak chýba mu jeho karboxyl-terminálna časť, ktorá je zod-
povedná za viazanie prirodzených ligandov na receptor 
ako aj za účinok klinicky overených inhibítorov signálnej 
dráhy AR (ARSi) abiraterónu a enzalutamidu. Expresia AR-
V7 v nádorových bunkách v štádiu kastračnej rezistencie 
ochorenia (KRKP) slúži ako biomarker na selektovanie 
pacientov na taxánovú chemoterapiu. Naopak, pacienti 
s KRKP bez dokázanej expresie AR-V7 sú vhodný na tab-
letkovú liečbu s ARSi.

V našom laboratóriu sme vyvinuli rýchlu, nenákladnú 
a senzitívnu metódu na detekciu expresie AR-V7 z nádoro-
vých buniek izolovaných z periférnej krvi (CTC) pacientov 
s KRKP. Ako prvé pracovisko na Slovensku ponúkame ten-
to neinvazívny test bezplatne a celonárodne pre pacien-
tov s KRKP. Celkovo bolo vyšetrených 80 pacientov z nich 
42 (52,5 %) bolo CTC pozitívnych a z nich 12 (28,6 %) ex-
primovalo AR-V7. AR-V7 negatívny KRPK pacienti ako aj tí 
bez dokázanej prítomnosti CTC v periférnej krvi boli indi-
kovaný na terapiu s ARSi. Klinické dáta pacientov v kombi-
nácii s CTC a AR-V7 statusom môžu napomáhať klinickým 
urológom nastaviť efektívnu liečbu pre pacientov s KRKP.

Poďakovanie: Táto práca bola podporovaná Agen-
túrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy 
č. APVV-15-0181.
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CELKOVÝ ANTIOXIDAČNÝ STATUS PLODOVEJ 
VODY AKO SKORÝ MARKER PREDČASNÉHO 
PÔRODU

Birková, A.1, Čižmárová, B.1, Dudič, R.2, Ferenčáková, 
M.1, Hubková, B.1, Urdzík, P.2, Mareková, M.1

1Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF, Košice
2Gynekologicko-pôrodnícka klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice

Voľné radikály vznikajúce v tehotenstve sa považujú 
za dôležité modulačné molekuly s duálnou úlohou v sa-
motnej placente, pri vzniku embrya a pri vývine plodu. 
Zmeny bunkového redoxného stavu slúžia ako hnacia sila 
pre následné procesy rastu a vývoja – bunkovú diferenci-
áciu a proliferáciu, v ktorých reaktívne formy kyslíka (ROS) 
môžu vystupovať v úlohe druhého posla. Počiatočné štádiá 
vývoja embryí sú obzvlášť citlivé na oxidačné poškodenie 
v dôsledku slabej antioxidačnej kapacity. Priebeh fyziolo-
gického tehotenstva sprevádza rovnováha medzi voľnými 
radikálmi a antioxidantmi. Zvýšená tvorba voľných radiká-
lov vedie ku kompenzačnému rozšíreniu spektra obran-
ných antioxidačných mechanizmov. Ak počas tehotenstva 
počet prooxidačne pôsobiacich molekúl prevýši dostupnú 
antioxidačnú pufrovaciu kapacitu matky a rastúceho plo-
du, vzniká nerovnováha redoxného stavu, ktorá prispieva 
k etiopatogenéze rôznych pôrodných komplikácií. Presný 
mechanizmus oxidačného stresu v uvedených procesoch 
zostáva stále nejasný. 

Cieľom štúdie bolo určiť celkový antioxidačný status 
(TAS – total antioxidant status) vo vzorkách plodovej vody 
(N = 39; 17. – 39. t. g.), ktoré pochádzali od pacientok bez 
akejkoľvek patológie a od pacientok s rôznym patologic-
kým priebehom tehotenstva (preeklampsia (PE), predčas-
ný odtok plodovej vody (PPROM) a intrauterinná rastová 
retardácia plodu (IUGR)). 

Hladiny TAS nie sú ovplyvnené gestačným vekom a sú 
signifikantne nižšie u žien s patologickým tehotenstvom 
v porovnaní so ženami s fyziologickým tehotenstvom 
(4,46 ± 0,71 mmol/L vs. 5,65 ± 0,57 mmol/L; p < 0,001). 
TAS plodovej vody môže byť užitočným faktorom pri hod-
notení rizika komplikácií v tehotenstve.

Výskum bol podporený grantom VEGA 1/0873/16. 

* * * * * 
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benígna hyperplázia prostaty (BHP). Dôležité je zistenie, 
že existuje familiárny výskyt rakoviny prostaty, a preto je 
dôležité odhaliť agresívne a život ohrozujúce CaP. Prispieť 
môžu špecifickejšie markery, ktoré môžu spoľahlivejšie 
detegovať agresívne formy CaP. K takýmto markerom ne-
pochybne patrí biochemický marker [-2]proPSA a s tým 
súvisiaci výpočet PHI. PHI sa na základe realizovaných 
štúdií potvrdil ako praktický „biochemický marker“, kto-
rý niekoľkonásobne zvyšuje špecificitu pri 95 % senzitivi-
te oproti stanoveniu pôvodne vyšetrovaného samotného 
PSA. V štádiu diagnózy a najmä v prípade nekompletných 
alebo nejednoznačných výsledkov je ťažké určiť agresivitu 
ochorenia a optimálnu liečbu a práve včasné zachytenie 
týchto patologických procesov, ale aj ich monitorovanie 
je kľúčové pre včasné a optimálne nasadenie liečby. U pa-
cientov s rodinnou anamnézou je vhodné absolvovať pre-
ventívne urologické vyšetrenie každoročne od 40 rokov 
veku pacienta u ostatných mužov sa odporúča preventív-
na prehliadka u urológa po 50. roku raz za tri roky. Veľký 
význam v prevencii má aj akcia „Movember” kedy vo sve-
te a našťastie už aj na Slovensku sa intenzívne upozorňuje 
na dôležitosť preventívnej urologickej prehliadky.

Výrazné zvýšenie špecificity a senzitivity stanovenia 
(p2PSA/ PHI vs. PSA) v kombinácii s MRI považujeme 
za výrazné zefektívnenie predpovedania CaP s ohľadom 
na familiárny výskyt. Môžeme sa domnievať, že sledova-
nie hladín steroidných hormónov ďalej zvýši účinnosť dl-
hodobej predpovede CaP a zlepší „compliance“ pacienta. 
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Rakovina prostaty (CaP) je jeden z hlavných medicín-
skych problémov mužskej populácie. V Európe je ročne 
286 000 nových prípadov rakoviny prostaty. V USA je naj-
častejším malígnym ochorením u mužov a druhá najčas-
tejšia príčina smrti na rakovinu. Na Slovensku sú stredné 
hodnoty incidencie a mortality (1000 nových prípadov/
rok; 500 – 550 úmrtí/rok) (P l e š k o,  C u n i n k o v á, 2003). 
U mužov, u ktorých sa v rodine vyskytuje rakovina prosta-
ty, je výrazne zvýšené riziko jej vzniku.

Cieľom je efektívne predpovedanie CaP s ohľadom 
na familiárny výskyt. Je potrebné identifikovať okrem kľú-
čových parametrov ochorenia: prostata špecifický antigén 
(PSA), voľný PSA, p2PSA a výpočtu indexu zdravej prostaty 
(PHI, Prostate Health Index) aj hladiny steroidných hormó-
nov: testosterón, voľný testosterón, dihydrotestosterón, 
estradiol, dehydroepiandrosterónsulfát, globulín viažuci 
pohlavné hormóny, folikuly stimulujúci hormón, luteini-
začný hormón.

Na diagnostiku CaP sa všeobecne okrem digitálneho 
rektálneho vyšetrenia používa stanovenie PSA a pri zvýše-
ných hodnotách sa odporúča biopsia. Špecificita celkového 
PSA je na úrovni 8% a nízka pozitívna prediktívna hodnota 
(asi 25%) hovoria v neprospech použitia iba samotného 
celkového PSA pre skríning rakoviny prostaty. Pri použití 
kombinácie p2PSA/PHI s MRI vyšetrením možno očakávať 
špecificitu 5 – 8 násobne vyššiu, čo potvrdzujú najnovšie 
poznatky (F u r u y a  et al., 2017,  V u k o v i c  et al., 2017). 
Niektoré druhy rakoviny rastú veľmi pomaly, zatiaľ čo iné 
sú veľmi agresívne a rýchlo sa rozšíria do ďalších orgá-
nov. Príznaky rakoviny prostaty sú variabilné a niektorí 
muži nemajú žiadne príznaky a rakovina sa vyvíja v prie-
behu niekoľkých rokov. Podobné príznaky ako CaP má aj 
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PREDANALYTICKÁ FÁZA DETEKCIE miRNA 
V SINGLE CELL BIOLOGICKOM MATERIÁLI
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Juráček, J.3, Rabajdová, M.1
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V súčasnosti pribúda počet neplodných párov, čo súvisí 
aj s posunom veku ženy spojeného s prvým tehotenstvom 
a pôrodom prvého potomka smerom nahor. Aj napriek 
rastúcej prevalencii, väčšina postupov liečby neplodnos-
ti je finančne náročná. Úspešnosť umelého oplodnenia 
a prenosu embrya (IVF-ET) závisí hlavne od vnímavosti 
endometria a kvality embrya. Pozitívna regulácia percep-
tivity endometria prispieva k úspešnej implantácii. Inten-
zívnym výskumom boli identifikované biomolekuly, ktoré 
zohrávajú dôležitú úlohu v angiogenéze včasného vývoja 
placenty. Patria k ním napríklad proteíny endoglín a pla-
centárny rastový faktor (PlGF, Placental Growth Factor), 
ale aj molekuly mikroRNA (miRNA). 

Cieľom pilotnej štúdie bolo optimalizovať predana-
lytickú fázu spracovania miRNA v špecifickom materiáli 
kultivačného média embryí v minimálnom objeme, v tzv. 
single cell biologickom materiáli. 

Optimalizácia izolácie miRNA prebiehala využitím 
troch komerčne dostupných kitov: Lexogene Kit (Lexoge-
ne), RNase miRNA kit (Qiagene), All prep DNA, RNA, miR-
NA kit (Qiagene). Koncentrácia a čistota izolovaných miR-
NA prebiehala fluorescenčnou analýzou vzoriek pomocou 
Qubit 2.0 prístroja a Qubit RNA HS assay kitu. 

Výsledky analýz nepoukazujú na významný rozdiel 
v rámci komerčne dostupných izolačných kitov pre miR-
NA, ktorá môže byť následne využitá na analýzu expresie 
špecifických miRNA molekúl pomocou Real-Time PCR me-
tódy alebo na prípravu miRNA sekvenačných knižníc a ná-
slednú sekvenáciu využitím miSeq analyzátora. 

Poznanie faktorov regulujúcich vznik, dôsledky a te-
rapeutickú odpoveď v procese neplodnosti je viac ako 
žiadúce. Biomarkery z kultivačných médií embryí sa v sú-
časnosti javia ako perspektívne ukazovatele, využiteľné 
v programe in vitro fertilizácie. 

Práca vznikla pri riešení projektu VEGA 1/0873/16, 
VEGA 1/0873/18.

PRINESIE ZMENA DIAGNOSTICKÝCH KRITÉRIÍ 
NÁRAST GESTAČNÉHO DIABETU ?

Bolerázska, B.1, Hura, R.1, Birková, A.2, Čižmárová, 
B.2, Hubková, B.2, Krajčíková, K.2, Špaková, I.2

1Medirex a.s., Košice
2Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF, Košice

Gestačný diabetes (diabetes mellitus gravidarum, 
GDM) zahŕňa intoleranciu sacharidov vznikajúcu prvý krát 
v gravidite vo všetkých stupňoch závažnosti. Pre včasnú 
diagnostiku sa v SR odporúča vykonávať orálny glukózovo-
-tolerančný test (oGTT) podľa WHO postupu a to obvykle 
medzi 24. – 28. týždňom gravidity. Od 01. 08. 2018 sme 
pristúpili k implementácii najnovších odporúčaní Sloven-
skej diabetologickej asociácie, ktoré menia jednak hor-
nú hranicu glykémie nalačno vo venóznej plazme (zo 6,1 
na 5,1 mmol/l) a tiež spôsob hodnotenia oGTT – skríning 
sa považuje za pozitívny, ak je zvýšená aspoň 1 hodnota 
glykémie meraná v 0., 60. alebo 120. minúte (pôvodne sa 
glykémia v 60. minúte nehodnotila). 

V období 01. 01. – 30. 06. 2018 bolo na našom praco-
visku (Medirex a. s., Košice) vykonaných 922 hodnotení 
oGTT testov z plazmy kapilárnej krvi. Glykémia bola sta-
novená pomocou glukózového analyzátora SUPER GL2. 
Podľa vtedajších kritérií bol skríning bol pozitívny v 33 prí-
padoch s prevalenciou výskytu GDM 3,6 %. Na študovanú 
skupinu sme aplikovali nové kritériá pre hodnotenie oGTT.

Pri hodnotení oGTT podľa nových kritérií sme zazna-
menali pozitívny test u 83 žien, čo významne zvyšuje preva-
lenciu GDM na 10 %. Na náraste sa podieľa predovšetkým 
pokles cut-off hodnoty pre glykémiu nalačno. Analyzova-
li sme taktiež cut-off hodnotu glykémie po 120. minúte 
pre kapilárnu plazmu. Pacientky s hodnotami glykémie 
v rozmedzí 7,8 – 8,9 mmol/l signifikantne častejšie spĺ-
ňali aj kritérium pozitivity pre GDM podľa nových kritérií 
(chi2 = 9,747; p = 0,002). Pravdepodobnosť, že pacientka 
s hodnotou glykémie v kapilárnej plazme v 120. minúte 
v intervale 7,8 – 8,9 mmol/l bude mať zvýšenú hodnotu 
glykémie nalačno je až 20 %.

Včasná a adekvátna liečba GDM preukázateľne znižuje 
riziká komplikácií pre matku a plod. Cieľom liečby nie je 
len dosiahnutie normoglykémie, ale tiež zlepšenie a ďalšie 
nezhoršovanie inzulínovej rezistencie, ktorá je samostat-
ným rizikovým faktorom makrozómie plodu a vedie k epi-
genetickým zmenám, ktoré počas embryonálneho vývoja 
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nepriaznivo programujú metabolizmus potomkov, ktorí 
poruchu prenášajú do ďalších generácii. Nové diagnostic-
ké kritériá zachytia aj tehotné s nižšími hyperglykémiami, 
u ktorých je predpoklad, že na korekciu glykémie postačí 
úprava životného štýlu (diéta, pohyb).

* * * * * 

PRVÉ SKÚSENOSTI S PREVÁDZKOU SYSTÉMU  
COBAS e801 NA SLOVENSKU

Dobáková, E., Kollárová, K.
Medirex a. s., Bratislava

Medzi hlavné požiadavky dnešného moderného labo-
ratória patrí najmä vysoká kvalita a spoľahlivosť výsled-
kov, čo najkratšia doba od príjmu po odoslanie výsledkov 
a našou snahou je aj využiť prístrojovú techniku, ktorá 
je schopná vykonať čo najviac analýz z čo najmenšieho 
množstva biologického materiálu.

Našim cieľom bolo zaviesť do bežnej rutinnej prevádz-
ky nový imunochemický modul najvyššej triedy - cobas 
e801 modulárnej platformy cobas® 8000 (Roche, Diagnos-
tics Division) s plným využitím jeho rozsiahlych možností 
a nastavení.

Bol vytvorený časový harmonogram prípravy, technic-
kej a aplikačnej inštalácie a zavedenie do prevádzky, na-
koľko Centrálne laboratórium spoločnosti Medirex, Brati-
slava prechádzalo kompletnou rekonštrukciu a inštaláciou 
novej automatickej linky APTIO. Bolo nainštalovaných 
7 modulov cobas e801 v konfigurácii: dve krátke analytic-
ké linky cobas 8000 (e801, e801) a jedna dlhá (e801, e801, 
e801). Tieto novo-inštalované moduly nahradili dovtedy 
používané systémy cobas 8000 s modulmi e602.

Modul cobas e801 používa rovnaký dátový, kalibrač-
ný a kontrolný koncept ako jeho predchodca (e602) so 
širokým portfóliom testov. Nové funkcie: možnosť vkla-
dať reagenčné súpravy do analyzátora počas chodu prí-
stroja bez nutnosti zastaviť prevádzku, zníženie objemu 
reakčnej zmesi umožnilo zaviesť menšiu jednorazovú 
špičku pre vzorku, ktorá znižuje mŕtvy objem. Nové užšie 
súpravy, ktoré ponúkajú objem až 300 testov nie je nutné 
pootvoriť, chladenie reagenčného priestoru na 4 – 8 °C 
umožnilo vkladať reagencie priamo z chladničky, zvýšil 

sa počet pozícii v reagenčnom rotore na 48. Cobas e801 
má výkon 300 testov/hod. V oblasti infekčnej diagnosti-
ky bola zavedená funkcia cobas e-flow, ktorá umožňuje 
automatizáciu manuálnych krokov resp. kombináciu me-
racích procesov.

Imunochemický modul cobas e801 so svojou jedineč-
nou technológiou elektrochemiluminiscencie nám umož-
nil zvýšiť priechodnosť vzoriek celým systémom cobas 
8000. Zvýšenie počtu pozícií v reagenčnom rotore umož-
nilo centralizovať metódy, ktoré sa analyzovali dovtedy 
na menších systémoch (cobase411). Analytickou kvalitou 
a technickou spoľahlivosťou je dôstojným nástupcom svo-
jich modulárnych predchodcov.

* * * * * 

SALIVÁRNY KREATINÍN A UREA AKO NEINVA-
ZÍVNE MARKERY POŠKODENIA OBLIČIEK

Gaál Kovalčíková, A.1, Tóthová, Ľ.2, Šebeková, K.2, 
Podracká, Ľ.1

1Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
2Ústav molekulárnej biomedicíny, LF UK, Bratislava

Stanovenie koncentrácií plazmatického kreatinínu 
a urey je najčastejšie používaným spôsobom na hodnote-
nie funkcie obličiek a diagnostiku ich poškodení. Častou 
komplikáciou pri opakovaných odberoch krvi je vyššie 
riziko infekcie. Zároveň sú najmä pre detských pacientov 
a starých ľudí stresujúce. Kreatinín a urea sú nízkomoleku-
lové látky, ktoré môžu rôznymi spôsobmi prenikať do slín. 
Stanovenie týchto markerov v slinách by sa mohlo vyu-
žiť na neinvazívny skríning a monitorovanie obličkových 
chorôb. Vysoká biologická a technická variabilita však brá-
ni širšiemu využitiu sliny v klinickej praxi. Odhalenie týchto 
zdrojov variability je možné len pomocou experimentov. 
Cieľom našej práce bolo sledovať dynamiku kreatinínu 
a urey na animálnych modeloch akútneho a chronického 
poškodenia obličiek.

V animálnom experimente bolo použitých 90 potka-
nov kmeňa Wistar. Plazmatická a salivárna koncentrácia 
kreatinínu a urey bola v modeloch akútneho poškodenia 
(bilaterálna nefrektómia, ischemicko-reperfúzne poško-
denie, glycerolová nefropatia) stanovená v časových inter-
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valoch 0, 3, 12, 24 a 48 hodín. Pri chronickom poškodení 
(5/6 nefrektómia) sa zmeny plazmatických a salivárnych 
koncentrácií sledovali pred poškodením a po 2, 4 a 6 me-
siacoch od indukcie poškodenia. 

Bilaterálna nefrektómia a ischemicko-reperfúzne ob-
ličkové poškodenie zvyšovali koncentrácie urey v plazme 
po 3 hodinách. Po presiahnutí plazmatickej koncentrá-
cie urey 30 mmol/L po 12 hodinách od poškodenia, bola 
koncentrácia močoviny zvýšená aj v sline. Plazmatické 
koncentrácie kreatinínu boli vyššie po 12 hodinách od in-
dukcie obličkového zlyhávania. Po 24 hodinách, keď plaz-
matické koncentrácie kreatinínu presiahli 300 mmol/L  
sa zvýšila aj koncentrácia kreatinínu v slinách. Pri obličko-
vom poškodení indukovanom glycerolom boli plazmatické 
hodnoty urey vyššie po 24 hodinách. Plazmatické koncen-
trácie kreatinínu u tohto modelu dosahovali koncentrácie 
150 µmol/L, salivárne koncentrácie kreatinínu zvýšené ne-
boli. Pri 5/6 nefrektómii kedy po 6 mesiacoch plazmatické 
koncentrácie urey presahovali koncentrácie 20 mmol/L, 
bola zvýšená aj urea v slinách. Plazmatický kreatinín po 6 
mesiacoch dosahoval koncentráciu 150 µmol/L, salivárny 
kreatinín, ale zvýšený nebol.

Na to, aby sa nárast plazmatických koncentrácií kreati-
nínu a urey spojený s poškodením obličiek prejavil aj zme-
nou salivárnych koncentrácií, musia tieto plazmatické 
koncentrácie dosiahnuť určitú hranicu. Nárast salivárnych 
koncentrácií je tak v porovnaní s plazmou zaznamena-
ný neskôr. Na základe týchto výsledkov sa zdá, že slina 
by mohla byť vhodná biologická tekutina na monitoring 
progresie obličkových chorôb, avšak nie na skríning sko-
rých štádií poškodenia.

* * * * * 

NETRADIČNÉ GRAFICKÉ ZOBRAZENIA VY-
BRANÝCH OCHORENÍ PREDNÉHO SEGMENTU 
OKA

Glinská, G.1, Krajčíková, K.1, Zakuťanská, K.2, 
Shylenko, O.3, Mašlanková, J.1, Komanický, V.3, 
Tomašovičová, N.2, Tomečková, V.1

1Ústav lekárskej a klinickej biochémie LF UPJŠ, Košice
2Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ, Košice
3Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Naša práca poukazuje na potenciálne využitie slznej 
tekutiny pri ochoreniach predného segmentu oka u pa-
cientov s pigmentovým névom spojovky, presbyopiou, 
kataraktou a syndrómom suchého oka (DED) využitím 
grafických zobrazovacích metód synchrónneho finger-
printu, infračervených spektier a atómovej silovej mik-
roskopie. 

Centrum endogénnej fluorescencie slznej tekutiny 
oka s pigmentovým névom bolo podobné ako pri slznej 
tekutine oka bez nálezu, ale malo nižšiu fluorescenciu. 
Kým synchrónny fluorescenčný fingerprint slznej tekutiny 
pacientov s pigmentovým névom mal najnižšiu fluores-
cenciu, s presbyopiou mali vyššiu fluorescenciu ako kon-
trola. Najvyššiu intenzitu fluorescencie mali slzy pacientov 
s DED pravdepodobne ako následok zvýšeného obsahu 
proteínov. Polohy pásov v infračervenom spektre slznej 
tekutiny oka s pigmentovým névom sú v porovnaní s kon-
trolou rozdielne v polohe pásu amidu I. Infračervené spek-
trá sĺz pacienta s presbyopiou v porovnaní s kontrolou sa 
líšia predovšetkým v polohe pásu amidu I, ale aj v polohe 
amidu II a amidu A, kým s DED sa líši pri porovnaní s kon-
trolou najmä v polohe pásu amid A. Metódou atómovej 
silovej mikroskopie boli na povrchu slznej tekutiny pacien-
tov s pigmentovým névom pozorované dendritické kryš-
tály pozostávajúce z jednotlivých pospájaných srdiečok 
o rôznej veľkosti. Na povrchu sĺz pacientov s kataraktou 
boli pozorované dendritické kryštály v podobe trojuholní-
kových listov nepravidelného tvaru a u pacientov s pres-
byopiou a DED boli pozorované dendrity. 

Výskum slznej tekutiny rôznych ochorení má zaujíma-
vý potenciál na sledovanie nevratných degeneratívnych 
zmien štruktúry proteínov. Spojením atómovej silovej 
mikroskopie s ďalšími optickými zobrazovacími metóda-
mi (synchrónny fingerprint a infračervená spektroskopia) 
môžeme pomocou grafických zobrazení sledovať kom-
plexné zmeny v zložení slznej tekutiny rôznych ochorení 
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v porovnaní so slznou tekutinou zdravých jedincov. 

Táto práca bola finančne podporená grantom VVGS-
2018-747, VEGA 1/0372/17.

* * * * * 

DIAGNOSTIKA PORÚCH GLYKOZYLÁCIE 
NA SLOVENSKU – SÚČASNÝ STAV

Hrabovská, M.1, Šalingová, A.1, Nemčovič, M.2, 
Ziburová, J.2, Mucha, J.2, Baráth, P.2, Šebová, C.1, 
Ostrožlíková, M.1 
1Centrum dedičných metabolických porúch NÚDCH
Oddelenie laboratórnej medicíny
Národný ústav detských chorôb, Bratislava
2Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Oddelenie glykobiológie, Bratislava

Glykozylácia, ako proces zabudovávania oligosachari-
dov do proteínov, je jedným z najpodstatnejších postrans-
lačných modifikácií bielkovín. Prebieha formou N- alebo 
O-glykozylácie, kde pri N-glykozylácii sa glykán kovalentne 
viaže s amidovým dusíkom postranného reťazca asparagí-
nu; pri tvorbe O-glykánov dochádza k adícii oligosacha-
ridov na hydroxyskupinu najčastejšie serínu a treonínu. 
Dedičné metabolické ochorenia spôsobené poruchou 
biosyntézy glykokonjugátov označujeme ako kongenitálne 
poruchy glykozylácie (CDG). Sú to zriedkavé, ale neustále 
sa rozširujúce metabolické ochorenia, patriace do skupiny 
ťažko diagnostikovateľných ochorení vzhľadom k ich často 
nešpecifickej klinickej manifestácii. Klasický klinický obraz 
CDG pozostáva z troch hlavných znakov: neurologické po-
stihnutie, dysmorfné príznaky a variabilné multisystémo-
vé postihnutie, so širokým stupňom závažnosti. 

Skríningovou metódou pri poruchách N-glykozylácie 
je izoelektrická fokusácia sérového transferínu, ktorá 
predstavuje zlatý štandard pre záchyt pacientov s po-
ruchami glykozylácie. Metóda bola zavedená v Centre 
dedičných metabolických porúch NÚDCH v septembri 
2012 a umožňuje delenie glykoproteínov v gradiente pH 
na jednotlivé glykoizoformy s následnou fixáciou proti-
látkou proti ľudskému transferínu a špecifickým farbe-
ním. V prípade pozitívneho výsledku skríningu k bližšej 

špecifikácii subtypu a konkrétneho enzymatického defi-
citu sa využíva metóda MALDI TOF/TOF – hmotnostná 
spektrometria, ktorá identifikuje štruktúru príslušného 
N-viazaného glykánu. 

Kongenitálne poruchy glykozylácie sú poddiagnosti-
kované z viacerých dôvodov: neuspokojivé lekárske po-
vedomie, vysoká mortalita pacientov v prvom roku života 
a v minulosti nedostupný štandardný skríningový labora-
tórny test. Izoelektrická fokusácia ako skríningová labora-
tórna metóda a hmotnostná spektrometria spolu so sek-
venovaním novej generácie sa tak stávajú dostupnými 
diagnostickými technikami, ktoré prispievajú k záchytu 
tejto skupiny dedičných metabolických ochorení.

* * * * * 

VPLYV NADVÁHY A OBEZITY NA DISTRIBÚCIU 
CHOLESTEROLU V LIPOPROTEÍNOCH U DETÍ

Hubková, B.1, Birková, A.1, Čižmárová, B.1, 
Bolerázska, B.2, Tóhátyová, B.3, Schusterová, I.3

1Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF, Košice
2Medirex a.s., Košice
3Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN, Košice

Kým Jemen čelí v súčasnosti najhoršiemu hladomoru 
za posledných 100 rokov, vo vyspelých krajinách umiera 
čoraz viac ľudí v dôsledku komplikácií obezity. Stravovacie 
návyky si budujeme v mladom veku a počas života sa pri-
spôsobujeme rôznym situáciam. Nástup detí na povinnú 
školskú dochádzku sprevádza výrazná zmena životného 
štýlu a často trpia nedostatkom fyzickej aktivity. Obezita 
u detí nielenže zaťažuje detský organizmus, ale predstavu-
je zvýšené riziko aj pre obdobie dospelosti.

Na stanovenie obezity a nadváhy sa na Slovensku vyu-
žívajú národné referenčné štandardy BMI. Ani tie však ne-
poukazujú na začínajúcu nadváhu, a to najmä u vysokých 
alebo naopak, u nízkych detí. Snahou upraveného vzťahu 
pre výpočet BMI podľa Halea (BMI = 1.3*hmotnosť(kg)/
výška(m)2.5), zverejneného v roku 2013 je korekcia tohto 
nedostatku.

Cieľom našej práce bol monitoring distribúcie choles-
terolu v lipoproteínových časticiach u 113 detí vo veku 10 
až 17 rokov. Na základe hodnôt BMI podľa Halea sme deti 
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zadelili do troch skupín: obézne deti a deti s nadváhou 
(ON; n = 48, BMI = 31.1 ± 6.7); zdravé deti so začínajúcou 
nadváhou (ZN; n = 23, BMI = 23.1 ± 0.87) a zdravé deti bez 
rizika nadváhy (Z; n = 42, BMI = 19.6 ± 1.3). Cholesterol 
v jednotlivých subfrakciách lipoproteínov sme stanovili 
systémom LipoPrint.

Výsledky poukazujú na vysokú koreláciu medzi hodno-
tami BMI a hladinami cholesterolu najmä vo VLDL, LDL-2, 
LDL-3, HDL-8 a HDL-9 subfrakciách. V skupine Z vykazova-
la hladina cholesterolu v týchto frakciách tendenciu stúpať 
s rastúcim BMI v aterogénnych aj v neaterogénnych frakci-
ách. V skupine ON sme nezaznamenali významnú zmenu 
hladiny cholesterolu v subfrakciách v závislosti od BMI. 
V skupine ZN cholesterol s rastúcou hodnotou BMI v ate-
rogénnych časticiach HDL-8 a HDL-9 stúpal a v neatero-
génnych časticiach LDL-2 mal klesajúcu tendenciu. Tie-
to výsledky podporujú význam stanovenia cholesterolu 
v jednotlivých subfrakciách lipoproteínov pri včasnom 
stanovení nadváhy u detí.

Práca vznikla pri riešení projektu VEGA 1/0372/17.

* * * * * 

ENDOKRINNÝ SYSTÉM A STARNUTIE

Kiňová, S.
I. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava

Cieľom príspevku je prehľadne informovať o zmenách 
endokrinných funkcií vznikajúcich pod vplyvom starnutia. 
S pribúdajúcim vekom pacienta hladiny niektorých hor-
mónov klesajú, niektoré ostávajú bez zmeny a iné naopak 
s pribúdajúcim vekom stúpajú. Aj keď produkcia hormó-
nov neklesá, vekom klesajú endokrinné funkcie z dôvodu 
menšej senzitivity receptorov. Treba brať do úvahy aj zme-
ny hladín voľných – biologicky aktívnych hormónov v dô-
sledku poklesu množstva väzobných bielkovín. 

Pokles rastového hormónu a IgF1 vedie k zníženiu ob-
jemu svalovej masy a sily. Sarkopénia je nepriaznivým fak-
torom u starnúcej populácie. Pokles melatonínu zohráva 
dôležitú úlohu v strate cirkadiánneho spánkového rytmu. 
Hladina inzulínu zostáva nezmenená alebo klesá len málo, 
starnutím však dochádza k vzostupu inzulínovej rezistencie. 

U žien pokles estrogénov vedie k menopauze, pokles tes-
tosterónu u mužov je postupný. U oboch pohlaví stúpa hla-
dina luteinizačného, folikuly stimulačného hormónu, de-
hydroepiandrosterónu a jeho sulfátu. Stúpajú hladiny 
parathormónu, noradrenalínu a u veľmi starých pacientov 
aj hladiny adrenalínu. Klinicky význam týchto zmien je va-
riabilný a zahŕňa pokles syntézy proteínov, redukciu kost-
nej a svalovej masy, nárast tukového tkaniva, inzulínovej 
rezistencie, zvýšenie kardiovaskulárneho rizika, nárast va-
zomotorických symptómov, únavy, depresie, pokles libida, 
pokles funkcie imunitného systému, vznik anémie. 

Substitúcia hormónov v starnúcej populácii nevedie 
k zabráneniu starnutia či k predĺženiu života,  dokonca 
môže byť aj potenciálne riziková - ako substitúcia estrogé-
nov u starých žien.

* * * * * 

ASOCIÁCIA FTO GÉNOV S OBEZITOU – POZOR 
NA INTERFERENCIU SPÔSOBENÚ FARMAKO-
TERAPIOU

Lakatosová, K.1, Jurčo, T.2, Gaško, R.3

1OKB, Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 
2Katedra biológie-doktorand, FHPV
Prešovská univerzita v Prešove
3Klinická epidemiológia a bioštatistika, Košice

Skúmali sme vzťah genotypov jedného z génov prote-
ínov FTO (fatt mass and obesity-associated protein), génu 
rs9939609, antropometrických meraní a biochemických 
markerov v skupinách Rómov (n = 179) s, resp. bez dia-
betes mellitus 2. typu (DM2), v porovnaní s kontrolnými 
skupinami majoritného obyvateľstva (kaukazský pôvod) 
s, resp. bez DM2 (n = 267). Jedným z vyhodnocovaných 
parametrov bol pomer šancí, odds ratio (OR) pre to, že 
nositeľ genotypu AA bude oproti nositeľom ostatných 
dvoch genotypov obézny. Hodnota OR pre majoritné 
obyvateľstvo s DM2 1,11 je podstatne nižšia než hodnota 
OR pre Rómov: 2,37. V doteraz publikovaných dobre di-
zajnovaných štúdiách na rôzne definovaných kohortách 
boli hodnoty OR vždy vyššie, než nami zistená hodnota 
pre obyvateľstvo kaukazského pôvodu. 

Ako príčinu rozdielov sme identifikovali modifikáciu 
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fenotypových antropometrických znakov vplyvom farma-
ko- a dietoterapie u pacientov s DM2. Hodnoty OR boli 
ovplyvnené cieleným znižovaním telesnej hmotnosti u lie-
čených osôb s DM2. Na túto príčinu, ktorá pri genetických 
asociačných štúdiách FTO génov môže interferovať, chce-
me poukázať v našom príspevku. 

* * * * * 

SLEDOVANIE MOLEKULOVÝCH ZMIEN PRI 
DIFERENCIÁLNEJ DIAGNOSTIKE AORTÁLNEJ 
STENÓZY A REGURGITÁCIE

Lakatosová, K., Rabajdová, M., Urban, P., 
Špaková, I., Mareková, M.
Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF, Košice 

Stenóza aortálnej chlopne (AS) je najčastejšou formou 
choroby srdcových chlopní u dospelých pacientov, ktorá 
je charakteristická zúžením aortálnej chlopne a sekun-
dárnou hypertrofiou. Regurgitácia aorty (AR) je charakte-
rizovaná spätným prúdením krvi z aorty do ľavej komory 
počas diastoly. AS aj AR sú heterogénne ochorenia so zlo-
žitou patofyziológiou zahŕňajúcou aortálnu chlopňu a pri-
ľahlé štruktúry. 

Cieľom tejto štúdie bolo zlepšenie efektívnosti dife-
renciálnej diagnostiky AS a AR s použitím molekulárnej 
techniky RT-PCR a  analýzy hladín špecifických proteínov. 
Celková RNA bola izolovaná z krvi a tkaniva kontrolnej 
(n=35) ako aj experimentálnej skupiny pacientov so stenó-
zou aortálnej chlopne (n=26) a regurgitáciou aorty (n=32). 
Izolovaná RNA bola reverzne transkribovaná do cDNA. 
Na detekciu zmien hladín mRNA vybraných špecifických 
génov súvisiacich so zápalom (hsCRP, IL6) a degradáciou 
extracelulárneho maxtrixu (Emilin-1, MMP9 a TIMP) bola 
použitá metóda RT-PCR. Detekcia proteínov IL6, IL6R, 
hsCRP, MMP9, TNFR1 a TNFR2 bola uskutočnená pomo-
cou biočip analyzátora Randox Evidence Investigator. 

Zápalový marker CRP vykazoval signifikantne zvýšené 
hodnoty ako AS, tak AR v porovnaní s kontrolami (približ-
ne o 284 %, p < 0,01 a 372 %, p < 0,001 vyššie). V tkanive 
experimentálnej skupiny boli zistené vyššie hladiny pro-
teínových receptorov v AS a AR (IL6R, TNFR-1 a TNFR-2) 
v porovnaní s kontrolnými, ale iba jeden proteín – IL2R 
vykazoval signifikantný rozdiel medzi AS a AR (pri AS mal 

približne o 81 % nižšie hodnoty ako AR, p < 0,01).
Dosiahnuté výsledky potvrdzujú výskyt významných 

molekulových zmien špecifických pre stenózu aorty, cha-
rakterizované zvýšenými (IL6, CRP, MMP9, TIMP), alebo 
zníženými (Emilin-1, IL2R) hladinami expresie študova-
ných markerov porovnaní so vzorkami aortálnej regurgitá-
cie. Štúdium biomarkerov prispieva k zlepšeniu diferenci-
álnej diagnostiky vybraných kardiovaskulárnych ochorení 
a následne môže zlepšiť aj kvalitu života pacienta.

Práca vznikla pri riešení projektu VEGA 1/0372/17.

* * * * * 

PREANALYTICKÁ FÁZA – VYKROČME Z LABO-
RATÓRIÍ, JE ČAS NA EDUKÁCIU

Pivovarníková, H.
Synlab slovakia s. r. o., Prešov

Príspevok sa zaoberá piatimi hlavnými oblasťami, a to 
harmonizáciou preanalytickej fázy; odporúčaniami EFLM; 
vplyvom výživových doplnkov na výsledky vyšetrení; kam-
paňou Choosing wisely – „Vyberaj rozumne“ a potrebou 
edukácie klinických partnerov. 

Najdôležitejšou časťou v laboratórnej medicíne je in-
terpretácia výsledkov v prospech toho, pre koho sú zdra-
votnícke služby určené, teda pre pacienta. Laboratórne 
vyšetrenie je komplexný proces, zahŕňajúci niekoľko fáz, 
začínajúci požadovaním testu a končiaci jeho vysvetlením 
pokiaľ možno v prospech pacienta. Interpretácia labora-
tórnych výsledkov a následné medicínske rozhodnutie je 
vyústením niekoľkých po sebe idúcich akcií, kde každá 
z nich môže mať vplyv na konečný výsledok. Tento proces 
sa označuje ako celkový proces vyšetrovania (TTP-total 
testing process). V každej časti tohto procesu môžu nastať 
chyby, ktoré ovplyvnia konečné rozhodovanie.

Kritickými bodmi z hľadiska chýb sú nevhodný výber 
testov, nesprávna identifikácia pacienta, chyby pri odbe-
re biologického materiálu, nevhodné zaobchádzanie so 
vzorkou, skladovanie alebo transport bez dodržania zák-
ladných požiadaviek a 46 – 68 % chýb. Príprava pacienta 
na vyšetrenie a odber biologického materiálu patria me-
dzi kľúčové faktory preanalytickej fázy. Je to súčasne situá-
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cia, kde sa väčšinou spoliehame na prácu našich klinických 
partnerov.

Odborné spoločnosti vyzývajú podporiť štandardizo-
vané kritériá (odporúčania) pre nejedenie (hladovanie, 
odber nalačno), laboratóriá podporujú prijať definíciu ne-
jedenia „fasting“ a definícia nejedenia by mala byť k dis-
pozícii ako odborný dokument. Ďalšie odporúčania sú do-
stupné v nasledujúcich publikáciách:  S i m u n d i c  et al. 
(2018a),  L i p p i  et al. (2018), Jassam et al. (2018).

Základnými princípmi kampane „Choosing wisely“ sú: 
1. Podporovať medicínu dôkazov. 
2. Neopakovať diagnostické testy a výkony 
 už realizované. 
3. Starostlivosť o pacienta bez vedľajších postupov, 
 ktoré môžu odviesť pozornosť od hlavného problému. 
4. Vykonávať len reálne nevyhnutné výkony.
Multicentrická štúdia publikovaná v júni 2018 (S i - 

m u n d i c  et al., 2018b) sa zaoberá užívaním rôznych fo-
riem voľnopredajných liekov a potravinových doplnkov, 
ktoré má v Európe vysokú prevalenciu a pacienti často 
nie sú ochotní prezradiť tieto informácie laboratórnemu 
personálu a lekárovi. Je potrebná edukácia oboch, t. z. 
pacientov aj personálu poskytujúceho zdravotnú starost-
livosť. 

Literatúra
1. Jassam, N. et al. (2018): The European Federation of Clin-

ical Chemistry and Laboratory Medicine syllabus for post-

graduate education and training for Specialists in Laboratory 
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2. Lippi, G. et al. (2018): Practical recommendations for man-

aging hemolyzed samples in clinical chemistry testing, Clin-

ical Chemistry and Laboratory Medicine. doi: 10.1515/cclm-
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3. Simundic, A. M. et al. (2018a): Joint EFLM-COLABIOCLI 

Recommendation for venous blood sampling, Clinical Chem-

istry and Laboratory Medicine. doi: 10.1515/cclm-2018-0602.

4. Simundic, A. M. et  al. (2018b): Patient’s knowledge and 
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* * * * * 

IČ SPEKTROSKOPIA V ANALÝZE MOČOVÝCH 
KONKREMENTOV

Schenková, K., Gáboríková, I.
Medirex a. s., Bratislava

Určenie chemického zloženia močového konkrementu 
je nevyhnutným predpokladom pre správnu liečbu a pre-
venciu recidív urolitiázy. 

Infračervená (IČ) spektroskopia je metóda na iden-
tifikáciu chemického zloženia močových konkrementov 
odporúčaná Európskou asociáciou pre urológiu (EAU) pre 
svoju presnosť, spoľahlivosť a rýchlosť prevedenia. Jej 
podstatou je interakcia IČ žiarenia so študovanou hmotou. 
Energia fotónov infračerveného žiarenia (1-60 kJ/mol) 
nepostačuje na excitáciu elektrónov v molekulových or-
bitaloch, ale je dostatočná na zmenu vibračného a rotač-
ného stavu molekuly. Získané hodnoty vibračných energií 
súvisia s pevnosťou chemických väzieb, s molekulovou 
geometriou, hmotnosťou jadier a slúžia na identifikáciu 
molekulovej štruktúry danej látky. Interferogram nezná-
mej vzorky je po spracovaní porovnávaný s referenčným 
spektrom dostupnej knižnice. Výsledok je vydávaný v po-
dobe percentuálneho zastúpenia jednotlivých zložiek mo-
čového konkrementu. 

V roku 2016 sme na našom pracovisku touto metódou 
analyzovali 780 močových konkrementov. V našom súbo-
re sme zaznamenali častejší výskyt urolitiázy u mužov ako 
u žien (2,3 : 1). Najviac postihnutou vekovou kategóriou 
boli 30 – 69 roční s vrcholom vo veku 60 – 69 rokov. Naj-
častejšími nálezmi v našom súbore bol whewellit v 28 % 
prípadov, dvojzložkový whewellit – weddellit v 23 %, troj-
zložkový whewellit – weddellit – apatit v 14 % a jednozlož-
kový  uricit v 13 %. Iné typy močových konkrementov sa 
vyskytli raritne.

IČ spektroskopia výrazne prispela k spresneniu analýzy 
močových konkrementov. Táto metóda umožňuje iden-
tifikáciu viacerých zložiek pri viaczložkových močových 
konkrementoch spolu s ich percentuálnym zastúpením, 
identifikáciu aj tých typov kameňov, ktoré boli starým 
spôsobom analýzy neidentifikovateľné (uhličitan vápena-
tý), zachytávanie aj atypických a zriedkavých foriem mo-
čových konkrementov (proteínové kamene).

* * * * * 
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NAŠE SKÚSENOSTI SO STANOVENÍM HLADI-
NY INFLIXIMABU A PROTILÁTOK PROTI IN-
FLI XIMABU

Vlniešková, K., Schenková, K., 
 Lukáčová, L., Jaďuďová, K.
Medirex a. s., Bratislava

Infliximab (IFX) je rekombinantná chimérická mono-
klonová protilátka IgG proti cytokínu TNFalfa, ktorá sa 
využíva v liečbe chronických zápalových ochorení čreva. 
Svoj protizápalový účinok dosahuje väzbou na solubilné 
a transmembránové formy TNFalfa. Dostatočne vysoká 
sérová hladina infliximabu je jedným z faktorov, ktoré 
podmieňujú úspešnosť liečby týchto ochorení. Je však 
pozorovaná vysoká interindividuálna variabilita sérových 
koncentrácií infliximabu. Infliximab, ako chimérický pro-
teín, obsahuje pre ľudský organizmus imunogénne súčas-
ti, ktoré vedú k tvorbe protilátok proti infliximabu (ATI) 
a môžu byť príčinou vzniku postinfúznych reakcií a neú-
činnosti liečby. 

V našom laboratóriu sa IFX a ATI stanovujú metódou 
ELISA. Na stanovenie IFX a ATI v sére využívame ELISA au-
tomat DSX od spoločnosti Dynex technologies a súpravy 
od spoločnosti R-biopharm. 

V období od júla 2016 do februára 2018 sme vykonali 
500 meraní hladiny infliximabu u 308 pacientov, pričom 
u 123 pacientov boli hladiny stanovené opakovane. Jed-
nalo sa o pacientov s Crohnovou chorobou  alebo ulceróz-
nou kolitídou, liečených preparátmi Inflectra, Remsima, 
Remicade. Optimálnu hladinu IFX sme zaznamenali len 
u 30% pacientov, vysokú hladinu > 7 mg/L u 26 % pacien-
tov. Nízku hladinu IFX < 3,0 mg/L malo 43 % pacientov, 
u nich sme súčasne stanovili protilátky proti IFX. Hladina 
ATI u tejto skupiny pacientov vyššia ako cut off 400 µg/L 
bola len u 10 % pacientov. U pacientov s nízkou hladinou 
IFX a zároveň negatívnymi protilátkami môže byť táto si-
tuácia spôsobená neadekvátnou biodostupnosťou a vyso-
kým metabolizmom lieku. 

Monitorovanie hladiny liečiva a protilátok proti nemu 
umožňuje optimalizáciu liečby a jej prispôsobenie indivi-
duálnym potrebám pacienta. Je teda významným pomoc-
ným laboratórnym vyšetrením. Pri zistení nedostatočnej 
hladiny liečiva sa môže zvažovať navýšenie dávky alebo 
skrátenie intervalu medzi dávkami. Ak sú dokázané proti-
látky proti IFX, uvažuje sa o ukončení liečby infliximabom. 

INOVATÍVNY SPÔSOB DIAGNOSTIKY RAKO-
VINY PROSTATY

Tkáč, J.1, 2, Bertók, T.1, 2, Lorencová, L.1, 2

1Chemický ústav SAV, Bratislava
2Glycanostics s. r. o., Bratislava

Cieľom práce bolo navrhnúť progresívny spôsob skorej 
diagnostiky rakoviny prostaty prostredníctvom stanovenia 
zmien štruktúry sacharidov (glykánov) na povrchu PSA. 
Tento inovatívny prístup bol následne aplikovaný v analý-
ze vzoriek sér od pacientov s rakovinou prostaty a pacien-
tov s BPH (benígna hyperlázia prostaty).

Na tento účel sme využívali protilátky naviazané 
na povrch magnetických častíc, ktoré špecificky prekon-
centrovali PSA zo vzoriek ľudských sér. Následne boli 
zmeny v zložení glykánov určené špecifickými proteínmi 
(lektínmi). Celý proces merania bol realizovaný vo formáte 
ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assays), čo umož-
ňuje simultánnu analýzu viacerých vzoriek súčasne.

Výsledky meraní boli vyhodnotené vo forme ROC (re-
ceiver operating curve) krivky, z ktorej boli odčítané nasle-
dujúce parametre: AUC (area under curve) 0,87; citlivosť 
merania 100 %, špecificita merania 94%, presnosť mera-
nia 95 + % pri kombinácii analýzy zmien dvoch glykánov 
na povrchu PSA. Na porovnanie štandardná analýza PSA 
sa vyznačuje nasledujúcimi klinickými charakteristika-
mi: AUC 0,68; citlivosť merania 83 %, špecificita merania 
39 %, presnosť merania 65 %.

Výsledky poukazujú na to, že analýza zmien glykánov 
na povrchu PSA je inovatívnym a zároveň veľmi sľubným 
prístupom v skorej diagnostike rakoviny prostaty. 

Táto práca bola podporená projektom ERC č. 311532, 
APVV projektom 14-0753 a 17-0300 a VEGA projektom 
2/0137/18.

* * * * * 
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UNIVERZÁLNY SKRÍNING CHOLESTEROLU 
V DETSKOM VEKU NA SLOVENSKU 

Šimurka, P. 
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita AD
Fakultná nemocnica, Trenčín 

Ateroskleróza začína už od detstva a o jej progresii roz-
hodujú rovnaké rizikové faktory ako u dospelých. V detskom 
veku sa nedajú identifikovať jedinci s aterosklerotickými 
léziami pomocou klinických príznakov, a tak sa pozornosť 
upriamuje na biochemické ukazovatele (lipidogram), an-
tropometrické vyšetrenia a meranie krvného tlaku, ktoré 
pomáhajú odkryť rizikové ukazovatele aterogenézy.

Súčasné odporúčania pre primárnu prevenciu srdco-
vých a cievnych chorôb na Slovensku obsahujú v náplni 
všeobecného lekára pre deti a dorast vykonávanie univer-
zálneho skríningu cholesterolu v 11. a 17. roku. Reskríning 
s rozšíreným spektrom lipidov sa vykonáva pri pozitívnom 
skríningu. Vyšetrenie je súčasťou preventívnej prehliadky 
u všeobecného lekára pre deti a dorast v uvedenom ve-
kovom období, je povinnou súčasťou preventívnej pre-
hliadky, úplne hradenou zdravotným poistením pre všetky 
deti. V rámci prehliadky sa zároveň zisťujú iné základné 
ukazovatele rizika rozvoja aterosklerózy (anamnéza, BMI, 
krvný tlak, škodlivé návyky vrátane fajčenia a i.). Do od-
porúčaní patrí aj selektívny, reverzný skríning (vysoko-
rizikové rodiny). Od roku 2004 doteraz malo vyšetrenú 
hladinu celkového cholesterolu v rámci univerzálneho ce-
lopopulačného skríningu pri preventívnych prehliadkach 
u všeobecných lekárov pre deti a dorast v 11. a 17. roku 
života viac ako 1 milión detí. Najviac hypercholesterolé-
mií je identifikovaných u detí s nesprávnymi životnými 
návykmi, dominantne výživovými a následnou nadváhou 
a obezitou. V rámci skríningu sa zisťujú aj jedinci s genetic-
kou záťažou – heterozygoti familiárnej hypercholesterolé-
mie a často následne ich rodičia s touto poruchou. Skorá 
identifikácia umožňuje skorý preventívny zásah hlavne 
v životospráve. V súčasnosti je reálne napr. očakávať iden-
tifikáciu jedinca s homozygotnou formou familiárnej hy-
percholesterolémie. 

Pravidelné preventívne prehliadky detí u všeobecných 
lekárov pre deti a dorast sú základom získavania údajov 
o rizikových faktoroch predčasnej manifestácie ateroskle-
rózy, všeobecný lekár pre deti a dorast má kľúčovú pozíciu 
v manažmente z celopopulačného pohľadu. Po reskrí-

ningu vybratí jedinci sú vyšetrení a manažovaní v špe-
cializovaných odborných ambulanciách. Farmakoterapia 
dyslipidémií je možná po konzultácii so špecializovaným 
centrom.

* * * * * 

VÝZNAM A MOŽNOSTI STANOVENIA HOR-
MÓNOV KÔRY A DRENE NADOBLIČIEK PO-
MOCOU LC-MS/MS

Blažíček, P.
4vive s. r. o., Bratislava a Inštitút pre BioMedicínu, n. o., 
Bratislava 

Endokrinný systém je sústava endokrinných žliaz, kto-
ré produkujú biologicky aktívne látky: hormóny, ktoré 
ovplyvňujú činnosť rôznych orgánov tela. Rôznorodá kli-
nická manifestácia ochorení endokrinného systému závisí 
od schopnosti produkovať a do okolia uvoľňovať biologic-
ky aktívne látky. Poznáme takmer 100 peptidov, ktoré sú 
produkované nádormi a môžu imitovať funkciu hormó-
nov. Ich presné stanovenie, ako aj stanovenie profilu kate-
cholamínov a steroidov na diagnostikovanie endokrinných 
porúch je možné vďaka pokroku v kvapalinovej chroma-
tografii s tandemovou hmotnostnou spektrometriou (LC-
-MS/MS). 

Na simultánne meranie 15 adrenálnych steroidov 
na diagnostikovanie endokrinných porúch (hypoaldos-
terizmus, hyperaldosterizmus, Cushingov syndróm, Con-
nov syndróm) bola vyvinutá metóda založená na LC-MS/
MS (P e i t z s c h  et al., 2015). Príprava vzoriek je jedno-
duchá, v jednom nástreku je možné merať: aldosterón, 
kortikosterón, 11-deoxykortikosterón, progesterón, preg-
nenolón, kortizón, kortizol, 11-deoxykortizol, 17-hydro-
xyprogesterón, androstendión, dehydroepiandrosterón, 
dehydroepiandrosterónsulfát, 21-deoxykortizol, 18-oxo-
kortizol a 18-hydroxy-kortizol. Reprodukovateľnosť me-
raní s variačnými koeficientmi pod 10%, ako aj analytická 
senzitivita dostatočná na meranie nízkych hladín, najmä 
aldosterónu, preukazujú užitočnosť testu na profilovanie 
nadobličkových steroidov. Klasická diagnostika endokrin-
ných porúch stanovením hladín aldosterónu a kortizolu 
v krvi imunoanalytickými metódami je zložitá a takmer 
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vždy sa vyšetrovacie metódy kombinujú. Metóda LC-MS/
MS rýchlo získala uznanie pre presné meranie špecifických 
steroidov a iných analytov s nízkou molekulovou hmot-
nosťou pri diagnostike endokrinných porúch. Súčasné 
meranie 15 plazmatických steroidov metódou LC-MS/MS 
poskytuje informácie nielen na diagnostikovanie Cushin-
govho syndrómu, ale metóda má potenciál ponúknuť aj 
klasifikáciu podtypu ochorenia. Ďalšou výhodou metódy 
oproti iným skúškam je to, že môže byť použitá pre identi-
fikáciu iných porúch steroidogenézy nadobličiek, vrátane 
primárneho aldosteronizmu, adrenokortikálnej adrenál-
nej hyperplázie. LC-MS/MS umožňuje presné stanovenie 
aj hormónov drene nadobličiek a síce katecholamínov 
a ich metabolitov (adrenalín, noradrenalín, dopamín, 
DHPG, MHPG, metanefrín, normetanefrín, 5-HIOK). Bez 
ich presného a špecifického stanovenia by bola sťažená 
diagnostika feochromocytómu, MEN2A aj MEN2B syndró-
mov. 

Biochemické testy sú potrebné na špecifikáciu tumoru 
podľa vylučovaného hormónu, jeho metabolického pro-
duktu, alebo kontrolu jeho aktivity a liečebného efektu 
po operácii. Polymorfnosť klinických prejavov syndrómov 
v diagnostike a liečbe vyžaduje multidisciplinárnu spolu-
prácu skúsených odborníkov, dostatočné vybavenie pra-
coviska na včasnú diagnostiku a úspešnú liečbu pacientov 
trpiacich endokrinnými poruchami.
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