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SÚHRN

Metabolické vlastnosti rakovinových buniek sú znač-
ne odlišné od normálnych buniek. V porovnaní so zdra-
vými bunkami sú nádorové bunky omnoho citlivejšie 
na depriváciu glukózy. Glukózu cez membrány prenášajú 
špecifické transportné proteíny. Doposiaľ je popísaných 
27 glukózových transportérov. Zmena expresie rôznych 
glukózových transportérov je v  nádorových bunkách 
častá, pričom zvýšenie expresie GLUT proteínov väč-
šinou koreluje so zlou biologickou povahou nádoru. 
Glukózové transportéry sú zapojené aj do  transportu 
mnohých ďalších látok, čím sa zapájajú do širšieho spek-
tra metabolických dráh a zároveň sa zvyšuje možnosť ich 
ovplyvnenia.

Kľúčové slová: glukózové transportéry, rakovina

ABSTRACT

The metabolic properties of the cancer cells and nor-
mal cells are considerably distinct. Relative to normal 
cells, tumour cells are more sensitive to glucose depri-
vation. Membrane glucose transport is realized through 
specific transport proteins. So far, 27 glucose transport-
ers are described. Alterations in glucose transporter 
genes expression of tumour cells are frequent. Increased 
expression of GLUT proteins typically correlates with 
poor biological behaviour of the tumour. Glucose trans-
porters are involved in transport of many other mol-

ÚLOHA GLUKÓZOVÝCH TRANSPORTÉROV V NÁDOROCH

BIRKOVÁ, A.1, HURŇÁKOVÁ, J.2, HUBKOVÁ, B.1

1Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Tr. SNP 1, Košice
2Revmatologický ústav, Na Slupi 4, Praha 2

email: anna.birkova@upjs.sk

ecules, thereby are both engaged in a broader range of 
metabolic pathways and in this way are enhancing the 
ability to be influenced. 

Key words: glucose transporters, cancer

ÚVOD

Štúdium metabolizmu nádorových buniek odštartoval 
v  20-tych rokoch minulého storočia nemecký biochemik 
Otto Heinrich Warburg, ktorý vo svojom experimente do-
kázal, že nádorové bunky boli nečakane schopné aj napriek 
prítomnosti kyslíka zvýšiť rýchlosť spotreby glukózy a vy-
lučovanie laktátu (W a r b u r g  a  kol., 1924). Princíp lieč-
by rakoviny vyplývajúci z  tohto objavu videl  W a r b u r g 
(1927) jednoznačne: „Ak chceme v  živých organizmoch 
tak, ako v  in vitro experimentoch, zabiť rakovinové bunky 
obmedzením prísunu energie, musíme zastaviť respiráciu, 
ako aj fermentáciu. O  zvyšok sa postará príroda.“ Na  zo-
brazenie tých typov nádorových buniek, ktoré Warbur-
gov efekt skutočne vykazujú, sa využíva v  klinickej praxi 
FDG-PET (18F-Deoxyglucose Positron Emission Tomo-
graphy) vyšetrenie. Niektoré druhy rakoviny však závisia 
viac na glutaminolýze ako glykolýze, alebo využívajú kom-
bináciu dvoch alebo viacerých z  týchto dráh (W i s h a r t, 
2015). Vynárajú sa dôkazy, že mnohé metabolické vlast-
nosti rakovinových buniek, ako napríklad Warburg-like 
efekt, súvisia s  ich odolnosťou voči terapii (Z h a o  a  kol., 
2013). Napriek obrovskému množstvu nových vedomostí, 
technológií a pokrokom v onkológii, ani po takmer 90-tich 
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rokoch sa Warburgove očakávania nenaplnili a  liečbu ra-
koviny nemožno považovať za  jednoduchú, jednoznačnú 
a uspokojivú. Do hry vstupujú mnohé ďalšie faktory, ako 
diverzita nádorov, ich biologické správanie sa, metabolický 
fenotyp a podobne. To všetko len poukazuje na to, že na-
priek presýtenosti množstvom dostupných informácií, sme 
stále informovaní málo.

GLUKÓZOVÉ TRANSPORTÉRY (GT)

Glukóza je hydrofilná molekula, ktorá cez lipidovú 
dvojvrstvu jednoduchou difúziou neprejde a vyžaduje špe-
cifické transportné proteíny, ktoré transport do  cytozólu 
sprostredkúvajú. V ľudskom genóme sú zatiaľ popísané tri 
rodiny génov pre GT, ktoré patria do génovej superrodiny 
transportérov označovanej ako SLC (SoLute Carrier):

1. SLC2 rodina: 14 génov SLC2A1-SLC2A14 kódujúcich 
sodík-independentné transportné proteíny s  názva-
mi glukózový transportér typ 1-14 (GLUT1-GLUT14, 
GLUcose Transporter type 1-14) substráty prenáša-
jú po  koncentračnom gradiente uľahčenou difúziou 
(okrem transportérov kódovaných génmi SLC2A9, SL-
C2A13 a SLC2A14). Celá rodina má spoločné dôležité 
homologické sekvencie a  podobnú transmembránovú 
anatómiu (12 transmembránových domén, karbo-
xy- a  aminokonce smerujú intracelulárne a  obsahujú 
funkčne dôležité rezídua glycínu a tryptofánu), ale líšia 
sa subcelulárnou lokalizáciou, rozpoznávaním substrá-
tov a transportnou kinetikou. Delíme ich do troch tried: 
trieda I  (GLUT1,2,3,4,14), trieda II (GLUT5,7,9,11) 
a trieda III (GLUT6,8,10,12,13). Najväčší rozdiel medzi 
triedami I, II a triedou III spočíva v polohe extracelu-
lárne orientovanej slučky, ktorá obsahuje miesto gly-
kozylácie modulujúce kapacitu transportu. V  triedach 
I a II je táto slučka umiestnená medzi doménami 1 a 2 
a trieda III má túto slučku lokalizovanú medzi doména-
mi 9 a 10.

2. SLC5 rodina: 12 génov SLC5A1-SLC5A12 kódujúcich 
sodík-dependentné glukózové transportné proteíny 
SGLT1-SGLT5 (Sodium/GLucose coTransporter 1-5), 
SMIT1,2 (Sodium/MyoInositol coTransporter 1,2), 
SMCT1,2 (Sodium/MonoCarboxylate coTranspor-
ter 1,2), SMVT (Sodium-dependent MultiVitamin 
Transporter), CHT (sodium/CHoline coTransporter) 
a  NIS (sodium-Iodide Symporter), ktoré transportujú 
proti koncentračnému gradientu. Jedná sa o kotransport 
so sodíkovým katiónom vyžadujúci energiu a  sodíko-
vý elektrochemický gradient potrebný na  transport je 

tvorený ATP-dependentnou Na+/K+-pumpou. Predpo-
kladanú sekundárnu štruktúru tvorí 14 transmembrá-
nových špirál, pričom ich amino- aj karboxykonce sú 
orientované extracelulárne.

3. SLC50 rodina: 1 člen SLC50A1 kódujúci proteín RA-
G1AP (Recombination Activating Gene 1 Activating 
Protein 1) využívajúci glukózový uniport (W o o d, 
T r a y h u r n, 2003; W r i g h t, 2013; C a l v o  a kol., 2010; 
A d e k o l a  a kol., 2012).

Lokalizácia, expresia aj regulácia GT je tkanivovo 
a bunkovo špecifická a ich kinetické vlastnosti a substráto-
vá špecifita sú uspôsobené energetickým požiadavkám jed-
notlivých bunkových typov. Za normálnych okolností je ich 
expresia kontrolovaná nutričnými podmienkami a takmer 
všetkými hormónmi, medzi ktoré patria predovšetkým: 
inzulín, glukagón, kortizol, katecholamíny, ale aj tyroidné 
a pohlavné hormóny, somatotropín, somatostatín, kyselina 
retínová, prolaktín, folikulostimulačný hormón, vazopre-
sín, či adiponektín. Veľmi dôležitou informáciou je, že GT 
sú zapojené aj do transportu mnohých iných látok. Jedná sa 
o viaceré monosacharidy (galaktóza, fruktóza, manóza, xy-
lóza), rôzne energetické substráty (laktát, pyruvát, ketolát-
ky, propionát, butyrát), cyklické polyalkoholy (myoinositol, 
chiro-inositol), niektoré vitamíny (askorbát, pantotenát, 
lipoát, nikotinát, biotín) alebo kyselinu močovú. GT teda 
zasahujú nielen do  glukózového metabolizmu, ale do  ši-
rokého spektra iných metabolických dráh. Zaujímavé je 
napríklad uplatnenie proteínov GLUT1, GLUT3 a GLUT4 
(Rivas a kol., 2008) pri transporte vitamínu C. Hoci vita-
mín C môže byť v  špecializovaných bunkách transporto-
vaný priamo cez sodíkovo-askorbátové kotransportéry 
kódované génmi SLC23A1-3, väčšinu vstupu vitamínu C 
do buniek sprostredkúvajú práve GT, a to vo forme dehyd-
roaskorbátu, ktorý sa intracelulárne redukuje na askorbát. 
Vitamín C sa syntetizuje z glukózy. Živočíšne druhy, kto-
ré nie sú schopné tejto syntézy (primáty, morča domáce, 
kalone) majú vyššiu expresiu GLUT1 (M o n t e l - H a g e n  
a kol., 2009).

Odlišná expresia GT je pozorovaná pri viacerých ocho-
reniach. Príkladom sú diabetes mellitus, Alzheimerova 
choroba (S h a h  a kol., 2012), alebo epilepsia (Arsov a kol., 
2012). U pacientov s diabetom sa popisuje pozitívny efekt 
suplementácie vitamínom C vo vysokých dávkach na gly-
kémiu nalačno (T a b a t a b a e i - M a l a z y  a  kol., 2014) 
pre  jeho antioxidačné vlastnosti. Pritom je dávno známe, 
že vitamín C kompetitívne inhibuje vychytávanie glukózy 
bunkami (B i g l e y  a kol., 1983). Jeho vplyv na metaboliz-
mus glukózy, a tým pádom aj na diabetes mellitus môže mať 
teda aj iný rozmer.
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Tabuľka č.1. Glukózové transportéry – afinita k substrátom; expresia v normálnych a nádorových tkanivách 
(http://slc.bioparadigms.org/.  A d e k o l a  a kol., 2012;  W a n g  a kol., 2012;  M u e c k l e r,  T h o r e n s, 2013;  W r i g h t, 2013; 

R i v a s  a kol., 2008;  S z a b l e w s k i, 2013;  L e e  a kol., 2010;  Z h a o  a kol., 2013;  C o r p e  a kol., 2013;  P y l a  a kol., 2013)

Gén Proteín Substrát Tkanivo Nádorová lokalita

SLC2A1 GLUT1

glukóza, galaktóza, 
manóza, glukozamín, 
dehydroaskorbát

erytrocyty, mozog, hemato-encefalická bariéra, 
bariéra krv-tkanivá, mnohé fetálne tkanivá, 
hladkosvalové bunky ciev 

B-bunkový lymfóm, kolorektum, pečeň, 
hlava, krk, prsník, pažerák, mozog, koža, 
hrtan, maternica, vaječníky, prostata, štítna 
žľaza, obličky, pľúca, pankreas, sarkómy, 
gastrointestinálne stromálne nádory 

SLC2A2 GLUT2 glukóza, galaktóza, fruktóza, 
manóza, glukozamín

pečeň, langerhansove ostrovčeky pankreasu, 
tenké črevo, obličky, mozog, ováriá

tenké črevo, oblička, prsník, hrubé črevo, 
pankreas, žalúdok, pečeň

SLC2A3 GLUT3

glukóza, xylóza, galaktóza, 
manóza, dehydroaskorbát

mozog, placenta, semenníky prsník, choriokarcinóm, vaječníky, mozog, 
hrubé črevo, retinoblastóm, rabdomyosarkóm, 
melanocytové lézie, žalúdok, pľúca, meningióm, 
orálny skvamocelulárny karcinóm

SLC2A4 GLUT4 glukóza, glukózamín, 
dehydroaskorbát

tukové tkanivo, srdce, kostrové svaly myelóm, prsník, žalúdok

SLC2A5 GLUT5 fruktóza obličky, semenníky, tenké črevo, svaly, tukové 
tkanivo

obličky, prsník, prostata

SLC2A6 GLUT6 glukóza mozog, slezina, biele krvinky chronická lymfocytová leukémia

SLC2A7 GLUT7 glukóza, fruktóza tenké črevo, hrubé črevo, prostata, semenníky, 
tukové tkanivo

prostata

SLC2A8 GLUT8 glukóza, fruktóza, galaktóza semenníky, nadobličky, pečeň, slezina, pľúca, 
mozog, hnedé tukové tkanivo, ováriá, črevo

mnohopočetný myelóm

SLC2A9 GLUT9 kys. močová, glukóza, 
fruktóza, 

pečeň, obličky, pľúca, tenké črevo, placenta, 
leukocyty, hladkosvalové bunky ciev

prostata

SLC2A10 GLUT10
glukóza, galaktóza, 
dehydroaskorbát

srdce, pľúca, mozog, pečeň, kostrové svaly, 
pankreas, placenta, obličky, hladkosvalové bunky 
ciev

?

SLC2A11
GLUT11 
izofor-
mya-c

glukóza, fruktóza srdce, placenta, obličky, kostrové svaly, tukové 
tkanivo, pankreas

prostata

SLC2A12 GLUT12 glukóza srdce, kostrové svaly, tenké črevo, placenta, 
prostata, hladkosvalové bunky ciev

prostata, prsník

SLC2A13 GLUT13 
(HMIT)

myoinositol Mozog, tukové tkanivo ?

SLC2A14 GLUT14 ? semenníky

SLC5A1 SGLT1 glukóza, galaktóza tenké črevo, priedušnica, obličky, srdce, mozog, 
semenníky, prostata

epitelové nádory, EGFR-pozitívne nádory, 
adenokarcinóm pankreasu

SLC5A2 SGLT2 glukóza obličky, mozog, pečeň, srdce, štítna žľaza, slinné 
žľazy

metastázy rakoviny pľúc

SLC5A3 SMIT1 myoinositol, glukóza mozog, srdce, obličky, pľúca

SLC5A4 SGLT3 glukóza je aktivátor/ senzor tenké črevo (cholínergné neuróny), kostrové 
svaly, obličky, maternica, semenníky

SLC5A5 NIS ióny: I-, ClO4-, SCN-, NO3
-, 

Br-
štítna žľaza, laktujúca mliečna žľaza, hrubé črevo, 
žalúdok, vaječníky

SLC5A6 SMVT biotín, lipoát, pantotenát, I- mozog, srdce, obličky, pľúca, placenta
SLC5A7 CHT cholín miecha, predĺžená miecha

SLC5A8 SMCT1

laktát, pyruvát, nikotinát, 
ketolátky, butyrát, propionát, 
acetát, valerát, benzoát, 
salicylát, I-

tenké črevo, obličky, mozog, retina, svaly, hrubé 
črevo

hrubé črevo, štítna žľaza, prsník, žalúdok, 
mozog, prostata, pankreas, gliómy

SLC5A9 SGLT4 manóza, fruktóza, glukóza obličky, tenké črevo, mozog, pečeň, srdce, 
maternica, pľúca

SLC5A10 SGLT5 manóza, fruktóza, glukóza kôra obličiek

SLC5A11 SMIT2 myoinositol, chiro-inositol štítna žľaza, mozog, srdce, svaly, slezina, pečeň, 
pľúca

SLC5A12 SMCT2
laktát, pyruvát, nikotinát, 
β-hydroxybutyrát, butyrát, 
propionát

tenké črevo, mozog, retina, svaly

SLC50A1 RAG1AP glukóza ubikvitárne, maximum vo vajíčkovodoch, 
epididymis a v čreve
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ÚLOHA GLUKÓZOVÝCH 
TRANSPORTÉROV V NÁDOROCH

Glukóza sa zúčastňuje tvorby biomasy a reguluje bun-
kovú signalizáciu nevyhnutnú pre onkogenézu. Rakovino-
vé bunky sú v porovnaní s normálnymi bunkami citlivejšie 
na depriváciu glukózy. Zníženie dostupnosti glukózy pros-
tredníctvom niektorých antidiabetík (S a i t o  a kol., 2009), 
alebo stravy, ktorá výrazne redukuje množstvo prijatej 
glukózy (ketogénna diéta), vedie k  zástave alebo redukcii 
rastu nádoru na zvieracom modeli, ale aj u ľudí (W i s h a r t, 
2015). Obmedzenie transportu glukózy do  buniek vedie 
ku apoptóze a znižuje proliferáciu buniek (A d e k o l a  a kol., 
2012; W a n g  a kol., 2012). Spektrum GT, u ktorých je po-
písaná zmena expresie v  nádorovom tkanive, sa neustále 
rozširuje a týka sa predovšetkým génov z rodiny SLC2, ale 
aj SLC5 (Tabuľka č.1). Aberantná expresia GT poskytuje 
nádorovým bunkám, ktoré unikli spod regulačnej kontro-
ly, zdroj energie pre ďalší rast a šírenie. Okrem izoforiem, 
ktoré sa v tkanive vyskytujú za normálnych okolností, býva 
v  nádorových bunkách pozorovaná aj prítomnosť takých 
izoforiem, ktoré za  fyziologických podmienok v  danom 
tkanive neexprimujú. Tento jav sa dominantne spája s me-
tastázovaním a zlou prognózou pacientov.

Asi najviac preštudovaným GT s nadmernou expresiou 
v nádoroch je proteín GLUT1, ktorý je exprimovaný už po-
čas embryonálneho vývoja. Po narodení jeho expresia klesá 
a  väčšina buniek exprimuje už len nízke hladiny. Vysoká 
expresia ostáva v bunkách závislých na glykolýze, akými sú 
erytrocyty, či nádorové bunky (L i e m b u r g - A p e r s  a kol., 
2015). Nárast GLUT1 v  nádoroch koreluje s  anaeróbnou 
glykolýzou, ovplyvňuje metastázovanie a  únik spod imu-
nitnej kontroly (C h e n  a R u s s o, 2012). Úroveň zvýšenia 
expresie GLUT1 v nádorových bunkách koreluje s vyšším 
proliferačným indexom,  nižším stupňom diferenciácie 
a kratším prežívaním pacientov s rakovinou (G a n a p a t h y 
a kol., 2009). GLUT1 je považovaný za  indikátor hypoxie 
a súvisí s rezistenciou nádorov na chemo- aj rádioterapiu 
(B a r r o n  a  kol. 2016). GT v  nádorových tkanivách však 
môžu vykazovať aj zníženú expresiu. Príkladom je SMCT1 
(sodium-coupled monocarboxylate transporter 1) z rodiny 
SLC5 s afinitou pre laktát, pyruvát, butyrát a ďalšie substrá-
ty (G a n a p a t h y  a kol., 2009). Odlišná expresia jednotli-
vých GT v nádoroch je dôležitou súčasťou metabolického 
fenotypu rakovinových buniek (K i m  a kol., 2014) a môže 
byť využitá ako biomarker metabolickej aktivity nádoru pri 
jeho detekcii, ale aj určovaní prognózy pacienta (B a r r o n  
a kol. 2016). 

Poznáme mnohé molekuly a celé ich kaskády zapojené 
do  stimulácie (G a n a p a t h y  a  kol., 2009;  R o d r í g u e z -  

E n r í q u e z  a  kol., 2009), či inhibície (C h e n , R u s s o, 
2012) expresie GT, akými sú napríklad transkripčný fak-
tor HIF-1 (Hypoxia Inducible Factor 1), onkogény c-myc, 
H-ras, v-src, proteín kináza Akt, hormón estrogén, re-
ceptor pre epidermálny rastový faktor (EGFR, Epidermal 
Growth Factor Receptor), či proteín p53. Expozícia reak-
tívnym formám kyslíka v závislosti od dĺžky trvania môže 
mať stimulačný, ale aj inhibičný efekt na expresiu GLUT1 
(L i e m b u r g - A p e r s  a  kol., 2015). Cielenou inhibíciou 
viacerých GT možno dosiahnuť potlačenie rastu nádoru 
(Tabuľka č.2).

Zaujímavé je, že zatiaľ čo komplexným signálnym ces-
tám, ktoré regulujú GT a  glykolytické enzýmy sa venuje 
mimoriadna pozornosť, mnohé omnoho menej kompliko-
vané biochemické faktory, ktoré majú priamy efekt na mik-
roprostredie nádoru a  reprezentujú rýchly a  efektívny 
spôsob regulácie, sú akosi prehliadané (X i e  a kol., 2014). 
Napríklad prirodzené substráty GT sú síce malé moleku-
ly, ale pri zasahovaní do rakovinového procesu môžu zo-
hrávať významnú úlohu. V  mnohých ľudských tumoroch 
sa dokázal vysoký obsah kyseliny askorbovej (M e d i n a. 
O w e n, 2002), čo pravdepodobne súvisí so zvýšenou expre-
siou GLUT1 v nádoroch. Sľubne sa javí využitie vitamínu 
C na  augmentáciu účinnosti onkologickej liečby (Tabuľ-
ka č. 3). Dokonca existujú štúdie, v ktorých popisujú úspeš-
nú monoterapiu vitamínom C bez nutnosti konvenčnej on-
kologickej terapie (P a d a y a t t y  et al., 2006).

Podobne aj glukozamín (substrát pre GLUT1, GLUT2 
a GLUT4) inhibuje proliferáciu rôznych typov nádorových 
buniek (S o n g  a kol., 2014, K a n t o r  a kol., 2013). Sú po-
písané chemopreventívne účinky myoinozitolu (substrát 
pre GLUT13, SMIT1, SMIT2) schopného vyvolať regresiu 
dysplázie u  silných fajčiarov (G u s t a f s o n  a  kol., 2010; 
M e m m o t t, D e n n i s, 2010). Laktát (prenášaný SMCT1) 
sa už nepovažuje iba za vedľajší produkt glykolýzy, ale pre-
dovšetkým za promótor angiogenézy a významný imuno-
supresor, ktorý blokuje imunologickú reakciu proti nádoru. 
Inhibíciou tvorby kyseliny mliečnej možno znovu nasto-
liť fyziologickú homeostázu reaktívnych foriem kyslíka 
a upraviť normálne funkcie v bunke (C h o i  a kol., 2013). 
Zníženie koncentrácie pantotenátu (substrát pre SMVT) 
a krátkych reťazcov mastných kyselín (prenášané prostred-
níctvom SMCT1 a SMCT2) v moči môže poukazovať na hy-
perproliferatívny stav u pacientov s Barretovým pažerákom 
(D a v i s  a  kol., 2012). Zvýšená koncentrácia pantotenátu 
súvisí s rastom lymfómových buniek, zatiaľ čo rast buniek 
sarkómu alebo fibrosarkómu sa spája so znížením kon-
centrácie pantotenátu (Mc A l l i s t e r  a kol., 1988). Butyrát 
a  pyruvát (transport cez SMCT1 a  SMCT2) reprezentujú 
potenciálne tumor supresory (G a n a p a t h y  a kol., 2009). 
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Tabuľka č. 2. Inhibítory GT 
(upravené podľa  B a r r o n  a kol., 2016)

GT Inhibítor Účinok

GLUT1

apigenin Inhibícia proliferácie

fasentin Indukcia apoptózy

Oximové deriváty Inhibícia proliferácie

EF24 Inhibícia proliferácie

WZB27 Inhibícia proliferácie, indukcia apoptózy

WZB115 Inhibícia proliferácie, indukcia apoptózy

shRNA, Cre/Lox Inhibícia proliferácie a rastu nádoru

Anti-GLUT1 protilátka Inhibícia proliferácie, indukcia apoptózy

Anti-GLUT1 protilátka, shRNA Senzitizácia buniek na cisplatinu, inhibí-
cia proliferácie, indukcia apoptózy

GLUT3

siRNA
miR-195-5p Inhibícia proliferácie, indukcia apoptózy

Inhibítory glykogénsyntázy-kinázy 3β Indukcia apoptózy

Adriamycin
camptothecin Indukcia apoptózy

GLUT5 Nezmyselný oligonukleotid Inhibícia proliferácie

GLUT4
shRNA Indukcia apoptózy

Silybin a dehydrosilybin viaceré?

GLUT8 ? Indukcia apoptózy

GLUT11 ? Zvýšenie cytotoxicity

Tabuľka č.3 Vplyv vitamínu C na účinnosť chemoterapeutík 
(upravené podľa  V e r r a x,  C a l d e r o n, 2008)

Liečivo Vplyv vitamínu C Liečivo Vplyv vitamínu C

5-fluorouracil ↑a Gencitabin ↑b

↑b Vincristin ↑a

Bleomycin ↑a ↑a

Doxorubicin ↑a x-rays ↑a

Paclitaxel ↑a ↑b

Cisplatin ↑a Trisenox ↑a

↑a ↑a

Cyclophosphamide ↑b ↑c

Procarbazin ↑b ↓d

Asparaginase ↑b Methotrexate ↓a

Vinblastine ↑b Trail ligand ↓d

Adriamycin ↑b Bortezomib ↓a

a – in vitro štúdie, b – in vivo v kombinácii s menadiónom, c – in vivo, d – in vitro na bunkách ošetrených kyselinou askorbovou
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V kolonocytoch je butyrát primárny zdroj energie a v ná-
dorových kolonocytoch inhibuje proliferáciu (D o n o h o e  
a kol., 2012; S e r p a  a kol., 2010). V rakovinových bunkách 
prostaty, ale aj v ďalších typoch nádorových buniek, butyrát 
indukuje zástavu bunkového cyklu, diferenciáciu a apoptó-
zu (K u e f e r  a kol., 2007). V poslednej dobe sa poukazuje 
na súvis medzi príjmom fruktózy a nástupom i progresiou 
rôznych druhov rakoviny (D o u a r d. F e r r a r i s, 2013). 

Modulovanie onkogenézy a rastu nádora spomínanými 
substrátmi býva pozitívne, ale aj negatívne, aj keď sa na ne 
často nepozerá ako na konkurentov o miesto na GT. Súčas-
ne môžu slúžiť ako skoré markery nádorového ochorenia.

ZÁVER

Onkologické ochorenia predstavujú v medicíne obzvlášť 
komplexnú problematiku. Heterogenita a  nepredvídateľné 
správanie malígnych nádorov sťažujú diagnostiku aj liečbu. 
Napriek robustnosti proteomických analýz, alebo možno 
práve kvôli nej, význam štúdia metabolického profilu, res-
pektíve metabolického fenotypu nádorov neustále narastá. 
Kvantita a typ prítomných GT má priamy vplyv na vlastnos-
ti mikroprostredia nádoru a jeho okolia. Potvrdená zmena 
expresie a funkcie GT pri obrovskom množstve typov ná-
dorov poukazuje na  ich mimoriadnu úlohu, ktorú zohrá-
vajú pri nástupe, vývoji a  šírení rakovinového ochorenia. 
Prirodzené substráty GT majú veľký potenciál modulovať 
mnohé kaskády súvisiace s iniciáciou a progresiou onkolo-
gických ochorení, a preto je ich ďalšie štúdium veľmi vítané.
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SÚHRN

Rakovina patrí v súčasnosti medzi najčastejšie sa vy-
skytujúce ochorenia, postihuje všetky vekové kategórie 
a je príčinou mnohých úmrtí. Tukové tkanivo môže zo-
hrávať významnú úlohu pri iniciácii a progresii nádorov. 
V posledných rokoch došlo k výraznému pokroku vo vý-
skume zameriavajúcom sa na túto problematiku, čo má 
zásadný význam pre prevenciu a liečbu rakoviny. Obez-
ita je výsledkom akumulácie bieleho tukového tkaniva 
a počet obéznych ľudí sa v populácii každoročne zvyšuje. 
Dochádza u  nich k  narušeniu energetickej homeostázy 
spojenej so zápalom a zmenami v adipokínových signál-
nych dráhach, čo môže spôsobovať iniciáciu rakoviny 
a jej rozvoj. Zápalové molekuly, tzv. adipokíny, produko-
vané bunkami tukového tkaniva obklopujúceho nádor, 
prispievajú k lokálnemu zápalu a následne tak podporu-
jú agresívny fenotyp rakoviny.

Kľúčové slová: tukové tkanivo, adipocyty, obezita, ra-
kovina

SUMMARY

Cancer is currently one of the most common diseas-
es, affecting all ages and is the cause of many deaths. Ad-
ipose tissue may play a significant role in the initiation 
and progression of tumors. There has been significant 
progress in research focusing on this issue, which is es-

sential for the prevention and treatment of cancer. Obe-
sity is the result of accumulation of white fat tissue and 
the number of obese people in the population increas-
es every year. In these patients there is an impairment 
of homeostasis, resulting in inflammation and changes 
of adipokine signaling pathways, which can lead to the 
initiation and the development of cancer. Inflammatory 
molecules, so called, adipokines, produced by fatty tis-
sue cells surrounding the tumor are contributing to local 
inflammation and consequently supporting an aggres-
sive cancer phenotype.

Key words: adipose tissue, adipocytes, obesity, cancer

ÚVOD

S  narastajúcim počtom obéznych ľudí sa do  popredia 
dostáva úloha tukového tkaniva (AT, Adipose Tissue), kon-
krétnejšie adipocytov v iniciácii onkogenézy, raste nádoru 
a tvorbe metastáz (N i e m a n  a kol., 2013). V nedávnej štú-
dii  V a r m u s  a  H a r l o w  (2012) uviedli, že zistenie ako AT 
podporuje progresiu rakoviny je v súčasnosti jednou z naj-
atraktívnejších a často kladených otázok vo výskume rako-
viny. Posledných 5 rokov sa AT považuje za integrálnu a ak-
tívu zložku mikroprostredia nádoru pri rakovine prsníka. 
Predklinické a klinické údaje vyplývajúce zo štúdia rakovi-
ny a obezity naznačujú, že AT môže zohrávať priamu úlo-
hu v progresii nádorov (D i r a t  a kol., 2011;  K i d d  a kol., 
2012).

ÚLOHA TUKOVÉHO TKANIVA PRI VÝVOJI 
A RASTE RAKOVINY
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Tukové tkanivo
AT predstavuje aktívny endokrinný a imunitný orgán, 

ktorý môže mať ďalekosiahly vplyv na  fyziológiu iných 
tkanív (N t i k o u d i  a  kol., 2014). AT je jedným z  typov 
spojivového tkaniva, ktoré je tvorené okrem už spomína-
ných adipocytov aj stromálno-cievnou frakciou buniek, 
ktorá zahŕňa pre-adipocyty, fibroblasty, pericyty, vasku-
lárne endoteliálne bunky, pluripotentné kmeňové bunky 
a  bunky imunitného systému ako makrofágy, monocyty, 
T-lymfocyty a neutrofily (T a l l o n e  a kol., 2011,  E s t e v e, 
2014;  H a y a t  a kol., 2015). Každá tuková bunka vyskytu-
júca sa v AT je v kontakte s kapilárami alebo krvnými cie-
vami, kde dochádza k výmene metabolitov a hormónov. Je 
zaujímavé, že adipocyty pochádzajúce z rôzneho AT majú 
jedinečné metabolické funkcie, produkciu cytokínov, repli-
kačné a rozvojové potenciály a reakcie na vonkajšie podne-
ty (N i e m a n  a kol., 2013).

Druhy tukového tkaniva
AT sa delí podľa jeho výskytu na  subkutánne tukové 

tkanivo (SAT, Subcutaneous Adipose Tissue) a viscerálne 
tukové tkanivo (VAT, Visceral Adipose Tissue). VAT sa 
nachádza najmä v  okolí orgánov, zatiaľ čo SAT prevažne 
v  podkoží. Medzi oboma typmi tukového tkaniva sú po-
písané mnohé rozdiely, vrátane ich produkcie adipokínov 
(O u c h i  a kol., 2011). Je známe, že adipocyty nachádzajúce 
sa vo VAT vykazujú vyššiu rýchlosť premeny mastných ky-
selín a lipolýzy a sú menej citlivé na anti-lipolytické účinky 
inzulínu a  katecholamínov, než adipocyty vyskytujúce sa 
v SAT (L a f o n t a n ,  L a n g i n, 2009;  W a n g  a kol., 2012).

Z  hľadiska vplyvu na  ľudské zdravie je práve zvýšený 
výskyt VAT zodpovedný za obezitu. Je spojený s civilizač-
nými ochoreniami a ich komplikáciami ako sú kardiovas-
kulárne choroby, diabetes mellitus typu 2 a  dyslipidémia. 
Naproti tomu ukladanie SAT je späté s nižším rizikom vý-
skytu takýchto ochorení (O u c h i  a kol., 2011).

V závislosti od morfológie a funkcie rozlišujeme 3 zá-
kladné typy tukového tkaniva: biele tukové tkanivo (WAT, 
White Adipose Tissue), hnedé tukové tkanivo (BAT, Brown 
Adipose Tissue) a  béžové tukové tkanivo (BeAT, Beige 
Adipose Tissue). Biele aj  hnedé adipocyty vznikajú z  po-
dobných mezenchymálnych kmeňových buniek riadených 
špecifickými transkripčnými faktormi a  diferencované sú 
už na začiatku svojho vývoja (C r i s t a n c h o  a kol., 2011). 
V  priebehu počiatočných štádií diferenciácie adipocytov 
(ich prekurzorov pre-adipocytov) nastáva veľa subcelu-
lárnych morfologických zmien vrátane zväčšenia objemu 
cytoplazmy, masívnej mitochondriálnej biogenézy, tvorby 
tukových kvapôčok a vzniku endoplazmatického retikula.

WAT sa vo forme tukových zásob nachádza dominant-

ne v  dutine brušnej, v  menšej miere sa vyskytuje v  sub-
kutánnych oblastiach a  medzi kostrovými svalmi. WAT 
akumulovaný v abdominálnej oblasti je súčasťou orgánov 
brušnej dutiny a tvorí vonkajší obal obličiek alebo orgánov 
gastro-intestinálneho traktu (C i n t i, 2005). WAT slúži ako 
hlavné miesto akumulácie energie. Diferencované adipo-
cyty WAT obsahujú veľké lipidové kvapôčky (LDs, Large 
Lipid Droplets) a špecializujú sa na ukladanie lipidov, a to 
predovšetkým vo forme triacylglycerolov (TAG), ktoré sú 
potom uvoľňované ako voľné mastné kyseliny.

BAT je na rozdiel od WAT metabolicky aktívne a bohato 
prekrvené tkanivo s vysokým počtom mitochondrií. U no-
vorodencov a malých cicavcov má bohaté zastúpenie, avšak 
v dospelosti väčšinou zaniká a je nahradené WAT. U hlo-
davcov a  človeka sa vyskytuje v  určitej miere počas celej 
doby ich života. U myší je BAT v menšej miere prítomné vo 
viscerálnych aj subkutánnych oblastiach. U dospelých ľudí 
je BAT prítomné len v oblasti krku a hrudníka (F r o n t i n i, 
C i n t i, 2010). Hnedé adipocyty zohrávajú úlohu v termo-
genéze, keďže zodpovedajú za rýchlu metabolizáciu lipidov 
a  glukózy, čím dochádza k  uvoľneniu chemickej energie 
vo forme tepla v  závislosti na  chladnom prostredí. Tento 
proces je zabezpečený pomocou rozpojovacieho proteínu 1 
(UCP1, Uncoupling Protein 1), ktorý je špecificky expri-
movaný v BAT. V porovnaní s bielymi adipocytmi, u adi-
pocytov BAT cytoplazma zaberá prevažný objem bunky 
spolu s početnými mitochondriami, ktoré sú väčšie a majú 
aj vyšší počet kríst (Z h a n g  a kol., 2012).

W u  a kol. (2012) definitívne odlíšili tretí typ tukových 
buniek, béžové adipocyty, ktoré sa vyznačujú charakteris-
tikami bielych aj hnedých adipocytov. Bazálna expresia 
UCP1 je v nich nízka rovnako ako u bielych adipocytov, ale 
podobne ako hnedé adipoctyty dokážu reagovať na stimu-
láciu cyklickým adenozínmonofosfátom zvýšenou expre-
siou UCP1 proteínu.

Medzi narodením a  pubertou nastáva rast tukového 
tkaniva zvyšovaním počtu aj veľkosti adipocytov. Po obdo-
bí puberty zostáva celkový počet adipocytov konštantný. 
Množstvo tuku je teda dané predovšetkým na základe veľ-
kosti bielych tukových buniek. Každoročne je prostredníc-
tvom adipogenézy pravidelne dopĺňaných približne 10 % 
z celkového počtu tukových buniek, a to v priebehu celého 
života jedinca (S p a l d i n g  a kol., 2008). Obezita je výsled-
kom akumulácie WAT, ktoré sa skladá prevažne z adipocy-
tov. Zvýšenie množstva tukovej hmoty je výsledkom zvýše-
ného počtu (hyperplastická obezita vznikajúca v detstve) a/
alebo veľkosti adipocytov (hypertrofická obezita).

Úloha bieleho AT v procese onkogenézy
Obezita, prebytok a  nahromadenie AT sú spojené 
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so zvýšeným výskytom a progresiou niekoľkých typov ra-
koviny (K h a n d e k a r  a  kol., 2011) a  môžu zodpovedať 
za viac ako 20 % nádorov rôznych orgánov (W o l i n  a kol., 
2010) (tab. č. 1).

Tabuľka č.1. Obezita ako jedna z príčin vzniku rakoviny

Typ rakoviny Zdroj

Rakovina pažeráka 1, 2, 3

Rakovina štítnej žľazy 3, 4

Rakovina hrubého čreva 1, 3, 4

Rakovina obličiek 1, 2, 3, 4

Rakovina pečene 5

Mnohopočetný myelóm 3, 4, 5

Rakovina konečníka 2

Rakovina žlčníka 2, 3, 4

Leukémia 3, 4

Non-Hodgkinov lymfóm 3, 4, 5

Rakovina prostaty 2

Rakovina pankreasu 2, 3, 4, 5

Postmenopauzálna rakovina prsníka 1, 2, 3, 4

Rakovina endometria 2, 3, 4

Rakovina vaječníkov 3, 4

(1 – Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny, 2002; 2 – F r e e d l a n d, 
P l a t z, 2007; 3 – R e e v e s  a kol., 2007; 4 – R e n e h a n  a kol., 2008; 5 – C a l l e 

a kol., 2003)

Obezitou spôsobené narušenie energetickej homeostá-
zy vyúsťuje do zápalu a zmien v adipokínových signálnych 
dráhach, čo môže viesť k  iniciácii rakoviny a  jej rozvoju. 
Súčasne, diferencované bunky a  progenitory WAT môžu 
podporovať rast nádoru a  metastáz prostredníctvom ce-
lého radu rôznych mechanizmov (Z h a n g  a  kol., 2012 ). 
Dôležitým krokom vo fyziológii bielych adipocytov je ich 
terminálna diferenciácia z  pre-adipocytov na  adipocyty, 
umožňujúca zvýšené ukladanie mastných kyselín vo for-
me TAG (adipogenéza). Regulátorom procesu diferenciá-
cie pre-adipocytov na adipocyty je nukleárny transkripčný 
faktor, receptor aktivovaný  proliferátorom peroxizómov 
(PPAR-γ, Peroxisome Proliferator-Activated Receptor), 
ktorý reguluje expresiu hormón senzitívnych lipáz, hormó-
nu adiponektínu a  proteínu viažuceho mastné kyseliny 4 
(FABP-4 Fatty Acid-Binding Protein 4), z  ktorých všetky 
sa zúčastňujú interakcie medzi nádorovými bunkami a adi-
pocytmi (C h r i s t i a n s o n  a kol., 2008). Je známe, že bunky 

kumulujúce sa v bezprostrednej blízkosti nádoru nie sú len 
konštrukčnými prvkami, ale aktívne sa podieľajú na  po-
stupnom vývoji nádoru (P o l y a k,   K a l l u r i, 2010;  P l a c e 
a kol., 2011). Vzhľadom na to, že sa v posledných rokoch 
populácia ľudí trpiacich obezitou neustále zvyšuje, štúdium 
existujúcich vzťahov medzi adipocytmi a nádorovými bun-
kami má zásadný význam pre prevenciu a liečbu rakoviny.

O zrelých adipocytoch, o ktorých sa pôvodne myslelo, 
že sú iba bunkami uskladňujúcimi energetické zdroje, dnes 
vieme, že majú zároveň schopnosť vylučovať hormóny, 
rastové faktory, chemokíny alebo pro-zápalové molekuly. 
Túto heterogénnu skupinu molekúl označujeme „adipo-
cytokíny“ alebo „adipokíny“ a  svoju biologickú funkciu 
vykonávajú autokrinným, parakrinným alebo systémo-
vým spôsobom komunikácie. Sú pod vplyvom viacerých 
fyziologických procesov týkajúcich sa napr. hospodárenia 
s  energiou, homeostázy glukózy, cievneho systému, re-
produkcie, metabolizmu kostí a imunity (A h i m a,  F l i e r, 
2000). Adipocytokíny produkujú adipocyty alebo aj mak-
rofágy a  iné bunky imunitného systému prítomné v  AT. 
Neustále sa rozširujúca rodina adipokínov (tab. č.2) zahŕ-
ňa adiponektín, rezistín, visfatin, chemerin, leptín, tumor 
nekrotizujúci faktor-α (TNF-α, Tumor Necrosis Factor-α), 
interleukíny (napr. IL-1, IL-6), faktory komplementu a in-
hibítor 1-aktivátora plazminogénu (PAI-1, Plasminogen 
Activator Inhibitor-1).

Tabuľka č. 2. Adipocytokíny produkované jednotlivými bunkami AT

Typ buniek v AT Produkované adipokíny

Adipocyty IL-6, TNF-α, leptín, adiponektín, 
rezistín, visfatin, chemerin

Pre-adipocyty IL-8, PAI-1

Makrofágy TNF-α, IL-1α, IL-1β, IL-1Ra, 
IL-8, PAI-1, rezistín, chemerin

Monocyty IL-6, PAI-1

Neutrofily IL-8, PAI-1, visfatin

T-lymfocyty IL-8, PAI-1

Fibroblasty IL-6, PAI-1

Pericyty IL-8, PAI-1

Vaskulárne endoteliálne bunky IL-6, PAI-1

Pluripotentné kmeňové bunky IL-8, PAI-1

(Upravené podľa  B a l i s t r e r i  a kol., 2010;  H a r t,  G r e a v e s, 2010)

 
Pro-zápalový cytokín ako je napr. IL-6 produkovaný AT 

obklopujúcim nádor, prispieva k  lokálnemu zápalu a  ná-
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slednej podpore agresívneho fenotypu rakoviny prsníka. 
Tlmenie zápalu prostredníctvom inhibície IL-6 signalizácie 
tak môže predstavovať zaujímavú stratégiu na ovplyvnenie 
progresie ochorenia (W a n g  a kol., 2012).

Úloha buniek derivovaných z tukového tkaniva 
v procese onkogenézy

Zvláštna pozornosť sa venuje prsnému tukovému tka-
nivu (MAT, Mammary Adipose Tissue). Štúdium MAT má 
veľký klinický význam, pretože obezita predstavuje samo-
statný negatívny prognostický faktor pre vznik rakoviny 
prsníka, nezávislý na  menopauzálnom statuse (L i g i b e l, 
2011;  D i r a t  a kol., 2010). V posledných rokoch sa AT po-
važuje za integrálnu a aktívnu zložku mikroprostredia ná-
doru pri rakovine prsníka. Pozornosť sa sústreďuje na úlo-
hu jednotlivých buniek.

Nádorová hmota obsahuje okrem nádorových, aj ďalšie 
typy buniek vrátane fibroblastov, endoteliálnych a imuno-
-kompetentných buniek, ktoré spolu navzájom komuni-
kujú. Infiltrácia nádorového tkaniva zápalovými bunkami, 
vrátane T-lymfocytov, neutrofilov a makrofágov je bežný jav 
(F r i d m a n  a kol., 2011). Na to, aby bunka metastázovala, 
musí prejsť viacerými procesmi vrátane invázie, migrácie 
cez strómu, extravazácie a „vštiepenia“ bunky vo vzdialenej 
lokalite (M a r t i n e z  a kol., 2014). V okolí nádorových bu-
niek prsníka sa vyskytujú nielen zrelé adipocyty, ale aj ich 
progenitory (pre-adipocyty a kmeňové bunky derivované 
z tukového tkaniva ADSCs – Adipose-Derived Stem Cells). 
Mikroprostredie nádoru formujú predovšetkým stromálne 
bunky tvorené zmiešanou populáciou fibroblastoidných 
buniek mezenchymálneho aj hematopoetického pôvodu 
(K o l o n i n  a kol., 2012) nazývaných fibroblasty asociované 
s rakovinou (CAFs, Cancer Associated Fibroblasts). CAFs 
produkujú angiogénne, antiapoptotické, imunosupresívne 
a mitogénne faktory, prostredníctvom ktorých sa hromadí 
extracelulárny matrix zodpovedný za dezmopláziu, stimu-
láciu vaskularizácie a epiteliálno-mezenchýmovú premenu, 
ako aj tlmenie imunologickej odpovede (B e r t o l i n i  a kol., 
2015), a teda sú významnými modifikátormi progresie ra-
koviny prsníka. CAF dominantne vznikajú z  mezenchy-
málnych stromálnych buniek (MSCs, Mesenchymal Stro-
mal Cells) (K a r n o u b  a kol., 2007). MSCs vnímajú nádor 
ako lokalitu s hypoxiou/zápalom, čo vysvetľuje ich prestup 
do nádorov (K o l o n i n  a kol., 2012). WAT obsahuje veľký 
počet MSCs, dokonca väčší ako kostná dreň. Proliferácia 
týchto buniek pri obezite prispieva k nahromadeniu WAT 
a  zvyšuje počet ADSCs na gram WAT. Obezita teda zvy-
šuje množstvo stromálnych buniek dostupných pre nádory 
(Z h a n g  a kol., 2010). ADSC potom prispievajú k tvorbe 
adipokínov. Existujú úvahy, že MSCs odvodené od  kost-

nej drene aj ADSCs podporujú nielen rozvoj a  progresiu 
nádoru, ale aj recidívu rôznych typov rakoviny (P r a n t l  
a kol., 2010; P a r k  a kol., 2013). Interakcia s nádorovými 
bunkami a vplyv na mikroprostredie nádoru sprostredko-
vaný ADSCs bunkami teda prebieha parakrinnou a  me-
dzibunkovou signalizáciou, diferenciáciou na CAFs alebo 
inkorporáciu do novotvorených ciev, čo vedie k morfolo-
gickým a  funkčným zmenám nádorových, ale aj kmeňo-
vých buniek (J o t z u  a kol., 2010;  C h a n d l e r  a kol., 2012).

ZÁVER

Do  dnešného dňa už bolo publikovaných mnoho ve-
decko-výskumných prác potvrdzujúcich participáciu tu-
kového tkaniva na  procesoch onkogenézy, do  ktorých sú 
zapojené nielen samotné nádorové bunky, ale aj bunky 
meniace sa pod vplyvom prítomnosti nádoru a diferenco-
vané bunky WAT, najmä adipocyty a  bunky imunitného 
systému. Produkciou adipokínov prispieva WAT k lokálne-
mu zápalovému prejavu, čím umožňuje rozvoj nádorového 
ochorenia. Inhibícia pro-zápalových adipokínov by moh-
la predstavovať pozitívnu intervenciu schopnú ovplyvniť 
progresiu ochorenia. Nadváha predstavuje zdravotný prob-
lém epidemických rozmerov, preto je jej spojitosť s onkolo-
gickými ochoreniami vysoko aktuálnou témou štúdia.
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SÚHRN

Posledné desaťročia sa záujem vedcov sústredil 
na študovanie metabolizmu nádorových buniek a mož-
nú reguláciu ich proliferácie.  O t o  W a r b u r g  už v roku 
1920 začal štúdium metabolizmu nádorových buniek 
a popísal, že nádorové tkanivá metabolizujú desaťnásob-
ne viac glukózy na laktát v porovnaní so zdravými. Tento 
efekt je známy ako Warburgov efekt. 

Proteosyntéza v nádorovom tkanive stúpa až na štvor-
násobok proteosyntézy okolitých tkanív. Aminokyseliny, 
ktoré sú intenzívne vychytávané nádorovým tkanivom, 
sú tak využité ako energetický substrát a  pre syntézu 
nukleotidov, polyamínov a ďalších pre nádor potrebných 
látok. Mnohé práce uvádzajú, že vhodnou stravou môže-
me znížiť výskyt nádorových ochorení, spomaliť prolife-
ráciu nádorových buniek a priaznivo ovplyvniť reakciu 
organizmu na chemoterapiu či rádioterapiu.

ABSTRACT

During the last decades, the interest of researchers 
was focused on studying the metabolism of tumor cells 
and the possible regulation of their proliferation. Otto 
Warburg involved the study of the metabolism of tumor 
cells already in 1920, and described that the tumor tissue 
metabolises glucose to lactate 10 times more frequently 
than the healthy tissue. This effect is known as the War-
burg effect.

Protein synthesis in tumor tissue is fourfold in-
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creased, compared to protein synthesis in the surround-
ing tissues. Amino acids scavenged by tumor tissue are 
subsequently used as an energy substrate and for syn-
thesis of nucleotides, polyamines and other compounds 
necessary for the tumor. Many articles indicate that 
a proper diet can reduce the incidence of cancer, can slow 
the proliferation of cancer cells or favourably influence 
the body’s response to chemotherapy or radiotherapy. 

ÚVOD

Počas proliferácie dvoch funkčne odlišných typov bu-
niek, nádorových a T buniek dochádza k podobnému „re-
programovaniu“ metabolizmu a vychytávaniu živín bunka-
mi (A n a n i e v a  a kol., 2015). Nádorové bunky potrebujú 
počas progresie nádoru nepretržitý prísun živín na udrža-
nie abnormálneho rastu a delenia. T bunky sa tiež spolie-
hajú na kontinuálny prísun živín, na zabezpečenie riadnej 
diferenciácie a správnej funkcie počas bunkovo sprostred-
kovanej imunity proti patogénom alebo nádorovým bun-
kám. V  oblastiach s  nedostatkom živín a  hypoxiou, ako 
je napr. mikroprostredie nádorovej bunky sa bunkový 
metabolizmus musí adaptovať (Mc N a m e e  a kol., 2013). 
Nie je prekvapujúce, že nádorové aj T bunky sa spoliehajú 
na glykolýzu, ktorá dodáva substráty pre mitochondriálnu 
respiráciu (Warburgov efekt). Nádorové bunky produkujú 
z glukózy laktát aj za ne-hypoxických podmienok, a tak gly-
kolýza poskytuje energiu a substráty pre „de novo“ syntézu 
proteínov, lipidov a nukleových kyselín v čase proliferácie 
(W a r b u r g, 1956).
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Najnovšie štúdie metabolizmu nádorov a bunkovej imu-
nity odhaľujú, že nielen glukóza, ale aj aminokyseliny sú 
esenciálne pre podporu vysokých metabolických nárokov 
nádorových buniek a buniek imunitného systému. Súčasné 
výskumy v  liečbe nádorových ochorení sa zameriavajú aj 
na  metabolizmus aminokyselín a  enzýmov zodpovedných 
za ich syntézu a degradáciu (T ö n j e s  a kol., 2013;  A v r a m i s  
a kol., 2013;  M u ñ o z - P i n e d o  a kol., 2012). 

METABOLIZMUS ARGINÍNU 
A TRYPTOFÁNU V NÁDOROVEJ BUNKE 

Aminokyselina arginín má značný nutričný a fyziolo-
gický význam a je dôležitým prekurzorom pre syntézu pro-
teínov, močoviny, kreatínu, ako aj pre syntézu signálnych 
molekúl, ako je glutamát, oxid dusnatý a agmatín (Obr. 1). 
Hoci je arginín neesenciálnou aminokyselinou pre zdravé-
ho človeka (pre deti je esenciálny), za určitých fyziologic-
kých podmienok alebo pri ochoreniach je podmienečne 
esenciálny. Mnoho nádorov je závislých na exogénne pri-
jatom arginíne, pretože im chýba argininosukcinátsynte-
táza, (ASS) enzým, ktorý katalyzuje v močovinovom cykle 
konjugáciu citrulínu s  aspartátom za  vzniku arginosukci-
nátu (Obr. 1). Ten je následne štiepený arginínosukcinázou 

na arginín (R a b i n o v i c h  a kol., 2015). Bunkové línie ne-
uroendokrinných nádorov (W a l t s  a kol., 2014), nádorov 
močového mechúra (A l l e n  a kol., 2014), rakoviny prsníka 
(Q i u  a  kol., 2014) a  ďalších „solidných“ nádorov expri-
mujú nízku hladinu ASS a  v  médiu bez aginínu nerastú, 
čo indikuje, že ASS sa chová ako supresor nádorových bu-
niek. K o b a y a s h i  a kol. (2010) poukazujú vo svojej práci 
na skutočnosť, že deficiencia ASS u pacientov s osteosarkó-
mom koreluje s rozvojom metastáz pľúc a môže sa využívať 
ako biomarker nepriaznivej diagnózy.

Agresivita nádorov bez expresie ASS môže byť čiastoč-
ne vysvetlená schopnosťou týchto nádorov efektívnejšie 
utilizovať exogénny arginín z mikroprostredia nádoru. Na-
vyše myeloidné supresorové bunky v mieste nádoru produ-
kujú vyššiu hladinu iného enzýmu metabolizmu arginínu, 
arginázu, ktorá hydrolyzuje arginín na močovinu a ornitín 
a  udržuje rast nádoru tým, že poskytuje prekurzory pre 
syntézu polyamínov (Obr.1). Produkciou vysokej hladiny 
arginázy v mikroenviromente nádoru dochádza k zníženiu 
dostupnosti arginínu pre bunky imunitného systému ako 
napr. T bunky. Avšak myeloidné supresorové bunky môžu 
v mieste nádoru inhibovať proliferáciu T buniek aj inými 
mechanizmami vrátane tvorby oxidu dusnatého z  arginí-
nu NO syntázou a  tak potlačiť protinádorovú imunitnú 
reakciu. Zatiaľ čo štúdium látok s imunomoterapeutickým 

Obr. 1. Metabolizmus agmatínu
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účinkom na  metabolizmus arginínu v  nádorovej bunke 
je stále iba v prvotnom štádiu, niekoľko desaťročí in vitro 
a in vivo štúdia metabolizmu arginínu viedlo k využívaniu 
terapie založenej na vychytávaní arginínu, ktorá je v súčas-
nosti subjektom mnohých klinických výskumov (L  i a kol., 
2016; B o b a k  a kol., 2016;  M i r a k i - M o u d  a kol., 2015).

Ďalšou aminokyselinou, ktorá sa zúčastňuje regulácie 
protinádorovej imunitnej odpovede je tryptofán. Degradá-
cia tryptofánu prebieha kynurenínovou metabolickou ces-
tou, v ktorej 2 odlišné enzýmy, indolamín-2,3-dioxygená-
za (IDO) a tryptofán-2,3 dioxygenáza (TDO) katalyzujú 
konverziu tryptofánu na kynurenín. Tryptofán hydroxylá-
za-1 (TPH-1) metabolizuje tryptofán na 5-hydroxytrypto-
fán a  poskytuje tak prekurzor pre biosyntézu serotonínu 
(H u a n g  a kol., 2014).

Najčastejšie študovaným enzýmom v  metabolizme 
tryptofánu je IDO, ktorá je exprimovaná v oboch typoch 
buniek – imunitných (dendritických b., aj makrofágoch) 
a  nádorových bunkách (S a k u r a i  a  kol., 2015, Y e u n g 
a kol., 2015).

Vzhľadom k  tomu, že tryptofán ľahko prechádza cez 
plazmatickú membránu, dendritické bunky exprimujú-
ce IDO sú schopné vychytať tryptofán z extracelulárneho 
priestoru a  obmedziť tak dopĺňanie tryptofánu okolitým 
T bunkám. T bunky sú citlivé na koncentrácie tryptofánu 
a tak obmedzenie dodávok tryptofánu zabraňuje ich proli-
ferácii. Degradáciou tryptofánu, IDO inhibuje proliferáciu 
T buniek a  zohráva tak veľmi dôležitú úlohu v  autoimu-
nitnej a protizápalovej odpovedi (P o l y z o s  a kol., 2015). 
Práca  I n o  a kol., (2008) imunohistochemickou analýzou 
expresiou IDO v  tkanivách pacientiek s karcinómom en-
dometria potvrdila signifikantnú koreláciu medzi expre-
siou IDO a nízkou hladinou buniek imunitného systému 
CD3+, CD8+, and CD57+, čo pravdepodobne prispieva 
k progresii ochorenia a zhoršeniu klinických výsledkov.

Ďalším enzýmom z  metabolizmu tryptofánu, ktorý 
využívajú nádorové bunky na  obranu pred imunitným 
systémom je TDO (H u a n g  a kol., 2014; P l a t e n  a kol., 
2012). Predklinická štúdia  P i l o t t a  a kol., (2012) pouka-
zuje na  významný efekt podávania inhibítora TDO, kto-
rý zabraňuje rastu nádorových buniek. A nakoniec štúdia 
N o w a k a  a kol., (2012) potvrdzuje, že aj TPH produkova-
ná mastocytmi má imunoregulačnú funkciu.

Tieto 3 enzýmy, ktoré majú významné miesto v  kata-
bolizme tryptofánu prispievajú k  vytvoreniu imunitnej 
tolerancie a  môžu byť vhodné pre kombinovanú liečbu 
nádorov. Inhibítory IDO sa v  súčasnosti úspešne testujú 
v rôznych predklinických aj klinických štúdiách (P l a t t e n 
a kol., 2014;  M e i n i n g e r  a kol., 2011), zatiaľ čo klinické 
testovanie inhibítorov TDO sa ešte nerealizujú.

METABOLIZMUS GLUTAMÍNU 
V NÁDOROVEJ BUNKE 

Už v roku 1951,  M i d e r  popísal, že nádory sa správa-
jú ako „pasca dusíka“, kde preferovaným darcom dusíka je 
glutamín (M i d e r  a kol.,1951). Následné bolo popísané, že 
nie iba nádorové bunky, ale aj rýchlo sa deliace bunky ako 
napr. lymfocyty, tymocyty a kolonocyty majú vysokú spot-
rebu glutamínu (Obr. 3). Napriek skutočnosti, že glutamín 
je neesenciálna aminokyselina, proliferujúce bunky vyka-
zujú závislosť na  glutamíne čo znamená, že glutamín zo-
hráva viac úloh v bunkovom metabolizme než „len“ zdroj 
dusíka. Glutamín je tak podmienečne esenciálna amino-

Obr.2. Kynureninová metabolická cesta, v ktorej 2 odlišné en-
zýmy (indolamín-2,3-dioxygenáza (IDO) a  tryptofán-2,3 di-
oxy genáza (TDO) katalyzujú konverziu tryptofánu na kynure-

nín
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kyseliny pre proliferujúce bunky, ako aj pre ťažko chorých 
ľudí (A n a n i e v a  a kol., 2015).

Glutamín poskytuje intermediáty pre citrátový cyklus, 
syntézu glutatiónu, ktorý má dôležitú úlohu v  ochrane 
pred oxidačným stresom a udržuje integritu mitochondri-
álnej membrány, čo prispieva k prežívaniu proliferujúcich 
buniek (W i s e  a kol., 2010). Za hypoxických podmienok, 
podlieha 2-oxoglutarát z glutamínu redukčnej karboxylácii 
a produkuje citrát, ktorý prechádza z mitochondrie do cy-
toplazmy a  NADP+-dependentnou malátdehydrogená-
zou (jablčný enzým) produkuje NADPH.

Bolo preukázané, že na regulácii metabolizmu glutamí-
nu sa podieľajú tumor supresory (p53) a onkogény (c myc) 
(L i u  a kol., 2016). p53 reaguje na oxidačný stres alebo po-
škodenie DNA tým, že reguluje expresiu mnohých génov, 
ktoré zastavia bunkový cyklus alebo apoptózu. V  posled-
nej dobe sa ukázalo, že má aj významnú úlohu v regulácii 
energetického metabolizmu bunky.  Z h a n g  a kol., (2016) 
vo svojej štúdii popísali reguláciu izoenzýmu glutaminázy 
(GLS2) pomocou p53. Uvádzajú, že izoenzýmy glutami-
názy GLS1 a GLS2 majú rozličné funkcie v metabolizme 
nádorovej bunky, kým GLS1 podporuje rast nádoru, GLS2 
má supresívnu funkciu. Táto funkcia GLS2 je nezávislá 

od glutaminázovej aktivity. Ďalej uvádzajú, že zníženie ex-
presie GLS2 koreluje s  tvorbou metastáz. p53 zvyšuje ex-
presiu GLS2, vedie k zvýšeniu mitochondrionálnej respirá-
cie (tvorbe ATP) a v dôsledku zvýšenia hladiny glutatiónu, 
znižuje tvorbu kyslíkových radikálov. 

c-Myc sa tiež podieľa na  „upregulácii“ glutaminázy, 
ktorá katalyzuje premenu glutamínu na  glutamát, ktorý 
vstupuje do citrátového cyklu.  B o t t  a kol. (2015) vo svo-
jej práci popisujú, že v  nádorových bunkách indukuje c-
-Myc zvýšenie expresie glutamínsyntetázy, ktorá katalyzuje 
de novo syntézu glutamínu z glutamátu a amoniaku.

Keďže nádorové bunky majú vysokú spotrebu glutamí-
nu, protinádorová terapia sa uberá smerom vývoja vhodné-
ho inhibítora glutaminázy.

S a p p i n g t o n  a kol. (2016) vo svojej práci popisujú, že 
v nádorových bunkách dochádza aj k zvýšeniu syntézy glu-
tatiónu, ktorý je bunkovým antioxidantom, konjugačným 
činidlom a podieľa sa aj na regulácii bunkových procesov, 
vrátane apoptózy. Ďalej uvádza, že vhodný inhibítor gluta-
minázy môže účinne znížiť syntézu glutatiónu a tak zvýšiť 
senzitivitu nádorových buniek na rádioterapiu. Glutamino-
lýza sa zdá byť v budúcnosti správnym krokom k cielenej 
protinádorovej terapii.

Obr. 3. Metabolizmus glutamínu
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ZÁVER

Výskum metabolizmu aminokyselín v  nádorových 
bunkách v  posledných desaťročiach poskytol cenné po-
znatky o možnom vplyve metabolickej kontroly a regulácie 
v mikroprostredí nádoru. Aminokyseliny už nie sú pova-
žované len za stavebný materiál, ale ako nutričné signálne 
molekuly, prispievajúce k  regulácii dôležitých metabolic-
kých dráh buniek. Z tohto dôvodu sa inhibítory enzýmov 
zúčastňujúce sa na metabolizme aminokyselín, ktoré sú re-
gulované onkogénmi a tumor supresorovými génmi zdajú 
byť vhodné pre podpornú liečbu nádorov.

Nádorové a  imunitné bunky majú podobné požiadav-
ky na  enzýmy metabolizmu aminokyselín a  často súťažia 
o rovnaké živiny. Liečebné zásahy, ktoré by mohli ovplyvniť 
mikroprostredie nádoru je potrebné skúmať a  eliminovať 
prípadné negatívne dopady na metabolizmus protinádoro-
vej imunity.

Štúdium a  pochopenie prepojenia metabolizmu ná-
dorových a imunitných buniek poskytuje nové smery ma-
nipulovateľnosti mikroprostredia nádoru a  následného 
ovplyvnenia protinádorovej imunitnej odpovede.
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SÚHRN

Schopnosť rýchlo, neinvazívne a  jednoznačne diag-
nostikovať ochorenia v počiatočnom štádiu má niekoľko 
výhod. Jednou z nich je možnosť zahájenia včasnej tera-
pie, vedúcej ku zníženiu chorobnosti a úmrtnosti, čo pri-
náša bezprostredný prospech pre konkrétneho pacienta 
a následne aj pre systém zdravotnej starostlivosti a celú 
spoločnosť. Infračervená spektroskopia je vhodnou me-
tódou pre kvantitatívne a kvalitatívne štúdium zloženia 
rôznych vzoriek (krv, plazma, sérum), alebo v  spojení 
s infračervenou mikroskopiou pre analýzu tkanív a bu-
niek s minimálnou alebo žiadnou predúpravou vzorky. 
Práve preto môže táto metóda slúžiť ako základ včas-
ných, neinvazívnych diagnostických testov pri sledovaní 
nástupu a  progresie rôznych ochorení, predovšetkým 
nádorových, alebo na  efektívne a  operatívne monito-
rovanie úspešnosti liečby, alebo na  identifikáciu štádia 
ochorenia. 

ABSTRACT

The ability to diagnose the diseases rapidly, non-in-
vasively and unequivocally in initial stage has several 
advantages. One of them is the possibility of early initia-
tion of therapy, leading to a reduction in morbidity and 
mortality, which brings immediate benefit for the indi-
vidual patient and, consequently, the health care system 
and society. Infrared spectroscopy is a suitable method 
for quantitative and qualitative study of the composition 

of different samples (blood, plasma, serum) or in con-
junction with infrared microscopy for the analysis of tis-
sues and cells, with little or no pre-treatment of samples. 
Therefore, method may serve as a basis for early, non-in-
vasive diagnostic tests in tracking the onset and progres-
sion of various diseases, especially cancer or for the effec-
tive and operational monitoring of treatment success, or 
to identify the stage of the disease.

HISTÓRIA INFRAČERVENEJ 
SPEKTROSKOPIE

V roku 1800 britský astronóm Sir  W i l l i a m  H e r s c h e l 
objavil infračervenú oblasť elektromagnetického spektra, 
čo umožnilo vývoj infračervenej spektroskopie. Na obr. 1 
je schematicky znázornený prehľad míľnikov v histórii roz-
voja infračervenej spektroskopie (J a c k s o n  a  kol., 1997; 
D e r r i c k  a kol., 1999).

PRINCÍP INFRAČERVENEJ 
SPEKTROSKOPIE

 
Infračervená (InfraRed – IR) spektroskopia patrí me-

dzi najvýznamnejšie a najrozšírenejšie spektrálne analytické 
metódy a  je jednou z  najdôležitejších analytických metód, 
ktoré sa využívajú v  rôznych oblastiach výskumu. Spek-
trálna oblasť infračerveného svetla sa pohybuje v rozmedzí 
od červenej oblasti viditeľného spektra (780 nm, 12820 cm–1) 
až po začiatok mikrovlnnej oblasti (1 mm, 10 cm–1, obr. 2). 
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Tento rozsah sa môže ďalej rozdeliť na  tri oblasti: blíz-
ku infračervenú (NIR – Near-InfraRed, 780–2500 nm, 
12 820–4000 cm–1), strednú infračervenú (MIR – Middle-
-InfraRed, 2,5–25 μm, 4000–400 cm–1) a ďalekú infračerve-
nú (FIR – Far-InfraRed, 25–1 000 μm, 400–10 cm–1,  S h a w  
a  M a n t s c h, 2010).

IR spektroskopia je založená na  princípe precho-
du infračerveného žiarenia vzorkou, pričom sa jeho časť 
s  určitou frekvenciou absorbuje, a  časť látkou prechádza. 
Absorbované infračervené žiarenie spôsobí zmenu vibrač-
ných, resp. vibračno-rotačných stavov molekuly v závislosti 
na zmenách dipólového momentu. Základné vibrácie de-
tegované v  strednej IR oblasti predstavujú predovšetkým 
valenčné vibrácie (symetrické, νs, alebo asymetrické, νas) 

Obr. 1. Historický prehľad rozvoja infračervenej spektroskopie (Derrick a kol., 1999)

a deformačné vibrácie (najmä symetrické δs a asymetrické 
δas, nožnicovité δ, kyvadlové ρ, vejárové ω, krútiace alebo 
torzné τ) vždy podľa pohybu, ktorý daná vibrácia pripomí-
na (B e l l i s o l a  a  S o r i o, 2012).

Z historického hľadiska sa v infračervenej spektrosko-
pii opisuje poloha absorpčných pásov pomocou fyzikálnej 
veličiny nazývanej vlnočet (ν~ ) v  jednotkách cm–1, ktorá je 
prevrátenou hodnotou vlnovej dĺžky (1/λ). Vzťah medzi 
vlno čtom a vlnovou dĺžkou sa vyjadruje podľa rovnice:

 c 1
λ =  =     
 ν  ν~

ν~ (cm–1) = 104 × 1⁄ λ (μm)
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Obr. 2. Elektromagnetické spektrum (Be e k e s  a kol., 2007)

Kým sa vlnočet v MIR absorpčných spektrách uvádza 
v  jednotkách cm–1, pre NIR spektrá zostáva normou uvá-
dzanie v jednotkách nm (podľa vzťahu pre výpočet vlnovej 
dĺžky,  S h a w  a  M a n t s c h, 2010).

Pri diagnostike väčšiny chorôb sa využíva najmä MIR 
oblasť spektra, namiesto NIR oblasti, pretože pre túto oblasť 
spektra je charakteristické množstvo ostrých signálov. Ob-
zvlášť bohatá je na informácie o štruktúrach molekúl, ktorú 
charakterizujú základné vibrácie, na rozdiel od overtónov 
a harmonických vibrácií typických pre blízku infračervenú 
oblasť (E l l i s  a  G o o d a c r e, 2006). Spektrálna oblasť MIR 
je najcharakteristickejšia pre organické zlúčeniny, a tým aj 
pre biospektroskopickú analýzu. Nachádza sa v nej oblasť 
charakteristických odtlačkov prstov (1500–600 cm–1) a  ob-
lasť dvojitých väzieb (2000–1500 cm–1 zodpovedajúca vib-
ráciám väzieb C=C, C=O a C=N). Spektrálna oblasť 1800– 
900 cm–1 môže byť označená ako oblasť „bio-odtlačkov 
prstov“, kde sa na základe špecifických chemických vibrácií 
charakterizujú štruktúry analyzovaného tkaniva, buniek 
alebo telesných tekutín (M i t c h e l l  a kol., 2014). IR spek-
troskopia umožňuje na  základe charakteristických vlnoč-
tov, intenzít a  šírky pásov identifikáciu funkčných skupín 
molekúl (tab. 1) a priradenie rozdielnych konformačných 
štruktúr biomolekúl (B e e k e s  a  kol., 2007). Zaraďuje sa 
medzi jednu z prvých analytických metód pomocou ktorej 
sa získali informácie o  štruktúrnych vlastnostiach proteí-
nov. Už v roku 1950 sa ukázalo, že existuje úzka súvislosť 
medzi polohou konkrétnych pásov v infračervenom spek-
tre polypeptidov a ich sekundárnou štruktúrou. Neskôr sa 

zistil blízky vzťah medzi vlnočtom amidových pásov a špe-
cifickým typom sekundárnej štruktúry (α-helix, β-sklada-
ný list, β-otočka). V IR spektre sa nachádza 9 amidických 
pásov nazývaných A, B a  I–VII podľa klesajúcej frekven-
cie. Poloha signálov v  IR spektre jednotlivých štruktúr je 
ovplyvnená celým radom faktorov, vrátane sily vodíkových 
väzieb. Prvý pás amidov v IR spektre, ktorý primárne pred-
stavuje C = O valenčnú vibráciu amidickej skupiny, sa vy-
skytuje v oblasti medzi 1600 a 1700 cm–1 a je obzvlášť citlivý 
na sekundárnu štruktúru proteínov (B e e k e s  a kol., 2007).

Zavedením infračervenej spektroskopie s Fourierovou 
transformáciou (FT-IR) sa vyriešili mnohé nedostatky, 
ktorými disponovali pôvodne používané disperzné spek-
trometre. FT-IR spektrometre, na  rozdiel od  disperzných 
spektrometrov, už nemerajú každú vlnovú dĺžku spektra 
zvlášť (časovo náročné meranie), ale s  použitím interfe-
rometra sa zaznamenáva celý rozsah vlnových dĺžok, čím 
sa meranie skráti. Pri FT-IR spektrometroch sú zosilnené, 
digitalizované a elektronicky skladované signály interfero-
gramu transformované na  finálne IR spektrum pomocou 
matematickej operácie nazývanej Fourierova transformá-
cia (B e e k e s  a  kol., 2007). Všetky moderné spektromet-
re používajúce Fourierovu transformáciu (FT) sú zložené 
z  niekoľkých súčastí: interný zdroj IR žiarenia, interfero-
meter (obyčajne Michelsonov interferometer) a  detektor 
v spojení so zosilňovačom a počítačom (Obr. 3,  B e l l i s o- 
l a  a  S o r i o, 2012;  K r a f f t  a  S e r g o, 2006).

Pri klasických infračervených spektrometroch dochá-
dza k  transmisii infračerveného žiarenia pomocou tzv. 
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Tab. 1. Súhrn vlnočtov vibrácií vybraných funkčných skupín v molekulách 
v MIR oblasti elektromagnetického spektra (B e l l i s o l a  a  S o r i o, 2012)

Vlnočet
[cm-1]

Funkčná 
skupina

Typ 
vibrácie

Priradenie 
chemických zlúčenín

3500–2500 X-H valenčné vibrácie (kde X je C, O, alebo N)

~3300 N–H ν(N–H) pás A amidov: peptid, proteín

~3100 N–H ν(N–H) pás B amidov: peptid, proteín

2957 C–CH3 νas(CH3)

lipidy
2920 –(CH2)n– νas(CH2)

2872 C–CH3 νs(CH3)

2851 –(CH2)n– νs(CH2)

2000–1500 základné valenčné vibrácie dvojitých väzieb (napríklad C=O, C=C, C=N)

1740 –CH2– COOR ν(C=O) estery fosfolipidov

~1655 O=C–N–H 80% ν(CO), 20% ν(CN) I. pás amidov, peptidy, proteíny

~1645 H–O–H γ(HOH) voda

~1545 O=C–N–H 60% γ(N–H), 
30% ν(C–N), 10% ν(C–C) I. pás amidov, peptidy, proteíny

~1500–600 oblasť „odtlačkov prstov“

~1450 –(CH3)n–
–(CH2)n

δas(CH3)
δas(CH3)

lipidy, proteíny

~1395
–(CH3)n–
–(CH2)n
–O–C=O

δs(CH3)
δs(CH3)
ν(C=O)

lipidy, proteíny

~1380 C–CH3 γs(CH3) fosfolipidy, mastné kyseliny, triglyceridy

1400–1200 O=C–N–H, CH3 γ(N–H), ν(C–N), γ(C=O) 
ν(C–C) and ν(CH3)

III. pás amidov, peptidy, proteíny, kolagén

~1245–1230 RO–PO2
––OR νas(PO2

-) DNA, RNA, fosfolipidy, fosforylované proteíny

~1170 R–COO–R’ νas(C–O) estery

~1160 a ~1120 ν(C–O) ribóza (RNA)

~1150 C–O, C–O–H ν(CO), γ(COH) cukry

~1095, ~1084,
~1070 RO–PO2

––OR νs(PO2
-) DNA, RNA, fosfolipidy, fosforylované proteíny

~1078 C–C ν(CC) glykogén

~1060, 1050, 1015 C–O ν(CO) ribóza (DNA a RNA)

~1050 C–O–P ν(COP) estery fosfátov

~1028 C–O–H δ(CHO) glykogén

~965 PO3
2- ν(PO3

2-) ribóza (DNA a RNA)

~950 P–O ν(PO3
2-) fosforylované proteíny

~920 C–O–P ν(COP) fosforylované proteíny

ν – valenčná; δ – deformačná; γ – vejárové, nožnicové, kyvadlové; as – asymetrické; s – symetrické
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transmisnej techniky priamo cez vzorku. V  prípade kva-
palných a tuhých látok, intenzita spektrálnych pásov závisí 
od hrúbky vzorky, pričom táto hrúbka nemôže byť väčšia 
ako niekoľko desiatok mikrónov. Objavenie odrazovej tech-
niky ATR (Attenuated Total Reflectance) prinieslo revolú-
ciu v meraní tuhých a kvapalných vzoriek vďaka zjednodu-
šeniu ich prípravy a zlepšeniu reprodukovateľnosti meraní. 
Využitie tejto techniky má veľký potenciál na  stanovenie 
chemických zložiek tkanív pri rôznych ochoreniach, v po-
rovnaní s inými diagnostickými metódami, kvôli jej rých-
lemu a  bezreagenčnému postupu. Výhoda ATR pri štú-
diu biomembrán spočíva v  ich jednoduchom umiestnení 
na  povrch IRE (Internal Beflecition Element) v  podobe 
tenkého filmu získaného po  odparení vody z  membrán 
(D r i t s a, 2012).

Veľký potenciál v rôznych oblastiach biomedicínskeho 
výskumu predstavuje spojenie IR spektroskopie a  mikro-
skopie. V osemdesiatych rokoch 20. storočia bol navrhnutý 
prvý komerčný infračervený mikroskop dostupný pre FT-
-IR spektrometre, pomocou ktorého sa umožnilo uskutoč-
niť FT-IR mikrospektroskopiu (mikro-FT-IR). Za posled-
ných 30 rokov nastal technologický pokrok, čo uľahčilo 
biomedicínsku aplikáciu mikro-FT-IR, ktorá bola použitá 
pri vzorkách rôznych buniek (B e l l i s o l a  a  S o r i o, 2012).

Výhodou FT-IR metódy je jej rýchlosť a reprodukova-
teľnosť, kvôli ktorým bola uznaná ako cenný nástroj pri 
súčasnej analýze cukrov, aminokyselín, mastných kyselín, 
tukov, proteínov a  polysacharidov. Intenzívna absorpcia 
vody v MID-IR oblasti je jednou z potenciálnych nevýhod, 
ale tento nedostatok možno riešiť niekoľkými spôsobmi, 
napr. dehydratáciou vzorky, odčítaním signálu vody alebo 
aplikáciou ATR techniky. Ďalšou nevýhodou je rozlože-
nie biochemickej informácie po celom IR spektre, preto je 
potrebné použiť chemometrické hodnotenie analytických 
výsledkov (E l l i s  a  G o o d a c r e, 2006;  E l l i s  a kol., 2007).

Jednou z veľkých výhod infračervenej spektroskopie je 
možnosť štúdia vzoriek v rôznych skupenstvách a formách, 
ako napr. kvapaliny, roztoky, pasty, prášky, filmy, alebo 
plyny, použitím vhodných vzorkovacích techník (S t u a r t, 
2004).

APLIKÁCIA INFRAČERVENEJ 
SPEKTROSKOPIE V DIAGNOSTIKE 
OCHORENÍ

Schopnosť rýchlej detekcie ochorenia alebo dysfunkcie 
má viaceré výhody: včasnú terapeutickú intervenciu vedú-
cu k  lepšej prognóze ochorenia, významné zníženie cho-
robnosti a  úmrtnosti, výrazné zníženie nákladov vynalo-

žených na zdravotnú starostlivosť. Identifikácia niektorých 
indikátorov ochorení sa môže využiť na  monitorovanie 
progresie liečby a pochopenie príčiny niektorých ochorení 
(E l l i s  a  G o o d a c r e, 2006). Infračervená (IR) spektrosko-
pia sa v posledných rokoch ukazuje ako analytická metóda 
s  rôznorodou aplikovateľnosťou. Infračervené žiarenie je 
v porovnaní s UV, röntgenovým a γ-žiarením nedeštruktív-
ne pre biologické vzorky. IR spektroskopia je výhodnejšou 
metódou v  porovnaní s  magnetickou rezonanciou (MRI) 
a  s  pozitrónovou emisnou tomografiou (PET) vďaka po-
užitiu menších množstiev vzoriek, a  taktiež je rýchlejšou 
metódou pre ex vivo analýzy ako Ramanova spektroskopia. 
Výsledkom toho je jej častejšia voľba pri analýze tkanív, 
telesných tekutín a buniek (S a h u  a   M o r d e c h a i, 2005). 
Táto metóda nevyžaduje žiadne zvláštne činidlá, a  tak sú 

Obr. 3. Schematické znázornenie FT-IR spektrometra: Žia-
renie zo zdroja dopadá na rozdeľovač lúča R interferometra, 
ktorý rozdeľuje nemodulovaný lúč zo zdroja na dve navzájom 
kolmé zrkadlá, z ktorých jedno má fixnú polohu FZ a druhé 
sa pohybuje v smere šípky PZ. Následne sú lúče rekombinova-
né a transmitované žiarenie sa po prechode vzorkou deteguje. 
Fourierovou transformáciou FT interferogramu sa získa in-

fračervené spektrum. (K r a f f t  a  S e r g o, 2006)
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automatizované i  opakované analýzy cenovo výhodné 
(S h a w  a  M a n t s c h, 2010).

IR spektrá komplexnejších biologických vzoriek, ako 
sú mikroorganizmy alebo tkanivá, predstavujú superpozí-
ciu všetkých aktívnych vibrácií rôznych molekúl prítom-
ných vo vzorke. IR spektroskopia tak poskytuje informácie 
o  chemickom zložení (proteíny, lipidy, nukleové kyseliny, 
polysacharidy, atď.) a  molekulárnej štruktúre skúmanej 
vzorky (B e e k e s  a  kol., 2007). Medzi potenciálne oblasti 
využitia FT-IR spektroskopie v  biomedicíne patrí cytoló-
gia, histológia a mikrobiológia. V budúcnosti môže byť po-
užitá aj ako objektívna metóda pri diagnostike a skríningu 
rakoviny (K u l i g o w s k i  a kol., 2014). Z hľadiska mortality 
je rakovina ochorením, u ktorého je významným faktorom 
rýchla a včasná diagnostika. V minulosti boli opísané via-
ceré štúdie s využitím vibračnej spektroskopie na detekciu 
rôznych typov rakoviny (E l l i s  a kol., 2007).

Pomocou FT-IR analýzy bola uskutočnená široká paleta 
biologických štúdií. Tieto štúdie zahŕňajú analýzu vzoriek 
krčka maternice, pľúc, prsníka, kože, kostí, gastrointesti-
nálnych tkanív, mozgu, tkanív ústnej dutiny, lymfatického 
tkaniva, lymfocytov, prostaty, hrubého čreva, žlčových ka-
meňov a  hladiny glukózy. Existuje množstvo experimen-
tálnych postupov rôznych výskumných skupín, ktoré sú 
v súčasnosti intenzívne študované pri diagnostike rôznych 
ochorení (M o v a s a g h i  a kol., 2008).

M e n z i e s  a kol. (2014) študovali možnosti neinvazív-
nej detekcie nádorov hlavy a krku pomocou FT-IR analý-
zy spúta. Štúdium bolo uskutočnené na  vzorkách 24-och 
pacientov s nádorovým ochorením a porovnávané so vzor-

Obr. 4. IR spektrum rakovinových (plná čiara) a normálnych buniek vzorky spúta 
(bodkovaná čiara, M e n z i e s  a kol., 2014)

kami 15-tich zdravých jedincov. Analýzou IR spektier na-
meraných v oblasti biochemických odtlačkov prstov (1800–
900 cm–1) sa ukázali rozdiely pri vlnočtoch 1650 cm–1,  
1550 cm–1 a 1042 cm–1 medzi nádorovými a zdravými vzor-
kami spúta. Pri nádorových vzorkách sa pozorovala vyššia 
absorbancia pri 1550 cm–1 oproti kontrole, kým absorban-
cia pri 1042 cm–1 bola znížená, čo nasvedčuje zmenám 
proteínovej a glykoproteínovej štruktúry v bunkách spúta 
(obr. 4).

Analýzou cervikálnych sterov a zistilo, že pomocou IR 
spektroskopie je možné diagnostikovať neopláziu buniek, 
ako aj získať informácie o patogenéze ochorenia. Pri štú-
diu viac ako 2000 samostatných buniek a chemometrickou 
analýzou získaných údajov sa potvrdili kontinuálne zme-
ny v  spektre paralelne s  premenou normálnych buniek 
na malígne. Zistilo sa, že intenzita signálu pri vlnovej dĺž-
ke 1026 cm–1 je pri nádorových bunkách o polovicu men-
šia ako pri skupine normálnych buniek a  zároveň sa táto 
hodnota progresívne znižuje od normálnych buniek (1,77), 
cez dysplastické (1,17) až k  nádorovým (0,77) bunkám 
(E l l i s a  G o o d a c r e, 2006).

Leukémia je najčastejšou formou rakoviny u detí a do-
spelých mladších ako 30 rokov. Diferenciácia medzi nor-
málnymi a leukemickými lymfocytmi predstavuje rutinný 
diagnostický postup, avšak rozlíšenie medzi subformou 
leukémie je časovo a laboratórne náročné. Na diagnostiku 
skríningu rozlíšenia normálnych a  leukemických lymfo-
cytov je možné použiť FT-IR a Ramanovu spektroskopiu. 
Spektroskopické vyšetrenie bolo využité pri štúdii najčas-
tejšej formy leukémie, chronickej lymfocytárnej leukémie 
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(CLL). Porovnaním CLL buniek s  normálnymi bunkami 
boli pozorované rozdiely v amidovej oblasti, rovnako ako 
zníženie obsahu lipidov. Taktiež boli pozorované spek-
trálne rozdiely pri  absorpciách typických pre DNA v  ob-
lasti 900–1300 cm–1. Ukázalo sa, že je možné rozlíšiť CLL 
bunky na základe ich odlišnej DNA, a preto FT-IR a Ra-
manovu spektroskopia môžu byť použité ako diagnostický 
nástroj pri určení štádia alebo progresie ochorenia (E l l i s  
a  G o o d a c r e, 2006).

L i u  a  M a n t s c h  sa vo svojej štúdii tiež venovali tejto 
oblasti s osobitným ohľadom na účinok chemoterapeutic-
kých činidiel, ako je napríklad etopozid, a  navrhli, že in-
fračervená spektroskopia má veľký potenciál ako klinický 
nástroj pre rýchle a  bezreagenčné stanovenie chemotera-
peutickej účinnosti u pacientov s leukémiou. Boli pozoro-
vané rozdiely v  spektrách kontrolných buniek pacientov 
liečených etopozidom, ako je napríklad posun z 1635 cm–1 
v kontrolných bunkách, na 1657 cm–1 v bunkách pri lieč-
be etopozidom. Výrazné zmeny boli pozorované v oblasti 
absorpčných pásov I amidov (zmena z β-listu na neuspo-
riadanú štruktúru), pásov II amidov (~1545 cm–1) a signálu 
pri 1517 cm–1 v dôsledku prítomnosti tyrozínu v bočných 
reťazcoch proteínov (L i u  a  M a n t s c h, 2001). 

FT-IR spektroskopia bola použitá aj ako nástroj na roz-
líšenie nerezistentných a  rezistentných foriem leukémie 
voči liečivám. Na rozdiel od leukémie, kde nastáva prolife-
rácia bielych krviniek, skupina chorôb známych ako mye-
lodysplastický syndróm (MDS). S pomocou FT-IR spektier 
a s použitím štatistických modelov bola sledovaná možnosť 
rozlíšiť štruktúru DNA normálnych granulocytov a granu-
locytov získaných od pacientov s MDS s vysokou predikč-
nou citlivosťou a špecifickosťou metódy, ktorá by mohla byť 
použitá ako základ pre rozvoj diagnostických krvných tes-
tov u pacientov s MDS (E l l i s  a  G o o d a c r e, 2006).

Diagnostika osteoartritídy (OA) a reumatoidnej artrití-
dy (RA) vychádza zo skúmania kĺbových synoviálných te-
kutín zdravých a artritických pacientov, kde sa pozoruje rad 
rozdielov pri využití infračervenej spektroskopie. Zo spek-
trálnej analýzy sa zistilo, že maximálny diagnostický po-
tenciál vykazuje suboblasť 3500–2800 cm–1, kde sa ako do-
minantné signály preukázali valenčné vibrácie C-H väzieb 
všetkých zložiek synoviálnych tekutín. FT-IR spektroskopia 
má viacero výhod pri analýze synoviálnych tekutín v porov-
naní s inými metabolomickými analytickými platformami 
a  metódami. Synoviálna tekutina je viskózna látka, preto 
nie je vhodná pre analýzu hmotnostnou spektroskopiou. 
NMR spektroskopia vyžaduje v niektorých prípadoch veľ-
ké objemy meraných vzoriek v stovkách mikrolitrov, zatiaľ 
čo FT-IR len niekoľko mikrolitrov. Infračervená spektro-
skopia sa používa pri štúdiu rozlišovania séra reumatoidnej 

artritídy a zdravých jedincov s citlivosťou a špecifickosťou 
84 % a 88 %. Zvýšenie citlivosti a špecifickosti o 1 % a 6 % 
sa môže pozorovať, ak sa pri vyhodnocovaní zohľadnia aj 
ďalšie IČ suboblasti, a tým sa spresní identifikácia jednotli-
vých reumatoidných faktorov (E l l i s a  G o o d a c r e, 2006).

Keďže veľa chorôb vzniká v  dôsledku metabolických 
porúch, vyšetrovacia metóda poskytujúca „metabolické 
odtlačky prstov“  je vhodným prístupom vedúcim k detek-
cii zmeny v metabolizme. P e t r i c h  a kol. pomocou štúdia 
infračervených spektier séra zdravých a  diabetických pa-
cientov typu 1 a 2 vedeli rozlíšiť štádium ochorenia s ~80 % 
špecifickosťou a senzitivitou. (P e t r i c h  a kol., 2000)

FT-IR mikroskopia (mikro-FT-IR) bola úspešne pou-
žitá pri rôznych typoch bunkových línií, krvných buniek 
a  tkanív, napr. krčka maternice, prsníka, prostaty, pľúc, 
hrubého čreva, mozgu, kože, pažeráka, pečene a  buniek 
lymfatického systému. Výsledky všetkých týchto štú-
dií poukazujú na  to, že mikro-FT-IR s  použitím vhodnej 
štatistickej metódy analýzy údajov je schopná odlíšiť nor-
málne bunky od nádorových s 80–100%-nou úspešnosťou 
(B e l l i s o l a  a  S o r i o, 2012). 

Yano a  kol. (2000) študovali možnosti využitia mik-
ro-FT-IR spektroskopie v  klinickej diagnostike ľudských 
nádorových tkanív pľúc. Korelované intenzity signálov po-
zorované pri pásoch s vlnočtom 1045 cm–1 a 1467 cm–1 pri-
slúchajúce glykogénu a cholesterolu boli zvolené za vhodné 
indikátory nádorového ochorenia. Pomer intenzít tých-
to signálov sa použil pri rozlíšení nádorových a zdravých 
tkanív. 

ZÁVER

FT-IR spektroskopia je uznávaná a neustále sa rozvíja-
júca analytická technika, ktorá umožňuje rýchle, výkonné, 
nedeštruktívne analýzy rôznych typov vzoriek. Z diagnos-
tického hľadiska môže FT-IR spektroskopia poskytnúť vý-
znamné informácie o  zmenách buniek a  tkanív, obzvlášť 
počas karcinogenézy, keďže rôzne biomolekulárne kompo-
nenty dávajú charakrteristické IR spektrá. Za  posledných 
200 rokov nastali obrovské zmeny v oblasti uplatnenia IR 
spektroskopie, z  pôvodného limitovaného použitia v  as-
tronómii a astrofyzike, až na štúdium biochemických pro-
cesov v  rámci jednej bunky a pokusy o  in vivo aplikáciu. 
IR spektroskopia umožňuje získať priestorovo rozlíšené 
chemické obrazy buniek, alebo tiež objasniť molekulárnu 
štruktúru a zloženie vzoriek v škále niekoľkých mikromet-
rov, a to všetko v priebehu niekoľkých sekúnd. Vďaka spo-
jeniu FT-IR spektroskopie s infračerveným mikroskopom 
sa otvárajú nové dimenzie výskumu pomocou mikro-FT-
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-IR metódy, ktorá by mohla po dôkladnej validácii testov 
v  budúcnosti nahradiť niektoré drahé a  časovo náročné 
diagnostiky.
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SÚHRN

Nové liečebné postupy a  prudký rozvoj diagnostic-
kých metód v poslednom období umožňuje nielen lepšiu 
charakterizáciu patogenézy ochorení, včasnejšiu diag-
nostiku ochorení, ale aj zlepšenie cielenej terapeutickej 
intervencie a  spoľahlivejšie sledovanie dynamiky prie-
behu ochorenia. Metódy stanovenia základných bioche-
mických parametrov pomocou analyzátorov, analýza te-
lových tekutín metódami fluorescenčnej analýzy, HPLC, 
ako aj sledovanie poškodenia DNA patria do základného 
portfólia využívaného v laboratóriách ústavu (Ústav le-
kárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF). Ďalej sú pri rie-
šení vedecko-výskumných projektov využívané metódy 
molekulovo-biochemické (napr. real-time PCR, metóda 
chip, 3C), ktoré pomáhajú pri stanovení zmien expresie 
na úrovni mRNA, interakcií medzi DNA a proteínmi, či 
detekcii polymorfizmov. Na úrovni proteínov sú zmeny 
expresie sledované použitím techník Western blot a ELI-
SA. Všetky menované špecifické metódy a techniky majú 
za cieľ prispieť k  spresneniu, urýchleniu a zvýšeniu spo-
ľahlivosti diagnostistických algoritmov vybraných onko-
logických či metabolických ochorení.

Kľúčové slová: oxidačný stres, fluorescenčné techni-
ky, PCR, ELISA, chromatografia 

SUMMARY 

New therapeutic methods and the rapid development 
of new methods of diagnosis allows not only earlier iden-

tification of disease, targeted therapy, but also improve-
ment of personalized therapeutic intervention and reli-
able monitoring of the dynamics of disease. Methods for 
determining the basic biochemical parameters using an-
alyzers, analysis of body fluids by fluorescence analysis, 
HPLC, and the monitoring of DNA damage include in 
the basic portfolio used by the laboratories of the depart-
ment (Department of Medical and Clinical Biochemis-
try UPJŠ FM). Furthermore are during solving scientific 
research projects used methods of molecular biochem-
istry (e. g. Real-time PCR method chip, 3C), which help 
to determine changes in gene expression at the mRNA 
level, or the detection of polymorphisms. The level of 
expression changes of the protein are monitored using 
Western analysis, and ELISA technique. All designated 
specific methods allow the creation of new and accurate, 
fast and reliable algorithms for the diagnosis of selected 
oncologic and metabolic diseases.

Key words: oxidation stress, fluorescent techniques, 
PCR, ELISA, chromatography

ÚVOD

Laboratórna medicína je už niekoľko desaťročí dôleži-
tou a neoddeliteľnou súčasťou poskytovania kvalitnej zdra-
votnej starostlivosti. Prudký rozvoj nových diagnostických 
metód umožňuje skoršiu identifikáciu ochorení, cielenejšiu 
liečbu a spoľahlivejšie monitorovanie stavu pacientov. Ten-
to prehľadový článok sa zaoberá využitím nových, v rutin-
nej diagnostike zatiaľ nepoužívaných metód využívaných 
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na Ústave lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ v Košiciach, 
Lekárskej fakulte pri riešení vedecko-výskumných úloh 
orientovaných predovšetkým na: 1. štúdium vplyvu prírod-
ných a syntetických látok na antioxidačný status organizmu, 
2. fluorescenčnú spektrálnu charakterizáciu komplexných 
zmesí telových tekutín a 3. v symbióze s molekulovo-bio-
chemickými technikami využitie dosiahnutých poznatkov 
pri diagnostike vybraných ochorení (napr. onkologických, 
srdcovo-cievnych ochorení).

1.  Štúdium vplyvu prírodných a syntetických látok 
na antioxidačný status organizmu
Biologicky aktívne molekuly (napr. antioxidanty, anti-

biotika, prírodné látky flavonoidného charakteru) zasahujú 
do  biochemických procesov často neznámym mechaniz-
mom. Cieľom tohto okruhu výskumu je nájsť vhodný mo-
del živého systému na  báze subcelulárnych častíc (najmä 
mitochondrií) s možnosťou čo najjednoduchšieho vyhod-
notenia biologických a  biochemických efektov vybraných 
študovaných látok.

V minulosti bol výskum v tejto oblasti orientovaný pre-
dovšetkým na štúdium biologického účinku stobadínu [(-)
cis-2,8-dimetyl-2,3,4a,5,9b-hexahydro-14-pyrido(4,3b)-
-indolu] (Obr. 1a), ktorý bol pre svoje protektívne účinky 
experimentálne testovaný voči oxidačnému stresu. 

Kardioprotektívne účinky stobadínu sú výsledkom jeho 
antioxidačných vlastností, založených na  pyridoindolovej 
štruktúre molekuly. V neskorších prácach bola pozornosť 
sústredená na monitorovanie protektívneho efektu stoba-
dínu počas oxidačných procesov v nervovom, resp. v moz-
govom tkanive. Vplyv stobadínu za  podmienok hemore-
ologie po celkovej ischémii mozgu psov popísal  F r a n k o 
a kol. (1999). Pri sledovaní účinku stobadínu po ischémii 
a reperfúzii tenkého čreva bolo zistené zníženie vaskulár-
nej permeability, čo naznačuje zvýšenú ochranu endotelu 
mezenteriálnych tepien (N o s á ľ o v á  a kol., 2007). Výsled-

ky práce  G u z y  a kol. (2000) ukázali, že stobadín-hydro-
chlorid znižuje kardiotoxický efekt izoproterenolu (1 mg/
kg), na čo poukazujú znížené hodnoty enzýmových aktivít 
AST, CPK, LDH a ALT. Ďalej bol študovaný vplyv stoba-
dínu in vivo na respiráciu, hladiny ATP, malondialdehydu 
(MDA) a  superoxiddizmutázy (SOD) v  mitochondriách 
myokardu. Aktivity AST, CPK a  LDH v  krvi po  aplikácii 
stobadínu boli signifikantne znížené. Bunková respirácia 
a aktivita SOD boli inhibované v srdcových mitochondri-
ách, zatiaľ čo hladina MDA bola zvýšená a nedošlo k zmene 
aktivity ATP. Na  základe uvedených výsledkov nebol po-
tvrdený kardioprotektívny efekt stobadínu pri ochrane mi-
tochondrií myokardu. Ochranná úloha stobadínu pri kar-
diovaskulárnych ochoreniach je pravdepodobne oveľa 
komplexnejšia a prebieha na úrovni celého organizmu.

V  súčasnosti sa zameriavame na  štúdium vplyvu prí-
rodných antioxidantov zo skupiny flavonoidov (kvercetín 
a  ďalšie) a  syntetických chalkónov na  oxidačné procesy 
v  mitochondriách. Flavonoidy tvoria skupinu viac ako 
4  000 prírodne sa vyskytujúcich látok, ktoré sú prítomné 
prevažne v potravinách rastlinného pôvodu (R a b a j d o v á 
a kol., 2012). Mnohé z nich majú širokú škálu biologických 
účinkov, antioxidačné vlastnosti nevynímajúc (Obr. 2). An-
tioxidačný efekt flavonoidov je založený na ich schopnosti 
vychytávať voľné radikály, donory vodíka, zhášače single-
tového kyslíka, alebo chelatotvorné metaloióny. Jedným 
z najviac rozšírených prírodných flavonoidov je kvercetín 
(Obr. 1b), ktorý sa nachádza v ovocí a v zelenine. 

G u z y  a kol. (2003) detegovali signifikantný protektív-
ny vplyv kvercetínu na  daunorubicínom poškodený my-
okard. Efekt na  úrovni mitochondrií bol potvrdený tým, 
že sledovaná respirácia a  enzýmové aktivity (ATP-áza, 
glutation peroxidáza a glutation reduktáza) sa po aplikácii 
kvercetínu vracali k norme. Protektívny účinok kvercetínu 
sa taktiež prejavil po  poškodení pečene paracetamolom 
(T o m e č k o v á  a kol., 2011).

Obr. 1. Štruktúra stobadínu (a) a kvercetinu (b)
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Štúdium protektívnych účinkov prírodných flavono-
idov realizujeme jednak rutinne používanými metódami 
(napr. meraním aktivity enzýmov pomocou biochemických 
analyzátorov Randox Monza, stanovením mitochondri-
álnej respirácie pomocou Clarkovej kyslíkovej elektródy), 
ale aj zavádzaním nových metód a postupov (napr. metódy 
izolácie mitochondrií z rôznych orgánov s možnosťou roz-
šírenia na ďalšie subcelulárne častice použitím ultracentri-
fugačných techník). 

2.  Fluorescenčná spektrálna charakterizácia 
 komplexných zmesí

Fluorescencia patrí medzi najuniverzálnejšie metódy 
štúdia živej hmoty a  procesov v  nej prebiehajúcich. Ide 
o neinvazívnu metódu interakcie svetla s hmotou. Väčšina 
molekúl prítomných v  živých systémoch po  interakcii so 
svetelnou energiou je schopná sekundárne sama produko-
vať vlastné svetlo (fluorescencia, fosforescencia). Jeho ana-
lýzou dostávame široké spektrum informácií napr. o štruk-
túre študovaných látok, dynamike zmien, či chemických 
interakciách kľúčových molekúl v  bunkách živých systé-
mov, čo je podstatou mnohých novodobých diagnostic-
kých metód. Vývoj fluorescenčných značiek, sond a v po-
slednom období aj tzv. biosenzorov, vytvára predpoklady 
na  ešte intenzívnejšie uplatnenie fluorescenčných techník 
v diagnostike.

Včasná detekcia tumorov a  kancerogénnych procesov 
pomocou fluorescenčných spektier má dnes dominantné 

postavenie najmä pri karcinómoch močového mechúra 
využívajúc prítomnosť kyseliny aminolevulovej (ALA) ako 
markera v kombinácii so zvláštnym typom fluorescenčnej 
endoskopie. Výhodné skenovanie autofluorescencie povr-
chov kože pomocou 3-D matrice fluorescenčného spektra 
umožňuje objektívne identifikovať lézie a  kožné tumory. 
Veľmi efektívne je aj diagnostické uplatnenie sofistikova-
ných fluorescenčných technik v gynekológii. Časté je štú-
dium autofluorescencie cervikálneho tkaniva najmä pri 
neopláziách a dyspláziách. Emisné fluorescenčné spektrum 
tu umožňuje vypracovať efektívne diagnostické algoritmy. 
Endogénna fluorescencia normálneho a malígneho tkani-
va pažeráka meraná použitím sondy s optikou sklenených 
vlákien ukázala zhodu s klasickým bioptickým vyšetrením. 
Tým sa stalo reálne stanovenie diagnózy bez biopsie. Vý-
znamnou oblasťou uplatnenia luminiscenčných spektier je 
dôkaz vzniku aduktov DNA a genotoxických látok – bio-
markerov a indikátorov rizika vzniku rakoviny. Ide najmä 
o tzv. PAH (Polyaromatic Hydrocarbons). Autofluorescen-
cia je všeobecne výhodná na rozlíšenie normálnych a kan-
ceróznych buniek (Š t e f f e k o v á  a kol., 2014).

Dlhoročné skúsenosti s  luminiscenčnými technikami 
na pracovisku viedli k  rozpracovaniu a vlastnému vývoju 
špičkových techník pre potreby biochemického, biologic-
kého, biofyzikálneho a  farmakologického výskumu s  re-
álnymi diagnostickými výstupmi. Bol vyvinutý unikátny 
postup využitia synchrónnych fluorescenčných spektier 
pre moč, ale aj iné biologické tekutiny, ktorý zaručuje 

Obr. 2. Prehľad účinku flavonoidov na prevenciu 
oxidačného stresu a aterosklerózy
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okamžitú identifikáciu exogénnych aj endogénnych pato-
logických zložiek. Systém umožňuje vytvárať trojrozmerné 
fluorescenčné matrice a  spracovať grafickú definíciu zlo-
ženia moču za  normálnych a  patologických podmienok  
(L i c h a r d u s o v á  a  kol., 2010;  V a l k o - R o k y t o v s k á  
a kol., 2012).

Významnou oblasťou s pokročilými poznatkami je apli-
kácia počítačového vyhodnocovania proteinúrie po  elek-
troforetickej separácii proteínov (SDS-PAGE). Kombinácia 
tejto techniky a 3-D synchrónnych fluorescenčných spek-
tier je novým prvkom v diagnostike nefropatií. V pokro-
čilom štádiu je fluorescenčné monitorovanie dynamiky 
biologických membrán mitochondrií pri rôznych endogén-
nych a exogénnych vplyvoch (napr. toxické látky, liečivá). 
Mechanizmus reakcie biologických membrán na  takéto 
vplyvy je selektívne špecifický pre jednotlivé látky či fyzi-
kálne efekty. V  spolupráci s  Gynekologicko-pôrodníckou 
klinikou bolo rozpracované diagnostické využite fluores-
cenčného fingerpritu pri diagnostike rôznych gynekologic-
kých malignít (B i r k o v á  a  kol., 2014). Pre využitie fluo-
rescenčnej analýzy telových tekutín je dôležité vybavenie 
pracoviska luminiscenčným spektrophotometerom Per-
kin Elmer LS 55, ktorý umožňuje detegovať fluorescenčné 
a  chemiluminiscenčné signály v  biologických tekutinách, 
bunkách, tkanivách a  telových povrchoch (sliznice, koža 
a podobne).

Pri charakterizácii komplexných zmesí využívame aj 
metódu štandardnej vysokoúčinnej kvapalinovej chroma-
tografie (HPLC) so špecifickým UV/VIS a fluorescenčným 
detektorom. Zameriavame sa na  stanovenie metabolitov 
toluénu, na  detekciu špecifických markerov posthepati-
tickej cirhózy pečene, na meranie výskytu a koncentrácie 
kyseliny gallovej (pri určení oxidačného statusu) a na sta-
novenie hladín biogénnych amínov (M i h a l i k  a kol., 2010; 
M i h a l i k  a kol., 2015).

3.  Molekulovo-biochemické metódy pri diagnostike 
nádorových a srdcovo-cievnych ochorení
V  posledných rokoch došlo k  výraznému pokroku 

v pochopení molekulových transkripčných a translačných 
mechanizmov, vedúcich k vzniku nádorov a ich metastázo-
vaniu. Pre nekontrolovanú proliferáciu buniek je charakte-
ristická jednak aktivácia protoonkogénov, ako aj inhibícia 
expresie génov zapojených do  negatívnych regulačných 
dráh. Boli identifikované viaceré špecifické gény súvisiace 
s genetickou predispozíciou k rakovine napr. prsníkov, ová-
rií a iných malignít (R a b a j d o v á  a kol., 2012).

Takmer všetky typy malígnych nádorov, vykazujú zvý-
šenú expresiu špecifických génov endotelových buniek, 
zapojených do  neoangiogenézy, tzv nádorovo-cievnych 

markerov (TVM, Tumor Vascular Markers). Stanovenie ex-
presie TVM v periférnej krvi pacienta môže prispieť k lep-
šej diagnostike jednotlivých typov karcinómov (U  r b a n 
a kol., 2011). Doterajšie štúdie detegovali prítomnosť TVM 
priamo v postihnutom tkanive, periférnej a prípadne um-
bilikálnej krvi na  malom počte pacientov. Zistili výrazne 
zvýšenú hladinu expresie génov pre dané markery na roz-
diel od zdravých jedincov.

Existuje úzky vzťah medzi hladinou angiogenézy 
a tvorbou metastáz. V prípade nádorového bujnenia môže 
byť angiogenéza spustená poruchou rovnováhy medzi an-
giogénnymi aktivátormi a  inhibítormi. Preto je dôležité 
potvrdiť alebo vyvrátiť koreláciu zmeny hladín mRNA vy-
braných génov zúčastňujúcich sa neoangiogenézy na mo-
lekulovej úrovni s  množstvom odpovedajúcich proteínov 
v periférnej krvi pacientov, keďže v malígnych procesoch 
nie je pravidlom, že translačný proces priamo nadväzuje 
na proces transkripčný. 

V  nedávnej minulosti sme sledovali expresiu génov 
(DR6, GPM6B) v periférnej krvi gynekologických pacien-
tiek a naše výsledky (U r b a n  a kol., 2014), dokazujú vzá-
jomnú koreláciu hladín ich expresie so štádiom ochorenia. 
V súčasnosti sa zameriavame na dve oblasti a to na štúdium 
mechanizmu vzniku systémového zápalu so zameraním 
na pacientov s aneuryzmou hrudnej aorty (TAA, Thoracic 
Aorta Aneurysm), kde sledujeme genetickú variabilitu vy-
braných génoch (napr. fibrilín, receptory transformujúceho 
rastového faktora 1β-TGF-1β - Transforming growth factor 
1 beta, metaloproteináz), ktoré kriticky ovplyvňujú rozvoj 
TAA (G  o u m a n s  a kol., 2009, C a r t a  a kol., 2009,  V a n 
D e n  A k k e r  a  kol., 2012). Mutácie cytoskeletálnych gé-
nov ovplyvňujú vznik TAA v  dôsledku straty mechaniz-
mov spätnej väzby. Tá vedie k strate funkčnosti, tvaru bu-
niek hladkého svalstva, tvorbe extracelulárnych zápalových 
proteínov, vzniku zápalu, apoptickým zmenám, reuspo-
riadaniu buniek a  fragmentácii elastínu a/alebo fibrilínu. 
TGF-1β signalizácia sa tiež podieľa na  degradácii ECM 
prostredníctvom up-regulácie matrixových metaloprotei-
náz 2 a 9. TGF-1β zvyšuje aktiváciu viacerých faktorov po-
dieľajúcich sa na  syntéze extracelulárnej bunkovej hmoty 
(Obr. 3). V budúcnosti plánujeme sledovať expresiu génu 
pre emilín-1, ktorý inhibuje TGF-1β signalizáciu väzbou 
na jeho prekurzor, pre-TGF-1β (G a o  a kol., 2014). 

Najnovšou metodikou je detekcia prítomnosti a  štú-
dium mechanizmu takzvanej chromatínovej interakcie 
(long range interaction) medzi jednotlivými génmi prí-
tomnými v doméne emilínu, pomocou chromozóm chro-
matín capture metódy. Vzájomné interakcie medzi DNA-
-proteínmi je možné študovať pomocou metódy ChIP 



Laboratórna diagnostika 2/2016

38

(Chromatin Imunoprecipitation Capture). Metóda detek-
cie konformácie chromatínu chromozómov (3C), zahŕňa 
oblasť niekoľkých kbp nukleotidov a  umožňuje analýzu 
genomickej organizácie in vivo. Detailné informácie, kto-
ré poskytuje sú dôležité najmä pri eukaryotických bun-
kách, keďže u cicavcov sú jednotlivé genómové regulačné 
elementy, podieľajúce sa na  génovej regulácii rozptýlené 
v rámci celých amplikónov. Výhodou ChIP metódy je de-
tekcia jednotlivých vzájomných interakcií medzi viacerými 
génmi v rámci amplikónu, ktoré tvoria tzv. „génove loopy“. 
Technológia 3C zahŕňa formaldehydovú fixáciu buniek, 
zosieťovanie jednotlivých integrujúcich chromatínových 
fragmentov, následné štiepenie a  intramolekulovú ligáciu 
zosieťovaných fragmentov. Ligačné produkty sú následne 
analyzované qRT-PCR s  použitím špecifických primérov 
príslušných pre jednotlivé špecificky reštrikčne štiepené 
chromatínové fragmenty. 

ZÁVER

Metódy využívané pri riešení vedecko-výskumných 
projektov umožňujú štúdium biochemických procesov 
a prispievajú k vývoju nových, presnejších a spoľahlivejších 
algoritmov diagnostiky vybraných onkologických a meta-
bolických ochorení. Snaha o odhalenie a  potvrdenie no-
vých prediktorov pre možnú diagnostiku akéhokoľvek typu 
onkologického ochorenia a  následná aplikácia do  klinic-
kej praxe je veľmi náročná. Poznatky o detailnom zložení 
a  molekulových mechanizmoch interakcií látok v  živých 
systémoch pomocou fluorescenčných metód využívaných 
pri štúdiu telových tekutín, by mohli prispieť k záchytu rôz-
nych patologických stavov a ich podrobnému monitorova-
niu v čo najskorších štádiách ochorení. 
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SÚHRN

Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (HPLC) 
má široké uplatnenie v  klinickej biochémii. Využíva sa 
na  diagnostiku chorôb a  monitorovanie priebehu lieč-
by alebo terapeutický monitoring liečiv. K prednostiam 
HPLC patrí predovšetkým schopnosť citlivo, presne 
a rýchlo odseparovať zložité zmesi biologicky aktívnych 
látok rôznych biologických materiálov, predovšetkým 
moču, krvného séra a plazmy. Snahou modernej medi-
cíny je využívať predovšetkým biologické tekutiny, ktoré 
nevyžadujú invazívny odber. Odber moču pre klinic-
ké účely je pomerne jednoduchý, opakovateľný a  spĺňa 
kritérium neinvazívnosti. Jeho veľkou výhodou je mi-
nimálna predpríprava vzorky pred samotnou analýzou 
a  prítomnosť látok, ktoré odrážajú fyziologický, resp. 
patologický stav organizmu.

Kľúčové slová: HPLC, moč, metabolity

ABSTRACT

The high performance liquid chromatography (HPLC) 
is widely used in clinical biochemistry. It is used in the di-
agnostics of diseases and treatment progress monitoring, 
in human biomonitoring or in therapeutic drug monitor-
ing. HPLC is used also for the fractionation of biological 
materials, e. g. urine, serum and plasma. The most im-
portant advantage of HPLC is the sensitive, accurate and 
quick separation of complex mixtures of biologically ac-

tive substances. The effort of modern medicine is the ap-
plication of biological fluids that do not require invasive 
sampling. Urinalysis is a simple, repeatable method that 
fulfills the criterion of non-invasiveness. Urine requires 
minimal sample pre-treatment and contains substances 
that reflect the physiological/pathological condition of 
the organism.

Key words: HPLC, urine, metabolites

Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (HPLC – 
high performance liquid chromatography) je separačná 
metóda, ktorá sa využíva na detekciu separovaných látok. 
Napriek svojej pomerne krátkej (30 až 35-ročnej) histórii 
zaujíma vedúce postavenie spomedzi širokej plejády se-
paračných metód využívaných na  analýzu biologických 
materiálov. HPLC umožňuje separáciu prakticky všetkých 
organických látok: polárnych, nepolárnych, disociovaných, 
nedisociovaných a  tiež niektorých anorganických látok. 
Využíva sa pri analýze biochemicky aktívnych látok v che-
mickom, farmaceutickom, potravinárskom priemysle ako 
aj v oblasti kontroly životného prostredia.

Široké uplatnenie má v  klinickej biochémii, kde sa 
HPLC využíva na diagnostiku chorôb a pri monitorovaní 
priebehu liečby, humánny biomonitoring. HPLC sa využí-
va aj pri frakcionácii biologických materiálov, napr. moču, 
krvného séra a plazmy. K prednostiam HPLC patrí predo-
všetkým schopnosť citlivo, presne a rýchlo odseparovať zlo-
žité zmesi biologicky aktívnych látok, t. j. zlúčenín s pria-
mym účinkom na biologické systémy.

VYUŽITIE HPLC NA STANOVENIE METABOLITOV V MOČI
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Delenie látok metódou HPLC prebieha pri vysokom 
tlaku, v malom objeme a s vysokou rýchlosťou na separač-
nej kolóne s  ukotvenou stacionárnou fázou, vykazujúcou 
rôznu afinitu k  jednotlivým zložkám delenej zmesi. Mo-
bilnú fázu predstavuje kvapalné rozpúšťadlo, eluované cez 
kolónu, umožňujúce distribúciu analytov medzi stacionár-
nu a mobilnú fázu na základe zvolených fyzikálnych vlast-
ností: veľkosť molekúl (gélová permeačná chromatografia), 
rozpustnosť molekúl v  dvoch navzájom nemiešateľných 
kvapalných fázach (rozdeľovacia chromatografia), adsorp-
cia molekúl (adsorpčná chromatografia), iónová sila (ióno-
vo-výmenná chromatografia). Separované látky sú takýmto 
spôsobom na  separačnej kolóne rôzne dlho zadržiavané, 
a teda sú v rôznom čase eluované smerom k detektoru, kto-
rý ich postupne analyzuje a vytvára chromatogram, umož-
ňujúci kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu danej zmesi.

V  kvapalinovej chromatografii sa využívajú dva typy 
vysokotlakových púmp:

• izokratické, za stáleho prietoku je čerpaná jedna mo-
bilná fáza;

• gradientové, kedy je v priebehu jednej analýzy mož-
né programovane meniť zloženie aj prietok mobilnej 
fázy.

Samotná detekcia separovaných látok, tak ako aj ich 
separácia, je založená na  využívaní rôznych fyzikálnych 
a chemických vlastností analytov. Pri ich prechode cez de-
tektor môže dôjsť k fyzikálnym alebo chemickým zmenám, 
ktoré vyvolávajú zmenu elektrického signálu detektora. 
Takýmto spôsobom detegovaná charakteristická vlastnosť 
analytu je závislá od jeho štruktúry a odozva detektora je 
úmerná jeho kvalite.

V  laboratórnej medicíne sa využíva súbor niekoľkých 
typov detektorov, a  to fotometrické detektory (UV, VIS), 
fluorescenčný detektor (FDA), detektor s diódovým poľom 
(DAD), elektrochemický detektor, hmotnostný detektor 
(MS), refraktometrický detektor (RI).

V súčasnosti je najpoužívanejšie spojenie HPLC – MS, 
ktoré umožňuje získať dve nezávislé informácie o separo-
vanej látke: jej chromatografické vlastnosti dané hodno-
tou retenčného faktora a  jej hmotnostné spektrum, čím 
sa značne znižuje pravdepodobnosť omylu pri identifiká-
cii separovanej látky. Je totiž veľmi málo pravdepodobné, 
že dve látky majú rovnaké chromatografické vlastnosti aj 
hmotnostné spektrá.

HPLC – MS sa používa na rýchlu analýzu rôznych lá-
tok v biologických vzorkách, na kontrolu čistoty pri vývoji 
liečiv, na štruktúrnu charakterizáciu a kvantifikáciu liečiv, 
ich syntetických medziproduktov, identifikáciu prítomnos-
ti nečistôt a rozkladných produktov (H a i d a r  a kol., 2011; 

M e n i k a r a c h c h i  a  kol., 2012;  P o k l i s  a  kol., 2012; 
A u d h y a  a kol., 2012;  M i l o v a n o v i č  a kol., 2012; K u- 
m a r  a kol., 2015;  X u  a kol., 2016). Metóda HPLC-MS sa 
často využíva aj na štúdium kinetiky a mechanizmu odbú-
ravania liečiv v organizme a štruktúrnu identifikáciu vzni-
kajúcich metabolitov (Z h u  a kol., 2011;  S t r a t f o r d  a kol., 
2012;  W a n g  a  kol., 2015;  Z h a n g  a  kol., 2015). Táto 
technika je nenahraditeľná pri štruktúrnej charakterizácii 
bielkovín, ktoré vystupujú ako potenciálne väzobné miesta 
liečiv a nahradzuje dvojdimenzionálnu gélovú elektroforé-
zu a izoelektrickú fokusáciu (Z h a n g  a kol., 2010;  J i a n g 
a kol., 2012).

HPLC, ako už bolo spomenuté, sa často a úspešne vy-
užíva pri frakcionácii a analýze biologických tekutín, akým 
je napríklad moč. Spojenie vysokoúčinnej a citlivej metódy 
s neinvazívnym odberom vzoriek má v modernej medicíne 
nespornú budúcnosť.

Využitie HPLC na stanovenie metabolitov v moči
Metóda HPLC sa využíva na separáciu a detekciu rôz-

nych metabolitov v  moči, ktorých stanovenie má veľký 
význam pri diagnostike rôznych nádorových ochorení. 
Na simultánne stanovenie voľných katecholamínov a me-
tanefrínov v  moči bolo použité HPLC s  fluorescenčnou 
detekciou (T o r s t e n  a  kol., 1999; D u t o v  a  kol., 2015). 
Kvantifikácia týchto látok je dôležitá pri diagnostike fe-
ochromocytómu a  iných závažných ochoreniach, pri kto-
rých dochádza k zmene ich koncentrácie v moči. Jednodu-
chosť, reprodukovateľnosť a  dostatočná citlivosť techniky 
umožňuje vysoké uplatnenie v klinickej praxi pri diagnos-
tike feochromocytómu a  neuroblastómu.  M a n i c k u m 
a kol. (2009) využili HPLC s elektrochemickou detekciou 
na  simultánnu kvantifikáciu metabolitov katecholamínov 
v moči, kyseliny vanilmandľovej (VMA), kyseliny homova-
nilovej (HVA) a metabolitu serotonínu, kyseliny 5-hydro-
xyindol-3-octovej (5-HIAA) (Obr. 1). Metóda bola úspešne 
aplikovaná v rutinnej diagnostike neuroblastómu, karcino-
idu a feochromocytómu.

Simultánna kvantifikácia močových metabolitov kate-
cholamínov (VMA, HVA), 5-HIAA a  voľných metanefrí-
nov bola vykonaná aj pomocou HPLC s využitím MS de-
tektora (HPLC-MS) (Lionetto a kol. 2008; Peitzsch a kol., 
2015). Využitie spojenia HPLC-MS sa ukázalo ako veľmi 
sľubný nástroj detekcie neuroendokrinných tumorových 
markerov.

B a r a n o w s k a  a  P ł o n k a  (2015) využili HPLC s dvo-
ma detektormi DAD v sérii s fluorescenčným detektorom 
na simultánnu separáciu a stanovenie biogénnych amínov: 
dopamínu, epinefrínu, serotonínu, ich šiestich metabolitov 
(normetanefrín, metanefrín, kyselina 3,4-dihydroxyfeny-
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Obr. 1 Chromatogram A) štandardov VMA, IS (indoxylsulfát), 5-HIAA a HVA B) moču pacienta s neuroblastómom C) 
moču pacienta s diagnostikovaným karcinoidom (M a n i c k u m  a kol., 2009)

loctová, 4-hydroxy-3-metoxyfenylglykol, HVA, 5HIAA), 
liečiv z  rôznych terapeutických skupín analgetík (parace-
tamol, metamizol), diuretík (furosemid) a antibiotík (cefa-
zolín, flukonazol).

Z h a o  a kol. (2011) použili HPLC s UV a fluorescenč-
nou detekciou na  simultánne stanovenie koncentrácie 
kreatinínu, tryptofánu a jeho metabolitov, kynurenínu, ky-
seliny kynurenínovej a 5-HIAA v moči zdravých jedincov 
(Obr. 2). V priebehu analýzy jednej vzorky moču stanovili 
koncentračné pomery jednotlivých metabolitov vztiahnu-
tých na koncentráciu kreatinínu. Získané údaje korelovali 
s udávanými fyziologickými hodnotami. Využitie tejto me-
tódy má v súčasnosti užitočný prínos v bežnej diagnostic-
kej praxi a rôznych výskumných oblastiach.

Na kvantifikáciu močových nukleozidov, ako potenci-
álnych nádorových markerov u žien s  rakovinou prsníka, 

bola využitá metóda HPLC s  MS detektorom pracujúca 
v režime monitorovania vybraných sekcií – SRM (selected 
reaction monitoring) (H s u  a  kol., 2011). Koncentrácie 
močových nukleozidov, cytidínu, 3-metylcytidínu a  inozí-
nu boli výrazne vyššie u pacientok s karcinómom prsníka, 
než u zdravých kontrol. Ukázalo sa, že LC – MS/MS (Liguid 
chromatography – tandem mass spectrometry) je vysoko 
špecifická a  citlivá metóda pre rýchly skríning veľkého 
množstva močových nukleozidov, ktoré môžu poslúžiť ako 
potenciálne ukazovatele karcinómu prsníka.

HPLC bola aplikovaná tiež na  stanovenie koncentrá-
cie pterínov v moči pacientov so zhubným a nezhubným 
nádorom vaječníka a  zdravých jedincov (Z v a r i k  a  kol., 
2015). Koncentrácie neopterínu, biopterínu a  pterínu 
v  moči boli vyhodnotené pomocou fluorescenčnej analý-
zy po  HPLC separácii. Výsledky ukázali, že koncentrácie 
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neopterínu boli vyššie u pacientok s malígnym a benígnym 
nádorom vaječníka ako u zdravých jedincov. Koncentrácie 
neopterínu u pacientok so zhubnými nádormi boli vyššie, 
ako u pacientok s benígnymi nádormi. Priemerná koncen-
trácia biopterínu v  moči pacientok s  benígnym nádorom 
vaječníka bola porovnateľná s hodnotami biopterínu u pa-
cientok s malígnymi nádormi vaječníkov, avšak obe vyka-
zovali vyššie hodnoty v  porovnaní so vzorkami zdravých 
jedincov. Koncentrácie pterínu boli trikrát nižšie ako kon-
centrácie neopterínu.

Na  analýzu siedmich metabolitov ftalátov v  ľudskom 
moči bola použitá HPLC metóda s tandemovou hmotnost-
nou spektrometriou (MS/MS) (G a o  a kol., 2015). Vzorky 
močov boli hydrolyzované glukuronidázou s  následnou 
purifikáciou na  princípe extrakcie na  tuhej fáze (SPE). 
Na chromatografickú separáciu bola použitá fenylová ko-

Obr. 2 Chromatografický záznam štandardov (A, B) a normálneho moču (C, D). Detekcia s nastaviteľnou vlnovou dĺžkou (A, C) 
a fluorescenčný detektor (B, D). Injektované množstvá štandardov boli: (1) kreatinín 8 µg, (2) kynurenín 40 pmol, (3) kyselina 
kynurenínová 80 pmol, (4) 5-hydroxytryptamín 4 pmol, (5) tryptofán 400 pmol a (6) kyselina 5-hydroxyindol-3-octová 200 pmol 

(Z h a o  a kol., 2011)

lóna. Detekčné limity metódy boli 13,43–80,2 ng/l. Limity 
kvantifikácie boli 44,77–267,37 ng/l.

V štúdii  M a t t a r u c c h i  a  G u i l l o u  (2011) bola použi-
tá metóda ultra-vysokoúčinná kvapalinová chromatografia 
v spojení s hmotnostným spektrometrom a analyzátorom 
s  meraním doby letu (UPLC-TOF-MS; Ultra performan-
ce liquid chromatography – time of flight – mass spectro-
metry) na analýzu moču z hľadiska výberu potenciálnych 
biomarkerov. UPLC-MS technika v porovnaní s HPLC-MS 
vyniká výraznejšou citlivosťou. Nespornou výhodou je aj 
skrátenie doby analýzy v porovnaní s HPLC-MS. Opako-
vaný nástrek jednej vzorky ukázal, že pri predĺžení analýzy 
o 0,6 s sa percento nedetekovateľných meraní znížilo z 22,5 
na  5,8 % a  nereprodukovaných z  32,9 na  14,7 %. Kritic-
kým faktorom, ktorý ovplyvňuje analýzu moču, je prítom-
nosť  koncentračných rozdielov medzi jednotlivými vzor-
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kami. Z  tohto hľadiska bola zavedená aplikácia riedenia 
vzoriek na minimalizovanie týchto koncentračných rozdie-
lov. Kvapalinová chromatografia napojená na  tandemovú 
hmotnostnú spektrometriu s  ionizáciou elektrosprejom 
(HPLC-ESI-MS/MS) bola úspešne použitá na simultánnu 
kvantifikáciu acetaminofénu (paracetamol) a  jeho meta-
bolitov v malých objemoch krvnej plazmy a moču. Vzor-
ky boli získané od novorodencov, ktorým bol vnútrožilovo 
podaný paracetamol (C  o o k  a  kol., 2015). Využitie tejto 
novej metódy môže mať prínos v oblasti výskumov zaobe-
rajúcich sa farmakokinetikou acetaminofénu a acetamino-
fén-indukovanou hepatotoxicitou.

Metóda HPLC si našla uplatnenie aj v stanovení feome-
lanínových metabolitov: 4-amino-3-hydroxyfenylalanínu 
(4-AHP) a 3-amino-4-hydroxyfenylalanínu (3-AHP) – po-
chádzajúcich z  benzotiazínových jednotiek feomelanínu 
a feomelanínových metabolitov, napríklad trichochrómov, 
ktoré boli kvantifikované v moči pacientov s melanómom 
(T a k a s a k i  a  kol., 2003). 5-S-cysteinyldopa (5-S-CD) 
je metabolizovaný na  4-AHP, zatiaľ čo 2-S-CD poskytuje 
3-AHP. 3-AHP je tiež odvodený od  nitrotyrozínu, ktorý 
vzniká nitráciou tyrozínu s  reaktívnymi formami dusí-
ka. Pred priamym stanovením sa vzorky hydrolyzovali 
v  kyslom prostredí, čím sa znížil polymerizačný stupeň 
melanínu. Následne bola vykonaná analýza degradačných 
produktov 4-AHP a 3-AHP použitím RP-HPLC (reverzná 
fáza – HPLC) s  elektrochemickou detekciou. V  tejto štú-
dii bola potvrdená silná korelácia medzi 4-AHP a 3-AHP 
v  moči päťdesiatich pacientov s  malígnym melanómom 
a dvoma zdravými jedincami, ako aj silná korelácia oboch 
metabolitov s koncentráciou 5-S-CD v moči. Výsledky po-
ukázali na to, že 3-AHP v moči nie je ovplyvnený vylučo-
vaným 3-nitrotyrozínom a tiež, že feomelaníny sú vylučo-
vané do moču pacientov s diagnostikovaným melanómom. 
Popísaný spôsob detekcie je dostatočne citlivý pre analýzu 
feomelanínu nielen v moči, ale aj v niekoľkých ďalších bio-
logických vzorkách, napr. v tkanivách.

ZÁVER

Vysoko špecifická a  citlivá metóda HPLC našla širo-
ké uplatnenie v  klinickej biochémii pri diagnostike rôz-
nych ochorení. K prednostiam HPLC patrí predovšetkým 
schopnosť citlivo, presne a rýchlo odseparovať zložité zmesi 
biologicky aktívnych látok. HPLC v spojení s hmotnostnou 
spektrometriou umožňuje rýchly skríning veľkého množ-
stva močových metabolitov, ktoré môžu slúžiť ako poten-
ciálne ukazovatele rôznych nádorových ochorení a tiež pri 
monitorovaní priebehu liečby.
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SÚHRN

Renálna biopsia je hlavná diagnostická metóda v nef-
rológii, ktorá poskytuje informácie o type, aktivite a in-
tenzite ochorenia obličky. Okrem toho má v  mnohých 
prípadoch potenciál zmeniť tak klinickú diagnózu, ako 
aj terapiu. Hoci je to invazívna metóda, v súčasnosti je 
veľmi bezpečná, s minimálnymi komplikáciami a umož-
ňuje získať adekvátnu vzorku tkaniva u viac ako 95 % prí-
padov. Pre stanovanie správnej diagnózy je nevyhnutné, 
aby bolo tkanivo vyšetrené kompletne svetelnou mikro-
skopiou, imunohistochemicky a  elektronovomikrosko-
picky. Renálna biopsia je interdisciplinárna záležitosť, 
ktorá vyžaduje blízku kooperáciu medzi nefrológom 
a  patológom na získanie relevantných informácií. Cie-
ľom tejto práce je priblížiť postupy spracovania renálnej 
biopsie od samotného zákroku na klinickom pracovisku, 
cez laboratórne spracovanie, vyhodnotenie nálezu až po 
stanovanie diagnózy patológom.

Kľúčové slová: renálna biopsia, svetelná mikrosko-
pia, imunofluorescencia, elektrónová mikroskopia

SUMMARY

Renal biopsy is a principal diagnostic method to pro-
vide information on type, activity and the intensity of 
renal disease. Moreover, it has potential to alter the clin-
ical diagnosis as well as to change the therapy in many 
cases. Although this is an invasive method, nowadays it 
is very safe with minimal complications and has the abil-

ity to obtain adequate tissue in more than 95% of cases. 
To determine the correct diagnosis, it is crucial to fully 
investigate the tissue by light microscopy, immunohisto-
chemistry, and electron microscopy. Renal biopsy is an 
interdisciplinary field that requiring close cooperation 
between nephrologists and pathologists to obtain rel-
evant information. The aim of this article is to outline 
procedures for processing renal biopsy from the inter-
vention itself in clinical conditions through laboratory 
processing, evaluation of the findings to the diagnosis 
made by of pathologists.

Key words: renal biopsy, light microscopy, immuno-
fluorescence, electron microscopy

ÚVOD 

Renálna biopsia je neoceniteľným nástrojom v  diag-
nostike, terapii a určovaní prognózy pacientov s  ochore-
ním obličiek (W h i t t i e r  a  K o r b e t, 2004). Úlohou tejto 
metódy je získanie adekvátnej vzorky tkaniva bezpečným 
spôsobom a zároveň eliminácia rizikových faktorov a kom-
plikácií sprevádzajúcich túto procedúru. Renálna biopsia 
by preto nemala byť nikdy vykonávaná bez starostlivého 
zváženia rizík a výhod, ktoré obnáša. Úzka spolupráca me-
dzi klinikom a patológom je nevyhnutná pre účel korelácie 
zložitých informácií s detailnými a niekedy neúplnými kli-
nickými dátami, aby vedeli určiť čo najlepšiu možnú kli-
nickopatologickú diagnózu. Spracovanie renálnej biopsie 
je komplexný proces a vyžaduje plne vybavené patologické 
laboratórium. Na spracovanie malých fragmentov tkaniva 

RENÁLNA BIOPSIA OD KLINIKA K PATOLÓGOVI
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a produkciu rezov najvyššej kvality sa vyžaduje technická 
zdatnosť špecializovaného tímu. Vzhľadom na dôležitosť 
správnej diagnózy v liečbe a stanovenia prognózy obličko-
vých ochorení, by malo patologické vyhodnotenie využiť 
všetky dostupné možnosti. Biopsia natívnej obličky vyža-
duje vyšetrenie nielen svetelným mikroskopom, ale aj imu-
nohistochemicky a elektrónovým mikroskopom. 

Podľa mnohých štúdií sa podarilo definovať skupinu pa-
cientov, pre ktorých je renálna biopsia najväčším prínosom 
v zmysle zmeny diagnostického záveru, prognózy a liečby. 
Indikácie k prevedeniu renálnej biopsie sa často medzi pra-
coviskami líšia, avšak môžeme definovať niektoré nálezy 
a syndrómy, ktoré sú indikáciou k prevedeniu biopsie vždy, 
alebo za určitých podmienok (F u i a n o  a kol., 2000).

Indikácie k prevedeniu renálnej biopsie
Izolovaná hematúria: Histologickým korelátom sú 

najčastejšie IgA nefropatia, Alportov syndróm, alebo syn-
dróm tenkých bazálnych membrán. Pokiaľ je hematúria 
spojená s normálnou renálnou funkciou a nie je prítomná 
proteinúria, väčšina pracovísk prevedenie renálnej biopsie 
neindikuje. Nutné je však pozorné sledovanie pacienta 
a vykonanie biopsie je odôvodnené keď sa objaví proteinú-
ria, alebo zhoršovanie renálnej funkcie (H a l l  a kol., 2004).

Izolovaná ne-nefrotická proteinúria: U pacientov 
s  vyšším stupňom proteinúrie (1 až 2 g/deň) sa štandard-
ne renálna biopsia vykonáva, s výnimkou prípadov kde sa 
dá vysvetliť prítomnosťou iného dlhotrvajúceho ochorenia, 
napr. diabetes mellitus, hypertenzia. Biopsia sa obvykle ne-
vykonáva u pacientov s nižším stupňom proteinúrie (menej 
ako 0,5–1 g/deň) pri normánej renálnej funkcii a pri absencii 
klinických a sérologických dôkazov systémového ochorenia. 

Nefrotický syndróm: U dospelých pacientov je nefro-
tický syndróm vždy dostatočnou indikáciou pre vykonanie 
renálnej biopsie, okrem pacientov s  niektorou z  foriem 
amyloidózy alebo s  komplikáciou diabetes mellitus. Iná 
situácia je u  detí, kde prevažujú nefropatie s  malými ab-
normalitami glomerulov. Tu sa zahajuje najprv terapia a re-
nálna biopsia sa prevedie až vtedy, keď pacient na liečbu 
nereaguje. 

Nefritický syndróm: Nefritický syndróm je jednoznač-
nou indikáciou pre renálnu biopsiu, pretože jeho príčinou 
môže byť mnoho rôznych primárnych a sekundárnych glo-
merulonefritíd. Renálna biopsia je potrebná pre určenie 
typu nefritídy od čoho sa odvíja adekvátna terapia. 

Nejasné akútne renálne zlyhanie: Najčastejšie príčiny 
akútneho renálneho zlyhania (prerenálne zlyhanie, akút-
na tubulárna nekróza alebo  obštrukcia močových ciest) 
je možné diagnostikovať klinicky, bez nutnosti renálnej 

biopsie. Biopsia je indikovaná v  niektorých prípadoch, 
napr. pri akútnej intersticiálnej nefritíde, ktorá vzniká 
väčšinou následkom liekového poškodenia (W h i t t i e r  
a  K o r b e t, 2011). 

Renálne postihnutie v rámci systémových ochorení: 
V tejto skupine ochorení je renálna biopsia často jediným 
histologickým vyšetrením, ktoré vedie k potvrdeniu diag-
nózy. Je veľmi dôležité zistiť typ a stupeň renálneho poško-
denia, ktorý býva určujúcim faktorom rozhodujúcim o in-
tenzite terapie. 

Rýchle progredujúce glomerulonefritídy (RPGN): 
Pri týchto stavoch dochádza k  rapídnemu poklesu renál-
nych funkcií, ktoré v  krátkom čase môžu viesť k rozvoju 
renálneho zlyhania. Ak je prítomná pozitivita ANCA, 
či anti-GBM protilátok, diagnóza je takmer jasná a renálna 
biopsia nie je indikovaná. Indikuje sa v prípade ak pacient 
dostatočne nereaguje na liečbu. Ak nález nie je jednoznač-
ný, prevedenie renálnej biopsie sa stáva nutnosťou. Vý-
sledky biopsie pomôžu potvrdiť alebo vyvrátiť prítomnosť 
RPGN a informujú o prognostických faktoroch s ohľadom 
na renálnu funkciu. Na základe týchto výsledkov sa určuje 
dĺžka imunosupresívnej terapie. 

Kontraindikácie
V  súčasnej dobe sa vďaka technickému zdokonaleniu 

pri prevádzaní renálnej biopsie výrazne zúžil okruh kon-
traindikácií. Prakticky jedinými absolútnymi kontraindi-
káciami renálnej biopsie sú nesúhlas pacienta s výkonom 
a nekorigovateľná porucha hemokoagulácie. 

Všetky ostatné dôvody sa dajú zaradiť medzi relatívne 
kontraindikácie. Medzi tie najvýznamnejšie patria poruchy 
krvnej zrážanlivosti alebo ťažká trombocytopénia, nekon-
trolovaná hypertenzia, polycystické ochorenie obličiek, 
nádory obličiek, solitárna oblička, aneuryzmy obličko-
vých artérií, akútny pyelonefritický a perinefritický absces, 
hydro nefróza, chronické renálne zlyhanie a iné.

Renálna biopsia
Štandardné postupy pre spracovanie tkaniva získané-

ho renálnou biopsiou sú výsledkom konsenzu patológov, 
ktoré boli zavedené Európskou Úniou, 25. februára 2000 
vo Viedni a zahŕňajú (R e g e l e  a kol., 2000):

• Odobratie bioptickej vzorky
• Transport materiálu
• Rozdelenie vzorky
• Fixácia tkaniva 
• Krájanie vzorky
• Farbenie vzorky
• Hodnotenie nálezu
• Stanovenie diagnózy
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Odobratie bioptickej vzorky 
Renálnu biopsiu vykonáva klinik na špecializovanom 

pracovisku. V posledných rokoch sa používalo mnoho ty-
pov ihiel (aspiračné ihly, Franklinova a Vimova Silverma-
nova modifikovaná ihla, ihly na jedno použitie Tru-cut), ale 
najnovším trendom sú automatické bioptické zariadenia. 
Jedná sa o  tenkú ihlu, ktorá sa vkladá do pružinou naťa-
hovaného nástroja. Výhodou jednorazových ihiel je, že sa 
nemusia sterilizovať (B u r s t e i n  a  kol., 1993). Tieto ihly 
sú vyrábané v  rôznych veľkostiach, ale najčastejšie použí-
vané majú veľkosť 18 G (priemer 1,2 mm) a 14 G (priemer 
2,0 mm). Možno nimi získať vzorky tkaniva dlhé 17 mm 
a 20 mm. V minulosti sa miesto biopsie lokalizovalo pomo-
cou i. v. urografie. V súčasnosti sa používa ultrasonografická 
lokalizácia obličky so značením lokalizácie a hĺbky, kontinu-
álne ultrasonografické vedenie, až pokiaľ ihla nie je zapich-
nutá do obličky, alebo použitie počítačovej tomografie pred 
biopsiou (L e e  a kol., 1991;  M a h o n e y  a kol., 1993).

Transport materiálu 
Materiál sa prepravuje čo najrýchlejšie, aby nedošlo 

k autolýze a tým k znehodnoteniu vzorky. Na pracovisko 
patológie prichádzajú biopsie natívnych obličiek väčšinou 
v termoske na ľade vo vlhkej komôrke, aby nedošlo k vy-
schnutiu a zmršteniu tkaniva. K vzorke musí byť prilože-
ný dôkladne vyplnený sprievodný lístok. Absencia klinic-
kých nálezov môže byť problémom v komunikácii medzi 
klinikom a patológom. Na sprievodnom lístku by mali byť 
uvedené dôvody biopsie ktoré stanoví klinik; môžu byť rôz-
ne a nie vždy jednoznačné (G a u l t  a  M u e h r c k e,  1983;   
B o u l t o n - J o n e s, 2000). V ideálnom prípade obsahuje 
anamnézu, močový nález (proteinúria, hematúria, leuko-
cytúria), výsledky séra (urea, kreatinín, cholesterol, prote-
inémia, clearance kreatinínu, C3, C4, ANA, ANCA, anti-
-GBM, ASL), prítomnosť diabetes mellitus, hypertenzie, 
alebo iných systémových ochorení a doterajšia terapia. 

Rozdelenie vzorky 
Po príchode vzorky do laboratória ju patológ opíše 

makroskopicky a  zhodnotí aj stereomikroskopicky. Skú-
sený patológ pod stereomikroskopom rozozná renálne 
aj nerenálne tkanivo (tukové tkanivo, svalové tkanivo a vä-
zivo) a to mu umožní adekvátne rozdeliť vzorku na histo-
logické, imunohistochemické a elektrónovomikroskopické 
vyšetrenie. Vzorka má tvar valčeka, ktorý sa môže rozdeliť 
viacerými spôsobmi. Štandardne sa oddelia z oboch kon-
cov valčeka excízie o veľkosti cca 1 × 1 mm na elektrónovú 
mikroskopiu. Ďalej sa pokračuje podľa zvolenej imunohis-
tochemickej metódy; najviac sú používané fluorescenčné 
metódy a metódy s použitím enzýmov. Vo väčšine labora-

tóriách sa používa fluorescenčná metóda, ktorá patrí medzi 
priame imunohistochemické metódy. Následne sa valček 
rozdelí pozdĺžne na dve časti. Väčšia časť sa použije na 
klasické histologické vyšetrenie a menšia na imunofluores-
cenčné vyšetrenie. Pri rozdeľovaní vzorky je podstatný zá-
chyt dostatočného počtu glomerulov na každé vyšetrenie. 
Počet glomerulov je hlavným činiteľom adekvátnej biopsie 
a  líši sa v  závislosti od typu glomerulárneho ochorenia. 
Napríklad u fokálneho ochorenia, ako je fokálna segmen-
tálna glomeruloskleróza môže byť diagnóza stanovená za 
prítomnosti jedného glomerulu, kde sa nachádzajú typické 
lézie, ale pravdepodobnosť stanovenia správnej diagnózy je 
priamoúmerná počtu glomerulov (C o r w i n  a kol., 1988). 
Všeobecne je zaužívané, že 10–15 glomerulov je optimálny 
počet na stanovenie diagnózy. V niektorých prípadoch je 
dostačujúcich 5–6 glomerulov, menej však väčšina autorov 
považuje za nereprezentatívnu vzorku. Aby bola bioptická 
vzorka adekvátna je preto minimálny počet glomerulov 
10 a pre dosiahnutie tohto cieľa je lepšie ak sa odoberajú 
aspoň dva rôzne kúsky tkaniva (W a l k e r, 2004). 

Fixácia tkaniva 
Fixácia je proces, pri ktorom sa na tkanivo pôsobí 

rozličnými chemickými alebo zriedkavejšie fyzikálnymi 
činidlami, ktoré spôsobujú koaguláciu a denaturáciu biel-
kovín, pričom sa uplatní aj ich konzervačný účinok zabra-
ňujúci autolýze v  tkanive. Najčastejšie používaným fixatí-
vom pre svetelnú mikroskopiu je 10 % pufrovaný – vodný 
roztok formaldehydu (pH 7,2–7,4). Formaldehyd je stabil-
ný pri izbovej teplote, rýchlo preniká do tkaniva a najlep-
šie zachováva jeho štruktúru pre morfologické vyšetrenie. 
Imunofluorescenčná metóda vyžaduje okamžité spracova-
nie natívnej vzorky. Hneď po jej rozdelení sa tkanivo zmra-
zí a zhotovujú sa kryostatové rezy. Pre účely elektrónovej 
mikroskopie je vhodný 1 % až 3 % roztok glutaraldehydu, 
alebo 1% až 4% pufrovaný paraformaldehyd (pH 7,2–7,4). 

Krájanie vzorky 
Pre svetelnú mikroskopiu sa po zaliatí do parafínu krá-

jajú sériové rezy, t. j. 8–16 rezov o hrúbke 2–3 µm na mik-
rotóme. Krájaniu treba venovať špeciálnu pozornosť, aby 
rezy boli dostatočne tenké, celistvé a  nepreložené. Metó-
dy imunofluorescencie vyžadujú sériové kryostatové rezy 
hrubé 2–4 µm. Pre elektrónovú mikroskopiu sa po zaliatí 
tkaniva do Durcupanu (epoxidová živica) bločky režú na 
ultramikro tóme. Najprv sú to polotenké rezy, ktoré slúžia 
na lokalizáciu cieľového miesta v tkanive, aby sa následne 
mohol vyhotoviť bloček na ultratenké rezy. Hrúbka ultra-
tenkých rezov používaných v  transmisnej elektrónovej 
mikroskopii je 60–90 nm a určujeme ju metódou interfe-
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renčnej farby, ktorú pozorujeme v odrazenom svetle stere-
omikroskopu, ktorý je súčasťou ultramikrotómu. Typické 
ultratenké rezy majú striebornú alebo strieborno-zlatú far-
bu. Ostatné rezy (červené, modré, zelené a žlté) majú viac 
ako 120 nm a nie sú vhodné pre elektrónovú mikroskopiu. 
Rezy zachytávame na medené sieťky, ktoré slúžia ako nosič 
preparátu. Na konvenčnú transmisnú elektrónovú mikro-
skopiu sa používajú medené sieťky priemeru 2,3 a  3 mm 
podľa druhu držiaka mikroskopu. 

Farbenie vzorky 
Z diferenciálno-diagnostického hľadiska na vyšetrenie 

svetelným mikroskopom pokladáme okrem základné-
ho farbenia HE (hematoxylín – eozín) za najdôležitejšie 
špeciálne farbenie metódou PAS (Periodic acid-Shiff´s), 
trichrómové farbenie (MM – modrý Masson) a  PASM 
(periodic acid – silver methenamine). V prípade podozre-
nia na amyloidózu sa vyšetrenie doplní o  farbenie Kon-
go červeň – dôkaz amyloidu. Vo väčšine prípadov sa ešte 
jeden zmrazený rez farbí na prítomnosť tukov Sudanom, 
čo však nie je podmienkou. Imunofluorescenčné metódy 
sú založené na vysoko špecifickej interakcii medzi mole-
kulami antigénu a protilátky. Prítomnosť týchto antigénov 
stanovujeme priamo, pomocou protilátok značených fluo-
rochrómami (FITC). Na detekciu antigénov sa využívajú 
fluorescenčné mikroskopy (M a r e t t a, 2007). Diagnóza 
sa zakladá na hodnotení rôznych typov imunoglobulínov, 
najmä IgG, IgA, IgM, zložky komplementu C3, C4, C1q, ako 
aj fibrinogénu, a výberovo aj HBsAg (antigén hepatitídy B), 
prípadne ANCA. Na zvýšenie kontrastu v  transmisnom 
elektrónovom mikroskope sa najčastejšie využíva afinita 
niektorých ťažkých kovov, ktoré sa naviažu na biologické 
štruktúry. Kontrast objektu vzniká už pri postfixácii pô-
sobením oxidu osmia (OsO4). V  praxi sa najčastejšie na 
zvýšenie kontrastu používa kontrastovanie „farbenie“ ul-
tratenkých rezov octanom uranylu a  citrátom olovnatým 
(metóda podľa  R e y n o l d s a, 1963).

Hodnotenie nálezu
Patológ by mal interpretovať výsledky renálnej biopsie 

vo forme bioptického protokolu, ktorý vzniká na základe 
korelácie výsledkov svetelnej mikroskopie, imunohistoché-
mie a elektrónovej mikroskopie. Bioptický protokol má ob-
sahovať tieto informácie: 

• Adekvátnosť vzorky (počet glomerulov a artérií)
• Systematický popis morfologických zmien svetelnou 

mikroskopiou pre tieto štruktúry:
 Glomeruly: – fokálne lézie (postihnutých menej 

ako 80 % glomerulov)

  – difúzne lézie (postihnutých viac ako 
80 % glomerulov)

  – globálna lézia (postihnutý celý glo-
merulus)

  – segmentálna lézia (postihnutá časť 
glomerulu)

  – počet glomerulov a ich veľkosť
  – celularita a typ buniek
  – mesangiálna matrix
  – nekróza 
  – bunkové a  fibrocelulárne polmesia-

čiky
Tubulointerstícium: 
  –  atrofia tubulov alebo ich dilatácia
  – nekróza tubulárnych epitelových bu-

niek
  – intersticiálny zápal (mononukleáry, 

granulocyty, eozinofily)
  – intersticiálna fibróza
  – ďalšie abnormality (kalcifikácia, hya - 

lí nové skvapôčkovanie tulubov a iné)
Cievy: –  abnormality steny kapilár 
  – hyalinóza
  – fibrinoidná nekróza
  – prítomnosť zápalu
• Výsledky imunofluorescenčného vyšetrenia:
 Nálezy prítomné na bazálnych membránach glome-

rulov (aj v okolitých štruktúrach, bunkách či v mat-
rix) majú formu línií alebo granúl. Často ide o kom-
binované nálezy. Niekedy je výrazná granulácia, 
inokedy je nález fokálnejší a plošnejší. Rovnaké typy 
nálezov nachádzame aj na tubuloch a v interstíciu.

• Výsledky elektrónovomikroskopického vyšetrenia:
 Pri vyšetrení elektrónovou mikroskopiou sa za mi-

nimálny počet pokladá vyšetrenie dvoch glomerulov 
a zameriavame sa na:

 – prítomnosť a stupeň bunkovej proliferácie (me-
zangiálna, endotelová bunková proliferácia)

 – zmeny bunkovej štruktúry (napr. proces fúzie pe-
dicel podocytov alebo vakuolizácia podocytov) 

 – nekróza alebo apoptóza buniek
 – zmeny glomerulárnej bazálnej membrány (zhrub-

nutie, stenčenie, rozštiepenie, spájanie, nepravi-
delnosti)

 – lokalizácia imunoglobulínových depozitov (me-
zangiálna, intramembránová, subendotelová ale-
bo subepitelová lokalizácia)

 – špecifické morfologické zmeny, napr. fingerprin-
tové (odtlačok prsta), tubuloretikulárne štruktúry 
a iné.
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Stanovenie diagnózy
Zásadný význam pre stanovenie diagnózy má korelácia 

medzi laboratórnym a klinickým nálezom. Presná diagnó-
za sa môže postaviť iba na základe výsledkov zhodnotenia 
renálnej biopsie vo svetelnej, elektrónovej a fluorescenčnej 
mikroskopii.

Nález získaný histologickým a imunofluorescenčným 
vyšetrením sa posiela nefrológovi spravidla do týždňa, vy-
šetrenie elektrónovým mikroskopom za ďalší približne je-
den týždeň, s upozornením, že budú poslané dodatočne. 

Pre presnú analýzu a interpretáciu výsledkov je dialóg 
medzi klinickým pracovníkom a  patológom prospešný 
a uskutočňuje sa v záujme pacienta. V jednoduchých prí-
padoch stačia informácie zo sprievodného lístka, vyššiu 
kvalitu informácií však poskytne osobný alebo telefonický 
kontakt. 

Napriek prudkému rozvoju modernej medicíny v  po-
sledných rokoch, kde sa vyvíjajú hlavne metódy neinva-
zívne, má renálna biopsia napriek svojim špecifikám, vý-
hodám a  nevýhodám nezastupiteľné miesto v nefrológii. 
Významný rozvoj laboratórnej a zobrazovacej techniky 
posunul túto metódu bližšie k diagnostike obličkových 
chorôb. Keďže je diagnostika nefropatií väčšinou iba ne-
priama, nenahraditeľné miesto si stále zachováva práve re-
nálna biopsia.

LITERATÚRA

1. BOULTON-JONES, M.: Renal biopsy. In JOHNSON, 
R. J., FEEHALLY, J. (EDS.): Comprehensive Clinical Ne-
phrology, Harcourt Edinburg, 2000, pp. 71–76.

2. BURSTEIN, D. M., KORBET, S. M., SCHWARTZ, M. M.: 
The use of the automatic core biopsy system in percutane-
ous renal biopsies: A comparative study. Amer. J. Kidney 
Dis., 1993, 22(4), 545–552.

3. CORWIN, H. L., SCHWARTZ, M. M., LEWIS, E. J.: The 
importance of sample size in the interpretation of the renal 
biopsy. Am. J. Nephrol., 1988, 8, 85–89 [PMID: 3394725 
DOI: 10.1159/000167563].

4. FUIANO, G., MAZZA, G., COMI, N., ET AL.: Current 
indications for renal biopsy: a questionnaire-based survey. 
Am. J. Kidney Dis., 2000, 35, 448–457.

5. GAULT, M., MUEHRCKE, R. C.: Renal biopsy — current 
views and controversies. Nephron., 1983, 34, 1–34.

6. HALL, C. L., BRADLEY, R., KERR, A., ET AL.: Clinical 
value of renal biopsy in patients with asymptomatic micro-
scopic hematuria eith and without low-grade proteinuria. 
Clin. Nephrol., 2004, 62, 267–272.

7. LEE, S. M. K., KING, J., SPARGO, B. H.: Efficacy of percu-
taneous renal biopsy in obese patients under computerized 
tomographic guidance. Clin. Nephrol., 1991, 35, 123–129.

8. MAHONEY, M. C., RACADIO, J. M., MERHAR, G. L., 
FIRST, M. R.: Safety and efficacy of kidney transplant bi-
opsy: Tru-cut needle versus sonographically guided Biopty 
gun. AJR Am. J. Roentgenol., 1993, 160(2), 325–6.

9. MARETTA, M.: Laboratórne vyšetrovacie metódy v his-
tológii a  cytológii. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety, n. o. Bratislava, 2007, s. 73.

10. REGELE, H., MOUGENOT, B., BROWN, P., ET AL.: Re-
port from Pathology Consensus Meetinng on Renal Biopsy 
Handling and Processing, Vienna, February 25, 2000.

11. WALKER, P. D., CAVALLO, T., BONSIB, S. M.: Prac-
tice guidelines for the renal biopsy. Mod. Pathol., 2004, 
17, 1555–1563 [PMID: 15272280 DOI: 10.1038/mod-
pathol.3800239].

12. WHITTIER, W. L., KORBET, S. M.: Renal biopsy: update. 
In Curr. Opin. Nephrol. Hypertens., 2004, 13(6), 661–5.

13. WHITTIER W.  L., KORBET S. M.: Indications for and 
complications of renal biopsy. UpToDate, 2011, 4, 270.



Laboratórna diagnostika 2/2016

51

SÚHRN

Konzumácia alkoholu býva častokrát asociovaná 
so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka. Táto asociácia 
je však iba mierna a  je závislá od dávky. Cieľom nášho 
experimentu bolo sledovať chronické podávanie nízkej 
koncentrácie etanolu (10 %) samiciam potkanov kmeňa 
Sprague-Dawley v  procese chemicky indukovanej ma-
márnej karcinogenézy. Z  výsledkov vyplýva, že etanol 
nemal vplyv na incidenciu či latenciu ochorenia. Mierny 
nárast frekvencie nádorov na skupinu naznačuje, že dl-
hodobejšie podávanie nízkej dávky etanolu každý deň by 
mohlo výrazne stimulovať počet nádorov a  ich veľkosť. 
Sledovanie antioxidačných enzýmov superoxiddismutáz 
(SOD) odhalilo mierne zvýšenie mangánovej MnSOD 
a  signifikantné zníženie medeno-zinkovej CuZnSOD 
v pečeni. Nedostatok aktivity CuZnSOD naznačuje zvý-
šenú etanolom indukovanú lipidovú peroxidáciu vedúcu 
k  poškodeniu mitochondrií. Naopak zvýšenie aktivity 
MnSOD môže v konečnom dôsledku viesť k zväčšovaniu 
pečene. Z našej štúdie vyplýva, že chronická konzumácia 
nízkej koncentrácie etanolu výrazne nezvyšuje rakovinu 
prsníka, avšak má vplyv na iné telesné orgány. V súčas-
nosti však pitie alkoholu býva spájané s  nezdravým ži-
votným štýlom (obezita, fajčenie), ktoré spoločne môžu 
riziko rakoviny významne zvýšiť. 

SUMMARY

Alcohol consumption is associated with increased 
breast cancer risk. However, this association seems to 
be mild and dose-dependent. The aim of our study was 
to monitor the effects of chronic administration of low 
ethanol dose (10 %) to female Sprague-Dawley rats in 
chemically induced mammary carcinogenesis. Our re-
sults show that ethanol has no effect on the tumor in-
cidence or latency period. Slightly increase of tumor 
frequency indicates that long-term administration may 
lead to increased number of tumors and its size in indi-
viduals. Monitoring of antioxidant enzymes superoxide 
dismutases (SOD) revealed mild increase of manganese 
MnSOD and significantly decrease copper-zink CuZn-
SOD in liver. The lack of CuZnSOD activity suggests ele-
vated ethanol-induced lipid peroxidation with resultant 
mitochondrial damage. On the other hand, the increased 
MnSOD activity could ultimately lead to increased liver. 
Our study shows that chronic consumption of a low etha-
nol concentration does not increase breast cancer risk in 
a significant manner; however, it influences other body 
organs. Nowadays the alcohol consumption is usually as-
sociated with the unhealthy lifestyle (obesity, smoking), 
which can significantly increase the risk of cancer. 

ÚVOD

Podľa štatistík WHO z roku 2015 patrí Slovensku štvr-
tá priečka v  konzumácii alkoholických nápojov. Priemer-
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ný Slovák vypije podľa údajov až 13 litrov alkoholu ročne 
a  z  toho viac ako polovicu alkoholu tvoria víno a  tvrdý 
alkohol (World Health Organization  –  http://apps.who.
int/gho/data/node.sdg.3-5-viz?lang=en). Epidemiologické 
štúdie, zaoberajúce sa asociáciami pitia alkoholu s rizikom 
rakoviny prsníka žien potvrdili, že existuje istá závislosť 
medzi vznikom rakoviny prsníka a konzumáciou alkoholu. 
Táto asociácia je však iba mierna a je závislá od dávky. Me-
tabolity alkoholu sú toxické a môžu spôsobiť modifikácie 
DNA, vedúce k  neoplastickej transformácii (C o r o n a d o  
a  kol., 2011). Asociácia pitia alkoholu a  vysokého rizika 
rakoviny prsníka je ťažko skúmateľná v  humánnej medi-
cíne. Vysoké dávky chronickej konzumácie alkoholu bý-
vajú častokrát sprevádzané fajčením, nízkym príjmom 
vitamínov a  nezdravým životným štýlom (S i n g l e t a r y  
a  G a p s t u r, 2001). Na druhej strane, pitie červeného vína 
(kde je koncentrácia alkoholu okolo 10 %) je asociované so 
znížením rizika rakoviny prsníka (L e v i  a kol., 2005). Víno 
však obsahuje mnoho prírodných flavonoidov, ako napr. 
resveratrol, ktoré účinkujú počas karcinogenézy inými me-
chanizmami ako samotný etanol. Preto cieľom našej práce 
bolo sledovať účinky výlučne nízkej koncentrácie etanolu 
v modeli chemicky indukovanej mamárnej karcinogenézy 
samíc potkanov kmeňa Sprague-Dawley.

MATERIÁL A METÓDY

V experimente sme použili 22 samíc potkanov kmeňa 
Sprague-Dawley, vo veku 30 dní (VELAZ, Únetice, ČR). 
Zvieratá boli rozdelené do troch skupín. INT skupina (n = 6) 
bola tvorená intaktnými zdravými samicami, NMU (n = 8) 
neliečenými zvieratami s  vyvolanou rakovinou prsníka. 
EtOH skupina (n = 8) bola tvorená potkanmi s  vyvolanou 
rakovinou prsníka a ovplyvnená etanolom. 10 % etanol (Sig-
ma-Aldrich, St. Luis, MO, USA) v objeme 100 µl bol podá-
vaný od pondelka do piatka, so začiatkom podávania 14 dní 
pred vyvolaním karcinogenézy až do konca experimentu. 
Mamárna karcinogenéza bola zvieratám vyvolaná na 43. 
a 50. postnatálny deň chemickým karcinogénom N-metyl-
-N-nitrozourea (NMU, Sigma, Deisenhofen, Nemecko). 
Počas experimentu boli zvieratá raz za týždeň palpované, 
t. j. pohmatom boli zisťované prítomnosť, veľkosť a  lokali-
zácia nádorov. V experimente boli sledované základné pa-
rametre karcinogenézy (incidencia, latencia, frekvencia). 
Na konci experimentu boli zvieratá usmrtené rýchlou deka-
pitáciou. Po excízii mamárnych nádorov bol stanovený ich 
objem. V pečeni bola sledovaná aktivita superoxiddismutáz 
(SOD), konkrétne celkovej SOD, mangánovej formy – Mn-
SOD a medeno-zinkovej formy CuZnSOD.

Obrázok 1. Vývoj incidencie počas experimentu (hore) a finál-
na latencia rakoviny prsníka (nástup ochorenia u jednotlivých 

zvierat v skupine; dole)

Obrázok 2. Vývoj frekvencie nádorov v skupine počas experi-
mentu (hore) a finálny objem nádorov prsníka (dole).
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VÝSLEDKY

Etanol v nízkej koncentrácii (10 %) neovplyvnil inciden-
ciu ochorenia (Obrázok  1). Prvé nádory v EtOH a NMU ex-
perimentálnej skupine boli palpované už v siedmom experi-
mentálnom týždni. Od desiateho týždňa už bola incidencia 
100%-ná v oboch skupinách, teda všetky zvieratá boli no-
siteľmi minimálne jedného mamárneho nádoru. Latenčná 
doba v EtOH a NMU skupine bola porovnateľná; v posled-
nom týždni dosiahla hodnotu 90,62 ± 2,44 dní v EtOH sku-
pine a 87,5 ± 2,18 v NMU skupine.

Frekvencia nádorov v skupinách sa výrazne nelíšila po-
čas celého experimentu (EtOH skupina 4,57 ± 0,87; NMU 
skupina 3,37 ± 0,50). Objem nádorov, rovnako ako aj frek-
vencia, mierne stúpla v EtOH skupine v porovnaní s NMU, 
avšak nedosiahla štatistickú významnosť (Obrázok  2).

V  pečeni bol zaznamenaný mierny nárast počtu pro-
teínov v  oboch nádorových skupinách oproti INT skupi-
ne (Tabuľka  1). Celková aktivita SOD v hepatocytoch bola 
mierne vyššia u zdravých zvierat, než NMU a EtOH, bez 
signifikantných zmien. Aktivita CuZnSOD markantne 
klesla v porovnaní s INT skupinou (P < 0.05). Aktivita Mn-
SOD stúpla iba mierne v EtOH skupine oproti INT a NMU.

Tabuľka 1. Množstvo proteínov (celkové proteíny; celk. P) 
a aktivita celkovej superoxiddismutázy (SOD), MnSOD 

a CuZnSOD v pečeni

INT NMU EtOH

Celk. P [mg/ml] 77.07±5.52 83.11±19.93 84.87±20.56

SOD [U/mg] 61.12±7.98 52.43±11.14 47.89±10.31

CuZnSOD [U/mg] 54.70±6.74 45.36±10.92 38.74±9.24*

MnSOD [U/mg]  6.41±1.30  7.07±0.59 9.15±2.32

DISKUSIA

V  súčasnosti existuje mnoho vedeckých prác, ktoré 
asociujú pitie alkoholu s vyšším rizikom rakoviny prsníka. 
Väčšina z týchto publikácií sú však epidemiologické štúdie, 
ktoré sa zaoberajú už skúmaním žien s už diagnostikova-
nou rakovinou prsníka, prípadne pacientkami s rodinnou 
anamnézou (B a e s l e y  a  kol., 2010;  C o r o n a d o  a  kol., 
2011). V  takýchto prípadoch žien je riziko rakoviny nie-
koľkonásobne vyššie, prípadne im je stanovená dedičná ra-
kovina prsníka, čiže majú genetické pozadie (S i n g l e t a r y  

a  G a p s t u r, 2001). Ako už bolo v úvode spomenuté, pitie 
alkoholu býva častokrát spojené s  nezdravým životným 
štýlom a  fajčením, čím nie je jednoznačne možné určiť 
podiel konzumácie alkoholu na procese vzniku rakoviny 
prsníka. Preto cieľom štúdie bolo sledovať chronické po-
dávanie nízkej koncentrácie alkoholu (10 % etanol po dobu 
16 týždňov) samiciam potkanov s chemicky indukovanou 
mamárnou karcinogenézou. Samotný etanol sme zviera-
tám podávali dva týždne pred indukciou karcinogenézy, 
aby sme simulovali humánne podmienky. Ako z našich vý-
sledkov vyplýva, etanol neovplyvnil incidenciu ochorenia 
v porovnaní s neliečenými nádorovými zvieratami, a to ani 
pozitívne ani negatívne. Nástup ochorenia sa výrazne ne-
zmenil v porovnaní s NMU zvieratami. Mierny nárast frek-
vencie nádorov na skupinu naznačuje, že dlhodobejšie po-
dávanie nízkej dávky etanolu každý deň by mohlo výrazne 
stimulovať počet nádorov u zvierat a ich veľkosť (viď Ob-
rázok 2, objem nádorov). Celková aktivita antioxidačných 
enzýmov SOD v pečeni nedosiahla štatistickú významnosť 
ani v  jednej z nádorových skupín. Ako však výsledky na-
značujú, aktivita týchto enzýmov sa kvôli nádorovému 
ochoreniu zvyšovala. Podľa veľkých smerodajných odchý-
lok môžeme konštatovať, že aktivita celkovej SOD vykazo-
vala interindividuálne rozdiely. Podobné výsledky získali aj 
autori  K o c o t  a kol. (2013), ktoré potvrdzujú zvyšujúcu sa 
aktivitu celkovej SOD s  veľkou interindividuálnou varia-
bilitou u pacientov s  kolorektálnym karcinómom. Etanol 
v  našom experimente signifikantne znížil aktivitu CuZn-
SOD v EtOH skupine v porovnaní so zdravými jedincami. 
V NMU skupine sme pozorovali iba veľmi mierne zníženie 
aktivity tohto enzýmu. Aktivita MnSOD na druhej strane 
mala stúpajúci charakter v NMU a najviac v EtOH v po-
rovnaní s  INT zvieratami. Kým MnSOD je mitochondri-
álny enzým, CuZnSOD je cytozolová forma tohto enzýmu 
(F u k a i  a   U s h i o - F u k a i, 2011). Už autori  K e e n  a kol. 
v roku 1985 zistili, že zvýšená aktivita MnSOD u opíc (Ma-
caca radiata) po chronickej konzumácii alkoholu (48 me-
siacov) spôsobuje zväčšovanie mitochondrií a  zväčše-
nie pečene. Preto hladiny MnSOD v  mitochondriách pri 
alko holizme stúpajú. Na druhej strane nedostatok aktivity 
CuZnSOD môže prispievať k zvýšeniu lipidovej peroxidá-
cie, indukovanej etanolom, vedúcej k  poškodeniu mito-
chondrií (K e e n  a kol., 1985). 

Naše doterajšie výsledky naznačujú, že chronické podá-
vanie nízkej koncentrácie etanolu výrazne neovplyvňuje ra-
kovinu prsníka, avšak môže závažne ovplyvniť iné orgánové 
sústavy človeka. Navyše pitie alkoholu častokrát býva spre-
vádzané nezdravým životným štýlom, ktorý môže spoločne 
s alkoholizmom prispieť k zvýšenému riziku rakoviny. 
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SÚHRN

Laboratóriá používajú termín kvalita často bez toho, 
aby ju konkrétne špecifikovali a  preukázali na  základe 
platných štandardov kvality. Na zabezpečenie a internú 
kontrolu kvality, validáciu a verifikáciu metód a na ex-
terné hodnotenie kvality je špecifikácia analytických vý-
konnostných cieľov nevyhnutná. Bez nej sa nedá vykonať 
akreditácia laboratória, certifikačný audit ani benchmar-
king a ani správne aplikovať sigma metrika. Medicínske 
laboratóriá v SR 25 rokov nepoužívajú jednotný model 
ani sústavu kritérií kvality a  často bez kritického odô-
vodnenia a uvedomenia si odlišnej legislatívy nevedome 
preberajú zahraničné systémy. Kvalita laboratórnej diag-
nostiky je merateľnou veličinou. Modely špecifikácie kri-
térií kvality v laboratórnej medicíne boli prvýkrát prijaté 
konsenzom známym ako Štokholmský protokol (1999). 
Jeho hierarchiou sa v  roku 2014 zaoberala Prvá strate-
gická konferencia Európskej federácie klinickej chémie 
a  laboratórnej medicíny (EFLM), ktorej cieľom bolo 
preskúmať, do akej miery platí Štokholmský konsenzus 
v  súčasnosti. Európska federácia externého hodnotenia 
kvality (EQALM) akceptuje národné štandardy špecifi-
kácie kritérií kvality. V SR dlhodobo presadzovaný mo-
del biologickej variability sa zdá byť vhodným modelom 
výkonnostných cieľov na národnej úrovni aj naďalej. 

Kľúčové slová: štokholmská konferencia, prvá stra-
tegická konferencia EFLM, výkonnostné ciele, kritériá 
analytickej kvality, biologická variabilita, validácia, sig-
ma metrika

SUMMARY

Clinical laboratories often use the term quality with-
out having it specifically identified and proven under the 
applicable quality standards. Specified analytical perfor-
mance goals are of vital importance for quality assur-
ance, internal quality control, validation and verification 
of methods and for the external quality assessment as 
well. Accreditation, certification, audit and benchmark-
ing and/ or correctly applied sigma metric cannot be 
done unless quality goals are being clearly specified. In 
Slovakia, twenty five years medical laboratories do  not 
use a uniformed model and/or a regulatory set of qual-
ity criteria. Many of them often unconsciously assume 
different systems acceptable but without critical reason-
ing and awareness of the foreign legislation being used. 
The quality of laboratory diagnostics is a  quantifiable 
measurand. The Stockholm Conference “Strategies to 
set global analytical quality specifications in laboratory 
medicine” held in 1999 was a  landmark in establishing 
the consensus hierarchy of models for setting the analyt-
ical performance goals in laboratory medicine.

Widely accepted Stockholm hierarchy was addressed 
to revisiting this hierarchy at the first EFLM Strategic 
Conference “Defining analytical performance goals 
15 years after the Stockholm Conference” held in Milan 
in 2014. The conference was “investigating to what extent 
it is still valid or if it should be modified or expanded, 
incorporating performance goals for qualitative tests 
and for the whole testing process (pre- and post-ana-
lytical aspects included)”1. The European Federation of 
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External Quality Assessment (EQALM) has been accept-
ing national standards of analytical quality performance 
specifications. In Slovakia, long term advocated biolog-
ical model seems to be eligible for setting performance 
targets at the national level furthermore. 

Keywords: the Stockholm Conference, the first EFLM 
strategic conference, performance specifications, analyt-
ical quality goals, biological variation, quality control & 
assessment, validation, Sigma metrics

Primárnym cieľom laboratórnej medicíny je poskytnúť 
lekárom informácie, ktoré sú užitočné pre diagnózu a lieč-
bu pacientov. Lekári spoliehajú na včasné a kvalitné výsled-
ky laboratórnych testov. Tento cieľ je možné dosiahnuť len 
vtedy, keď laboratórne výsledky majú preukázateľnú kva-
litu. Nedostatočná kvalita laboratórneho vyšetrenia môže 
mať negatívne dôsledky pre pacienta a  lekára. Nekvalitné 
výsledky môžu viesť k nesprávnej interpretácii a zhoršeniu 
zdravotnej situácie pacienta. Bolo preukázané, že kvalita 
laboratórnej diagnostiky priamo súvisí nielen so zlepšením 
celkovej zdravotnej starostlivosti o pacienta, ale predstavu-
je aj významný rozhodovací faktor jej nákladovosti.

Závažným problémom laboratórnej diagnostiky je slabá 
porovnateľnosť výsledkov, ktorá je základným meradlom 
ich globálnej použiteľnosti. Pacienti, lekári a ďalší zdravot-
nícky personál sa totiž domnievajú, že laboratórne testy 
vykonané v  rôznych laboratóriách, na  rôznych miestach 
a  v  rôznom čase, ale na  tej istej vzorke sú porovnateľné 
v ich kvalite a interpretácii [1], [2]. V praxi sa však vysky-
tujú značné rozdiely medzi výsledkami, ktoré pochádzajú 
z  rôznych laboratórií, rôznych metód a  z  rôznych platfo-
riem. Harmonizácia laboratórnych výsledkov preto pred-
stavuje významný faktor kvality v  laboratórnej medicíne. 
Nielen konsolidácia klinických laboratórií a ich vzájomné 
prepojenie, ale v prvom rade bezpečnosť pacientov pred-
stavuje zásadný aspekt kvality laboratórnych výsledkov 
a hodnovernosti ich informácií. Zabezpečenie spoľahlivej 
porovnateľnosti výsledkov je podmienené viacerými fak-
tormi: metrologickou nadväznosťou merania, spoločnými 
referenčnými materiálmi s  jednou cieľovou hodnotou pre 
všetky metódy, kalibráciou, systémom manažérstva kvality, 
externým hodnotením kvality, internou kontrolou kvality 
a ďalšími. Kontrola kvality založená na vedeckom podkla-
de je predpokladom zabezpečenia takej úrovne analytickej 
výkonnosti, ktorá bude podporovať správnu klinickú prax 
a laboratórnu medicínu založenú na dôkazoch [3].

Kontrola kvality v laboratórnej diagnostike
Kontrola kvality je základnou manažérskou funkciou. 

Čo sa nedá merať, nedá sa kontrolovať. Čo sa nedá kontro-
lovať, nedá sa riadiť. A čo sa nedá riadiť, nedá sa zlepšovať 
(Peter F.  D r u c k e r, 1909–2005). Kontinuálne zlepšovanie 
je povinnou súčasťou procesu akreditácie medicínskych 
laboratórií. Základným predpokladom zlepšovania kvality 
laboratórnej diagnostiky je schopnosť merať jej výkonnosť. 
Meranie zvolených hodnôt, ktoré určujú kvalitu produktu 
alebo služieb, je vyjadrenie kvality číselnou hodnotou a jej 
udržanie v stanovenom intervale. Skladá sa z merania sku-
točného výkonu, jeho porovnania so stanovenými výkon-
nostnými cieľmi (plánovaným stavom), zistením odchýlok 
a prijatím nápravných opatrení na ich odstránenie [4]. Vý-
konnostné ciele predstavujú elementárny prvok v procese 
posúdenia výsledku merania. Majú byť nastavené tak, aby 
svoju úlohu plnili nielen v  analytickej fáze laboratórnej 
diagnostiky, ale aby uspokojili aj medicínske potreby a po-
žiadavky klinikov [5].

Validácia a verifikácia metód
Zavádzanie národných a  medzinárodných smerníc 

vyžaduje, aby všetky laboratóriá, kdekoľvek na svete, v ne-
mocniciach, urgentnej medicíne, poliklinikách, ordináci-
ách, namerali na rovnakej vzorke vždy rovnaký výsledok. 
Špecifikácia analytickej kvality preto predstavuje nevyhnut-
nú požiadavku hodnotenia výkonnosti analytických metód 
v laboratórnej medicíne. Zaručuje, aby vyšetrovacie metó-
dy vyhovovali laboratórnym aj medicínskym požiadavkám. 
Zavedenie analytickej metódy musia klinické laboratóriá 
potvrdiť vždy verifikáciou alebo validáciou [6]. S  pojma-
mi validácia verzus verifikácia je v  laboratórnej medicíne 
potrebné narábať opatrne. Validácia je overenie (verifiká-
cia) meracej metódy, ktorou laboratórium potvrdzuje, že 
zavádzaná metóda je funkčne spôsobilá a vyhovuje jej za-
mýšľanému použitiu [7]. Na druhej strane verifikácia je po-
skytnutie objektívneho dôkazu, že daná metóda spĺňa sta-
novené požiadavky. Je to postup, ktorým sa overuje, do akej 
miery sa charakteristiky metódy deklarované výrobcom 
dajú reprodukovať v  danom prostredí. V  laboratóriu po-
stačuje verifikácia vtedy, ak bol (homogénny) analytický 
systém (prístroj, reagencie, referenčné materiály) vyrobený 
jedným výrobcom, ktorý ho podrobil dôkladnej validácii 
a užívateľom poskytol validačné charakteristiky k dispozí-
cii. Ak laboratórium zavádza modifikovaný (heterogénny) 
analytický systém, ktorý nebol predtým výrobcom valido-
vaný ako taký (iný výrobca prístroja, iný výrobca reagencií 
a  iný výrobca kalibrátora a kontrolného materiálu), malo 
by laboratórium vykonať validáciu namiesto verifikácie [8]. 
Charakteristiky výkonnosti metódy, minimálne však pres-

1Maria Stella Graziani: Report from the first EFLM 
Strategic Conference. Milan, 2014.
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nosť, správnosť, limit detekcie, analytickú špecifičnosť, me-
rací rozsah, referenčné intervaly alebo kritické hodnoty sa 
majú stanoviť explicitne pre každý analyt. 

Akreditácia medicínskych laboratórií
Základnou požiadavkou zabezpečenia laboratórnych 

služieb v najvyššej možnej kvalite je, aby laboratóriá mali 
zavedený systém manažérstva kvality. Nástrojom najvyššej 
garancie dôveryhodnosti zavedenia manažérstva kvality je 
akreditácia. Akreditácia je osvedčenie spôsobilosti treťou 
stranou (nezávislou autoritou) o  tom, že subjekt je kom-
petentný vykonávať činnosti špecifikované v  osvedčení 
a trvalo plní požiadavky spôsobilosti určené normatívnym 
dokumentom. Laboratóriá (subjekty) poskytujúce služby 
v oblasti skúšania pre klinické (medicínske) účely, sú po-
sudzované na plnenie požiadaviek normy ISO/IEC 17025 
Všeobecné požiadavky na  kompetentnosť skúšobných 
a kalibračných laboratórií, alebo ISO 15189 Medicínske la-
boratóriá – Špecifické požiadavky na kvalitu a kompetent-
nosť. Výber normy je na žiadateľovi o akreditáciu [9], [10].

Akreditácia zahŕňa zavedenie a  trvalé udržiavanie pro-
cesov riadenia kvality, riadenej dokumentácie, vnútorných 
auditov a sústavného zlepšovania prvkov kvality. Medziná-
rodná federácia pre klinickú chémiu a laboratórnu medicínu 
(IFCC) a Európska federácia pre klinickú chémiu a labora-
tórnu medicínu (EFLM) orientujú svoje strategické odporú-
čania a stanoviská v oblasti kvality na akreditáciu založenú 
na  štandardoch ISO. IFCC uznáva, že ISO 15189 zahŕňa 
všetky hodnotiace kritériá uvedené v jej programovom vy-
hlásení a preto sa domnieva, že táto norma by mala tvoriť 
základ pre akreditáciu medicínskych laboratórií. Pri zavá-
dzaní systému manažérstva kvality je dôležité vedieť, akým 
smerom zamerať analýzu laboratórnych činností a ako túto 
analýzu využiť pri definovaní všeobecných predpisov, proce-
sov a postupov. Napríklad stručný príklad zo všeobecného 
predpisu ISO 15189: 2007, odsek 5.6. Zabezpečenie kvality 
postupov vyšetrení znie „Laboratórium musí navrhnúť sys-
témy vnútorného riadenia kvality, ktorými verifikuje dodr-
žiavanie predpokladanej kvality výsledkov. Je dôležité, aby 
kontrolný systém poskytoval pracovníkom jasné a  ľahko po-
chopiteľné informácie, na základe ktorých môžu robiť odborné 
a medicínske rozhodnutia“ [10]. Uvedený text z  ISO 15189 
je všeobecné konštatovanie, ktoré špecifikuje cieľ laboratória 
a implicitné poukazuje na zodpovednosť personálu za kva-
litu laboratórnych testov, ale nepopisuje proces, ako to do-
siahnuť. Úlohou laboratória je definovať proces, napríklad 
nasledujúcim spôsobom: „Pracovníci laboratória, ktorí vyko-
návajú laboratórne testy musia na monitorovanie analytickej 
kvality laboratórnych testov používať štatistické metódy, regu-
lačné diagramy, Westgardove pravidlá a  pridržiavať sa tole-

rančných medzí určenými národnými alebo medzinárodnými 
regulátormi“. Toto konštatovanie je už konkrétnejšie a pres-
ne popisuje proces, ktorého sa majú pracovníci pridržiavať 
na  realizáciu všeobecného predpisu. Úlohou manažmentu 
laboratória je nakoniec presne opísať postup, ktorého sa pra-
covníci laboratória musia pridržiavať pri každodennej práci. 
„Pracovníci, ktorí monitorujú analytickú kvalitu výsledkov 
merania sa riadia štatistickou kontrolou skúšok pomocou re-
gulačných diagramov. Algoritmus internej kontroly kvality sta-
novuje, akým spôsobom, kedy a ako často sa kontrolné vzorky 
analyzujú, zaznamenávajú a posudzujú. Štatistické paramet-
re sa vypočítajú z aktuálne nameraných hodnôt a po vylúčení 
odľahlých výsledkov (outlierov). Štatistické parametre, ktoré sú 
potrebné na  zhotovenie kumulatívnych regulačných diagra-
mov sa majú odvodiť zo sústavy národných kritérií výkonnost-
ných cieľov. Na ich základe majú pracovníci rozhodnúť o ná-
pravných opatreniach ak indikujú neprípustnú odchýlku alebo 
chybu merania alebo keď sú prekročené prípustné (tolerančné) 
medze pre jednotlivé analyty.“ Je jasné, že ak laboratórium 
nemôže údaje o  výkonnostných cieľoch čerpať zo sústavy 
národných kritérií, lebo také neexistujú, musí si ich odvodiť 
samo. Tento jav je možné akceptovať v núdznej situácii, ale 
nie ako trvalý a plošne rozšírený. 

Externé hodnotenie kvality
Medzilaboratórne porovnávacie skúšky (externé hod-

notenie kvality, skúšky spôsobilosti) slúžia na hodnotenie 
porovnateľnosti laboratórnych výsledkov [11]. Externé 
hodnotenie kvality organizuje na tento účel zriadená akre-
ditovaná organizácia. Externé hodnotenie kvality je porov-
návanie výsledkov merania identických vzoriek v  rovna-
kom čase na rôznych miestach [12], [13]. Pretože umožňuje 
identifikovať medicínske laboratóriá s neuspokojivou kvali-
tou, je vyžadované akreditačnými a autorizačnými orgánmi. 
Externé hodnotenie kvality porovnáva výkonnosť laborató-
rií, identifikuje problémy, indikuje miesta, ktoré si vyžadu-
jú zlepšenie a hodnotí spoľahlivosť metód, reagencií, prí-
strojov, čím poskytuje cenné informácie aj výrobcom, ktorí 
majú nielen výzvu, ale aj povinnosť kontinuálne zlepšovať 
kvalitu IVD. Externé hodnotenie kvality pomáha laborató-
riám určiť nepresnosť a odhaliť bias, detegovať a kvantifiko-
vať vplyv interferujúcich látok. Účasť v externom hodnotení 
kvality je povinnou súčasťou akreditačných noriem a regu-
lačných opatrení a  je  kľúčovým faktorom systému mana-
žérstva kvality. Špecifické požiadavky ISO 15189 na kvalitu 
a kompetentnosť deklarujú, že „4.2.2 Systém manažérstva 
kvality musí zahŕňať aspoň internú kontrolu kvality a účasť 
na  organizovaných medzilaboratórnych porovnávaniach, 
akými sú napríklad externé programy hodnotenia kvality“, 
alebo „5.6.4 Laboratórium sa musí zúčastňovať na medzi-
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laboratórnych porovnávaniach, ako sú programy externého 
hodnotenia kvality. Laboratórium musí monitorovať výsled-
ky externého hodnotenia kvality a  keď kontrolné kritériá 
neboli splnené, musí sa zúčastniť na  zavedení nápravných 
opatrení“ [10]. „Medicínske laboratóriá sa musia pred ude-
lením akreditácie zúčastniť medzilaboratórneho porovnania 
(externého hodnotenia kvality) v každej oblasti špecifikova-
ných činností (testov, metód), o ktorých akreditáciu žiadajú. 
SNAS tam, kde je to možné, dostupné a  vhodné vyžaduje, 
aby sa (medicínske) laboratóriá pred a po udelení akreditácie 
zúčastňovali pravidelne skúšok spôsobilosti. Po udelení akre-
ditácie sa všetky typy laboratórií počas jedného akreditač-
ného cyklu musia zúčastniť skúšok spôsobilosti alebo iných 
vhodných medzilaboratórnych porovnaní a dosiahnuť v nich 
uspokojivé výsledky v každej podoblasti činnosti, ktorá je de-
finovaná v  ich Rozsahu akreditácie, ak sa takéto porovna-
nia organizujú, sú dostupné a vhodné“ [14]. Laboratórium 
musí splniť program minimálnej účasti a preukázať nielen 
doklad o účasti v programe externého hodnotenia kvality 
– Certifikát (osvedčenie) o  účasti za  predchádzajúce ob-
dobie (spravidla jeden kalendárny rok), ale aj dokumenty 
o  výsledkoch hodnotenia úspešnosti v  špecifikovaných 
programoch na základe stanovených kritérií kvality. Tie-
to kritériá stanovujú požiadavky na  predanalytickú [15], 
analytickú [16] a  postanalytickú fázu [17] laboratórneho 

vyšetrenia národnými regulátormi alebo odbornými spo-
ločnosťami. 

Sigma metrika
Každý proces sa dá definovať, merať, analyzovať, zlep-

šovať a riadiť. Čo nie je ideálne, dá sa zlepšiť. Základným 
predpokladom zlepšenia kvality procesov je metrika, kto-
rá nám umožňuje merať a rátať. Sigma metrika (metodika 
Six Sigma) sa využíva k riadeniu a hodnoteniu výsledkov 
a  eliminácii nezhôd [18]. Pomocou štatistických nástro-
jov umožňuje porovnávať rôzne procesy, tzv. benchmar-
king parametrov výkonnosti laboratórnej metódy, napr. 
v  laboratórnej medicíne kvalitu výkonu metódy v  čase 
alebo na  rôznych miestach. Meradlom štatistickej disper-
zie hodnôt meraní je smerodajná (štandardná) odchýlka 
(SD). Cieľom 6 sigma metodiky je redukcia variability, t.  j. 
systematické zužovanie rozptylu výsledkov dovtedy, až sa 
do variačného rozpätia (horná mínus dolná medza) vtesná 
6 smerodajných odchýlok. Smerodajná odchýlka procesu 
nesmie byť väčšia ako 1/12 jeho šírky. Keďže z dlhodobého 
hľadiska sa štatistické rozdelenie hýbe (nedá sa zaručiť, že 
stredná hodnota meraní je totožná s cieľovou hodnotou), 
metodika 6 sigma ráta pri výpočte s posunom priemernej 
hodnoty (cieľovej hodnoty) o 1,5 násobok SD. Čím je nižšia 
metrika smerodajnej odchýlky, tým je horšia kvalita. Čím 

Obr. 1. Vplyv prípustnej celkovej chyby na sigma metriku [21]
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vyššia hodnota 6 sigma, tým je výkonnosť metódy vyššia. 
Cieľom je hodnota sigma rovná alebo väčšia ako 6 ozna-
čovaná ako svetová kvalita. Základný matematický vzťah 
na odhad sigma metriky v koncentračných jednotkách má 
tvar Sigma = (Celková prípustná odchýlka − Bias )/SD. Vý-
hodnejšie je výpočet sigma v % podľa vzťahu Sigma = (Cel-
ková prípustná odchýlka v % − Bias v %)/relatívna smero-
dajná odchýlka v % [19]. 

Najväčším úskalím úspešného použitia a elementárnou 
podmienkou metodiky 6 sigma v laboratórnej medicíne je 
definovanie celkovej prípustnej odchýlky (tolerančného 
rozpätia). Ak je celková prípustná odchýlka (tiež označo-
vaná ako celková prípustná chyba) stanovená príliš široko, 
odhad sigma metriky kvalitu klamlivo nadhodnocuje. Kva-
lita testu v skutočnosti nie je vysoká, to len tolerančné roz-
medzie je stanovené príliš benevolentne. Napríklad, ak je 
celková prípustná chyba analytu = 22 %, nameraná nepres-
nosť CV = 3 % a bias = 4 %, odhad sigma = 6, čo sa považuje 
za svetovú kvalitu. Ak je však celková prípustná chyba sta-
novená na 16%, je odhad sigma = 4, čo sa považuje už len 
za akceptovateľnú kvalitu. Keď však bude celková prípustná 
chyba stanovená na 16 %, vyrátaná sigma bude 2,7 a  táto 
kvalita sa považuje za nedostatočnú. 

Ak celková prípustná chyba nie je stanovená vôbec, labo-
ratóriá používajú hodnoty z rôznych zdrojov. Pokiaľ laborató-
rium použije na výpočet sigma sústavu tvrdých kritérií (napr. 
škandinávsku databázu povolenej celkovej chyby), vyrátané 
hodnoty sigma budú nízke a budú svedčiť o nedostatočnej 
kvalite. Pokiaľ laboratórium použije na výpočet sigma sústa-
vu mäkkých kritérií (napr. nemeckú alebo českú), vyrátané 
hodnoty budú svedčať o jeho vysokej, ba až svetovej kvalite. 
Ak laboratórium použije na výpočet sigma kritériá databázu 
BV podľa Ricos [20], vyrátané hodnoty sigma budú dôkazom 
minimálnej, v niektorých prípadoch až nedostatočnej kvality. 
Toto konštatovanie názorne ilustruje obr. 1.

Konkrétny príklad na  obrázku 1 ukazuje, akú kľúčo-
vú rolu pri výpočte sigma hrá celková prípustná chyba. 
Ak laboratórium zvolí za tolerančné medze široké kritériá 
RiLiBAK, v 90% všetkých metód vykazuje svetovú kvalitu 
(sigma ≥ 6). Ak zvolí na  výpočet sigma úzke škandináv-
ske kritériá Labquality vykazuje svetovú kvalitu len u 30% 
metód. V prípade prípustnej chyby podľa RiLiBAK žiadna 
z metód nevykazuje minimálnu alebo nižšiu úroveň kvality 
(sigma ≤ 3), zatiaľ čo podľa škandinávskych kritérií 20 % me-
tód nespĺňa požiadavku ani minimálnej kvality. Za takýchto 
okolností nemá benchmarking žiadny význam, pretože sig-
ma metrikou sa dôkaz skutočnej kvality skôr predstiera ako 
skutočne meria. Reálnym východiskom pre všetky zúčast-
nené subjekty je voľba rovnakých, teda národných kritérií 
prípustnej tolerancie chyby. [21]

Výkonnostné ciele kvality
Všetky zúčastnené strany v  laboratórnej diagnostike 

(stakeholders) – výrobcovia, regulačné orgány, odborné 
spoločnosti, laboratórni pracovníci, lekári a pacienti – všet-
ci potrebujeme vedieť, čo znamená prijateľná kvalita testov 
(výkonnosť testov) [22]. Keďže väčšina testov má v medi-
cíne mnohonásobné klinické použitie definovanie výkon-
nostných cieľov je obrovskou výzvou. Určiť výkonnostné 
kritériá kvality tak, aby boli jednotne akceptované klinic-
kými aj laboratórnymi pracovníkmi, je náročnou úlohou, 
pretože definovanie týchto kritérií zatiaľ postráda štandar-
dizovaný postup aj pri dobre definovanom určení testov. 

Historicky sa analytické kritériá odvodzovali od rozsa-
hu referenčných intervalov, požiadaviek klinických lekárov, 
najmodernejšieho stavu a pokroku technológie, dát medzi-
laboratórneho porovnávania a  názorov odborníkov a  od-
borných skupín. Novšie prístupy sú založené na biologickej 
variabilite alebo definícii cieľov pre jednotlivé klinické si-
tuácie. Všetky majú svoje výhody a nevýhody a ich výber 
v  rôznych krajinách sa prispôsobuje regulačným špecifi-
kám a legislatíve [23].

Štokholmská hierarchia
Štokholmská konferencia, ktorá sa konala v apríli 1999, 

sa stala významným historickým medzníkom vo vývo-
ji požiadaviek na  kvalitu a  v  systematizácii hierarchie jej 
modelov [24]. Predchádzala ju všeobecná zhoda v tom, že 
stratégia by mala byť jednoduchá, mala by obsahovať cha-
rakteristiky minimálne pre presnosť a bias, mala by byť za-
kotvená v medicínskych požiadavkách, použiteľná vo všet-
kých laboratóriách,  presvedčivo akceptovaná odborníkmi 
aj pracovníkmi v rutine a mala by byť podporované globál-
ne [25]. Odkazom Štokholmskej konferencie je konsenzus 
o hierarchii modelov kvality, ktoré sú v protokole usporia-
dané zostupne [26]. 
1. Vyhodnotenie vplyvu analytickej kvality na klinické 

rozhodnutia v konkrétnych klinických situáciách 
(rozhodovacie intervaly).

2. Vyhodnotenie vplyvu analytického výkonu 
na výsledok klinického (zdravotného) výkonu

 a) Údaje na báze zložiek biologickej variácie
 b) Údaje založené na analýze názorov klinických 

lekárov 
3. Publikované odborné odporúčania
 a) Národných a medzinárodných odborných orgánov
 b) Lokálnych odborných skupín alebo jednotlivcov
4. Výkonnostné ciele stanovené:
 a) Regulačnými orgánmi
 b) Organizátormi systémov externého hodnotenia 

kvality (EHK) 
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5. Ciele založené na úrovni vedy a techniky
 a) Podľa údajov EHK alebo skúšok spôsobilosti (PT)
 b) Podľa publikovaných údajov najmodernejších 

metodológií 

Štokholmská konferencia odporúča, aby všade, kde je 
to možné a relevantné, sa použil model vyššej kategórie.

Prvá strategická konferencie EFLM
Primárnym cieľom prvej strategickej konferencie Eu-

rópskej federácie klinickej chémie a laboratórnej medicíny 
(EFLM) na  tému „Definovanie analytických výkonnost-
ných cieľov 15 rokov po  štokholmskej konferencii“, kto-
rá sa konala v  Miláne v  novembri 2014, bolo preskúmať, 
do  akej miery stále platí Štokholmský konsenzus a  či by 
nemalo dôjsť k  jeho úprave [27]. Prítomným účastníkom 
konferencie bola prezentovaná revízia pôvodnej hierar-
chie Štokholmskej konferencie s príležitosťou pre diskusiu 
a spätnú väzbu. S cieľom zjednodušiť hierarchiu Štokholm-
ského protokolu Vedecký výbor konferencie predložil jeho 
modifikáciu a doplnil vysvetľujúce dodatky ako zlepšiť jej 
použitie rôznymi zainteresovanými stranami [28]. Podľa 
organizátorov konferencie nejde v  pravom slova zmysle 
o revíziu štokholmskej hierarchie, ale o konštatovanie, kto-
ré modely sú na  nastavenie analytických výkonnostných 
cieľov najvýznamnejšie a najpoužívanejšie. Prvá strategická 
konferencia zdôraznila tri najperspektívnejšie modely, kto-
ré sú založené na rozdielnych princípoch. Panuje všeobec-
ná zhoda, že žiadny model nie je univerzálny, ale niektoré 
z nich sú veľmi užitočné a pre určité testy a klinické situácie 
veľmi vhodné. 

Model 1. Je založený na vplyve kvality laboratórnych 
testov na výsledok klinického výkonu 

Tento model sa dá realizovať pomocou rôznych typov 
štúdií: 
1. Priame klinické štúdie (direct outcome studies), ktoré 

skúmajú vplyv kvality laboratórnych skúšok na výsle-
dok klinického výkonu;

2. Nepriame klinické štúdie (indirect outcome studies), 
ktoré skúmajú vplyv analytickej kvality laboratórnych 
skúšok na klinické klasifikácie a medicínske rozhod-
nutia a tým na pravdepodobnosť výsledku klinického 
výkonu pomocou simulačnej alebo rozhodovacej 
analýzy.
Výhodou tohto modelu (prístupu) je to, že sa zaoberá 

vplyvom analytickej kvality laboratórnych skúšok na  vý-
sledky klinického (zdravotného) výkonu, ktorý je jediným 
relevantným meradlom pre pacientov a  spoločnosť. Pri-
márnou nevýhodou tohto modelu je to, že je vhodný len 

pre tie vyšetrenia, u  ktorých existuje medzi laboratórnou 
skúškou, klinickým rozhodnutím a výsledkom zdravotné-
ho výkonu silný a zreteľný vzťah. Okrem toho, analytické 
kritériá odvodené z priamych alebo nepriamych klinických 
štúdií budú často ovplyvnené súčasnou kvalitou merania 
a  výsledky sa môžu líšiť v  závislosti od  aktuálne použitej 
skúšobnej metódy, vyšetrovanej populácie a úrovne zdra-
votnej starostlivosti.

Model 2. Je založený na zložkách biologickej variácie 
meranej veličiny

Tento model sa snaží minimalizovať pomer „analytic-
kého šumu“ k biologickému signálu. Jeho výhodou je to, že 
sa dá plošne použiť pre väčšinu meraných veličín, pre ktoré 
sa dajú stanoviť údaje pre skupinovú alebo individuálnu va-
riáciu. Obmedzenia tohto prístupu tkvejú v nevyhnutnosti 
dôkladne stanoviť relevantnosť a  validitu dát biologickej 
variácie, napríklad prítomnosť „rovnovážneho stavu“, nále-
žité časové intervaly, pridružené ochorenie a koncentračný 
efekt analytu.

Model 3. Je založený na dosiahnutom stupni 
vedy a techniky

Model všeobecne známy ako „state of the art“ sa vzťa-
huje k najvyššej úrovni analytickej kvality, ktorá sa dá tech-
nicky dosiahnuť. Alternatívne sa môže definovať aj ako 
kvalita analytického výkonu určitého percenta laboratórií. 
Ak najlepšie laboratóriá môžu dosiahnuť len určitú analy-
tickú kvalitu a podľa modelov 1 a 2 sa vyžaduje vyššia kvali-
ta, znamená to, že je nevyhnutné zlepšiť používanú techno-
lógiu. Ak väčšina laboratórií môže dosiahnuť určitú úroveň 
analytickej kvality, potom laboratóriá, ktoré to nedokážu, 
musia zmeniť svoju laboratórnu prax. 

Výhodou tohto modelu je to, že dáta „state of the art“ sú 
najľahšie dostupné. Jeho hlavnou nevýhodou je to, že nee-
xistuje žiadna súvislosť medzi technicky najlepšie dosiah-
nuteľným analytickým výkonom a  výsledkom zdravotné-
ho výkonu alebo jeho vplyvu na minimalizovanie pomeru 
analytického šumu pri získaní biologického signálu. 

Protagonisti prvej strategickej konferencie EFLM 
zdôrazňujú rozdielnosť princípov jednotlivých modelov. 
Predpokladajú, že pre každý model budú v  budúcnosti 
k dispozícii vysoko kvalitné štúdie alebo dáta. Použité vý-
konnostné parametre by preto mali vždy obsahovať zdô-
vodnenie, zdroj a kvalitu dôkazov. Určitým meraným veli-
činám budú niektoré modely vyhovovať viac než ostatným. 
Preto sa odporúča zhotoviť ich zoznam s priradením k jed-
notlivým modelom. Prednosť majú mať modely 1 a 2. V ur-
čitých prípadoch bude vhodné modely kombinovať. Ak je 
laboratórna skúška určená na viacnásobné klinické apliká-
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cie, môže mať meraná veličina rôzne výkonnostné špeci-
fikácie. Napríklad, špecifikácia kvality pre glukózu v  krvi 
na jednotkách intenzívnej starostlivosti môže byť odvode-
ná simuláciou vplyvu skúšky na  pravdepodobný klinický 
výsledok (model 1b), špecifikácia kvality pre  selfmonito-
ring krvnej glukózy u  pacientov s  diabetom 1. typu môže 
byť vhodný model 1a) založený na klinických skúškach ale-
bo všeobecný model 2 založený na biologickej variácii. Pou-
žitie analytických špecifikácií výkonu môže byť obmieňané 
v závislosti od jeho použitia. Príkladom môžu byť výrobco-
via referenčných materiálov, výrobcovia in vitro diagnostík, 
ktorí vyrábajú kalibrátory, organizácie, ktoré distribuujú 
materiály pre externé hodnotenie kvality alebo jednotlivé 
laboratóriá, ktoré analyzujú vzorky pacientov. 

Výkonnostné špecifikácie na pred 
a post analytickú fázu

Je známe, že optimalizáciu kvality celého vyšetrovacie-
ho procesu (pred analytickej/analytickej/post analytickej 
fázy) je konečným cieľom pre starostlivosť o pacienta a pre-
to je žiaduce okrem výkonnostných cieľov pre analytickú 
fázu nastaviť výkonnostné špecifikácie pre celý proces vy-
šetrenia. Výkonnostné špecifikácie pred a post analytickej 
laboratórnej fázy by sa mali v zásade riadiť rovnakými mo-
delmi ako v analytickej fáze [29]. Ak sa komponenty týchto 
prídavných fáz dajú vyjadriť číselnými údajmi, mali by byť 
doplnené k výkonnostným špecifikáciám vyšetrenia. V os-
tatných prípadoch budú kvalitatívne špecifikácie najlepšie 
reprezentované separátnymi indikátormi kvality, ktoré by 
mali reflektovať modely 1 až 3. Vedecký výbor prvej stra-
tegickej konferencie EFLM navrhuje zjednodušenú hierar-
chiu s tromi modelmi stanovenia kvalitatívnych špecifikácii 
pre analytickú fázu. Vedecký výbor vyzýva užívateľov roz-
šíriť tieto požiadavky na celý proces vyšetrenia. Je žiaduce, 
aby analytický výkon bol definovaný najvyšším možným 
hierarchickým modelom. Tento prístup berie na vedomie 
účel použitia testu, skutočný účel použitia špecifikácií ana-
lytickej výkonnosti rôznymi zainteresovanými stranami 
a kvalitu dostupných dôkazov každého modelu, ktorá môže 
prispôsobovať výber najlepšieho prístupu. 

DISKUSIA

Terajšia doba kladie na klinické laboratóriá vysoké ná-
roky. Medicínske laboratóriá musia vykonávať analýzu te-
lových tekutín a vyšetrenie biologických materiálov na čo 
najvyššej možnej úrovni kvality a súčasne s čo najnižšími 
možnými nákladmi a zabezpečení čo najvyššej bezpečnosti 
pacientov a laboratórneho personálu. Kľúčovú rolu pri po-

sudzovaní a hodnotení kvality laboratórnych testov hrajú 
analytické výkonnostné ciele, ktoré sú nevyhnutné najmä, 
ale nielen, pre: 

• zavádzanie analytických systémov (prístroj + reagen-
cie + referenčné materiály) do  laboratórnej rutiny 
a ich validáciu v tomto procese,

• organizácie, ktoré vykonávajú medzilaboratórne po-
rovnávanie (externé hodnotenie kvality, skúšky spô-
sobilosti) a identifikujú nepresné metódy, nespoľah-
livé prístroje, nízku senzitivitu a špecifičnosť testov, 

• výrobcov, ktorí vyrábajú a vyvíjajú IVD (prístrojovú 
techniku, reagencie, kontrolné a kalibračné materiá-
ly) na ich post trhový dohľad a monitorovanie,

• laboratórny personál, lekárov a pacientov na zaiste-
nie bezpečnosti a zníženie rizika,

• autorizačné orgány, ktoré majú povinnosť regulovať 
laboratóriá s nedostatočnou kvalitou,

• udržanie a neustále zlepšovanie kvality a vzdelávanie.

Stratégia výkonnostných cieľov a  špecifikácia kritérií 
kvality má byť pevne zakotvená v medicínskych požiadav-
kách a  potrebách klinikov, má byť generovaná pomocou 
jednoduchej a zrozumiteľnej metódy a použiteľná pre všet-
ky metódy a laboratóriá [30]. „Klinický“ model špecifikácie 
kritérií, ktorý je považovaný za  ideálny a v hierarchii mu 
patrí najvyššie miesto, je zatiaľ použiteľný len u niektorých 
testov a klinických situácií a závisí od predpokladov, ako sú 
výsledky testu interpretované klinikmi v praxi. Poväčšine 
boli tieto kritéria odvodené z dotazníkov lekárov – klini-
kov. Laboratórne testy sa najviac využívajú na monitoring 
a diagnostiku individuálnych pacientov, pričom sa zväčšia 
využívajú referenčné intervaly. Je preto logické, že kritériom 
užitočným pre monitorovanie pacientov je analytická pres-
nosť a  pri diagnóze analytická správnosť (bias). Presnosť 
a bias sa dajú najlepšie určiť zo zložiek biologickej variabili-
ty – najmä intra individuálnej a inter individuálnej. Teória 
biologickej variability je dobre dokumentovaná a popísaná 
[31]. Na základe tejto teórie bol v r. 2003 publikovaný návrh 
štandardov národných kritérií kvality v laboratórnej medi-
cíne v SR [32]. Na základe požiadavky Slovenskej národnej 
akreditačnej služby v roku 2005 Slovenská spoločnosť kli-
nickej biochémie zverejnila na svojej webovej stránke návrh 
„Analytické kritériá kvality v SR“, ktoré pre 32 analytov ta-
xatívne špecifikovali charakteristiky presnosti a bias vypra-
covaných v  intenciách publikovaných zásad [33]. V  roku 
2007 Slovenská spoločnosť klinickej biochémie zverejnila 
na svojej webovej stránke návrh posudzovania úspešnosti 
medicínskeho laboratória v systéme externého hodnotenia 
kvality a hodnotenie vybraných prvkov indikátorov kvality, 
ktorý sprevádzal doplnenú verziu „Analytické kritériá kva-
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lity v SR“ [34], [35]. Niektoré výkonnostné ciele, navrhnuté 
napr. pre sodík, vápnik, chloridy, bielkoviny, hemoglobín 
A1c, ktoré boli odvodené z modelu biologickej variability, 
boli pre praktické použitie na  účely validácie, verifikácie, 
sigma metriky a  externého hodnotenia kvality priúzke 
a preto boli na praktické použitie pre tieto analyty zvole-
né dočasné hodnoty pre presnosť a bias nasledovným spô-
sobom: koeficient variácie pre nepresnosť bol navrhnutý 
z modelu „state of the art“ a bias bol generovaný ako dvoj-
násobok cieľovej nepresnosti [36], [37], [38]. Tento postup 
je plne v súlade s odporúčaním prvej strategickej konferen-
cie EFLM. Na druhej strane, ak by sme súhlasili s použitím 
oveľa širších cieľových kritérií, pripustili by sme, že klinici 
budú naše výsledky interpretovať na základe laboratórne-
ho šumu a nie skutočnej hodnoty analytov. Nepochopenie 
problematiky môže mať fatálne následky. 

ZÁVER

Majúc na  pamäti štokholmský protokol a  po  dôklad-
nom zhodnotení výsledkov a názorovej plurality prvej stra-
tegickej konferencie EFLM na špecifikáciu výkonnostných 
cieľov možno dôjsť k záveru, že zvolený spôsob odvodenia 
národných kritérií kvality na  báze biologického modelu 
a jeho kombinácia s klinickým modelom a state of the art 
pre vybrané veličiny je strategicky správna a  je prínosom 
pre všetkých účastníkov laboratórnej diagnostiky v SR [39]. 
Technická špecifikácia analytických metód pre chemickú 
analýzu a monitorovanie stavu vôd v SR je stanovené záko-
nom. Nariadenie vlády Slovenskej republiky 201/2011 Z. z. 
ustanovuje záväzné hodnoty neistoty merania, limit detek-
cie a medzu stanoviteľnosti [40]. Zákon stanovuje pravidlá 
preukazovania kvality výsledkov analýzy a kontroly kvality 
a vyžaduje preukazovanie kvality výsledkov a kontrolu kva-
lity. Spôsobilosť na výkon analýz chemických ukazovateľov 
sa podľa zákona musí preukázať účasťou v programoch skú-
šok spôsobilosti, ktoré zabezpečujú akreditované organizá-
cie uznávané na medzinárodnej úrovni. Ak to ide vo verej-
nom zdravotníctve, prečo nie aj v laboratórnej medicíne ?
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U- 4-hydroxy-3-methoximandelate 
(VMA) 11,1 13,0 31 39

S- 5’-Nucleotidase 11,6 7,6 27 35

U- 5’-Hydroxyindolacetate, concen-
tration 10,2 9,7 26 33

S- α 1-Acid Glycoprotein 5,7 6,8 16 20 18 15

S- α1-Antichymotrypsin 10,1 8,5 25 32

S- α1-Antitrypsin 4,4 6,5 14 17 23 3SD 10

S- α1-Globulins 8,6 9,5 24 29

U- α1-Microglobulin, concentration, 
first morning 8 8 22 28

S- α2-Globulins 7,7 6,1 19 24

S- α2-Macroglobulin 2,6 7,1 11 13

U- α2-Microglobulin output, first 
morning 7 5 17 22

P- α-aminobutyric acid 6 5 15 19
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S- α-Amylase (pancreatic) 5,9 8,0 18 22 15

U- α-Amylase (pancreatic) 17 16 44 56

U- α-Amylase concentration, random 44 56 35 10

S- α-Carotene 12 10 30 38

S- α-Fetoprotein (non hepatic carci-
noma) 6,1 11,8 22 26 24 20 3SD 12 20

S- Acid phosphatase 6,7 4,5 16 20

P- Activated partial thromboplastine 
time 15 20 20 18 27 15

S- Adenosine deaminase (ADA) 8,8 10,5 25 31

P- Adiponectin 9,4 13,6 29 36

P- Alanine 7,4 14,4 27 32

S- Alanine aminotransferase (ALT) 5 6 14 17 15 21 10 20 23 20 12 12

S- Albumin 2,4 2,1 6 8 12 20 6 6,2 14 10 6 5

U- Albumin, concentration, first 
morning 9 8 23 29 21/30 26 38 20
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S- Aldosterone 7 6 18 23 15

U- Aldosterone 10 7 23 30

S- Alkaline phosphatase 4,8 10,1 18 21 24 18 12 31 30 12 12

S- Alkaline phosphatase, bone 4,7 14,2 22 25

S- Alkaline phosphatase, liver 7,5 10,8 23 28

U- Ammonia, output, 24h 12,4 9,2 30 38

S- Amyloid A 12,5 16,5 37 46

S- Androstendione 7,9 10,5 24 29 15

P- Antithrombin III 3,9 6,1 12 15 25

S- Apolipoprotein A1 4,9 5,6 14 17 21

S- Apolipoprotein B 5,2 8,9 17 21 21

P- Arginine 9,7 9,8 26 32

S- Arilestearase activity, non inhibited 1,9 9,3 12 14

S- Ascorbate (Vitamin C) 13,0 10,1 32 40

S- Aspartate aminotransferase (AST) 6,2 6,5 17 21 15 21 10 15,2 21 20 12 12

P- Aspartic acid 15,6 15,8 42 52

S- α-Tocopherol 10,4 7,6 25 32

S- Basophile, count 14,0 15,4 38 48 50

S- b2-Microglobulin 4,4 6,2 14 17 21 20

P- β-Carotene 9,0 12,8 28 34 25

S- β-Carotene 18,0 13,4 43 55

S- β-Globulins 7,6 5,1 18 23 30

S- Bilirubin conjugated 9 7 22 29 25 24,1 20 12

S- Bilirubin total 5 4 13 17 21 22 9 16,2 24 20 12 12

S- C Peptide 8,3 7,1 21 26 20 12 20

P- C Protein 4,2 20,8 28 31

S- C reactive protein - high sensitivity 12 13 33 42

S- C reactive protein (SKUP) 5 6 14 18 24 20 12

S- C3 Complement 3,9 6,2 13 15 20 3SD 15

S- C4 Complement 6,7 13,0 24 29 28 3SD 15

S- CA 125 antigen 6 7 18 22 20 12 20

S- CA 15,3 antigen 3,1 15,8 21 23 18 24 10

S- CA 19,9 antigen 4 16 23 26 20 15 20
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S- CA 549 antigen 4,6 8,7 16 19

S- Calcium 1,6 1,2 4 5 10 10 3,8 4,5 11 ± 0,25 4 3

U- Calcium, concentration, 24h 7 6 17 22 18 17 30 10

S- Calcium, ionized 1,3 1,0 3 4 15 3

S- Carbohydrate deficient transferrin 5,3 14,8 24 27

S- Carcinoembryonic antigen (CEA) 3 7 12 15 16 24 16 12 20

S- Carnitine, free 6,0 6,9 17 21

S- Carnitine, total 6,6 5,5 16 21

S- Ceruloplasmin (ferroxidase) 4,4 4,7 12 15

S- Collagen type I C propeptide (PICP) 5,9 10,4 20 24

S- Collagen type I N propeptide (PINP) 3,7 14,4 21 23

S- Collagen type III N propeptide 
(PIIINP) 6,8 22,1 33 38

P- Copper 6,0 7,7 18 22 25 8

S- Cortisol 7,6 10,3 23 28 30 28 25 15 15

S- Creatine kinase (CK) 6 6 15 19 21 20 12 24 12 12

S- Creatine kinase MB, activity 9,9 7,8 24 31 30 20

S- Creatine kinase MB, mass 9,2 16,0 31 37

S- Creatinine 3,0 4,0 9 11 15 20 10 8,3 20 15 8 8

U- Creatinine, concentration, first 
morning 6 4 14 18 15

S- C-Terminal telopeptide type I colla-
gen (CTY I) 5,4 8,1 17 21 13

S- Cyfra 21,1 Antigen 6 5 14 18 15

S- Cystatin C 3,8 5,2 11 14

P- Cysteine 4,4 5,1 12 15

P- Cystine 10 8 24 30

S- D-Dimer (MoM) 6 4 14 18 27 15

S- Dehydroepiandrosterone sulfate 
(DHEAS) 4,8 11,8 20 23 12 20

U- Deoxipyridinoline/minute, first 
morning 7,7 8,5 21 26

S- Dipeptidyl-peptidase IV (ACE) 6,3 7,6 18 22

B- Eosinophils, count 10,5 19,8 37 44

B- Erythrocytes, count 2,4 2,6 7 8 7 8 4 6 5

S- Estradiol 11,3 8,3 27 35 22/30 35 26 25 20
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P- Factor VII coagulation 5,1 7,7 16 20

P- Factor VIII coagulation 3,6 7,4 13 16

S- Ferritin 7,1 5,2 17 22 24 25 16,9 21 15 15

P- Fibrinogen 8,0 7,2 20 26 25 24 20 15

S- Folate 6 10 20 24 27 25

S- Follicle stimulating hormone (FSH) 5,5 12,1 21 25 15 21 14 10 20

S- Fructosamine 2,6 2,6 7 8 6

S- γ-Globulins 7,3 4,8 17 22 20

S- γ-glutamyltransferase (GGT) 3 6 11 13 15 21 12 20 22 12 12

S- Globulins, total 4,1 5,3 12 15

S- Glucose 2,8 2,3 7 9 9 15 5,5 12 10 8 6

P- Glutamic acid 12 12 31 39

P- Glutamine 9,1 9,4 24 31

S- Glutathion peroxidase 5,4 8,6 17 21

S- Haptoglobin 5 5 14 17 16 10

S- HDL cholesterol 3,7 5,6 12 14 15 13,4 33 30 12 10

B- Hematocrit 2,0 2,6 6 7 10 9 8 6 5

B- Hemoglobin 2,1 2,8 6 8 6 6 5 7 5

B- Hemoglobin A1c 38) 5,2 9,0 18 21 18 18 12 10 5 10

S- Chloride 1 1 2 3 7 8 4 3 9 5 3 2

S- Cholesterol 3,0 4,1 9 11 8,5 13 6 9 11 10 6 5

S- Cholinesterase, activity 3,1 4,8 10 12 12 10

P- Chromogranin A 9,6 11,0 27 33

S- Immunoglobulin A 4,1 13,6 20 23 20 20 19 21 3SD 15

S- Immunoglobulin G 3,4 6,4 12 14 18 18 8 11,5 16 25 8

S- Immunoglobulin M 4,4 17,9 25 28 21 26 12 15 28 3SD 15

S- Immunoglobulins ë chains 3,6 7,0 13 15

S- Immunoglobulins κ chains 3,6 6,0 12 14

S- Inhibin B 7,5 10,1 22 28

S- Insulin 5 8 16 20 20 12 20

S- Insulin-like growth factor (IGF-1) 7,3 11,9 24 29 22

S- Insulin-like growth factor binding 
protein 3 5,1 16,2 25 28 20

S- Interleukin-8 6 5 15 19
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S- Iron 7 4 15 20 15 10 9,5 24 20 12 12

B- Lactate 7 4 15 20 15 18 15 12

S- Lactate dehydrogenase (LDH) 6,5 6,4 17 21 21 18 12 11,4 26 20 8 12

P- Lactoferrin 5,9 6,6 16 20

S- LDL Cholesterol 3,9 5,5 12 15 15 10

B- Leukocytes count 5,7 6,0 15 19 18/15 18 9 15 10

S- Lipase 8 6 19 24 15 20

S- Luteinizing hormone (LH) 6 4 14 18 15 17 15 20

B- Lymphocytes, count 5,1 9,2 18 21

S- Magnesium 2,7 2,8 7 9 15 15 7,2 8,8 25 8 6

U- Magnesium, output, 24h 10 7 23 29 20 10

B- Monocytes, count 13,4 19,8 42 51

S- Myeloperoxidase 9 6 21 27

S- Myoglobin 7,0 8,2 20 24

U- N-Acetyl Glucosaminidase, 
conc. first morning 13 7 29 38

B- Neutrophyles, count 8,6 9,2 23 29

U- N-Telopeptide type I collagen 7,8 10,2 23 28 10

S- N-terminal (NT)-proBNP 7,5 7,1 19 25 30 15

S- Osmolality 1,0 0,7 2 3 5 3 2

U- Osmolality, first morning 7 8 20 25 5 2 10

S- Osteocalcin 4,8 11,8 20 23 17

U- Oxalate, output, 24h 11 6 23 31

S- Parathyroid hormone (PTH) 6 4 15 19 23 20

P- Partial thromboplastin time 
(PTTA), ratio 15

P- Partial thromboplastin time 
(PTTA),s 2 3 7 8 20 18 27 15

B- pCO2 3,6 2,7 9 11 12 4

B- pH [H+] 1 1 2 3 1 0,5

S- Phosphate 4,1 3,4 10 13 15 16 6 10,2 17 8 6

U- Phosphate, output, 24h 9,0 7,2 22 28 18 20 16 20

B- Platelets, count 4,6 5,9 13 17 27/20 13 16 25 15

S- Potassium 2,3 1,8 6 7 8 8 4 5,8 8 ± 0,5 5 4

U- Potassium, output 6 4 14 18 17 15 12 10 10
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S- Prealbumin 5,5 5,5 14 18 23 14,5

S- Progesterone 26

S- Prolactin 6 5 15 19 22 10 20

S- Prostatic specific antigen (PSA) 5 9 17 20 15 25 17 8 20

S- Protein 2,1 2,0 5 7 9 10 5 5,5 12 10 5 5

U- Protein, output, 24h 9 5 20 26 24 24 34 10 50

P- Prothrombin time (PT % ), % 3 3 8 10 20 23 24/29/17 29

U- Pyridinoline 5 4 12 15

B- Reticulocyte, count 8,3 11,6 25 31 39

S- Rheumatoid factor 6,4 9,7 20 25

P- S Protein 2,9 15,9 21 23

B- Selenium 9,0 6,4 21 27 25 12

S- Sex hormone binding globulin 
(SHBG) 6,5 9,7 20 25 20 12

S- Sodium 1 1 2 3 5 5 2,5 2 5 ± 4 2 2

U- Sodium, output, 24 h, 7 4 16 21 11 12 10 10 10

S- Testosterone 6,9 9,0 20 25 22/30 35 23 15 20

S- Thyroglobulin 7,0 10,4 22 27 17 12

S- Thyroid stimulating hormone (TSH) 5 4 12 15 14 24 15 3SD 20 12

S- Thyroxine (T4) 3,7 4,5 11 13 13/17 24 24 20 10 10

S- Thyroxine, free (FT4) 4,3 5,0 12 15 13 20 16 3SD 12 12

S- Tissue polypeptide antigen (TPA) 8 9 22 27

S- Tissue polypeptide specific antigen 
(TPS) 9 14 29 35

U- Total catecolamines, concentration, 
24h 6 5 15 19

S- Transferrin 2,3 2,0 6 7 18 12 10 8 8

S- Triglyceride 5 5 13 16 15 16 12 20 18 25 12 15

S- Triiodothyronine (T3) 5,2 5,3 14 17 15/20 24 24 3SD 15 12

S- Triiodothyronine, free (FT3) 5,9 7,2 17 21 15 20 20

S- Troponin I 7,0 16,3 28 33 33 20

S- Troponin T 8 12 24 30 33 20 15

S- Urate 4,3 4,9 12 15 14 13 9 11,9 17 17 8 8

U- Urate, output, 24h 8,4 5,5 19 25 26 23 15 20

S- Urea 6,1 5,6 16 20 15 20 12 15,7 19 9 12 10
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U- Urea, output, 24h 4 4 11 14 17 21 19 10 20

U- Vanilmandelic Acid concentration, 
24h 6 6 16 19

(B)
Eryth- Vitamin B12 4 9 15 18 20 15

P- Zinc 8,3 6,7 20 26 25 10

VYSVETLIVKY

Výkonnostný cieľ:  Optimálny  Štandardný  Minimálny
I (%) Nepresnosť udaná v %
B (%) Pravdivosť udaná ako bias v %
TEa Medza vychýlenia pre celkovú prípustnú chybu (tolerančný limit v %)
Validácia a verifikácia metód, p < 0.05 (95% interval spoľahlivosti)  
Skúšky spôsobilosti. Medzilaboratórne porovnávacie skúšky. Externé hodnotenie kvality, p < 0.01 (99% interval spoľahlivosti) 


