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Laboratórna diagnostika 1/2020

Vážené a milé kolegyne a kolegovia, 
vážení členovia Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie!

Prvé tohtoročné číslo Laboratórnej diagnostiky sa k Vám dostáva na začiatku roka 2020. 
Dovoľte mi, aby som úvodom predstavila zloženie nového výboru SSKB na nasledujúce funkčné 

obdobie a jeho činnosť od ustanovujúceho zasadania 28. marca 2019:

Prezidentka: MUDr. Hedviga Pivovarníková – synlab slovakia s. r. o. 
  Sládkovičova 25, 080 01 Prešov
Viceprezident: Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc. – Ústav patologickej fyziológie 
  Lekárskej Fakulty UPJŠ, Trieda SNP, 040 01 Košice
Vedecký sekretár: Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA, MSc. – VšZP, a.s. 
  Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava 5 
Hospodárka:  Ing. Jana Netriová, PhD., MPH – K&L Diagnostics, s.r.o. 
  Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Členovia:  MUDr. Eva Ďurovcová, PhD. – Medirex a.s., Magnezitárska 2/C, 040 01 Košice
  MUDr. Daniel Magula, CSc. – Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor,  n.o. 
  Kláštorská 134, 949 88 Nitra
  RNDr. Mária Kačániová – Klinická biochémia, s.r.o., Medicínske laboratórium 
  Poprad, Banícka 803/28, 058 01 Poprad 
  RNDr. Katarína Lepejová – Cumulus s.r.o., Rastislavova 45, 040 01 Košice

DOZORNÁ RADA
Predseda: MUDr. Peter Sečník ml. - SK-LAB, s.r.o., Júliusa Szabóa 2, 948 01 Lučenec
Členovia:  Ing. Beáta Hvozdovičová – AdLa s.r.o., Hollého 14, 080 01 Prešov
  RNDr. František Štefanec – Poliklinika Senica, n.o., Sotinská 1588, 905 01 Senica
Národný reprezentant SSKB v EFLM:   Ing. Ján Balla – SSKB, Prešov.

Všetkým kolegom, ktorí prijali kandidatúru vo voľbách do nového výboru SSKB srdečne ďakujem 
a tým, ktorí boli zvolení, prajem veľa úspechov a satisfakcie z tejto dobrovoľnej práce pre Slovenskú 
spoločnosť klinickej biochémie. 

Laboratórna Diagnostika, XXV, 1, 2020: 5–10

ÚVODNÍK
LABKVALITA 2019

Pivovarníková, H.
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V neposlednom rade mi dovoľte pri tejto príležitosti poďakovať všetkým členom predchádzajú-
ceho výboru za ich doterajšiu činnosť a niektorým opäť zvoleným v jej pokračovaní. Poďakovanie 
samozrejme patrí aj našim učiteľom, ktorí nás nielen nasmerovali do tohto odboru, ale ukázali jeho 
atraktívnosť. Nedá mi nespomenúť pána profesora MUDr. Ivana Pecháňa, DrSc., ale aj všetkých ne-
menovaných kolegov a klinických pracovníkov, ktorí nás usmerňovali a pomáhali nadobúdať nové 
vedomosti a skúsenosti a boli pre nás silným vzorom. A tiež všetkých kolegov, ktorí daný odbor milujú 
a umožnili vytvoriť dlhoročné kamarátstva a priateľstvá na pevných základoch a do dnešných dní 
vrúcne komunikujú nielen v oblasti odbornej, ale hlavne tej ľudskej.

Prvoradým cieľom členov nastupujúceho výboru SSKB je, aby rozvíjali a zlepšovali vzájomnú ko-
munikáciu medzi našimi členmi a podporovali informovanosť vo všetkých oblastiach činnosti odbor-
nej spoločnosti. 

Upravili sme pre vás webové stránky SSKB, ich obsah a členenie sme volili tak, aby prehľadným 
spôsobom poskytovali informácie o aktualitách v odbore, domácich i zahraničných odborných podu-
jatiach, online nových laboratórnych testoch, nových, ale aj stále platných legislatívnych dokumen-
toch, štandardných diagnostických a liečebných postupoch a pod. 

Od 15. marca 2019 platí nová Vyhláška č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústav-
ného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka. 

Prosíme prednášajúcich, aby v budúcnosti rešpektovali povinnosť deklarovať konflikt záujmov 
v úvode svojich prednášok. Uvedenú povinnosť ukladá vyššie uvedená vyhláška.

Výbor SSKB v novom zložení pripravil a zorganizoval v dňoch 10.–11. októbra 2019 v príjem-
nom prostredí ATRIUM hotela v Novom Smokovci odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou 
LABKVALITA 2019 v krásnej tatranskej scenérii odetej do jesenného šatu.

Po prvýkrát sa LABKVALITA konala pod záštitou EFLM.

Výbor SSKB nemôže a nechce aj napriek hektickej dobe zabúdať na jubilantov a rád bude oceňo-
vať tých, ktorí sa podieľali a podieľajú na rozvoji SLS a jej odbornej zložky SSKB. Preto aj na konfe-
rencii LABKVALITA 2019 poprial tohtoročným jubilantkám MUDr. Márii Ostrožlíkovej (OLM, Národný 
ústav detských chorôb, Limbová 1, Bratislava), Mgr. Bibiáne Strakovej, MPH (Alphamedical, s.r.o., 
Sládkovičova 11, Žiar nad Hronom) a MUDr. Hedvige Pivovarníkovej (synlab slovakia s. r. o., Sládko-
vičova 25, Prešov) pevné zdravie a ešte veľa síl a entuziazmu do ďalšej tvorivej práce, čo vyjadrovali 
krásne farebné kytice kvetov.

Na návrh výboru SSKB boli udelené aj tri medaily dlhoročným členom SSKB za zásluhy o budova-
nie a rozvoj SLS:

MUDr.  Jozefovi Turayovi bola udelená zlatá medaila SLS za jeho dlhoročné aktívne pôsobenie 
v odbore klinická biochémia a aj v oblasti porúch metabolizmu lipidov, o čom svedčí aj jeho profesi-
onálny životopis:

Profesionálna kariéra MUDr. Jozefa Turaya obsahuje diferencovanú skúsenosť. V roku 1973 pro-
moval na LFUK v Bratislave. V tom istom roku nastúpil a pôsobil ako sekundárny lekár na chirurgickom 
oddelení. V roku 1977 vykonal špecializáciu I. stupňa v odbore chirurgia. Orientoval sa na „vnútorné 
prostredie“ a od roku 1978 začal pracovať na Oddelení klinickej biochémie. V roku 1981 vykonal špe-
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cializáciu I. stupňa z  Klinickej biochémie a v roku 1985 špecializáciu II. stupňa z  Klinickej biochémie, 
v roku 2008 špecializáciu z Diabetológie a porúch látkovej premeny. Od roku 1980 do roku 2012 vie-
dol ambulanciu pre poruchy metabolizmu lipidov. Od roku 1992 do roku 2012 bol primárom Odde-
lenia klinickej biochémie. V roku 1994 založil Sekciu pre aterosklerózu SSKB schválenú Výborom SLS 
a prideleným číslom Sekcie 2586. V roku 1995 obhájil v Americkom Houstone vstup Sekcie pre ate-
rosklerózu SSKB do International Atherosclerosis Society. Bol dlhoročným predsedom Sekcie pre AS. 
Od roku 1993 do roku 2012 usporiadal 20 ročníkov sympózií Dyslipoproteinémia a Ateroskleróza 
a štyri sympózia s medzinárodnou účasťou. Od roku 2000 usporiadal 8 edukačných kurzov na tému 
dyslipoproteinémia a ateroskleróza za účasti delegáta International atherosclerosis Society. Od roku 
1994 do roku 2004 bol hlavným odborníkom MZ SR pre odbor Klinická biochémia. V roku 1977 spolu 
s doc. Kollárom založil časopis Ateroskleróza, ako časopis SLS, SSKB a Sekcie pre aterosklerózu. Bol 
20 rokov šéfredaktorom časopisu Ateroskleróza, ktorý je medzinárodne uznávaný. V roku 1996-1977 
bol koordinátorom Výskumného tímu: Mapovanie Slovenska z pohľadu prevalencie lipidových rizi-
kových faktorov aterosklerózy pod záštitou Sekcie pre aterosklerózu SSKB, SLS a Sekcie zdravotníckej 
starostlivosti MZ SR. V roku 2000 absolvoval študijný pobyt v kardiocentre Univerzity Ottawa v Kana-
de. V roku 2003 inicioval a v spolupráci s prof. Pullmanom vykonal prvú slovenskú externú kontrolu 
kvality, ktorej sa zúčastnilo 151 oddelení klinickej biochémie. Výsledky prezentoval na International 
Swiss MedLab and 8th Alps Adria Congress. V roku 1992 napísal prvú Slovenskú monografiu Dysli-
poproteinémia a ateroskleróza. Vytvoril počítačový konzultačný program LIPID pre vedenie metabo-
lických ambulancií, ktorý bol využívaný v Čechách aj na Slovensku. V roku 2003 napísal učebnicu pre 
výučbu študentov SZŠ Prevencia srdcovocievnych ochorení. Publikácia vznikla ako súčasť celopopu-
lačného projektu Výživa pre zdravé srdce. Gestorom bolo MZ SR. Publikoval 30 odborných publiká-
cií v domácich i  zahraničných časopisoch. Odprezentoval množstvo prednášok doma i v zahraničí. 
Menoval krajských odborníkov pre Klinickú biochémiu a zúčastňoval sa aktívne na krajských semi-
nároch. Napísal koncepciu odboru Klinická biochémia a spolu s vtedajším vedúcim katedry prof. Iva-
nom Pecháňom obhájili koncepciu vo Vedeckej rade Ministerstva zdravotníctva. Vo Zvolene v roku 
1988 vybudoval a otvoril nové moderné oddelenie Klinickej biochémie. V roku 1998 pri príležitosti 
životného jubilea mu bola udelená bronzová medaila za zásluhy o rozvoj SLS. V roku 2008 mu bola 
udelená strieborná medaila za zásluhy o rozvoj SLS. Teraz pracuje ako dôchodca na úväzok na OKB 
LDCH Detva. Pravidelne sa zúčastňuje podujatí organizovaných SLS a SSKB ako i IAS a EAS v zahraničí, 
naposledy v máji 2019 v Maastrichte v Holandsku.

MUDr. Hedvige Pivovarníkovej pri jej životnom jubileu bola udelená strieborná medaila SLS za dl-
horočné aktívne pôsobenie v odbore klinická biochémia, čo je doložené aj jej profesionálnym živo-
topisom.

V roku 1985 promovala na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. V súčasnosti pôsobí ako vedúca le-
kárka klinického laboratória v Prešove, klinická biochemička, odborná garantka; 

I. atestáciu z klinickej biochémie absolvovala v roku 1989 a II. atestáciu z klinickej biochémie 
v roku 1993. V rokoch 1985–2004 pracovala v NsP Prešov na internom oddelení ako sekundárny 
lekár, od roku 1993 ako lekárka samostatne pracujúca, od roku 1994 zastávala funkciu zástupkyne 
primára oddelenia klinickej biochémie (OKB), od roku 1999 pôsobila ako primárka OKB NsP Prešov, 
od roku 2004 ako primárka OKB FNsP J. A. Reimana v Prešove, následne už ako primárka klinické-
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ho laboratória v privátnej sfére až po súčasnosť, kde pôsobí ako vedúca laboratória synlab slovakia 
s. r. o. v Prešove. Ide o samostatné zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbo-
re klinická biochémia, klinická hematológia, klinická mikrobiológia, klinická imunológia, toxikológia 
s 24-hodinovou nepretržitou prevádzkou. 

* členka redakčnej rady časopisu Laboratórna diagnostika v rokoch 2002–2015;
* 2002 – členka Rady pre riadenie akosti ako Poradný orgán hlavného odborníka a SSKB;
* členka organizačných výborov Kongresov a Konferencií Slovenskej spoločnosti klinickej bioché-

mie s medzinárodnou účasťou.
Publikuje v oblasti klinickej biochémie, domáce publikácie 160, zahraničné 10, je držiteľkou osved-

čenia dizertačnej skúšky 2008, má účasť na riešení vedeckých projektov, vykonáva pedagogickú čin-
nosť na Fakulte zdravotníctva Prešovskej Univerzity.

*Ocenená zlatou medailou Spolku lekárov v Prešove 2009; 
*Členka odborných spoločností – Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), Slovenskej spoločnosti kli-

nickej biochémie (SSKB), Slovenskej lekárskej komory (SLK), Spolku lekárov v Prešove (vedecká sekre-
tárka SL 2002–2011), Českej spoločnosti klinickej biochémie (ČSKB), členka Spoločnosti pre metabo-
lické ochorenia skeletu (SMOS), členka Európskej federácie pre laboratórnu medicínu (EFLM), členka 
medzinárodnej federácie klinickej chémie (IFCC), členka Americkej asociácie klinickej chémie (AACC); 

*Krajská odborníčka pre klinickú biochémiu 1999; 
*Členka výboru SSKB v rokoch 2003–2006 a 2011–2014; 
*Prezidentka SSKB od r.2019.

Ing. Jánovi Ballovi bola udelená strieborná medaila SLS za dlhoročné aktívne pôsobenie v oblasti 
kvality, čo je doložené aj jeho profesionálnym životopisom.

Vyštudoval Chemicko-technologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity, potom študoval 
na Masarykovej univerzite v  Brne odbor modernej inštrumentálnej chémie, špecializáciu bioché-
mia, potom na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave odbor biochémia, špecializáciu enzymológia 
a na Univerzite 17. novembra v Prahe prípravu čs. expertov pre prácu v zahraničí a jazyk anglický. 
Svoju profesionálnu dráhu začal v r. 1972 vo FNsP J. A. Reimana v Prešove, kde pôsobil vo funkcii 
vedúceho úseku klinickej biochémie až do r. 2004. Potom prešiel do spoločnosti Analyticko-diag-
nostické laboratórium a ambulancie v Prešove, kde pôsobil 10 rokov ako vedúci laboratória klinickej 
biochémie a imunochémie. 

Profesionálne sa zameriaval na štandardizáciu vyšetrovacích metód v laboratórnej medicíne, 
na akreditáciu biochemických laboratórií s flexibilným rozsahom a na oblasť systémov kvality v labo-
ratórnej medicíne, na internú kontrolu kvality a externé hodnotenie kvality. Je zakladateľom a dlho-
ročným organizátorom medzinárodnej konferencie LABKVALITA, autorom SNOLAMED (Systematickej 
nomenklatúry v laboratórnej medicíne, 2000) a koordinátorom MZ SR pre KZV.3 (nový Slovenský 
zoznam laboratórnych výkonov, 2010). Členom SSKB je od r. 1972. Od r. 1984 do 2014 bol nepreruše-
ne členom Výboru Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie (SSKB). Od r. 2010 je medzinárodným 
reprezentantom SSKB. Je členom viacerých odborných lekárskych spoločností. Ján Balla je spoluau-
torom 2 monografií, autorom viac ako 250 prednášok,  publikácií a posterových prezentácií v SR, 
ČR, Rakúsku, Chorvátsku, Taliansku, Fínsku, Poľsku, Slovinsku, Švajčiarsku, Veľkej Británii a Austrálii. 
Za celoživotný príspevok za vzdelávanie v oblasti kvality v laboratórnej medicíne mu bola v  r. 2009 
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udelená Petersenova cena a v r. 2014 Quality Promotion Award za zásluhy vo vývoji a vzdelávaní 
programov externého hodnotenia kvality.

Pri príležitosti konania odbornej konferencie LABKVALITA 2019 som mala česť privítať dlhoročných 
pracovníkov, ktorých ako sa zdá, stále priťahuje vôňa chémie, a to RNDr. Štefana Hajzera a RNDr. Bar-
tolomeja Antoniča, s ktorými som mala možnosť pred rokmi spolupracovať. 

Rada som tiež privítala aj našich dlhoročných kolegov, odborníkov, poradcov a priateľov z Českej 
republiky, ktorí sa aktívne zúčastnili na tomto odbornom podujatí, a to MUDr. Janku Franekovú, PhD. 
a prof. MUDr. Antonína Jabora, CSc. ako aj ďalších kolegov z ČR, ktorí prijali pozvanie na túto odbor-
nú akciu.

Pozvanie prijal aj ďalší zahraničný hosť, docent Dalius Vitkus, ktorý je prezidentom Litovskej spo-
ločnosti laboratórnej medicíny. Zastáva post riaditeľa multidisciplinárneho Centra laboratórnej me-
dicíny Univerzitnej nemocnice vo Vilniuse.

A keďže čas veľmi rýchle beží, a život je neúprosný, dovoľte mi oznámiť jednu smutnú správu. 
5.10.2019 nás vo veku 82 rokov opustil náš dlhoročný primár MUDr. Alojz Lazorík, ktorý pôsobil v od-
bore klinická biochémia mnoho desaťročí a umožnil prípravu a rast mnohým odborníkom pôsobia-
cich v laboratóriu v Prešove. Jeho vždy dobrá nálada prispievala k pohode a tvorivosti na pracovisku 
a utužovaniu vzťahov v rámci celého Slovenska. MUDr. Alojz Lazorík bol primárom na OKB v Prešove 
v rokoch 1975–1999.

Patrí mu za všetkých jeho pokračovateľov veľká vďaka. Nech odpočíva v pokoji.

Je mi potešením skonštatovať, že na tejto odbornej akcii Labkvalita 2019 sa zo 123 prihlásených 
zúčastnilo 115 účastníkov – z toho aktívnych účastníkov 23, hostí zo zahraničia a zároveň aj aktívnych 
účastníkov 8 a 16 vystavovateľov.

Postery v novej elektronickej verzii využili 4 záujemcovia.
Počas oboch rokovacích dní prebiehala bohatá a podnetná diskusia, kde si účastníci mohli vyskú-

šať aj nové možnosti zapojenia sa do diskusie cez aplikáciu SLIDO.
Ako sa táto odborná akcia vydarila z vášho pohľadu, bude pre nás spätnou väzbou to, aké podnety 

prídu od vás na členov výboru SSKB, a to nám pomôže aj pri príprave a zostavovaní programu XIV. 
ročníka Kongresu SSKB. 

Kongres SSKB sa bude konať v hoteli PERMON Podbanské v dňoch 11.–13.10.2020, na ktorý 
prijala pozvanie v r. 2020 vo funkcii výkonnej prezidentky EFLM prof. Ana Maria Simundič.

Mladých a nastupujúcich kolegov by som chcela opäť vyzvať k členstvu v odbornej spoločnosti, 
aby boli kvalitnými odbornými pokračovateľmi a udržiavali a udržali tento medicínsky odbor v plnej 
sile a zmysluplnej úlohe pre kvalitnú diagnostiku so zreteľom na  bezpečnosť pacientov.

Pre lekárov je v rámci ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov možnosť absolvovať akre-
ditovaný špecializovaný študijný program „Klinická biochémia“ na JLF UK v Martine v dĺžke 5 rokov.

Všetky aktuálne informácie vždy nájdete na webovej stránke www.sskb.sk. Môžete byť sami pri-
spievateľmi zaujímavých článkov.
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A na záver by som sa chcela poďakovať všetkým členom výboru za veľké úsilie, trpezlivosť a čas, 
ktorý venovali príprave odbornej konferencie LABKVALITA 2019 a za 6 mesiacov pôsobenia v novom 
výbore dokázali zorganizovať takúto odbornú akciu s medzinárodnou účasťou. 

Myslím, že členovia tohto výboru vysielajú na jednej vlne a celá tá chemická a iná, ale hlavne po-
zitívna energia sa zmenila na jednu veľkú spoločnú myšlienku vydať zo seba maximum za spoločný 
a zmysluplný cieľ, akým je vzdelávanie a odovzdávanie skúseností a poznatkov v podobe odborných 
podujatí.

Veľké poďakovanie patrí organizačnému výboru Labkvalita 2019 pod vedením RNDr. Márie Kačá-
niovej za prípravu a splnenie všetkých možných aj nemožných požiadaviek a jej ústretový prístup. 

Za veľkú pomoc a trpezlivosť pri vybavovaní našich požiadaviek patrí veľké ĎAKUJEM pani riadi-
teľke sekretariátu SLS PhDr. Želmíre Mácovej, MPH.

Poďakovanie patrí prednášateľom, ktorí prezentovali v každom bloku hodnotné prednášky a tiež 
všetkým zúčastneným, vystavovateľom ako aj generálnym partnerom Beckman Coulter a Roche 
a partnerovi Siemens.

Pred nami sú ďalšie výzvy v podobe organizovania odborných akcií ako LABKVALITA v rokoch 2021 
a 2023. Taktiež XIV. a XV. kongres SSKB v rokoch 2020 a 2022. 

A  ak si na LABKVALITU 2019 ešte v myšlienkach spomeniete aj doma, tak podujatie malo svoj 
význam.

DOVIDENIA V OKTÓBRI 2020 na XIV. KONGRESE SSKB v hoteli Permon – Podbanské.

A úplne na záver, v novom roku 2020 vám všetkým želám najmä pevné zdravie, mnoho úspechov 
a hlavne množstvo dobrých myšlienok, silu na ich realizáciu a neustálu podporu pri zvyšovaní kvality 
vo všetkých oblastiach laboratórnej medicíny. 

Aby vás rovnováha a harmónia ducha a tela povzbudzovala do inovatívnych a progresívnych pro-
cesov a spoločnými silami sme presvedčili všetkých našich partnerov, že sme odborníkmi vo svojej 
oblasti, ktorej poslaním je erudovaná pomoc v diagnostike a liečbe našich pacientov.

Všetkým novým kolegom želám veľa trpezlivosti a vytrvalosti, ale hlavne zodpovednosti, aby sa 
v odbore cítili dobre a užitočne, a aby pracovali s pocitom, že získajú praktické skúsenosti, ktoré ich 
pripravia pre kvalitnú prácu a otvoria im bránu do reálneho profesijného života v tejto našej každo-
dennej, nikdy nekončiacej zmysluplnej práci v medicíne. Veľkú odbornú podporu máme, ale aj bude-
me mať aj zo strany EFLM a ďalších medzinárodných odborných spoločností. A práve rok 2020 bude 
pre nás veľkou výzvou a rokom na realizáciu pripravovaných zmien…

Duchovným motorom by mohli byť aj citáty britského autora science fiction literatúry, vynálezcu 
a propagátora kozmonautiky: 

„Žiť len preto, aby človek žil, to je dosť málo. Život musí obsahovať hodnoty, pre ktoré stojí 
za to žiť“. 

 Sir Arthur Charles Clarke
„Lekár musí pacientovi poskytovať nielen nevyhnutnú liečbu, ale tiež sám seba a tých, ktorí 

stoja za ním.“ 
 Hippokrates

Hedviga Pivovarníková
prezidentka SSKB
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ROZLÚČKA S MUDR. ALOJZOM LAZORÍKOM
(21.1.1937–5.10.2019)

S hlbokým zármutkom sme prijali správu o tom, že nás 5.10.2019 vo veku 82 rokov navždy opustil 
náš bývalý primár MUDr. Alojz Lazorík. Slovenská spoločnosť klinickej biochémie a lekárska obec 
v Prešove v ňom stráca svojho dlhoročného člena, kolegu a spolupracovníka. 

MUDr. Alojz Lazorík sa narodil sa 21. 1. 1937 vo východoslovenskej obci Ďačov, okres Sabinov. 
Vyštudoval Lekársku fakultu UK v Hradci Králové. V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého 
storočia pracoval na poste vedúceho Oddelenia technickej kontroly n.p. Imuna Šarišské Michaľany. 
Tu som ho v r. 1967 stretol po prvýkrát a odvtedy sa naše cesty spojili až do dôchodku. V r. 1973 na-
stúpil do funkcie zástupcu primára Oddelenia klinickej biochémie Nemocnice s poliklinikou (OKB NsP) 
v Prešove. Po smrti MUDr. Júliusa Matiska, nestora klinickej biochémie na Slovensku a primára OKB 
NsP v Prešove ho na tomto poste v r. 1975 nahradil. Vo funkcii primára OKB NsP pôsobil do r. 1999. 
Simultánne zastával aj post námestníka riaditeľa Okresného ústavu národného zdravia s prestávkou 
až do roku 1993. 

MUDr. Alojz Lazorík bol súčasťou veľkých zmien v odbore klinická biochémia. Koncom 60. rokov 
minulého storočia sa v laboratóriách klinickej biochémie ešte používali vizuálne Pulfrichove kolori-
metre, ktoré dnes patria medzi vzácne muzeálne exponáty a ktoré postupne, a v rýchlom slede za se-
bou, nahrádzali objektívne (spektro)fotometre, automatizované linky a koncom 80. rokov aj auto
analyzátory. Odbor sa vyvíjal nielen v laboratórnej časti, ale aj klinickej. Primár MUDr. Alojz Lazorík 
pokračoval v šľapajách svojho predchodcu a úzko spolupracoval s klinickými pracoviskami, najmä 
s anestéziologickým a resuscitačným oddelením. Po odchode do dôchodku v r. 1999 bol stále aktívny. 
Pracoval v neštátnom zdravotníckom zariadení ADL Prešov a neskôr ako revízny lekár Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne na pobočke v Prešove. 

Počas svojho profesionálneho života MUDr. Alojz Lazorík umožnil prípravu a rast mnohým od-
borníkom pôsobiacim na OKB v Prešove. Jeho vždy dobrá nálada prispievala k pohode a tvorivosti 
na pracovisku a k utužovaniu vzťahov v rámci celého Slovenska.

       Česť jeho pamiatke! S hlbokou úctou a vďakou
       Ján Balla, Hedviga Pivovarníková, Mária Vasiľová

Laboratórna Diagnostika, XXV, 1, 2020: 11
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Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) označila 
ocho renie COVID-19, ktoré je spôsobené novým korona-
vírusom, za pandémiu. 

Pandémia (gr. πανδημία zo slov pan, pantos = všetko, 
demos = národ, ľud) je rozsiahla epidémia, ktorá sa rozši-
ruje na geograficky rozsiahlom území, dokonca medzi kon-
tinentmi a celosvetovo. Aj pri pandémii sa môžu vyskytnúť 
ojedinelé oblasti, ktoré nie sú postihnuté: osamelé ostro-
vy, hlboké horské údolia, pralesy a iné. Naopak pôvodne 
nepostihnuté oblasti sa vďaka leteckej doprave nakazia. 
Je to dnes najväčšie nebezpečenstvo šírenia pandémií. 

Nový koronavírus (na začiatku označovaný ako nCoV-
2019) má názov SARS-CoV-2 a choroba, ktorú spôsobuje 
má názov COVID-19 (z anglického názvu COrona VIrus Di-
sease 2019).

Koronavírus SARS-CoV-2 (vírus ťažkého akútneho res-
piračného syndrómu) vyvoláva ochorenie COVID-19 (Co-
ronavirus disease 2019).

Patrí do skupiny Betakoronavírusov, ktoré sú bežne 
rozšírené v ľudskej populácii a spôsobujú ochorenia dý-
chacích ciest, tráviaceho traktu, pečene a nervového sys-
tému.

SARS-CoV-2 je v poradí siedmym identifikovaným ko-
ronavírusom, ktorý infikuje človeka. SARS-CoV-2 je príbuz-
ný vírusom známym z nedávnej histórie, t. j. SARS-korona-
vírus (z roku 2002) a MERS-koronavírus (2012).

Obsahuje RNA genóm a vykazuje 70% genetickú po-
dobnosť so SARS-CoV-1 vírusom, ktorý bol príčinou epidé-
mie v roku 2002.

Genetická informácia SARS-CoV-2 je na 96 % identická 
s genetickou informáciou koronavírusov netopierov, kto-
ré sa považujú za pôvodný zdroj infekcie, pričom infekcia 
sa pravdepodobne preniesla na človeka prostredníctvom 
iných drobných cicavcov, ktoré sú v Číne predávané na tr-
hoch so živými zvieratami.

Súčasný koronavírus, schopný vyvolať zápaly pľúc 
a respiračné zlyhanie, bol prvýkrát identifikovaný v de-
cembri 2019 v čínskom meste Wu-Chan, odkiaľ sa násled-
ne začal šíriť do celého sveta.

Zatiaľ nie je známe, aká silná a trvalá je protilátková 
odpoveď voči vírusu, ani do akej miery protilátky ochra-
ňujú človeka voči opakovanej infekcii.

AKTUÁLNE… COVID-19 

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

hedviga.pivovarnikova@synlab.sk

Laboratórna Diagnostika, XXV, 1, 2020: 13–15
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Priemerný počet nových infekcií SARS-CoV-2 získaných 
od jednej infikovanej osoby v nedotknutej populácii, teda 
tzv. základné reprodukčné číslo, sa podľa viacerých štúdií 
pohybuje v rozmedzí 1,4–3,8 (pokles tohto čísla pod hod-
notu 1 naznačuje, že šírenie vírusu sa dostáva pod kon-
trolu). 

Nedávna štúdia ukázala, že vírus SARS-CoV-2 mieri 
hlavne na bunky alveolárneho epitelu typu II, ktoré fun-
gujú ako rezervoár vírusovej invázie do pľúcneho tkaniva. 
Informácie o reprezentatívnejších klinických príznakoch 
tohto syndrómu sa stále hromadia. Najpočetnejšie údaje 
boli uverejnené v ázijskej populácii, kde sa prepuknutie 
choroby začalo, nemožno však vylúčiť, že klinické prízna-
ky sa môžu čiastočne líšiť v iných populáciách na celom 
svete.

Na neživých predmetoch môže vírus pretrvávať niekoľ-
ko dní, ale dezinfekcia bežnými prostriedkami na báze pe-
roxidu alebo alkoholu účinne odstráni vírus do 1 minúty.

SARS-CoV-2 vírus sa prenáša z človeka na človeka po-
mocou aerosolových kvapôčok pri kašľaní, kýchaní a roz-
právaní a tiež aj kontaminovanými rukami.

Riziko prenosu je úmerné intenzite symptómov infiko-
vanej osoby a dá sa znížiť dodržiavaním osobného odstu-
pu so vzdialenosťou viac ako 1 meter.

Zdrojom infekcie môžu byť aj infikované osoby bez prí-
znakov.

Podľa dostupných údajov je priemerná inkubačná 
doba vírusu do nástupu symptómov 6,4 dňa, s rozsahom 
prevažne od 2,1 do 11,1 dňa a s maximom 14 dní.

K najčastejšie hláseným klinickým príznakom COVID-19 
patrí horúčka, kašeľ, dýchavica, myalgia a únava. Viacerí 
pacienti tiež hlásia nezvyčajne časté epizódy bolesti hlavy. 
Nosové prekrvenie a hnačka zjavne nie sú také časté.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa u 80% pa-
cientov s COVID-19 vyskytujú iba mierne príznaky veľmi 
podobné symptómom bežnej chrípky, ale takmer u 10 až 
15 % sa môže vyvinúť závažnejšia forma choroby, ktorá si 
vyžaduje, napríklad mechanickú ventiláciu., zatiaľ čo 2 až 
5 % pacientov môže byť kriticky chorých a je ich potrebné 
hospitalizovať na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie riziko vzniku 
závažnej formy COVID-2019 je vyššie u starších pacientov 
a u pacientov so závažnými komorbiditami, ako sú cukrov-
ka, onkologické, kardiovaskulárne a chronické ochorenia 
dýchacích ciest. Nie sú k dispozícii žiadne definitívne údaje 
o závažnoti stavu u pacientov s inými respiračnými choro-
bami, ako je napríklad astma.

Najčastejšie komplikácie vedúce k vážnym prejavom 
ochorenia sú: akútny respiračný syndróm (dýchavica), zá-
pal a zlyhávanie pľúc, septický šok, poškodenie obličiek, 
poškodenie srdca, sekundárne bakteriálne a plesňové in-
fekcie a multiorgánové zlyhanie.

Mechanizmus vzniku závažných prejavov infekcie zatiaľ 
nie je úplne objasnený, predpokladá sa, že súvisí s veľkým 
množstvom vírusu a zvýšenou produkciou pro-zápalových 
látok v organizme.

Podľa najnovších štatistík Svetovej zdravotníckej orga-
nizácie je počet ľudí, ktorí môžu byť infikovaní pacientom 
s pozitívnym výsledkom vyšší pre COVID-19 než pre pred-
chádzajúce dva koronavírusové syndrómy SARS a MERS, 
patogenita COVID-19 sa zdá byť globálne nižšia. Aktuálne 
údaje o úmrtnosti sú najvyššie pre MERS - asi 34%, stred-
né pre SARS – asi 10 % a zjavne najnižšie zatiaľ pre CO-
VID-19 – asi 2–4 %.

Pokiaľ ide o rozdelenie počtu úmrtí v rôznych veko-
vých skupinách, najvyššia je medzi 30 a 79 rokmi, nasle-
duje vekové rozpätie od 20 do 29 rokov. Doteraz získané 
údaje svedčia o tom, že COVID-19 môže u detí vyvolať iba 
mierne ochorenie, čo sa potom odráža v nízkej úmrtnosti. 
Na druhej strane prítomnosť miernych symptómov alebo 
dokonca nesymptomatického priebehu choroby by z detí 
urobila dôležité rezervoáre a nosiče vírusu.

Etiologická diagnóza infekcie SARS-CoV-2 je v súčas-
nosti založená na odbere vzoriek z horných dýchacích ciest 
(zvyčajne nazofaryngeálnych a orofaryngeálnych výterov) 
a ďalšej analýze vzorky pomocou polymerázovej reťazovej 
reakcie s reverznou transkripciou (rRT-PCR).

Validovaný diagnostický pracovný postup na detekciu 
SARS-CoV-2 v Európe je založený na troch postupných 
testoch rRT-PCR, ktoré zahŕňajú analýzu génu E ako skrí-
ningového testu prvej línie, analýzu génu RdRp ako konfir-
mačný test a analýzu N génu ako dodatočný konfirmačný 
test.

Podľa najnovšieho prehľadu literatúry medzi najčas-
tejšie laboratórne abnormality zistené u pacientov s CO-
VID-19 patria lymfopénia (35–75 % prípadov), zvýšené 
koncentrácie C-reaktívneho proteínu – CRP (75–93 % prí-
padov), zvýšené hodnoty laktátdehydrogenázy – LD (27–
92 % prípadov), zvýšené hodnoty rýchlosti sedimentácie 
erytrocytov – FW (až do 85 % prípadov), zvýšené hodnoty 
D-diméru (36–43 % prípadov) spolu s nízkou koncentrá-
ciou albumínu v sére (50–98 % prípadov) a nízke hodnoty 
hemoglobínu (41–50 % prípadov).

Podľa najnovšieho prehľadu literatúry medzi najčastej-
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šie laboratórne testy, ktoré predikujú progresiu smerom 
k závažným formám COVID-19, patrí znížená hodnota he-
moglobínu a albumínu, ako aj zvýšené hodnoty neutrofilov, 
laktátdehydrogenázy, aminotransferáz, kardiologických 
biomarkerov (najmä kardiálnych troponínov), D-diméru, 
prokalcitonínu a CRP.

V súčasnosti neexistuje žiadna overená vakcína proti 
koronavírusom, vrátane SARS-CoV-2 a jej vývoj a testova-
nie bude trvať najmenej niekoľko mesiacov.

Zatiaľ nie je k dispozícii ani špecifická antivírusová te-
rapia, testujú sa antivírusové lieky používané voči infekci-
ám spôsobeným inými RNA vírusmi.

Najúčinnejším prístupom na obmedzenie šírenia víru-
su sú preventívne hygienické opatrenia a osobný odstup 
a dodržiavanie odporúčaného postupu pri kontakte s oso-
bou podozrivou z nákazy.

Najväčšie nebezpečenstvo SARS-CoV-2 spočíva v jeho 
rýchlom a nenápadnom šírení. Pri masívnom náraste poč-
tu prípadov vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť môže 
dôjsť k zahlteniu zdravotníckych systémov. 

Najdôležitejšie sú preto izolačné a karanténne opatre-
nia, ktoré majú za cieľ šírenie vírusu čo najviac spomaliť 
a získať tak čas na lepšie zvládnutie situácie.

Zdroj: www.eflm.eu, www.uvzsr.sk, www.health.gov.
sk, www.sav.sk, www.who.int
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SÚHRN

Molekulárno-genetická diagnostika zaznamenáva mi   - 
mo riadny rozmach, či už pri vyšetrovaní humánneho ge-
nómu tak i extrahumánneho genómu. Tento progres je 
nevyhnutne potrebné prepojiť s dôkladnou kontrolou 
kvality práce a používaných postupov. 

Diagnostika na molekulárno-genetickej úrovni má 
niektoré unikátne črty, ktorými sa odlišuje od iných 
diagnostických testovaní. Pri vyšetrovaní humánneho 
genómu sa dané vyšetrenie zvyčajne vykonáva raz za ži-
vot a získané výsledky genetických testov môžu mať 
následky nielen pre pacienta, ale aj pre jeho rodinných 
príslušníkov. Zároveň je práca v molekulárno-genetic-
kej diagnostike mimoriadne špecifická metodologicky, 
nakoľko je založená na amplifikačných reakciách a ich 
aplikáciách, takže je nevyhnutné zabrániť kontaminácii 
inými molekulami DNA a prípadnému vzniku nespráv-
nych výsledkov. Preto je pre zabezpečenie kontroly kvali-
ty potrebné okrem všeobecne používaných prostriedkov 
implementovať a kontrolovať špeciálne postupy. 

Kľúčové slová: kontrola kvality; molekulárno-gene-
tická diagnostika; kontaminácia; riadenie laboratórnej 
práce

ABSTRACT

Molecular genetic testing notes an extraordinary 
boom, both in human genome examination and patho-
gens genome testing. This progress must necessarily be 
linked to close quality control of laboratory work and the 
used procedures.

Molecular genetic diagnostics has some unique fea-
tures that distinguish it from other diagnostic tests. 
Under human genome investigation, the examination 
is usually performed once in a lifetime and the results 
of the genetic tests can have consequences not only 
for the patient but also for his/her family members. At 
the same time, the work in molecular genetic testing is 
significantly methodologically specific, as it is based on 
amplification reactions and their applications, and thus 
it is necessary to prevent contamination with other DNA 
molecules and the possibility of incorrect results. There-
fore, in order to ensure quality control, it is necessary to 
implement special procedures in addition to commonly 
used means.

Key words: quality control; molecular genetic testing; 
contamination; laboratory work management

KONTROLA A ZABEZPEČENIE KVALITY 
V MOLEKULÁRNEJ GENETIKE

Čamajová, J.
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s. r. o., V. Spanyola 47A, Žilina

camajova@klinickabiochemia.sk
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Neustále napredujúci pokrok v molekulárno-genetic-
kej diagnostike je umožnený rýchlym rozvojom technoló-
gií, bioinformatickým spracovaním genomických dát ako 
aj získavaním nových medicínskych poznatkov, ako je mo-
lekulárny podklad ochorení, možnosti variabilnej liečby 
i možnosti detekcie širokého spektra patogénov. Tento mi-
moriadny progres je potrebné zároveň prepojiť s dôklad-
nou kontrolou kvality práce a postupov pri vykonávanej 
diagnostike. 

Molekulárno-genetické vyšetrenia môžu byť zamerané 
na vyšetrovanie humánneho genómu ako i extrahumán-
neho genómu. Pri humánnom genóme pacientov môže ísť 
o vyšetrovanie patologických variantov podmieňujúcich 
dedičné ochorenia a predispozície, patologických zmien 
pri onkologických ochoreniach, sledovanie vývoja ochore-
nia, sledovanie genetického pozadia ovplyvňujúce reakciu 
pacientov na liečbu a i. Pri extrahumánnom genóme ide 
o detekciu, kvantifikáciu alebo genotypizáciu infekčných 
patogénov. 

Diagnostika na molekulárno-genetickej úrovni má 
niek toré unikátne črty, ktorými sa odlišuje od iných diag-
nostických testovaní. Pri vyšetrovaní humánneho genómu 
sa jednak genetická výbava pacienta v dedične podmiene-
ných znakoch počas života nemení, takže vyšetrenie hu-
mánnej DNA pacienta pre daný patologický variant/ocho-
renie sa neopakuje a tvorí permanentnú súčasť zdravotnej 
dokumentácie pacienta. Keďže ide o citlivé údaje, je po-
trebný informovaný súhlas pacienta a osobné informá-
cie o genóme pacienta musia byť chránené. Okrem toho 
výsledky genetických testov môžu mať následky nielen 
pre osobu, ktorá je vyšetrovaná, ale aj pre jej rodinných 
príslušníkov. Tieto všetky fakty ešte podčiarkujú nutnosť 
dôslednej kontroly kvality v tejto diagnostike na všetkých 
úrovniach. 

V súčasnosti je práca v molekulárno-genetickej diag-
nostike zároveň veľmi špecifická metodologicky, nakoľko 
je založená na amplifikačných reakciách a ich aplikáciách. 
Amplifikačné reakcie umožňujú vysoký stupeň pomnože-
nia DNA – z jednej molekuly môžu byť vytvorené milióny 
až bilióny DNA molekúl/ kópií. Citlivá povaha takejto prá-
ce si vyžaduje špeciálny prístup, aby sa zabránilo kontami-
nácii inými molekulami DNA, ich zmnoženiu a tým vzniku 
nesprávnych výsledkov. Preto je pre zabezpečenie kvality 
práce a jej kontroly potrebné okrem všeobecne používa-
ných prostriedkov implementovať, kontrolovať a sledovať 
špeciálne prístupy a postupy. 

Nevyhnutné je zabezpečiť oddelenie pracovných zón 
aj s ich vybavením, a to pre izoláciu nukleových kyselín, 
pre-PCR a post-PCR analýzy. Zároveň je potrebné zabezpe-
čiť jednosmernú postupnosť prác od izolácie nukleových 
kyselín po post-PCR. Pre zabránenie prípadnej kontami-
nácie je dôležité používanie biologických bezpečnostných 
kabinetov (laminárov) a PCR kabinetov, používanie DNA/
RNA free reagencií, špičiek do pipiet a prístrojov s filtrom, 
striktné používanie rukavíc, zabezpečenie UV vyžiarenia 
v miestnostiach 1× za 24 hodín, obmedzený vstup osôb. 
Takisto je potrebná viacnásobná kontrola v každej fáze vy-
šetrenia – minimálne dvoma pracovníkmi.

Ďalšími krokmi nevyhnutnými pre zabezpečenie kon-
troly kvality práce je pravidelne vykonávaná interná 
kontrola kvality (použitie kontrol kvality v každej sérii vy-
šetrovania vzoriek), pravidelná účasť na EQA, prísne za-
znamenávaný priebeh práce s každou vzorkou (protokoly) 
a správne reportovanie výsledkov. 

Účasť na externých kontrolách kvality umožňuje nielen 
kontrolu a potvrdenie správnosti práce v laboratóriách, 
ale aj neustálu edukáciu, tréning a rozširovanie znalostí 
pri tzv. problémových vzorkách. 

K zabezpečovaniu kontroly kvality výrazne môže pri-
spievať akreditácia pracoviska. 
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SÚHRN

Elektroforéza (ELFO) a imunofixácia (IFE) bielkovín je 
príkladom laboratórneho vyšetrenia, ktoré sa lekárovi 
oznamuje spolu s interpretačným komentárom. Nedosta-
točná štandardizácia v oznamovaní výsledkov ELFO a IFE 
je v  kontraste s pokrokom, ktorý sa dosiahol v oblasti 
diagnostických kritérií, hodnotenia liečebnej odpovede 
a prognózovania pacientov s monoklonovými gamapa-
tiami. Kanadská biochemická pracovná skupina navrhla 
tzv. synoptické, čiže prehľadné reportovanie výsledkov 
ELFO a IFE, ktoré obsahuje určité povinné aj nepovinné 
informácie – prítomnosť/neprítomnosť monoklonového 
proteínu, popis jeho lokalizácie, kvantity a izotypu, údaj 
o imunosupresii polyklonových Ig, porovnanie s pred-
chádzajúcim nálezom, interpretácia nálezu, odporúčanie 
ďalšieho alebo opakovaného vyšetrenia a identifikácia 
interpretátora výsledku. Prínosom štandardizácie inter-
pretačných komen tárov je zlepšenie porovnateľnosti 
a zrozumiteľnosti laboratórnych nálezov a je nevyhnut-
nou podmienkou pre elektronický prenos, uchovávanie 
a prehľadávanie nálezov v medicínskych databázach.

Kľúčové slová: elektroforéza; imunofixácia; interpre-
tačný komentár; štandardizácia

ABSTRACT

Protein electrophoresis (ELFO) and immunofixation 
(IFE) is an example of a laboratory examination that used 
to be reported to physicians along with an interpreta-
tive comment. The lack of standardization in reporting 
of ELFO and IFE results is in contrast to progress made 
in the area of diagnostic criteria, evaluation of treat-
ment response and assessing prognosis of patients with 
monoclonal gammopathy. The Canadian biochemical 
working group have proposed a synoptic reporting of 
ELFO and IFE results containing some mandatory and 
optional information–presence/absence of monoclonal 
protein, description of its location, quantity and isotype, 
immunosuppression of polyclonal Ig, comparison with 
previous finding, interpretation of finding, and identifi-
cation of the result interpreter. Standardization of inter-
pretative comments would improve comparability and 
clarity of laboratory findings and is a prerequisite for the 
electronic transmission, storage and medical databases 
search.

Keywords: electrophoresis; immunofixation; inter-
pretative commentary; standardization
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ÚVOD

Interpretácia a komentovanie laboratórnych výsled-
kov je súčasťou postanalytickej fázy testovacieho cyklu, 
na ktorú sa zameriava čoraz väčšia pozornosť v rám-
ci medzinárodných štruktúr pre laboratórnu medicínu 
(V a s i k a r a n, 2016). Elektroforéza (ELFO) a imunofixácia 
(IFE) bielkovín je typickým príkladom laboratórneho vyšet-
renia, ktoré sa lekárovi oznamuje spolu s interpretačným 
komentárom. Nedostatok publikovaných odporúčaní vie-
dol k veľkej variabilite nálezov pochádzajúcich z rôznych 
laboratórií alebo aj od rôznych vyhodnocujúcich osôb, čo 
bolo opakovane potvrdené aj v systémoch medzilaboratór-
neho hodnotenia kvality (EHK). V roku 2016 veľký austrál-
sko-ázijský program EHK (Royal College of Pathologists of 
Australasia Quality Assurance Programs, RCPA QAP) zistil 
medzilaboratórny CV pre monoklonový proteín 15 % pre 
koncentráciu 33,6 g/L a CV 50 % pri koncentrácii 1,6 g/L 
(T a t e, 2018a). V tom istom období sa klinické laborató-
riá, ktoré rutinne vykonávajú ELFO a IFE, zúčastnili dvoch 
medzinárodných dotazníkových prieskumov – pod gesciou 
College of American Pathologists v roku 2016 (G e n z e n, 
2018) a IFCC v roku 2017 (T a t e, 2018b).

Výsledky programov EHK aj nedávne medzinárodné 
prieskumy potvrdili veľkú variabilitu v kvantifikácii M-pro-
teínu, ktorá môže mať vplyv na monitorovanie liečebnej 
odpovede pacienta navštevujúceho rôzne medicínske 
zariadenia a laboratóriá, najmä ak sa výsledky vyšetrenia 
ukladajú do elektronických kumulatívnych zdravotných 
záznamov. Nedostatočná štandardizácia v reportovaní vý-
sledkov ELFO a IFE je v  kontraste s pokrokom, ktorý sa 
dosiahol v oblasti diagnostických kritérií a postupov, hod-
notenia liečebnej odpovede či prognózovania pacientov 
s monoklonovými gamapatiami (MG) a najmä s mnoho-
početným myelómom (K e r e n, 1999;  K e r e n, 2012). 
Preto v niektorých krajinách (Nový Zéland, Austrália, Ta-
liansko a Kanada) prebehol pokus o štandardizáciu v tej-
to oblasti, ktorý však nemal žiaduci efekt ani na lokálnej 
úrovni (T a t e, 2012,  V e r n o c c h i, 2015).

SÚČASNÝ STAV

Diagnostika a neskôr monitorovanie MG je z veľkej časti 
laboratórna a nález ich asymptomatických foriem je často 
náhodný. Spočíva v identifikácii a denzitometrickej kvan-
tifikácii monoklonového proteínu pomocou gélovej alebo 

kapilárnej elektroforézy a jeho typizácii pomocou imuno-
fixačnej elektroforézy alebo imunosubtrakcie za použitia 
špecifických protilátok proti ťažkým a ľahkým reťazcom 
imunoglobulínov (Ig). Novšie imunochemické stanovenia 
voľných ľahkých reťazcov (FLC) a párov ťažkých reťazcov 
(HLC) príslušného izotypu ponúkajú výhodu kvantitatívne-
ho, reprodukovateľného a automatizovateľného výsledku 
nezaťaženého subjektívnym vizuálnym hodnotením. 

Väčšina laboratórií neoznamuje grafický výstup z ELFO 
a IFE, najčastejšia forma komunikácie s klinikom obsahuje 
najmä: 

– kvantitatívny údaj o jednotlivých frakciách;
– údaj o prítomnosti a kvantite M- proteínu;
– slovný komentár k nálezu 

NAVRHOVANÉ ODPORÚČANIA 
NA OZNAMOVANIE NÁLEZOV 

Tlak na štandardizáciu popisu nálezov ELFO a IFE vy-
plýva z globalizácie a slobodného pohybu pacienta, ktorý 
spôsobuje, že počas svojho ochorenia pacient využíva služ-
by viacerých zdravotníckych zariadení, včítane laboratórií. 
Ďalším dôvodom je elektronizácia záznamov v zdravotníc-
tve a potreba štruktúrovaného nálezu pri online prenose 
výsledkov a ich interpretačných komentárov. Najnovšie 
odporúčania pracovnej skupiny pre MG pri Kanadskej 
spoločnosti klinickej chémie (CSCC) presadzujú tzv. synop-
tické, čiže prehľadné reportovanie výsledkov (B o o t h, 
2018;  M c C u d d e n, 2018). Jeho cieľom je poskytnúť 
kompletnú a konzistentnú informáciu v rovnakej štruktú-
rovanej forme, ktorá lekárovi umožní efektívne rozpoznať 
dôležité informácie a detaily vo výsledkových správach 
z rôznych zdrojov a od rôznych interpretátorov. Sekundár-
nym cieľom navrhovanej štandardizácie interpretačného 
komentára je používanie pre klinika zrozumiteľného, pod-
ľa možnosti jednoznačného a jednotného slovníka.

Navrhovaný formát reportingu z dielne CSCC obsahu-
je určité povinné aj nepovinné informácie, akými sú prí-
tomnosť či neprítomnosť monoklonového proteínu, popis 
jeho lokalizácie, kvantity a izotypu, údaj o imunosupresii 
polyklonových Ig, porovnanie s predchádzajúcim nále-
zom, interpretácia nálezu, odporúčanie ďalšieho alebo 
opakovaného vyšetrenia (ak je to vhodné) a identifiká-
cia interpretátora výsledku. Návrhy synoptického ozna-
movania výsledkov pre nálezy z elektroforézy bielkovín 
pre kombináciu ELFO a IFE sumarizujú tabuľky 1 a 2.
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VOĽNÝ KOMENTÁR K ODPORÚČANIAM

Kvantifikácia ELFO frakcií udáva zastúpenie albumí-
nu a globulínových frakcií v percentách alebo v g/L, čo je 
výhodnejšie z hľadiska kvantifikácie monoklonových gra-
dientov. Abnormálne frakcie môžu upozorniť na možnosť 
komigrujúcich M-Ig v β1- a β2-globulínoch. Až 44 % pa-
cientov bez nálezu na ELFO a hypogamaglobulinémiou má 

nález malého M-proteínu pri IFE (C h a n, 2015). Počet de-
satinných miest pri kvantifikácii frakcie má korešpondovať 
s analytickou presnosťou metódy a klinickou potrebou, 
teda celé čísla alebo maximálne jedno desatinné miesto.

Kvantifikácia monoklonového proteínu je kľúčovým 
aspektom ELFO a predstavuje zlatý štandard a merateľný 
indikátor prítomnosti a progresie ochorenia. Údaj o prí-
tomnosti a kvantite M-proteínu spravidla nerobí problém, 

Tab. 1. Návrh reportingu nálezov pre elektroforézu (sérum, moč)

Názov poľa/položky Komentár 

Abnormálna frakcia* Áno/nie/nejednoznačne

Popis gradientu/nálezu (ak je prítomný) Počet, pozícia, kvantifikácia (ak je možné)

Predchádzajúci nález (ak je dostupný) História predchádzajúcich vyšetrení ELFO a IFE (aj z iných laboratórií, nemocníc, ak je 
relevantné)

Interpretácia Sumárny popis nálezov a ich zmien (ak je to relevantné)

Odporúčanie (ak je to vhodné) Popis odporúčaných alebo alternatívnych vyšetrení s udaním frekvencie opakovania 
(odvolávka na odporúčania, literatúru a pod. je vhodná)

Autor vyhodnotenia Identifikácia, kontakt

* – ktorá môže predstavovať monoklonový proteín

Tab. 2. Návrh reportingu nálezov pre imunofixáciu 

Názov poľa/položky Komentár 

Monoklonový proteín Áno/nie/nejednoznačne

Izotyp Typizácia intaktného Ig, FLC /HLC

Popis abnormálneho nálezu 
(ak je potrebný) Počet a pozícia aj prídavných/mnohonásobných gradientov

Predchádzajúca história 
ak je dostupná)

História predchádzajúcich vyšetrení IFE (aj z iných laboratórií, nemocníc, 
ak je relevantné)

Imunosupresia Áno/nie – v ktorých triedach

Interpretácia (ak je to vhodné) Koncízny popis sumárneho nálezu prípadne jeho zmeny

Odporúčanie (ak je to vhodné) Ako pri ELFO

Autor vyhodnotenia Identifikácia, kontakt
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ak je lokalizovaný v gamaglobulínoch. Väčšina laboratórií 
používa ortogonálny spôsob ohraničenia gradientu (tzv. 
gating), ktorý zahŕňa aj polyklonové pozadie. Tangen-
ciálny spôsob ohraničenia umožňuje kvantifikáciu M-gra-
dientu bez polyklonového pozadia, vplyv ktorého je však 
nevýznamný pri M-proteínoch nad 10 g/L. Detekčný limit 
pre M-gradient v gamaglobulínoch sa pohybuje od 1 g/L 
a závisí najmä od kvantity polyklonových Ig v pozadí a tiež 
od skúsenosti vyhodnocujúcej osoby. 

Oveľa problematickejšia je kvantifikácia gradientov v β- 
alebo α2-globulínoch, najmä ak nie sú jasne ohraničené. 
Ideálne je používať metódu separujúcu β1- a β2-globulíny 
s citlivosťou pod 1 g/L. Počet laboratórií, ktoré používajú 
ortogonálne ohraničenie gradientu spolu s polyklonovým 
pozadím a tých, ktoré oznamujú len celkovú frakciu s mož-
ným M-gradientom je približne rovnaký (T a t e, 2018b). 
Vhodný komentár v tejto situácii je napr. Kvantifikácia  
M-proteínu zahŕňa aj normálne β-/α2-globulíny.

Z hľadiska názvoslovia je preferovaným označením 
monoklonový proteín, monoklonový Ig, monoklonové FLC 
alebo HLC. Názvy ako paraproteín, M-pík, Bence/Joneso-
va bielkovina alebo myelómový proteín sa neodporúčajú 
v oficiálnych laboratórnych a lekárskych záznamoch, ve-
deckých a klinických publikáciách. Ak je to možné, je žia-
dúce bližšie špecifikovať monoklonový proteín, napr. mo-
noklonový IgG kappa, monoklonové voľné ľahké reťazce 
lambda a pod.

Slovný komentár k nálezu by mal byť stručný, rele-
vantný a vystihnúť informáciu, ktorá nie je obsiahnutá 
v kvantitatívnom vyjadrení ELFO frakcií. Použitý jazyk by 
mal byť presný, jednoznačný a ľahko pochopiteľný. Rozsah 
informácie závisí od prijímateľa tejto informácie a môže 
sa líšiť pre primárny kontakt a špecialistov. Je potrebné 
sa vyhnúť poúčaniu klinického lekára alebo navrhovaniu 
invazívnych procedúr bez toho, aby sme poznali komplet-
ný klinický stav pacienta. Napr. počas monitorovania pa-
cienta so známym M-proteínom je potrebné zamerať sa 
na zmeny jeho kvantity, prípadne zmenu jeho izotypu. Ak 
presnému určeniu M-proteínu bránia bielkoviny na pozadí 
príslušnej frakcie, slovný komentár má upozorniť na zvý-
šenú mieru nepresnosti či neistoty. 

Ak je ELFO bielkovín použitá ako jediná skríningová 
metóda, je žiaduci slovný popis zvýšenej β-globulínovej 
frakcie ako možnej lokalizácie M-proteínu. V prípade pou-
žitia širšej palety diagnostických metód, vrátane IFE v sére 
a moči a kvantity VĽR, je rozsah slovného komentára ELFO 
modifikovaný nálezmi pri IFE. Ak súčasná IFE potvrdí mo-

noklonový Ig v β-globulínoch, je zbytočné a mätúce po-
pisovať pri ELFO nález zvýšenej β-frakcie, ktorá potenci-
onálne môže  byť spôsobená M-proteínom. Na druhej 
strane, ak bola IFE doplnená v laboratóriu pri suspektnom 
náleze v ELFO, je tento popis pri elektroforéze vysvetľujúci 
a na mieste.

Pri sériovom vyšetrení ELFO a IFE hodnotiaci labora-
tórny špecialista často upozorňuje na významnosť zmeny 
nálezu v čase. Netreba zabúdať na fakt, že kritická diferen-
cia výsledku (RCV) pre kvantitu M-proteínu je u stabilizo-
vaných pacientov 36,7 až 39,6 % (S a l a m a t m a n e s h, 
2018). Táto biologická variabilita je vyššia ako stanove-
né kritériá pre hodnotenie relapsu (nárast o 25 % alebo 
5 g/L) podľa medzinárodných kritérií IMWG (International 
Myeloma Working Group) pre hodnotenie liečebnej od-
povede (Kumar, 2016).

Čo ešte (ne)komentovať okrem MG ?
Dotknime sa ešte niektorých situácií, ktoré sa ko-

mentujú v slovnom popise ELFO, ak monoklonový pro-
teín nebol potvrdený. Negatívny nález sa najčastejšie 
popisuje ako normálny nález, nález bez pozoruhodností, 
M-proteín nepotvrdený, všetky frakcie ležia v rámci refe-
renčných intervaloch. Použitie výrazu normálny je v labo-
ratórnej medicíne diskutabilné. Viaceré štúdie potvrdili, 
že ELFO nezachytí 5–21 % všetkých MG. Negatívny nález 
na ELFO nevylučuje na 100 % prítomnosť MG, najmä ak 
klinické podozrenie je vysoké (K a t z m a n, 2009, Chan 
2015). Vhodnejší komentár je napr. Žiaden alebo typický 
M-gra dient nepotvrdený, nedetegovaný. Ak je klinické po-
dozrenie na MG vysoké, odporučiť ďalšie vyšetrenie séra 
a moču.

Hypoalbuminémia: U pacientov s MG sa tento ná-
lez neodporúča komentovať, aj keď hypoalbuminémia je 
zlým prognostickým ukazovateľom podľa ISS – Interna-
tional Staging System (G r e i p p, 2005). Pri monitorova-
ní pacientov s MG sa má používať stanovenie albumínu 
pomocou fotometrických metód, ktoré poskytujú v po-
rovnaní s ELFO odlišné (o 6–8 g/L vyššie) hodnoty. Bisal-
buminémia, vrodená alebo získaná, pri ktorej albumín 
viaže elektricky nabité molekuly (napr. aminoglykozidy 
alebo pigmenty), sa vyskytuje oveľa zriedkavejšie ako MG. 
Nález zdvojenej ALB môže viesť k zbytočnému posielaniu 
pacienta k špecialistovi. Vhodný komentár je napr: Typic-
ký M-gradient nepotvrdený. Proteínový obraz bisabumi-
némie nie je spojený so zvýšeným rizikom MG. Ďalšie vy-
šetrenie len pri zvýšenom klinickom podozrení na MG.



23

Obraz nefrotického syndrómu (↓albumín, ↑α2-glo-
bulíny s alebo bez ↑β-globulínov) je zbytočné popisovať, 
ak je požiadavka na ELFO od nefrológa a diagnóza bola 
s veľkou pravdepodobnosťou stanovená inými vyšetrenia-
mi. Argumentom proti komentovaniu je aj fakt, že ELFO ná-
lez nekorešponduje s rozsahom nefrotického typu protei-
núrie a tento nález nie je spojený ani s vyšším rizikom MG.

Zvýšená β-frakcia (β1-, β2- alebo spoločná frakcia) 
vyžaduje vysvetľujúci komentár typu: Zvýšená betaglobu-
línová frakcia môže byť spôsobená komigrujúcim M-pro-
teínom. Ďalšie diagnostické testy nasledujú alebo sú odpo-
rúčané. Až 13 % pacientov má M-gradient v β-globulí noch 
a 12 % v interzóne medzi β- a γ-globulínmi. Podľa novšej 
štúdie v prípade zvýšenej celkovej frakcie β-globulínov IFE 
potvrdila M-proteín v 73 %, pri izolovanom zvýšení β1-
-globulínov v 94 % a β2-globulínov v 54 % (C h a n, 2017). 

Polyklonové zvýšenie IgG4 (IgG4 related disease) je 
čoraz častejšie diagnostikovaný syndróm neznámej etio-
lógie, ktorý postihuje mnohé orgány. Prítomný je opuch 
pripomínajúci tumor, lymfopazmatický infiltrát s vysokým 
podielom polyklonových IgG4 pozitívnych plazmatických 
buniek, rôzne stupne orgánovej fibrózy a zvýšené sérové 
koncentrácie polyklonových IgG4 (C h e n, 2019). Pre la-
boratórnych špecialistov, ktorí interpretujú ELFO, je dôle-
žitá informácia, že každá zo 4 podtried IgG má unikátnu 
ELFO pohyblivosť. IgG4 migruje v rámci relatívne úzkej 
elektoforetickej oblasti. Okrem toho u časti pacientov 
býva prítomný posun v kappa/lambda v rámci polyklo-
novej IgG4 frakcie, čo vzbudzuje pochybnosti o klonalite 
IgG4 (J a c o b s, 2014).

Analytické interferencie ELFO a IFE by mali byť známe 
laboratórnym špecialistom a tí sú povinní informovať o ich 
možnom vplyve aj klinických lekárov v interpretačných ko-
mentároch. Falošne pozitívny nález M-gradientu na ELFO 
v dôsledku hemolýzy, prítomnosti fibrinogénu, plazmaex-
pandérov na báze želatíny, niektorých antibiotík, antimy-
kotík a kontrastných látok je možné vylúčiť následnou imu-
nofixáciou. Omnoho významnejšie sú interferencie, ktoré 
ovplyvňujú aj IFE. Z hľadiska častosti výskytu sa budeme 
stretávať najmä s vplyvom monoklonových terapeutík 
(siltuximab, daratumumab, elotuzumab), protilátok proti 
CD38 v triede IgG1 kappa, ktoré sa pri podávaní vysokých 
dávok prejavujú novým M-gradientom do 1 g/L. Nález 
terapeutického monoklonu v sére vedie k nesprávnemu 
záveru menej efektívnej liečby, nesprávnemu určeniu lie-
čebnej odpovede. Namiesto kompletnej odpovede (CR) 
pacienti s malým gradientom sú klasifikovaní ako veľmi 

dobrá parciálna odpoveď (very good partial response,VG-
PR). Preto kritériá liečebnej odpovede International Mye-
loma Working Group response criteria boli modifikované 
(Kumar, 2016). Základnou metódou, ako zvládať tieto si-
tuácie, je informovanie laboratória o tejto liečbe pacienta 
klinikom (C h a n, 2018). Riešením pre diagnostické centrá 
je daratumumab-špecifická immunofixačná reflexná ana-
lýza (DIRA) používajúca protilátku proti daratumumabu, 
ktorá mení jeho migráciu počas ELFO (Mc Cudden, 2016).

ZÁVER

Cieľom článku bolo upozorniť na snahy o harmonizá-
ciu a štandardizáciu a vyvolať záujem odborníkov v tejto 
oblasti, ktorí by sa chceli podieľať na príprave odporú-
čania pre prehľadné reportovanie. Podobne ako v iných 
oblastiach laboratórnej medicíny prináša štandardizácia 
a harmonizácia interpretačných komentárov príležitosť 
zlepšiť porovnateľnosť, logickosť a zrozumiteľnosť labora-
tórnych nálezov. Súčasne zjednodušuje vyhľadávanie úda-
jov pre potreby výskumu alebo štatistík a je nevyhnutnou 
podmienkou pre elektronický prenos, uchovávanie a pre-
hľadávanie nálezov v medicínskych databázach.

Spomenuté odporúčania (B o o t h, 2018; Mc C u d- 
d e n, 2018) možno zhrnúť nasledovne:

– Laboratórium má oznamovať rovnakú kvantitu in-
formácií v rovnakom formáte.

– Slovný komentár musí byt konzistentný pri rôz-
nych interpretátoroch.

– Výsledok ELFO bielkovín obsahuje kvantifikáciu 
frakcií ako aj referenčné intervaly pre zdravú po-
puláciu

– Ak je prítomný M proteín, má byť kvantifikovaný 
a oznamovaný oddelene od ostatných frakcií.

– Bielkovinové a monoklonové frakcie sa udávajú 
v g/L. 

– Popis ELFO (ak je ordinované samostatne), ktorý 
upozorňuje na prítomnosť M-Ig má zahŕňať aj jeho 
izotyp (ak je známy z predchádzajúceho vyšetre-
nia) a jeho kvantitu.

– Ak potvrdzujúce vyšetrenie (napr. IFE) nie je do-
stupné alebo možné, má byť odporúčané vzhľa-
dom na existujúcu abnormalitu v ELFO náleze.

– Klinickí lekári majú byť v interpretačných komentá-
roch explicitne informovaní o možnej interferencii 
a jej vplyve na výsledok. 
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SÚHRN

EFLM venuje harmonizácii systematické úsilie predo-
všetkým od jej prvej konferencie o harmonizácii v Milá-
ne v roku 2014. Pracovnú skupinu pre preanalytickú fázu 
(WG-PRE) oficiálne zriadila Európska federácia klinickej 
chémie a laboratórnej medicíny (EFLM) v roku 2013 s cie-
ľom zlepšiť harmonizáciu v preanalytickej fáze v rámci 
európskych odborných spoločností. Článok je zameraný 
na aktivity pracovnej skupiny pre preanalytiku a medzi-
národné odporúčania na odbery žilovej krvi, praktické 
odporúčania pre manažment hemolytických vzoriek pri 
analýzach v klinickej chémii, správnu indikáciu testov, 
správnu dobu odberu, farebné označovanie skúmaviek 
na odber krvi, poradie skúmaviek pri odbere krvi, eduká-
ciu klinických partnerov, komunikáciu a rozumné poža-
dovanie laboratórnych vyšetrení s orientáciou na kvalitu 
zdravotnej starostlivosti s cieľom vyhnúť sa poškodeniu 
zdravia pacienta – kampaň Choosing wisely.

Kľúčové slová: preanalytická fáza; harmonizácia; pra-
covné skupiny preanalytiky; hemolýza; poradie odberov

ABSTRACT

The EFLM has devoted systematic efforts to harmo-
nization, particularly since the first conference on har-
monization in Milan in 2014. The Working Group for 
Preanalytical Phase (WG-PRE) was officially established 
by the European Federation of Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine (EFLM) in 2013, with the aim of im-
proving harmonization in the preanalytical phase across 
European member societies. The article focuses on the 
activities of the Working Group for Preanalytical phase 
and International recommendations for venous blood 
sampling, Practical recommendations for managing he-
molyzed samples in clinical chemistry testing, correct in-
dication of tests, correct sampling time, color coding of 
blood collection tubes, order of blood collection tubes, 
education of clinical partners, communication and rea-
sonable request for laboratory testing with a focus on 
quality of healthcare to avoid harm to patient health—
Choosing Wisely Campaign.

Key words: preanalytical phase; harmonization; 
Working Group for Preanalytical Phase (WG-PRE); hemo-
lysis; the order of draw
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ÚVOD 

Slovník súčasného slovenského jazyka vyjadruje slovo 
harmonizácia v troch významoch: 

1. (gr.) – vytváranie harmónie, súhry, uvádzanie do sú-
ladu; syn. zlaďovanie: h. farieb; h. interiérov; joga pomáha 
pri harmonizácii organizmu; prispieť k harmonizácii spolu-
žitia domorodých a prisťahovaných obyvateľov  

2. ekon., práv. – koordinácia, zlaďovanie vnútroštát-
nych noriem a predpisov členských krajín určitého spolo-
čenstva s cieľom odstrániť prekážky fungovania ich spoloč-
ného trhu: daňová h.; h. právnych predpisov; h. pojmov 
a termínov v rozličných jazykoch Európskej únie; potreba, 
cieľ harmonizácie pracovných postupov; presadzovať, do-
siahnuť harmonizáciu colnej legislatívy, dopravných systé-
mov  

3. hud. – úprava jednohlasnej melódie do viachlasnej, 
obyč. vypracovaním akordického sprievodu: h. skladieb

Prepreanalytická fáza je už dlho známa ako najzrani-
teľnejšia časť celkového procesu vyšetrovania, ktorá po-
tenciálne vedie k nesprávnym identifikáciám, chybám pri 
transporte/skladovaní alebo chybným výsledkom v dô-
sledku zlej kvality vzorky (hemolýza) alebo kontaminácie, 
čo môže v konečnom dôsledku viesť k poškodeniu pa-
cienta (P l e b a n i   et al., 1997;  B o n i n i   et al., 2002). 
Skutočnosť, že preanalytické procesy prebiehajú prevaž-
ne mimo laboratória spôsobuje, že je náročné stanoviť 
a presadzovať opatrenia na kontrolu kvality porovnateľné 
s tými, ktoré sa štandardne používajú v analytických pro-
cesoch. Zahŕňajú tiež mnoho rôznych zainteresovaných 
strán, ako sú pacienti, klinickí lekári, zdravotné sestry 
a logistický personál, takže potenciálne premenné, kto-
ré prispievajú k odchýlke výsledkov testov, sú početné 
(C a d a m u r o  et al., 2019a). Napriek týmto známym 
skutočnostiam, ktoré ovplyvňujú analytický výsledok, sa 
v porovnaní s analytickou fázou podnikli relatívne menšie 
iniciatívy na prekonanie tohto problému. Dôvody môžu 
zahŕňať absenciu usmernení pre zdravotnícky personál. 
Aj keď sú k dispozícii pokyny týkajúce sa konkrétneho pre-
analytického procesu, dodržiavanie môže byť často obme-
dzené, ako je uvedené aj v odporúčaní na odber žilovej 
krvi (S i m u n d i c  et al., 2015a). V poslednom desaťročí 
sa preanalytické otázky riešili vo väčšej miere, pričom sa 
v celej Európe vytvorili špecializované pracovné skupiny. 
Pracovná skupina pre „preanalytickú fázu“ (WG-PRE) sa 
vyvinula do veľkej a produktívnej skupiny, ktorá má v sú-
časnosti členov zo 17 európskych krajín. Táto pracovná 

skupina sa zameriava na záujem účastníkov o preanalytic-
ké otázky a ich ochotu aktívne sa zapojiť do tejto témy 
a prispieť k harmonizácii – „vytváraniu súhry; uvádzania 
do súladu; zlaďovaniu; koordinácie…“ preanalytickej fázy.

Cieľom aktivít WG-PRE bol aj prieskum európskych 
krajín k otázkam týkajúcich sa monitorovania, dokumen-
tácie a hodnotenia preanalytických chýb, zaobchádzania 
s hemolytickými, lipemickými alebo ikterickými vzorkami, 
komunikácie s klinickými lekármi a sestrami k preanaly-
tickým témam a ochoty/záujmu laboratórnych odborní-
kov zamerať sa viac na tieto otázky a problémy. Z dôvodu 
veľkého množstva údajov boli výsledky a poznatky z tohto 
prieskumu rozdelené do dvoch súvislých rukopisov. Prvý 
článok WG-PRE predstavuje prieskum a následne podáva 
informácie, či a ako laboratóriá v celej Európe monitoru-
jú preanalytickú fázu a ako sa údaje z tohto monitorova-
nia v súčasnosti využívajú. Ďalej sa zameriava na záujem 
účastníkov o preanalytické otázky a ich ochotu aktívne 
sa zapojiť do tejto témy (C a d a m u r o   et al., Part 1, 
2019a). Druhý článok predstavuje a rozoberá výsledky 
otázok týkajúcich sa hemolýzy, lipémie a monitorovania 
ikteru (C a d a m u r o  et al., Part 2, 2019b).

KONFERENCIE PREANALYTICKEJ FÁZY

1. európska konferencia o preanalytickej fáze sa ko-
nala v meste Parma (Taliansko) v roku 2011 pod názvom 
„Zlepšovanie preanalytickej kvality – od snov k realite“. 

Hlavným cieľom tejto konferencie bola kvalita pre-
analytickej fázy laboratórnych postupov a čoraz dôleži-
tejšou témou zvyšovanie informovanosti bezpečnosti 
pacientov a implementácia manažmentu kvality procesov 
v klinických laboratóriách. Spoločnou organizáciou tohto 
podujatia bol výsledok spolupráce medzi výrobcami IVD 
a profesionálnymi odborníkmi na európskej úrovni vedúci 
k spoločným cieľom, a  to k zlepšeniu laboratórnej pro-
duktivity a kvality laboratórnej práce v prospech starostli-
vosti o pacienta.

2. európska konferencia o preanalytickej fáze sa ko-
nala v meste Záhreb (Chorvátsko) v roku 2013 pod ná-
zvom „Zlepšovanie preanalytickej kvality – kvalite, ktorej 
dôverujeme“.

Hlavnými diskutovanými témami vrátane ukazovateľov 
kvality pre preanalytickú fázu boli flebotomické postupy 
pri odbere na analýzu krvných plynov, vzorky pediatric-
kých pacientov, lipémia, preanalytické požiadavky na ana-
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lýzu moču, analýza trombocytov ako aj údaje o osvedče-
ných postupoch bezpečného odberu krvi.

3. európska konferencia o preanalytickej fáze sa ko-
nala v meste Porto (Portugalsko) v roku 2015 pod ná-
zvom „Zlepšovanie preanalytickej kvality – v snahe do-
siahnuť súlad“.

Hlavnými diskutovanými témami vrátane nadbytoč-
ných laboratórnych testov bol manažment požiadaviek 
na vyšetrenie, implementácia Smernice európskej únie 
(EÚ) o predchádzaní poranení injekčnou ihlou, harmo-
nizácia požiadaviek nejedenia pred odberom krvi, vplyv 
fyzickej aktivity a podaných kontrastných látok na IVD tes-
tovanie, najlepšie postupy monitorovania časových pod-
mienok a teploty počas transportu vzoriek.

4. európska konferencia o preanalytickej fáze sa ko-
nala v meste Amsterdam (Holandsko) v roku 2017 pod 
názvom „Zlepšovanie preanalytickej kvality prostredníc-
tvom inovácií“. 

Témy nadväzujú na predchádzajúce stanoviská, ktoré 
uverejnila EFLM WG-PRE na rovnakú tému a spája zhrnu-
tia prezentácií, ktoré boli uvedené práve na tejto 4. konfe-
rencii o preanalytickej fáze.

5. európska konferencia o preanalytickej fáze sa ko-
nala v meste Záhreb (Chorvátsko) v roku 2019 pod ná-
zvom „Preanalytické výzvy – čas na riešenie“.

Témy sa zaoberali stabilitou vzorky, preanalytickými 
výzvami v rámci  hematologických analýz, analýz stolice, 
otázkou „biobankingu“, hmotnostnej spektrometrie, sek-
venovania novej generácie, laboratórnou automatizáciou, 
dôležitosťou poznania a merania presnosti času vzorko-
vania, technologickými pomôckami pri manažmente ne-
vhodne používaných laboratórnych zdrojov, manažmen-
tom hemolytických vzoriek a  preanalytickými indikátormi 
kvality.

6. európska konferencia o preanalytickej fáze sa bude 
konať opäť v meste Záhreb (Chorvátsko) v roku 2021.

PRACOVNÉ SKUPINY PRE HARMONIZÁCIU 
V EURÓPE

Laboratórna medicína sa vyvíjala posledných päťde-
siat rokov rýchlejšie ako ktorákoľvek iná oblasť medicíny, 
tak možno nie je prekvapujúce, že existuje veľká variabi-
lita ako sa prax realizuje medzi krajinami, ale aj v rámci 
nich. Európska federácia klinickej chémie a laboratórnej 
medicíny (EFLM) sa domnieva, že hlavnou úlohou labo-

ratórnych profesionálov, lekárov je znížiť variabilitu a im-
plementovať „najlepšiu prax“, a to nielen analytickú, ale 
vo všetkých aspektoch slučky „brain to brain“ (P l e b a n i   
et al., 2011). 

Laboratórne výsledky zohrávajú zásadnú úlohu v roz-
hodovaní lekára pri diagnostike a aj pri liečbe pacientov. 
V mnohých klinických situáciách sú výsledky laboratórnych 
testov nevyhnutné na stanovenie správnej diagnózy alebo 
na výber správneho liečebného režimu (napr. HbA1c pre 
diabetes mellitus alebo kardiálne troponíny na diagnos-
tiku infarktu myokardu bez elevácie ST). Z tohto dôvodu 
musia mať výsledky laboratórnych testov najvyššiu možnú 
kvalitu. Pri analýze chybovosti v celkovom procese vyšet-
rovania na zlepšenie kvality je zrejmé, že je nevyhnutné sa 
zamerať na preanalytický proces, pretože väčšina chýb sa 
vyskytuje v tejto fáze. 

Ak sa pozrieme na tieto chyby, hemolytické vzorky sa 
popisujú ako najťažší a najčastejší problém v preanalytic-
kej fáze. Hemolýza je predovšetkým výsledkom nespráv-
neho zaobchádzania so vzorkami mimo laboratórneho 
prostredia. Preto pri analýze základnej príčiny sa môžu 
podniknúť kroky na zníženie počtu hemolytických vzoriek 
a potom na zlepšenie analytickej kvality. To je úplne od-
lišné pre lipemické a ikterické vzorky, ktoré sú výsledkom 
endogénnych/in vivo faktorov a potenciálne interferujú 
s analytickými metódami. Lipemické vzorky sa môžu často 
použiť na ďalšie analýzy po použití rôznych stratégií vyčí-
renia (delipidácie). Výskyt týchto faktorov je však niekedy 
ťažké obmedziť alebo sa im vyhnúť a je potrebné sa nimi 
zaoberať, aj keď to znamená, že určité analyty nemožno 
spoľahlivo zmerať u príslušného pacienta. Napriek niek-
torým izolovaným odporúčaniam sa doteraz nedosiahol 
žiadny skutočný konsenzus na to, ako merať hemolýzu, 
ikterus alebo lipémiu (HIL) alebo ako tieto výsledky pou-
žiť na interpretáciu a hlásenie potenciálne ovplyvnených 
výsledkov laboratórnych testov. Okrem toho sú stratégie 
na meranie, hodnotenie a podávanie správ o HIL medzi 
laboratóriami dosť heterogénne (L i p p i  et al., 2018a, 
2018b). Preto pracovná skupina Európskej federácie kli-
nickej chémie a laboratórnej medicíny (EFLM) pre pre-
analytickú fázu (WG-PRE) uskutočnila prieskum v európ-
skych laboratóriách o spracovaní preanalytických vzoriek 
s cieľom využiť tieto údaje na poskytnutie odporúčaní 
a nástrojov na harmonizáciu preanalytických procesov. 
Prieskum sa zameriava na to, ako laboratóriá v celej Euró-
pe merajú, monitorujú a hodnotia HIL a ako využívajú ich 
príslušné výsledky.
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Prehľad pracovných skupín pre harmonizáciu v Európe: 
1. Biologická variabilita – WG-BV
2. Preanalytická fáza – WG-PRE
3. Postanalytická fáza – WG-POST
4. Orientácia na pacientov, telemedicína, digitalizácia 

(Patient Focused Laboratory Medicine) – WG-PFLM
5. Nové biomarkery (Test Evaluation) – WG-TE
6. Tvorba, odporúčania, guidelines – WG-G
7. Jednotky, ekvivalencia číselných hodnôt výsledkov 

(Harmonization of the Total Testing Process) – WG-H,
8. Personalizovaná laboratórna medicína – WG-PLM 

(K i l p a t r i c k   et al., 2018).

Celkový proces vyšetrovania (TTP-Total testing pro-
cess) je obvykle rozdelený do niekoľkých častí, ktoré sa 
vyskytujú v rámci prepreanalytickej fázy (t. j. požiada-
nie-objednanie testu), preanalytickej fázy (t. j. príprava 
pacienta, odber vzorky, manipulácia, preprava, sklado-
vanie a príprava na testovanie), analytická fáza (t. j. ana-
lýza vzorky), postanalytická fáza (t. j. prenos výsledkov) 
a post-postanalytická fáza (t. j. interpretácia výsledkov) 
(P l  e b a n i   etal., 2011) (obrázok 1). V priebehu tohto 
mnohostranného procesu, podobne ako v iných lekár-
skych disciplínach sa môžu vyskytnúť chyby, ktoré môžu 
viesť k vzniku diagnostických chýb, ktoré môžu nepriazni-
vo ovplyvniť klinické rozhodovanie a následnú starostli-
vosť, čím sa ohrozuje bezpečnosť pacientov (L i p p i  et al., 

2016a). V súčasnosti existujú presvedčivé dôkazy o tom, 
že diagnostické chyby možno pripísať predovšetkým ne-
dostatku štandardizácie alebo harmonizácie mnohých 
manuálne náročných činností patriacich do preanalytickej 
fázy (S i m u n d i c  et al., 2012; Li m a - O l i v e i r a  et al., 
2015; L i p p i   et al., 2017). 

Na rozdiel od chýb v iných častiach TTP zostáva iden-
tifikácia preanalytických chýb náročná, pretože veľká 
väčšina týchto činností sa vykonáva mimo hraníc klinic-
kých laboratórií s nedostatočným vedením alebo často 
bez priameho dohľadu nad laboratórnymi odborníkmi 
(L i p p i  et al., 2016b). Dôvodom môže byť nedostatok 
vzdelania a odbornej prípravy v oblasti osvedčených po-
stupov v preanalytickej fáze medzi zdravotníckymi pracov-
níkmi. Prehľad súčasných a budúcich stratégií a činnosti 
pracovnej skupiny Európskej federácie klinickej chémie 
a laboratórnej medicíny (EFLM) pre preanalytickú fázu 
(WG-PRE) na zlepšenie harmonizácie v preanalytickej fáze 
so stručným opisom ukončených a prebiehajúcich činností 
poskytuje nasledujúci prehľad:

Ukončené projekty:
– Harmonizácia stavu nejedenia
– Harmonizácia identifikácie pacienta a skúmaviek 

na odber krvi
– Harmonizácia farebného kódovania (označovania) 

skúmaviek na odber krvi

Obr. 1: Časť príspevkov pracovných skupín EFLM na pomoc pri harmonizácii aspektov 
slučky „brain-to-brain“ pre laboratórne skúšky (P l e b a n i  et al., 2011)
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– Harmonizácia poradia skúmaviek, ktoré sa majú 
dodržiavať pri odbere krvi 

– Harmonizácia indikátorov kvality v preanalytickej 
fáze

– Usmernenie pre lokálnu validáciu skúmaviek na od-
ber krvi

– Vykonávanie a uverejňovanie dvoch európskych 
prieskumov o postupoch odberu krvi

– Organizácia štyroch medzinárodných stretnutí
– Cena Waltera Gudera v preanalytike

Prebiehajúce projekty:
– Vývoj a validácia systému externého posudzovania 

kvality (EQA) preanalytických premenných
– Vypracovanie a šírenie prieskumu o lokálnom ma-

nažmente nevhodných vzoriek 
– Vydanie odporúčania EFLM pre odber venóznej 

krvi
– Organizácia webinárov na harmonizáciu preanaly-

tických činností

S vedomím, že preanalytická fáza je hlavným zdrojom 
problémov v laboratórnej diagnostike, WG-PRE už vynalo-
žila veľké úsilie na poskytovanie informácií a publikácií so 
zameraním na kvalitu v extranalytických fázach TTP a jej 
cieľom je pokračovať v tejto vzdelávacej činnosti aj v bu-
dúcnosti so zameraním na zvýšenie štandardizácie a har-
monizácie ďalších preanalytických činností.

Indikácie testov
Nevhodné využívanie laboratória v zmysle nadmer-

ného počtu vyšetrení neprispieva ku starostlivosti o pa-
cienta. Nesprávne indikovaná požiadavka môže viesť 
k nesprávnej alebo oneskorenej diagnóze, čo potenciálne 
ohrozuje bezpečnosť pacienta. Odhaduje sa, že v súčas-
nosti je 5 až 95 % testov nesprávne indikovaných, čím sa 
významne prispieva ku generovaniu lekárskych chýb, a to 
je aj treťou hlavnou príčinou smrti v USA. Dôvodov na ne-
správny výber a indikovanie testov môže byť niekoľko. 

Najmarkantnejším dôvodom môže byť pokrok v tech-
nológiách, široká ponuka vyšetrení, skrátená doba odozvy 
(TAT). Objednávanie a prijímanie výsledkov testov je veľmi 
jednoduché, rýchle a pohodlné. Keďže dostupnosť vytvá-
ra dopyt, elektronický systém zadávania požiadaviek môže 
viesť k zvýšeniu počtu testov, najmä pri použití tzv. špeci-
fických profilov/panelov.

Ďalším dôležitým faktorom je prax defenzívnej medi-
cíny na základe hrozby zanedbania zodpovednosti. Defen-
zívna medicína je medicína, kde sú lekári nútení indikovať 
kvantum nadbytočných vyšetrení, ale aj liekov z dôvo-
du, aby neboli perzekvovaní pre neposkytnutie údajne 
adekvátnej zdravotnej starostlivosti, v skratke povedané, 
ochrana a alibizmus. 

S t u d d e r t  a kol. uskutočnili prieskumy u viac ako 
800 amerických lekárov v šiestich špecializáciách na vy-
soké riziko sporu. Takmer všetci (93 %) uviedli, že vyko-
návali defenzívne testovanie vrátane testov na objedna-
nie v zmysle výrazu „Uisťovacie správanie“ (S t u d d e r t  
et al., 2005). Je to v súlade s inými štúdiami, ktoré tiež 
dospeli k záveru, že objednávanie nepotrebných testov 
je najbežnejšia forma defenzívnej medicíny (v a n  d e r  
H o r s t  et al., 2017;  O r t a s h i  et al., 2013).

Klinickí lekári a/alebo zdravotné sestry o tom často 
nevedia, nepoznajú následky nadmerného využívania 
alebo im chýba informácia diagnostickej hodnoty testu. 
Je na mieste otázka, či počet hodín strávených výučbou 
študentov medicíny o vhodnom výbere laboratórnych 
testov a správnej interpretácii výsledkov vyšetrení je do-
statočné. Skutočné náklady na laboratórne testy sa často 
ignorujú alebo sa pri objednávaní testov prehliadajú. 

K niektorým ďalším dôvodom na nevhodný výber tes-
tov patrí tlak pacienta alebo praktický motív, ako naprí-
klad podľa možnosti strávenie čo najkratšieho času pri 
objednávaní testov. Objednávanie profilov patrí medzi 
obsolétne postupy snáď s výnimkou jednotiek intenzívnej 
starostlivosti. Preto je potrebné identifikovať testy s mini-
málnym klinickým významom a klinici by mali zodpovedať 
na otázky pred akýmkoľvek požiadaním laboratórneho 
testu: 

– Prispieva výsledok k diagnostike, prognóze alebo 
liečbe?

– Má to medicínsku hodnotu a má výsledok vplyv 
na starostlivosť o pacienta?

– Existujú ďalšie výsledky z laboratória, ktoré by po-
mohli/postačovali?

– Existujú predchádzajúce výsledky, ktoré by mohli 
byť zbytočné, duplicitné?

– Je moja požiadavka v súlade s príslušným interva-
lom pre opakovanie testu?

– Je lekármi jasne potvrdený význam testov?
– Sú tieto testy v súlade s platnými usmerneniami 

a odporúčaniami?
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Je potrebné využívať laboratórne diagnostické algo-
ritmy, zvýšiť intervenciu edukácie, doržiavať intervaly 
opakovania testov, harmonizovať panely testov, poskyt-
núť prehľad ponúkaných testov a žiadať návrhy foriem 
realizácie. 

Vyžaduje to systematický prístup pracovných skupín, 
edukácia klinických partnerov by mala byť súčasťou nápl-
ne laboratórnych pracovníkov, využívať dotazníky zamera-
né na lekárov, rozvíjať komunikáciu a konzultačnú činnosť 
s klinickými partnermi. Samozrejme, vplyv na indikácie 
testov majú aj odborné odporúčania, ceny a  v neposled-
nom rade poisťovne. Vhodným edukačným nástrojom 
na správne indikácie testov je aj publikácia „Laboratory  
Diagnostic Pathways”, Clinical Manual of Screening 
Methods and Stepwise Diagnosis (H o f m a n n  et al., 
2016).

Dôležité je sledovať a implementovať čím skôr do praxe 
akékoľvek aktualizácie (napr. oGTT u gravidných z r. 2019), 
ktorých počet je vysoký.

Diabetes mellitus – laboratórna diagnostika a sledo-
vanie stavu pacientov (Schválené výborom ČSKB dňa 29. 
1. 2019).

Toto odporúčanie vydávajú spoločne: Česká spoloč-
nosť klinickej biochémie ČLS JEP, Česká diabetologická 
spoločnosť ČLS JEP a tiež odporúča aj Slovenská diabeto-
logická spoločnosť SDS. 

I. fáza skríningu
 Indikácie: všetky tehotné ženy
 Termín: do 14. týždňa
 Metóda: glykémia nalačno zo žilovej plazmy
II.  fáza skríningu
 Indikácia: všetky tehotné ženy s negatívnym vý-

sledkom v I. fáze skríningu (aj ženy, ktoré I. fázu 
skrí ningu z nejakého dôvodu neabsolvovali)

 Termín: v 24. – 28. týždni
Metóda: trojbodový 75 g oGTT, 
 a to vždy za štandardných podmienok: Všetky od-

bery musia byť vykonané zo žily, nemá sa použiť 
kapilárna krv z prsta

 nalačno < 5,1 mmol/l
 v 60. min < 10,0 mmol/l = NEGATÍVNY SKRÍNING
 v 120. min  < 8,5 mmol/l
(F r i e d e c k ý  et al., 2019).

Správna doba – čas odberu
Viete odpovedať, či je vo vašom laboratóriu poskytnu-

tý so vzorkou korektný dátum a čas odberu krvi?

Kým čas prijatia vzoriek do laboratória je zvyčajne 
známy, poznať presný čas odberu je problém. Dôležitosť 
poznania presného času odberu vychádza z potrieb ma-
nažmentu kvality, je orientovaný na stabilitu niektorých 
parametrov, na časovo závislé referenčné medze napr. 
hormóny a v neposlednom rade je nevyhnutnou podmien-
kou pri terapeutickom monitorovaní liečiv (TDM). Vzorky 
krvi pre TDM sa vo všeobecnosti odoberajú po dosiahnutí 
ustáleného stavu v krvi (tzv. steady-state) t.j. po uplynutí 
4 biologických polčasov od prvého podania. Hladiny liečiv 
sa stanovujú najčastejšie pred podaním ďalšej dávky lieku. 
Niekoľko pre- a postanalytických indikátorov kvality v la-
boratórnej medicíne je výrazne závislých od času odobra-
tia vzorky. Dĺžka trvania transportu vzorky je vedúcim 
indikátorom kvality definovaného štandardami, akými sú 
napr. Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu (ISO) 
15189:2012. Informácie o čase odberu vzoriek sú navyše 
nevyhnutné pri interpretácii výsledkov testov na spomí-
nané TDM, hormóny a ďalšie parametre vykazujúce cirka-
diánnu variabilitu (J e n s e n  et al., 2007).

V závislosti na lokálnom zdravotníckom prostredí, 
problém je možné riešiť rôznymi spôsobmi. V každom prí-
pade sú potrebné ľudské a finančné zdroje.

RIEŠENIA

Využívať hlavne systematický prístup a používanie in-
dikátorov kvality (IQ).

Možné riešenia:
1. Papierové žiadanky – obsahujú pole na vyplnenie 

času odberu.
 Obmedzenia: nízka kvalita a nedodržiavanie vypiso-

vania.
2.  Elektronická dokumentácia
 Obmedzenia: obvykle nízka kvalita dokumentácie, 

objednávanie je vykonané často oveľa skôr pred 
skutočným odberom krvi, preto je čas často neko-
rektný.

3.  Osobitné (extra) zariadenie – len pre dokumentá-
ciu času odberu napr. Smartphone s kamerou

 Obmedzenia: osobitné náklady na zariadenie, oso-
bitné náklady na dodatočné rozhranie alebo soft-
vér do LISu

4.  Automatický systém na označovanie skúmaviek
 Obmedzenia: limitovaný výkon (priepustnosť); špe-  
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ci fický tréning; osobitné náklady na viaceré zaria-
denia; rekalibrácia po zmene LOT skúmaviek na roz - 
poznávanie farieb 

5.  Predznačené barkódové skúmavky
 Výhody: žiadne meno na skúmavke (bezpečnosť 

dát), vhodná pozícia štítku na skúmavke, minima-
lizácia chýb identifikácie pacienta, žiadna tlačiareň 
štítkov a manuálne štítkovanie

 Obmedzenia: vyššia cena skúmaviek, náklady na do- 
datočnú infraštruktúru

6.  Smart-rackové technológie
 Výhody: minimalizácia chýb identifikácie pacienta, 

možnosť monitoringu teploty počas transportu, 
rýchla a včasná identifikácia problémových skú-
maviek pri prijatí, možné použiť aj ako archivačný 
systém, žiadny „interface“ potrebný kvôli RFID* 
technológii, okrem toho možná štatistika ďalšieho 
transportu vzoriek a skladovania

 Obmedzenia: náklady na ďalšiu infraštruktúru a za-
riadenie obsahujúce stojany.

*RFID je skratka pre Radio Frequency Identification 
(radio frekvenčné identifikácie). RFID je bezdotyková au-
tomatická identifikácia slúžiaca na prenos a ukladanie dát 
pomocou elektromagnetických vĺn.  Technológia RFID je 
nasadzovaná v rôznych odvetviach priemyslu pre bez-
kontaktnú identifikáciu, lokalizáciu a sledovanie tovaru, 
majetku i osôb v reálnom čase. Medzi organizácie, ktoré 
plánujú zavádzať technológie RFID, patria rovnako spo-
ločnosti z oblasti výroby, logistiky, dopravy, obrany i zdra-
votníctva. Cieľom je dosiahnuť vysokú úroveň automa-
tizácie logistických procesov a vysokej miery presnosti 
operácií, a tým zvýšiť efektivitu, znížiť prevádzkové nákla-
dy a minimalizovať množstvá chýb spôsobených ľudským 
faktorom. 

Hemolýza
Hemolýza je rozpad červených krviniek sprevádzaný 

uvoľnením krvného farbiva hemoglobínu. Rozpad erytro-
cytov môže byť: v cievach (intravaskulárny), mimo cievy 
(extravaskulárny).

Najčastejšími príčinami hemolýzy sú:
Krv bola odoberaná príliš rázne:
–  Ihlou do injekčnej striekačky (30,7 %).
– Krídelkovou ihlou do injekčnej striekačky (20 %).
 Intravenóznym katétrom do injekčnej striekačky 

(16,5   %).

– Kontaktom s infúziou v injekčnej striekačke (11,5 %)
 (C a r r a r o  et al., 2000).
Hemolýza je najviac sa vyskytujúcou preanalytickou chy-

bou, ktorá ovplyvňuje mnoho analytov. Postupy sú hete-
rogénne a  neštandardizované, čo vytvára riziko na report  
nesprávnych výsledkov. To všetko je príležitosťou pre diag-
nostické chyby (chýbajúca, oneskorená alebo nesprávna 
diagnóza). Riešením hemolýzy je štandardizácia, čo je aj 
cesta na detekciu a manažment hemolytických vzoriek.

Odporúčania pre manažment hemolytických vzoriek:
– vnútorná kontrola kvality,
– vizuálne posúdenie hemolýzy nevhodné,
– preferuje sa automatická detekcia,
– mal by byť známy vplyv hemolýzy na jednotlivé 

analyty,
– miera hemolýzy v g/l by sa mala uvádzať ako súčasť 

výsledkových listov,
– v prípade prítomnosti voľného Hb > 10,0 g/l by ne-

mal byť vydaný žiadny výsledok,
– podporované sú „in house“ vyrobené kontrolné 

materiály na IKK hemolýzy s frekvenciou dvakrát 
za deň,

– používať externé materiály,
– viesť záznamy ako pri ostatnej denne vykonávanej 

internej kontrole kvality (IKK),
– v prípade in vivo hemolýzy – začleniť do algoritmu 

HAPTOGLOBÍN v rámci dif. dg. hemolýzy,
– za analyty, najviac ovplyvnené hemolýzou, sa ozna-

čujú - K+, bilirubín a kardiálny troponín T (L i p p i  
et al., 2018/a,b).

Komunikácia
Pôsobnosť WG-PRE EFLM je zameraná na podporu 

významu kvality v preanalytickej fáze v celkovom procese 
vyšetrovania, na zavedenie najlepších postupov a posky-
tovanie usmernení pre kritické činnosti v preanalytickej 
fáze, na vypracovanie a šírenie európskych prieskumov za-
meraných na postupy týkajúce sa preanalytických otázok, 
na organizovanie stretnutí, workshopov, webinárov alebo 
špeciálnych školení a kurzov zameraných na preanalytické 
otázky. Ako podporujúce sprievodné nástroje pri edukácii 
klinických partnerov môžeme využiť vedomostný test, do-
tazníky, prezentácie v PowerPointe, posterové prezentá-
cie, videá, ale hlavne aktívnu vzájomnú komunikáciu.
Poradie skúmaviek pri odbere krvi



32

Odporúčanie pre intravenózny odber krvi publikovala 
WG-PRE v júni 2018. 

Tento dokument obsahuje spoločné odporúčanie Eu-
rópskej federácie klinickej chémie a laboratórnej medicíny 
(EFLM),  Pracovnej skupiny pre preanalytickú fázu (WG-
-PRE) a Latinskoamerickej pracovnej skupiny pre preana-
lytickú fázu (WG-PRE-LATAM), Latinskoamerickej konfede-
rácie klinickej biochémie (COLABIOCLI), na odber žilovej 
krvi. Ponúka usmernenie k požiadavkám na zabezpečenie 
bezpečného odberu so zameraním na pacienta a poskytu-
je praktické usmernenie o tom, ako úspešne prekonávať 
potenciálne bariéry a prekážky, ktoré by mohli brániť jeho 
rozsiahlej implementácii. Cieľovou skupinou tohto odpo-
rúčania sú zdravotnícki pracovníci, ktorí sa priamo podie-
ľajú na odbere krvi. Toto odporúčanie sa vzťahuje na pou-
žitie uzavretého systému odberu krvi a neposkytuje návod 
na odber krvi otvoreným systémom (ihla, striekačka a ka-
téter). Okrem toho sa tento dokument nezaoberá súhla-
som pacienta, ordináciou vyšetrení, manipuláciou (zaob-
chádzaním) so vzorkou a jej transportom a nevzťahuje sa 
na odber krvi u detí a pacientov v bezvedomí. Odporúča-
ný proces je založený na najlepších dostupných dôkazoch. 
Každý krok bol odstupňovaný pomocou systému, ktorý 
posudzuje kvalitu dôkazu a silu odporúčania. Proces klasi-
fikácie bol vytvorený na viacerých osobných stretnutiach 
tých istých zainteresovaných strán.

Tento dokument zahŕňa všetky kroky procesu odbe-
ru krvi pre hospitalizovaných aj ambulantných pacientov. 
Odber krvi u ambulantných pacientov sa od hospitalizova-
ných pacientov odlišuje prevažne v príprave, polohe pa-
cienta a fyzickej aktivite pred samotným odberom. Tejto 
otázke je venovaná samostatná časť tohto dokumentu. 
Zvyšná časť dokumentu platí rovnako pre ambulantných 
aj hospitalizovaných pacientov. 

Uvedený dokument sa vzťahuje iba na použitie uzav-
retého odberového systému (t. j. takého, pri ktorom sa 
uzáver skúmavky počas odberu neodstráni) a neposkytuje 
návod na odber krvi pomocou otvoreného systému (t. j. 
ihly a injekčnej striekačky). Rovnako je obmedzený na od-
ber krvi pomocou ihiel, a preto neobsahuje odber krvi 
pomocou katétra, ktorý zvyšuje riziko hemolýzy. V záujme 
riešenia tejto otázky EFLM WG-PRE pracuje v súčasnosti aj 
na odporúčaní pre odber krvi pomocou katétra. 

Norma ISO/TS 20658:2017 Medical laboratories – Re-
quirements for collection, transport, receipt, and handling 
of samples opisuje požiadavky, ktoré sú nevyhnutné na od-
ber, prepravu, príjem a manipuláciu so vzorkami podľa nor-

my ISO 15189:2012. Toto odporúčanie popisuje osvedčené 
postupy pre splnenie týchto požiadaviek, ale nie je povinné 
ani nadradené lokálnym predpisom riadenia rizík v súlade 
s odporúčaniami uvedenými v ISO 15189 a ISO 20658. 

Dokument je primárne určený zdravotníckym pracov-
níkom, ktorí sa priamo podieľajú na odbere krvi. Poskytuje 
návod na odber žilovej krvi tak, aby bol tento proces bez-
pečný a zameraný na pacienta. Treba však poznamenať, 
že ak sú národné smernice a odporúčania odlišné, majú 
prednosť pred týmto dokumentom.

Odporúčané poradie odberov z jedného vpichu
1. Odber na hemokultúru.
2. Odber na hemokoaguláciu – pokiaľ je naordino-

vaný samostatne a odoberá sa rovnou ihlou 
do prvej skúmavky, nie je už potrebná skúmavka 
na vyradenie, t. z. nie je už nutné odobrať v po-
radí do prvej skúmavky 5 ml krvi (táto skúmavka 
by sa  n e p o u ž i l a) a potom naplniť skúmavku 
na hemokoaguláciu. Ale pri použití krídelkovej ihly 
(„butterfly“ needle/set) je potrebné prvú naplnenú 
skúmavku vyradiť, aby sa do skúmavky aspiroval po-
žadovaný objem krvi a nedošlo k odchýlkam vo vý-
sledkoch. Laboratórium spracuje len odbery vyko-
nané po rysku (akceptovateľná odchýlka ±10 %) 
– do skúmaviek s protizrážavým činidlom – citrát. 

3. Odber do skúmaviek bez protizrážavých činidiel 
(sérum, s alebo bez gélu, s alebo bez aktivátorov 
zrážania).

4. Odber do skúmaviek s protizrážavým činidlom – 
heparínové skúmavky.

5. Odber do skúmaviek s protizrážavým činidlom – 
skúmavky s K3 EDTA.

6. Odber do skúmaviek s protizrážavým činidlom – 
s inhibítormi glykolýzy (napr. GlukoExact – obsa-
hu – je fluorid sodný + EDTA + citrát sodný).

7. Iné skúmavky (napr. skúmavky bez aditív na stopo-
vé prvky) (S i m u n d i c  et al., 2018).

Farebné označovanie skúmaviek
Laboratórne chyby významne prispievajú ku celkové-

mu riziku v zdravotnej starostlivosti. Výsledky laboratór-
nych testov sa uvádzajú ako dôležité v približne 70% le-
kárskych rozhodnutí (H a l l w o r t h  et al., 2011). Chyby 
v laboratórnej medicíne môžu preto viesť k diagnostickým 
omylom (zmeškaná diagnóza, nesprávna diagnóza a one-
skorená diagnostika). Počas poskytovania nemocničnej 
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starostlivosti najmenej jeden z 10 pacientov je vystave-
ných nepriaznivým udalostiam. Mnoho chýb súvisí práve 
s laboratórnou diagnostikou. 

Nevyhnutný je správny odber vzoriek krvi s príslušný-
mi aditívami v skúmavkách. Skúmavky a aditíva sa iden-
tifikujú nielen písomným označením na samotných skú-
mavkách, ale tiež farbou uzáverov skúmaviek. Tieto farby 
neboli štandardizované, dochádza ku riziku vzniku chýb, 
ak sa skúmavky od jedného výrobcu nahradia skúmavka-
mi od iného výrobcu, ktorý používa iné farebné označova-
nie (kódovanie). EFLM preto podporuje celosvetovú har-
monizáciu farebného označovania pre uzávery skúmaviek 
na odber krvi a štítkov, aby sa znížilo riziko preanalytických 
chýb a zlepšila bezpečnosť pacienta.

EFLM WG-PRE a WG-H (Harmonization of the Total 
Testing Process) sú ochotné prevziať zodpovednosť za ko-
nateľa dialógu medzi zainteresovanými stranami. Navrhu-
je najmä nasledujúci plán: všetky zainteresované strany 
vrátane všetkých výrobcov, ktorí pracujú v tejto oblasti 
by mali byť vyzvaní, aby sa zapojili do dialógu s cieľom 
vytvoriť všeobecne prijateľné farebné štandardizované 
označenie pre uzávery skúmaviek na odber krvi. ISO, CLSI 
(Clinical and Laboratory Standards Institute) by mali pri-
dať štandard farebného označenia dohodnutý s existujú-
cimi odporúčaniami. Výrobcovia by mali implementovať 
dohodnutý farebný kódovací štandard. 

Cieľom EFLM je uľahčiť dialóg vedúci ku konsenzu 
a harmonizácia tohto dôležitého preanalytického faktora 
a nepredkladať žiadne konkrétne riešenie (S i m u n d i c 
et al., 2015b). ISO 6710:2017 Single-use containers for hu-
man venous blood specimen collection (Jednorazové kon-
tajnery/skúmavky na odber vzoriek ľudskej žilovej krvi).

Odporúčania EFLM
Harmonizácii preanalytickej fázy je potrebné venovať 

náležitú pozornosť aj na národnej úrovni. Dôležitými od-
porúčaniami pre implementáciu do praxe sú:

1.  Medzinárodné odporúčanie na odbery žilovej krvi 
– publikované v júni 2018 elektronicky v časopise 
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (doi: 
10.1515/cclm-2018-0602). Je výsledkom 23 eu-
rópskych a latinskoamerických autorov pracovných 
skupín pre preanalytiku EFLM (Európskej federácie 
laboratórnej medicíny) a COLABIOCLI (Latin Ame-
rica Confederation of Clinical Biochemistry). Ide 
o vyvrcholenie viacročného úsilia v oblasti harmo-
nizácie preanalytickej fázy vyšetrenia v klinických 

laboratóriách. Preklad tohto odporúčania – doku-
mentu do slovenského jazyka sa realizuje a bude 
zverejnený v roku 2020.

2.  Praktické odporúčania na manažment hemolytic-
kých vzoriek – uverejnené v časopise Clin. Chem. 
Lab. Med., 2018.

3.  Lokálne zabezpečenie kvality indexov HIL v sére 
alebo plazme – uverejnené v časopise Clin. Bio-
chem., 2018, 54: 112–118.

„Choosing wisely“ aj na Slovensku
Od konca 20. storočia sme svedkami toho, ako v medi-

cíne rýchlo pribúdajú nové technológie, nové zobrazova-
cie a laboratórne vyšetrenia. Lekári ich radi využívajú, ale 
ukazuje sa, že niekedy nadmerne, či dokonca zbytočne. 
To vedie k zbytočnej iatrogenizácii pacienta, k zvyšova-
niu úrovne jeho strachu a úzkosti a v neposlednom rade 
aj k ekonomickej neefektívnosti.

Vo svete sa šíri hnutie s názvom Choosing wisely, 
v preklade „Vyberaj rozumne” alebo „Múdry výber”. Toto 
hnutie odštartovala v roku 2012 Americká spoločnosť in-
ternej medicíny a pridalo sa k nej viac ako 75 odborných 
spoločností v USA, v Európe mnohé krajiny ako napríklad 
Nemecko, Švajčiarsko a Taliansko.

Princípom hnutia Vyberaj rozumne/Choosing wisely 
je zostavenie a presadzovanie súboru odporúčaní lekárov 
lekárom. Lekárske autority zostavujúce odporúčania sa 
opierajú o názor, že priveľa medicíny pacientovi škodí ale-
bo menej je niekedy viac. 

Niektoré diagnostické metódy majú zanedbateľný 
diagnostický prínos a predsa sa bežne používajú.

Na Slovensku hnutie iniciovala v roku 2017 Slovenská 
internistická spoločnosť pod vedením Prof. MUDr. Ivice 
Lazúrovej, DrSC., FRCP. Internistom sa podarilo do praxe 
implementovať 7 konkrétnych odporúčaní.

TOP 7 odporúčaní Slovenskej internistickej 
spoločnosti 

1. u hospitalizovaných pacientov vyhýbať sa denným 
odberom krvi za účelom laboratórnych vyšetrení 
bez jasnej indikácie,  

2.  vyhýbať sa dlhodobej intravenóznej antibiotickej 
liečbe bez jasnej indikácie,  

3.  nevyšetrovať  rutinne  troponín, ak nie je klinické 
podozrenie na poškodenie myokardu,  

4.  nevyšetrovať  rutinne NT-pro BNP, ak nie je podo-
zrenie na srdcové zlyhávanie,  
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5.   nevyšetrovať rutinne D-dimér, pokiaľ nie je klinické 
podozrenie na tromboembolickú chorobu,  

6.  vyhýbať sa polypragmázii  a ordinácii nevhodných 
kombinácií liekov,  

7. a) transfúzie indikovať len podľa platných indikač-
ných kritérií a vyhýbať sa neindikovanému podáva-
niu krvných preparátov,  

 b) CT vyšetrenie indikovať len s jasným zámerom 
a pri opakovaných CT vyšetreniach brať do úvahy aj 
riziko ožiarenia pacienta.

Do tejto zmysluplnej iniciatívy sa rozhodla zapojiť ako 
ďalšia aj Slovenská spoločnosť všeobecného praktického 
lekárstva (SSVPL). 

Touto aktivitou sa zaoberá aj súčasný výbor Sloven-
skej spoločnosti klinickej biochémie (SSKB), ktorý by po-
dobnou iniciatívou vypracoval niekoľko konkrétnych od-
porúčaní v spolupráci so zástupcami odbornej verejnosti 
v rámci širšej diskusie.

Niekoľko príkladov rozumného požadovania vyšetrení 
podľa odporúčaní amerických a kanadských odborných 
spoločností:

  1. Nežiadajte sérologické stanovenie H. pylori. Na-
miesto toho použite antigén H.pylori v stolici alebo 
dychové testy.

  2. V prípade podozrenia na akútnu pankreatitídu ne-
žiadajte stanovenie amylázy v sére, namiesto toho 
indikujte lipázu.

  3. V prípade diagnózy AMI nežiadajte myoglobín ale-
bo CK-MB. Namiesto toho indikujte Troponín I-hs 
alebo Troponín T-hs.

  4. Nevykonávajte populačný skríning na nedostatok 
25-OH vitamínu D. 

  5. U pacientov s nediagnostikovanými stavmi nena-
stavujte rýchlosť sedimentácie erytrocytov (ESR), 
objednajte si C-reaktívny proteín (CRP) na detekciu 
akútnej fázy zápalu.

  6. Nepredpisujte liečbu testosterónom, pokiaľ ne-
existujú laboratórne dôkazy o nedostatku testoste-
rónu.

  7. Pri úvodnom hodnotení pacienta s podozrením 
na ochorenie štítnej žľazy nevyžadujte viacnásob-
né testy. Objednajte TSH, a ak je abnormálny, sle-
dujte ďalšie vyhodnotenie alebo liečbu v závislosti 
od zistení.

  8. Rutinne nevykonávajte skríning rakoviny prostaty 
na báze PSA.

  9. Neopakujte skríning rakoviny hrubého čreva a ko-
nečníka (akoukoľvek metódou) desať rokov po kva-
litnej kolonoskopii, ktorá nezistí neopláziu.

10. Na testovanie dospelých pacientov s cukrovkou 
a/alebo hypertenziou na CKD (Chronic kidney  
disease) nevyžadujte iba sérový kreatinín, použite 
obličkový profil (sérový kreatinín s eGFR a pomer 
albumínu a kreatinínu v moči: ACR – albumin/crea-
tinine ratio).

11. Vyvarujte sa rutinnému predoperačnému vyšetre-
niu pre operácie s nízkym rizikom bez klinickej indi-
kácie.

12. Neodporúča sa skríning na rakovinu prsníka, hru-
bého čreva a konečníka, ak je predpokladaná dĺžka 
života kratšia ako 10 rokov.

13. Koncentrácie vitamínu D nemusíte rutinne objed-
návať u inak zdravých detí, vrátane detí s nadváhou 
alebo obezitou.

14. Nevykonávajte testovanie prolaktínu ako súčasť 
rutinného hodnotenia neplodnosti u žien s pravi-
delnou menštruáciou.

Čo nové sa zo strany EFLM pripravilo?
V prvom polroku 2019 prebehlo pripomienkové kona-

nie dokumentu „Spoločné odporúčania na kvantifikáciu 
aterogénnych lipoproteínov pre stratégiu znižovania lipi-
dov na základe konsenzu EAS-EFLM“, ktorého sa zúčastni-
la aj SSKB (L a n g l o i s   et al., 2019).

Spoločný konsenzuálny panel Európskej spoločnos-
ti pre aterosklerózu (EAS) a Európskej federácie klinickej 
chémie a laboratórnej medicíny (EFLM) nedávno riešil sú-
časné a budúce výzvy v laboratórnej diagnostike aterogén-
nych lipoproteínov. Tento článok sumarizuje odporúčania 
expertnej skupiny založené na konsenze, ktorých cieľom 
je poskytnúť vhodné usmernenie k preanalytickým, analy-
tickým a postanalytickým fázam laboratórneho testovania 
aterogénnych lipoproteínov. 

Odporúčania EAS a EFLM založené na konsenze posky-
tujú návod na použitie súčasných lipidových, lipoproteí-
nových a apolipoproteínových testov na pomoc klinickým 
lekárom v ich stratégiách prevencie aterosklerotického 
kardiovaskulárneho ochorenia (N o r d e s t g a a r d, B. G. 
et al., 2016).

Konsenzus bol publikovaný v CCLM, oficiálnom časo-
pise EFLM, ako aj v časopise EAS „Ateroskleróza“. EFLM 
odporúča odborníkom v celej Európe, aby prijali a imple-
mentovali toto odporúčanie.
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ZÁVER

V porovnaní s inými činnosťami vyšetrovacieho pro-
cesu je preanalytická fáza ohrozená nižším stupňom štan-
dardizácie, čím je zraniteľnejšia voči chybám. Aj keď sa 
v európskych laboratóriách zistila značná heterogenita 
v oblasti preanalytickej fázy, záujem o preanalytické otáz-
ky je stále vysoký. Národné spoločnosti prejavujú záujem 
o nové usmernenia týkajúce sa preanalytických variabilít 
a vzdelávacích aktivít. Tieto dôležité údaje používa sku-
pina WG-PRE EFLM na poskytovanie odporúčaní k naj-
kritickejším otázkam. Snahy SSKB smerujú ku využívaniu 
poznatkov, usmernení a odporúčaní EFLM, ku aktívnej 
participácii na pripomienkovaní odborných dokumentov 
a pripravovaných projektoch a hlavne ich implementácii 
do klinickej praxe. Iba neustálym štúdiom a poznaním sa 
môžeme zdokonaľovať a posúvať odborne vpred a zabez-
pečovať kvalitu celého vyšetrovacieho procesu, a tým 
prispievať k  bezpečnosti starostlivosti o pacienta. Základ-
nou úlohou laboratória je efektívna a včasná komunikácia 
s klinickými užívateľmi o výbere, výsledkoch a interpretá-
cii testov. Stále dôležitejšie je aj zdieľanie výsledkov tes-
tov s pacientmi. Prístupy k efektívnej komunikácii môžu 
ovplyvniť manažment pacienta, jeho spokojnosť so sta-
rostlivosťou a lepšie výsledky pacienta.

Zdravotná starostlivosť prestáva byť monopolom jed-
nej odbornosti, jedného lekára, vyžaduje si spoluprácu 
naprieč celým spektrom rôznych odborností.
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SÚHRN

 Prenatálny biochemický skríning Downovho syndró-
mu využíva viaceré biochemické a ultrazvukové markery 
a riziko postihnutia plodu je vypočítané softvérovými 
programami. V praxi sa môžeme stretnúť s atypickým 
hodnotením skríningu u postihnutých aj u nepostihnu-
tých plodov. V takýchto prípadoch skúsenosť hodno-
tiaceho biochemika môže výrazne ovplyvniť záchytnosť 
skríningu.

Kľúčové slová: prenatálny skríning, Downov syndróm 

ABSTRACT

In prenatal biochemical screening for Down’s syn-
drom, there are used more biochemical and ultrasound 
parameters and the risk of fetal damage is than calcu-
lated with computer programs. However, in praxis we 
can see atypical evaluation in screening of damaged and 
also healthy fetuses. In these cases, the experience of 
evaluating biochemist, can significantly influance the 
outcome of screening.

Key words: prenatal screening, Down’s syndrome

ÚVOD

Prenatálny biochemický skríning vrodených vývojo-
vých chýb umožňuje na základe koncentrácie biochemic-
kých, prípadne ultrazvukových markerov I. a II. trimestra 
výpočet rizika postihnutia plodu Downovým syndrómom, 
trizómiou 18, 13 a rázštepovou poruchou. Na Slovensku 
sa najčastejšie na vyhodnotenie prenatálneho skríningu 
využíva program Alpha. 

Je dôležité uvedomiť si, že ide o skríningový program, 
ktorý má určitú mieru falošnej pozitivity a negativity. V zá-
vislosti od použitej skríningovej stratégie môže byť záchyt-
nosť (DR) pre Downov syndróm pri 5 % falošnej pozitivite 
(FPR) od 74 % pri triple teste až po 92 % pri integrovanom 
teste s NT. V praxi to znamená, že sa môžu vyskytnúť plo-
dy s DS, ktoré budú mať skríning negatívny a na druhej 
strane, len každý 9. plod s pozitívnym skríningom na DS 
pri integrovanom teste, resp. každý 49. plod s pozitívnym 
skríningom pri triple teste bude postihnutý touto trizó-
miou (W a l d, 2003).

V niektorých prípadoch skúsenosť hodnotiaceho môže 
byť veľmi prínosná pre zvýšenie záchytnosti skríningu. 
Negatívne vyhodnotenie skríningu pri extrémnej hodnote 
niektorého markera by malo byť dôvodom pre genetickú 
konzultáciu tehotnej. Na druhej strane, aj niektoré iné pa-
tológie (triploidia, monozómia X, VVCH plodu, prípadne 
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patológie gravidity), môžu výrazne ovplyvniť hodnoty bio-
chemických markerov ako aj výsledné hodnotenie prena-
tálneho skríningu.

Cieľom práce je na konkrétnych prípadoch poukázať 
práve na atypický obraz skríningu u postihnutých plodov. 

METODIKA

Na našom pracovisku sa venujeme prenatálnemu skrí-
ningu VVCH od roku 2007. V roku 2019 sme spracovali 
14 803 skríningov. Skrínigom len druhého trimestra (triple 
testom) sme vyhodnotili 1282 tehotných (8,7 %), integro-
vaným alebo sérum integrovaným testom 13 521 tehot-
ných (91,3 %). Pri integrovaných testoch sme tehotným 
v prvom trimestri stanovili PAPP-A, prípadne free β hCG 
metodikou ECLIA na analyzátore Cobas 8000 (ROCHE), 
v druhom trimestri AFP, total HCG metodikou ECLIA 
na analyzátore Cobas 8000 (ROCHE), a od roku 2012 ne-
konjugovaný estriol metodikou CLIA na analyzátore iSYS 
(Siemens). Tehotné vyhodnotené triple testom mali sta-
novené len markery druhého trimestra. Hodnota NT bola 
súčasťou skríningu v 1834 prípadoch (13,5 % integrova-
ných testov). Skríning sme vyhodnotili programom Alpha.

VÝSLEDKY

Pri vyhodnotení prenatálneho skríningu sa objavujú 
viaceré problémy. Keďže primárnym cieľom prenatálneho 
skríningu je záchyt plodov s Downovým syndrómom, za-
merala by som sa primárne na samotný Downov syndróm 
a s tým úzko súvisiaci problém nízkej koncentrácie PAPP-A.

Downov syndróm
Napriek tomu, že biochemický prenatálny skríning je 

primárne zameraný na záchyt plodov s trizómiou 21, sme 
v danom období zaznamenali niekoľko plodov s Downo-
vým syndrómom, ktoré nemali typický skríning. U plodov 
s Downovým syndrómom sa v prenatálnom skríningu pred-
pokladá v I. trimestri znížená hodnota PAPP-A (0,34 MoM 
v 10. týždni gravidity – 0,58 MoM v 13. týždni gravidity), 
zvýšená hodnota free β HCG (2,48 MoM) pri rozšírenom 
NT (1,96 MoM). V II. trimestri by mala byť hodnota AFP 
znížená (0,74 MoM), total HCG zvýšené (2,05 MoM) a ne-
konjugovaný estriol znížený (0,74 MoM – W a l d, 2003). 

Pre ilustráciu uvádzam dve kazuistiky:
V prvom prípade bol Downov syndróm diagnostikova-

ný až po narodení dieťaťa. Išlo o 23 ročnú  primigravidu bez 
významných anamnestických údajov. Odber v I. trimestri 
bol realizovaný vo veku plodu 13 + 0 podľa UZV – PAPP-A  
2,50 MoM pri nerozšírenom NT (1,2 mm – 0,78 MoM), 
v II. trimestri (16 + 1 podľa UZV) bolo AFP 1,01 MoM, total 
HCG 4,57 MoM, Výsledok skríningu bol negatívny, riziko 
Downovho syndrómu 1 : 4000, riziko NTD 1 : 7000. V tom-
to prípade jediným markerom, ktorý poukazoval na mož-
né genetické postihnutie plodu bol vysoký MoM total HCG 
v II. trimestri gravidity.

V druhom prípade bol rovnako Downov syndróm 
diagnostikovaný až po narodení dieťaťa. V tomto prípade 
išlo o 25 ročnú tehotnú bez významných anamnestických 
údajov. V I. trimestri (vek plodu 12 + 3 podľa UZV) bola 
hodnota PAPP-A znížená (0,30 MoM), NT nebolo odme-
rané certifikovaným sonografistom. V II. trimestri (15 + 6 
podľa UZV) bola hodnota AFP zvýšená 1,82 MoM, total 
HCG rovnako zvýšené (4,04 MoM) a nekonjugovaný es-
triol na úrovni 0,86 MoM. Výsledok skríningu bol negatív-
ny, riziko Downovho syndrómu hraničné – 1 : 270, riziko 
NTD 1 : 730. V tomto prípade na možný Downov syndróm 
upozorňoval nízky MoM PAPP-A a vysoký MoM total HCG, 
skríning bol ale prekrytý vekom matky a vysokou hodno-
tou AFP.

Na druhej strane by som chcela upozorniť na skríning 
32 ročnej tehotnej rovnako bez významných anamnestic-
kých údajov. V I. trimestri (vek plodu 11 + 3 podľa UZV) 
bola koncentrácia PAPP-A výrazne znížená (0,17 MoM). 
V II. trimestri (vek plodu 15 + 3 podľa UZV) bola koncen-
trácia AFP na úrovni 1,47 MoM, total HCG 5,51 MoM. 
Skríning bol programom Alpha vyhodnotený ako pozitív-
ny na Downov syndróm (riziko 1 : 2), riziko NTD 1 : 2100. 
Následná kariotypizácia po odbere plodovej vody Downov 
syndróm nepotvrdila, v tomto prípade bol výsledok skrí-
ningu ovplyvnený placentárnou patológiou.

Nízky MoM PAPP-A
Problémom prenatálneho skríningu, s ktorým sa 

často stretávame, je nízky MoM PAPP-A. Príčinou môže 
byť Downov syndróm (0,34 MoM v 10. týždni gravidi-
ty – 0,58 MoM v 13. týždni gravidity – W a l d, 2003), 
Edwardsov syndróm (0,108 MoM – S p e n c e r, 1999), 
trizómia 13. chromozómu (0,25 MoM – B r i z o t, 1994), 
monozómia X (0,72 MoM – S p e n c e r, 2000(1)), trip-
loidia typu digyny (0,06 MoM – S p e n c e r, 2000(2)), 



39

diandry (0,75 MoM – S p e n c e r, 2000(2)), prípadne iné 
genetické anomálie. Príčinou nízkej koncentrácie PAPP-
-A môžu byť ale aj komplikácie gravidity I. a II. trimestra, 
pri spontánnom potrate alebo pri ektopickej gravidite sú 
popisované výrazne zníženie hladiny PAPP-A pod úroveň 
10. percentilu (W e s t e r g a a r d, 1983). Skríning väč-
šinou býva programom Alpha vyhodnotený v závislosti 
od ostatných markerov prenatálneho skríningu ako pozi-
tívny na trizómiu 21, 18, alebo 13, SLOS, prípadne môže 
byť kombinácia týchto pozitivít. Skutočné postihnutie plo-
du ale môže byť rôzne.

Ako typický príklad by som uviedla plod s Edwardso-
vým syndrómom. Išlo o 35 ročnú tehotnú bez význam-
ných anamnestických údajov. V I. trimestri (10 + 1 podľa 
UZV) bola koncentrácia PAPP-A 0,12 MoM, free β HCG 
0,21 MoM pri nerozšírenom NT 0,8 mm (0,63 MoM). 
V II. trimestri (15 + 2 podľa UZV) bola koncentrácia AFP 
0,70 MoM, total HCG 0,64 MoM a uE3 0,28 MoM. Skrí-
ning bol vyhodnotený ako pozitívny pre Downov Syndróm 
(1 : 160) pre trizómiu 18 (riziko 1 : 35), SLOS (riziko 1 : 10), 
riziko NTD 1 : 5400. Pre plody s Edwardsovým syndrómom 
je typické zníženie všetkých markerov prenatálneho skrí-
ningu pri rozšírenom NT.

Podobný skríning môžeme ale nájsť aj u plodov s tri-
ploidiou typu digyny. Ako príklad by som uviedla skrí-
ning plodu s triploidiou 69,XXY 38 ročnej matky znovu 
bez významných anamnestických údajov. V I. trimestri 
(10 + 4 podľa UZV) bola koncentrácia PAPP-A 0,04 MoM, 
free β HCG 0,09 MoM pri nerozšírenom NT 1,3 mm 
(1,05 MoM). V II. trimestri (14 + 6 podľa UZV) bola kon-
centrácia AFP 1,19 MoM, total HCG 0,03 MoM pri ne-
merateľnom uE3 < 0,23 MoM. Skríning bol pozitívny pre 
trizómiu 18 (riziko viac ako 1 : 2), 13 (riziko 1 : 180), SLOS 
(riziko viac ako 1 : 5) pri negatívnom výsledku skríningu 
na Downov syndróm (1 : 760). U plodov s triploidiou typu 
digyny si môžeme všimnúť extrémne zníženie všetkých 
markerov prenatálneho skríningu s výnimkou AFP a NT.

Ako tretí prípad skríningu s nízkym MoM PAPP-A uvá-
dzam skríning plodu s monozómiou X. Išlo o 28 ročnú 
tehotnú bez anamnestických údajov, skríning bol vyhod-
notený len prvotrimestrovým kombinovaným testom, 
následne tehotná absolvovala CVS a karyotypizáciu plo-
du. V 13 + 6 podľa UZV bola hodnota PAPP-A 0,27 MoM, 
free β HCG 0,74 MoM pri výrazne rozšírenom NT 7,8 mm 
(4,09 MoM). Skríning bol vyhodnotený ako pozitívny 
na Downov syndróm (riziko 1 : 2) a na trizómiu 13 (riziko 
1 : 7). Pre Turnerov syndróm je typické výrazné zvýšenie 

NT pri nevýraznom znížení ostatných markerov I. trimes-
tra (S p e n c e r, 2000 (1)).

DISKUSIA A ZÁVER

Biochemický prenatálny skríning vrodených vývojo-
vých chýb môže byť ovplyvnený celou radou faktorov. 
V praxi sa stretávame s atypickým obrazom prenatálneho 
skríningu, extrémne nízkou alebo naopak vysokou koncen-
tráciou niektorého biochemického parametra, prípadne 
môže byť skríning ovplyvnený ešte anamnézou pacientky, 
iným ochorením, nesprávne určeným vekom plodu pod-
ľa UZV prípadne chybou pri prepise údajov do žiadanky. 
Na všetky tieto okolnosti musí biochemik pri vyhodnotení 
myslieť.

Pre zvýšenie záchytnosti prenatálneho skríningu je 
veľmi dôležitá práve jeho skúsenosť. V niektorých prí-
padoch aj pri negatívnom vyhodnotení skríningu môže 
hodnota niektorého markera, kombinácia markerov, vek 
matky, anamnestické údaje, prípadne kombinácia viace-
rých faktorov viesť ku odporučeniu genetickej konzultácie 
takejto tehotnej.

Pri extrémnych hodnotách jedného markera (na na-
šom pracovisku je za takúto hodnotu po dohode s gene-
tickým pracoviskom považovaná koncentrácia PAPP-A < 
0,3 MoM, HCG > 3,5 MoM, AFP < 0,4 MoM) pri negatív-
nom skríningu by práve mala byť dôvodom na genetickú 
konzultáciu tehotnej. Rovnako je potrebné zvážiť gene-
tickú konzultáciu pri hraničnom skríningu (riziko 1 : 250– 
1 : 350), ak je prítomný iný rizikový faktor (vek tehotnej, 
nízky MoM PAPP-A a pod.). 

Na druhej strane, niektoré iné chromozómové aberá-
cie (monozómia X, triploidia), prípadne iné VVCH plodu 
môžu mať v biochemickom prenatálnom skríningu relatív-
ne typický obraz. Rovnako patológie gravidity (zamlčaný 
potrat, mŕtvy plod, intrauterínna rastová retardácia plodu, 
patológie placenty), prípadne iné, nesúvisiace ochorenia 
matky, môžu výrazne ovplyvniť hodnoty biochemických 
markerov ako aj výsledné hodnotenie prenatálneho skrí-
ningu. Znalosť obrazu prenatálneho skríningu v takýchto 
prípadoch je potom určite prínosom a môže urýchliť diag-
nostiku týchto patológií.

Určite by bolo ideálne, keby každý výsledok prenatál-
neho skríningu zhodnotil skúsený genetik, čo určite z ka-
pacitného hľadiska nie je možné. Preto sa musíme snažiť, 
aby biochemik, ktorý prenatálny skríning vydáva, bol v tej-
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to oblasti čo najlepšie zaškolený a schopný takéto atypic-
ké skríningy identifikovať a upozorniť na ne. Rovnako je 
dôležité, aby bol prenatálny skríning sústredený do tých 
laboratórií, ktoré sú schopné ho adekvátne zastrešiť z prí-
strojového aj personálneho hľadiska. 

Výsledok prenatálneho skríningu teda určite nie jed-
noznačný. Vyžaduje skúsenosti a komplexný pohľad tak 
hodnotiaceho biochemika, ordinujúceho gynekológa ako 
aj genetika.
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SÚHRN

LOINC (Logical Observation Identifiers, Names, and 
Codes) je systém identifikácie laboratórnych vyšetrení 
a ďalších diagnostických položiek. Do systému LOINC 
sa pripája stále viac krajín (momentálne je zapojených 
175 štátov), ktoré môžu aktívne spolupracovať na tvorbe 
katalógu. V rámci projektu elektronického zdravotníctva 
na Slovensku vznikla potreba jednotného katalógu labo-
ratórnych vyšetrení. Po dohode zdravotných poisťovní 
a laboratórií združených v Asociácii laboratórií pracovná 
skupina vyhodnotila ako najvýhodnejší prístup adaptá-
ciu medzinárodnej systematiky LOINC do podmienok slo-
venskej laboratórnej praxe. V procese tvorby katalógu sú 
mapované vyšetrenia 4 najväčších privátnych poskyto-
vateľov laboratórnych služieb - Alpha medical, Medirex, 
Klinická biochémia a synlab. Katalóg sa bude postupne 
rozširovať o vyšetrenia, ktoré poskytujú iné laboratórne 
zariadenia, ktoré sa postupne zaradia do systému.

Kľúčové slová: LOINC, identifikácia, laboratórne vy-
šetrenie, diagnostické položky

ABSTRACT

LOINC (Logical Observation Identifiers, Names, and 
Codes) is a system for identifying laboratory examina-
tions and other diagnostic items. An increasing num-
ber of countries are joining the LOINC system (currently 
175 countries are involved), which can actively cooper-
ate in the creation of the catalog. Within the eHealth 
project in Slovakia, there was a need for a unified catalog 
of laboratory examinations. Following the agreement of 
health insurance companies and laboratories associated 
in the Association of Laboratories, the working group 
evaluated the adaptation of the LOINC international 
system into the conditions of Slovak laboratory practice 
as the most advantageous approach. In the process of 
creating the catalog, examinations of the four largest 
private providers of laboratory services—Alpha medical, 
Medirex, Clinical Biochemistry and synlab—are mapped. 
The catalog will be gradually expanded to include exam-
inations provided by other laboratory equipment, which 
will gradually be added to the system.

Key words: LOINC, identification, laboratory exam-
ination, diagnostic item
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Prečo vznikol LOINC ?
Okolo roku 1993 bola v USA veľká variability informač-

ných systémov. Bolo veľmi náročné identifikovať vyšetro-
vané parametre medzi jednotlivými subjektami. Vznikla 
potreba vyvinúť spoločnú terminológiu pre laboratórne 
a klinické vyšetrenia. V roku 1994 vznikla nezisková orga-
nizácia pre lekársky výskum LOINC– Regenstrief Institute, 
na univerzite v štáte Indiana v USA. Úlohou tejto organi-
zácie je poskytovať jednoznačné identifikátory a názvy pre 
laboratórne parametre, klinické merania a rádiologické 
výkony.

Čo znamená LOINC ? 
Skratku tvoria začiatočné písmená Logical Observa-

tion Identifiers, Names, and Codes – systém identifikácie 
laboratórnych vyšetrení a ďalších diagnostických položiek. 

Prečo si zvolili maskot prasiatko? It’s “oink”, like the 
sound a pig makes. 

Katalóg LOINC 
Obsahuje 91 388 termínov pokrývajúcich široký rozsah 

laboratórnych testov (chémia, mikrobiológia, molekulár-
na patológia, atď.) a širokú škálu klinických meraní (napr. 
vitálne znaky, EKG, atď.). Dvakrát ročne je publikované 
nové vydanie katalógu. Aktuálna verzia 2.66 bola vydaná 
v júni 2019. Do systému LOINC sa pripája stále viac krajín - 
momentálne je zapojených 176 štátov, ktoré môžu aktívne 
spolupracovať na tvorbe katalógu. Od roku 2017 pribudlo 
takmer 7000 nových položiek. 

eLAB a LOINC
Po dohode zdravotných poisťovní a laboratórií združe-

ných v Asociácii laboratórií vznikla v roku 2017 pracovná 
skupina, ktorá vytvorila prvú verziu katalógu s mapova-
ním na kódy LOINC. Pracovná skupina zmapovala všetky 
vyšetrenia štyroch najväčších privátnych poskytovateľov 
laboratórnych služieb – Alpha medical, Medirex, Klinická 
biochémia a synlab.

Na stránke Národného centra zdravotníckych infor-
mácií je momentálne 7. verzia katalógu, ktorá má viac 
ako 10 tisíc položiek. Katalóg sa bude postupne rozširovať 
o vyšetrenia, ktoré poskytujú aj iné laboratórne zariade-
nia, ktoré sa zaradia do systému.

Odbory v katalógu
Katalóg je rozdelený po odboroch laboratórnej medi-

cíny – Hematológia a transfúziológia, Biochémia, Toxiko-

lógia, Imunológia – humorálna a bunková imunita, Mikro-
biológia – bakteriológia a sérológia, Genetika a Patológia

POLOŽKY V NÁRODNOM KATALÓGU LOINC

– Kód – položka číslovaná z Národného centra zdra-
votníckych informácií

– Skratka – LOINC kód, alebo SK kód
– LOINC – kód LOINC
– Názov, Popis – krátky názov vyšetrenia (skratka) + 

celý názov vyšetrenia
– Odbor, časť odboru
– Hlavná skupina, Podskupina
– Komponent – v prípade skupinovej požiadavky – 

názov skupiny, napr. krvný obraz
– Jednotky, Materiál
– Poradie – poradové číslo, podľa ktorého bude vy-

šetrenie uvádzané v elektronickej žiadanke a na vý-
sledkovom liste

– Zmenový stĺpec – indikácia, v ktorom stĺpci nastala 
zmena v porovnaní s predchádzajúcou verziou

eLAB a LOINC
Projekt eLAB vyžaduje jednotný katalóg laboratórnych 

vyšetrení, na základe ktorého budú identifikované vyšet-
renia každého z poskytovateľov laboratórnych služieb.

Na tvorbu elektronickej žiadanky je potrebné sa do-
hodnúť na:

– jednotnom názvosloví
– skrátených názvoch
– jednotkách 
– poradí uvádzania výsledkov 
– systéme schvaľovania nových kódov
– systéme aktívnej spolupráce v rámci LOINC

Čo je potrebné?
– Zapojiť do procesu odborné spoločnosti ako kon-

zultačný orgán.
– Vstúpiť aktívne do LOINC – Regenstrief Institute, 

aby sa mohli rýchlo implementovať požadované 
nové kódy a naše názvoslovie by mohlo byť uvede-
né na LOINC stránke.

Zdroj 
https://loinc.org/
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SÚHRN

Laboratórna medicína v pediatrii sa líši od laboratór-
nej medicíny dospelých. V laboratórnom testovaní musí 
zohľadňovať špecifiká pediatrického veku. Z dôvodu 
imunologickej nezrelosti a metabolickej nestability majú 
deti vysokú akútnosť ochorení (60–70 % urgentných vy-
šetrení), v dôsledku iných chorôb u detí poskytuje od-
lišné spektrum vyšetrení. Deti majú inú anatómiu, fy-
ziológiu a patofyziológiu, čo sa musí zohľadniť pri voľbe 
analyzátora - malé pipetovacie objemy, malé mŕtve obje-
my (35 µl), riešenie pediatrických špecifík a interferencií. 
Preanalytická fáza je fázou s najväčším podielom chyby 
v celom laboratórnom testovaní. Najčastejšie preanaly-
tické chyby u detí vznikajú samotným odberom. Odber 
vzorky u novorodencov a malých detí je problémový, 
vyžaduje zručnosť pre odbery zo žíl na hlave a krku. 
Nesprávna technika pri flebotómii je hlavnou príčinou 
in vitro hemolýzy. U novorodencov, dojčiat a kriticky 
chorých detí sa preferuje analýza z kapilárnej krvi pri 
lôžku pacienta. POCT analýzy prinášajú viaceré známe 
úskalia, napriek tomu v podmienkach špecializovaného 
pediatrického pracoviska prevažujú benefity, ktoré vedú 
k lepšej starostlivosti o pacientov.

Kľúčové slová: laboratórna medicína v pediatrii, pre-
analytická fáza, POCT analýza

ABSTRACT

Paediatric laboratory medicine is different from adult 
laboratory medicine. It is necessary to include the spec-
ificities of paediatric patient in laboratory testing. Due 
to immunological immaturity and metabolic instability, 
children have a high acute disease rate (60–70 % of ur-
gent examinations) and because of different diseases of 
children, paediatric laboratory medicine brings contrast-
ing spectrum of examinations. Children have different 
anatomy, physiology and pathophysiology, what must 
be considered during selection of the analyser - small pi-
petting and dead volumes (35 µl), paediatric specificities 
and interferences. The pre-analytical phase is a phase 
with the highest proportion of error in the whole lab-
oratory testing. The most common pre-analytical error 
is during a paediatric blood sampling. The sampling in 
new-borns and very young children is problematic, it re-
quires skills in blood sampling from veins on head and 
neck. Incorrect phlebotomy technique is a major cause 
of in vitro haemolysis. Capillary blood analysis at the pa-
tient’s bed is preferred in neonates, infants and critically 
ill children. There are several known pitfalls related to 
the POCT, nevertheless, specialized paediatric workplace 
brings substantial benefits, which leads to enhanced lev-
el of patients’ healthcare.

ÚSKALIA PREANALYTICKEJ A ANALYTICKEJ FÁZY 
U PEDIATRICKÉHO PACIENTA

Vasilenková A., Kiššová M., Gereg P., Šebová C.
Oddelenie laboratórnej medicíny 

Národný ústav detských chorôb, Bratislava

alena.vasilenkova@nudch.eu
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Key words: paediatric laboratory medicine, pre-ana-
lytical phase, POCT

ÚVOD

1. januára 2018 sa Detská fakultná nemocnica s poli-
klinikou Bratislava zmenila zriaďovacou listinou MZ SR 
na Národný ústav detských chorôb (NÚDCH). Na Sloven-
sku dovtedy chýbal systémový prístup k manažovaniu 
ochorení detského veku v špecializovaných centrách. 
Vznikom NÚDCH sa zmenila filozofia poskytovania zdra-
votnej starostlivosti u detí s posilnením ambulantnej sta-
rostlivosti, aby boli malí pacienti čo najmenej zaťažovaní 
a stresovaní hospitalizáciami. Cieľom vzniku NÚDCH je sú-
stredenie vysoko špecializovaných odborníkov na jednom 
mieste a vytvorenie špecializovaných centier pre liečbu 
detí s najzávažnejšími ochoreniami z celého Slovenska. 
Ústavná zdravotná starostlivosť sa poskytuje na 13 klini-
kách a 5 oddeleniach, ambulantná zdravotná starostlivosť 
v 30 špecializovaných ambulanciách. 5 oddelení tvoria 
SVLZ. Od prvej návštevy sa pacientovi venuje multidiscipli-
nárny tím odborníkov, a to všetko pod jednou strechou. 
Oddelenie laboratórnej medicíny (OLM) sa za posledných 
20 rokov vyprofilovalo na vysoko špecializované pracovis-
ko s 2 diagnostickými centrami. Súčasťou Oddelenia labo-
ratórnej medicíny je Pracovisko klinickej biochémie (PKB), 
ktoré je zároveň kľúčovým diagnostickým článkom Centra 
dedičných metabolických porúch (DMP) NÚDCH ako Ex-
pertízneho pracoviska SR pre zriedkavé choroby so zame-
raním na DMP. Ďalším je Pracovisko hematológie a trans-
fúziológie s Centrom pre diagnostiku leukémií a lymfómov 
a Pracovisko klinickej imunológie a alergológie. 

Laboratórna medicína v pediatrii
– sa líši od laboratórnej medicíny dospelých (C o f - 

f i n  a kol., 2002) a v laboratórnom testovaní musí 
zohľadňovať špecifiká pediatrického veku: 

– v dôsledku iných chorôb u detí poskytuje odlišné 
spektrum vyšetrení 

– pri voľbe analyzátora sa musí zohľadniť iná ana-
tómia, fyziológia a patofyziológia u detí – potreba 
malých pipetovacích objemov, malých mŕtvych ob-
jemov (35 µl), riešenie pediatrických špecifík a in-
terferencií

– hospitalizované deti sú charakterizované vysokou 

akútnosťou ochorení v dôsledku metabolickej ne-
stability

– novorodenci a predčasne narodené deti sú imu-
nologicky nezrelé, sú vystavené unikátnym infekci-
ám – vyššia urgentnosť vyšetrení ako u dospelých 
(60–70 % vyšetrení v statimovom režime).

Cieľom článku je objasniť úskalia a definovať možné 
riešenia preanalytickej a analytickej fázy u pediatrického 
pacienta s cieľom získať maximálnu spoľahlivosť výsledku.

Preanalytická fáza 
je fázou s najväčšou chybovosťou celého laboratór-

neho testovania. (E s r a  a kol., 2017) Faktom je, že môže 
závažne ovplyvňovať výsledky biochemických vyšetrení. 
Kontrola preanalytickej fázy je náročný proces, veľa jej 
krokov je závislých od ľudí mimo laboratória, a tým ne-
spadajú pod laboratórnu kontrolu. Chyby v preanalytickej 
fáze môžu byť odstránené väčšou uvedomelosťou labora-
tórneho a klinického personálu a jeho kontinuálnou edu-
káciou. 

Najčastejšie preanalytické chyby u detí sú spôsobe-
né samotným odberom. Odber vzorky u novorodencov 
a malých detí je problémový – vyžaduje špeciálny tré-
ning a zručnosť pre odbery zo žíl na hlave a krku. Dobrá 
technika flebotómie musí minimalizovať riziko hemolýzy. 
Chyby pri flebotómii môžu tvoriť 24–30 % nesprávnych 
diagnóz. (Ç u h a d a r, S., 2013) Správna príprava na odber 
krvi (hladovanie, správna poloha pri odbere, používanie 
Esmarchovho škrtidla) sa u detí väčšinou nedá zabezpečiť.

Správny výber odberového systému: pre malé deti 
neexistuje špeciálny odberový systém! Je potrebné použí-
vať odberový systém, určený pre pediatriu: čo najmenšie 
odberové skúmavky (2–3,5 ml), u novorodencov a kriticky 
chorých pacientoch pri opakovaných odberoch používať 
mikrotainery (250–600 µl). Nesprávna technika pri fle-
botómii je hlavnou príčinou in vitro hemolýzy. Pre novo-
rodencov a dojčatá nie je vhodný vákuový ani aspiračný 
odberový systém. V prípade neúspešnej kanylácie hornej 
a dolnej končatinovej žily sa u nich používa kanylácia žily 
na temene hlavy alebo jugulárna žila. Tieto žily sú u no-
vorodencov a dojčiat lepšie viditeľné a ľahšie dostupné. 
Používajú sa na podávanie infúzií, liečiv, ale aj na odber 
(WHO Guidelines., 2010). Objemy krvi pri odberoch ma-
lých detí sú limitované, pri opakovaných odberoch hrozí 
riziko iatrogénnej anemizácie. Existujú doporučenia pre 
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limity objemov odoberaných krvných vzoriek s minimál-
nym rizikom anemizácie – určujú bezpečný limit: od 2,5–
5 % z TBV (total blood volume) v priebehu 24 hodín. TBV 
u detí je 75–80 ml/kg hmotnosti, v neonatálnom veku je 
TBV 100 ml/kg hmotnosti. (H o w i e, S. R. C a kol., 2011) 
Pri transporte malých vzoriek od detských pacientov 
do laboratória a následne pri centrifugácii môže nastať ich 
znehodnotenie – hemolýza, odparenie, znehodnotenie 
substrátov (glukóza a amoniak).

Na odber moča u detí sa používa prilepovacie vre-
cúško, ktoré často spôsobuje bakteriálnu kontamináciu, 
dôsledkom môže byť nepresná diagnóza, nepotrebná 
liečba a opakovanie odberu. Náročný je záchyt stredného 
prúdu moča pri močových vyšetreniach, a tiež 24 hodi-
nový zber moča u detí je ťažko uskutočniteľný. Pri kritic-
ky chorých deťoch a nemožnosti zaviesť močový katéter 
sa uskutočňuje odber moča suprapubickou punkciou. 
(K a u f m a n, J., 2019) 

Na posúdenie renálnych funkcií sa používa sérový kre-
atinín, jeho koncentrácia je ovplyvnená svalovou hmotou, 
ktorá sa u detí vekom mení, a preto môže byť mätúcou 
premennou pri interpretácii funkcie obličiek. Stanovenie 
glomerulárnej filtrácie u malých detí je pomocou klíren-
su kreatinínu ťažšie uskutočniteľné (problém so zberom 
moču). Na odhad glomelurálnej filtrácie u detí sa využíva 
vzorec podľa Schwartza, kde na výpočet odhadu GF stačí 
koncentrácia sérového kreatinínu, výška a vek pacienta.

POCT analýzy
Vzhľadom k veľmi častým chybám v preanalytickej 

fáze sa hlavne u novorodencov, dojčiat a kriticky chorých 
detí preferuje analýza z kapilárnej krvi pri lôžku pacien-
ta. POCT analýzy prinášajú viaceré známe úskalia: mera-
nia robia nelaboratórni pracovníci, sú finančne nákladné, 
vyžadujú kontinuálny dohľad centrálneho laboratória 
(Doporučení ČSKB., 2011). Napriek tomu, v podmienkach 

Graf č. 1. Miera a príklady príčin chybovosti v testovacom procese (Çuhader, S., 2013)

Obrázok 1. Zavádzanie POCT analýz v NÚDCH
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špecializovaného pediatrického pracoviska prevažujú be-
nefity vedúce k lepšej starostlivosti o pacientov. Odpadá 
transport vzorky do laboratória, analyzuje sa plná krv 
a na meranie postačuje jej malé množstvo. Redukuje sa 
počet preanalytických chýb z dôvodu znehodnotenia vzor-
ky počas transportu, nesprávnych odberov a zámeny vzo-
riek. Hlavné výhody predstavuje rýchla reakcia na zmenu 
zdravotného stavu, zrýchlenie diagnostického procesu 
a celkového manažmentu pediatrického pacienta v kritic-
kých situáciách. To samozrejme platí iba v prípade zabez-
pečenia kvality analýz zo strany centrálneho laboratória. 
Užívatelia POCT (klinickí a laboratórni pracovníci) musia 
kontinuálne spolupracovať na dosiahnutí a udržaní maxi-
málnej kvality a spoľahlivosti POCT analýz!

Nemocničný systém POCT analýz v NÚDCH bol prvý-
krát inštalovaný v roku 2001. Odvtedy prešiel viacerými 
obmenami. Postupne sa vymieňali analyzátory za moder-
nejšie, so širšou ponukou požadovaných vyšetrení. V sú-
časnosti robí OLM – PKB garanciu 5 analyzátorom krvných 
plynov, elektrolytov, Ca2+, glukózy, laktátu a celkového 
bilirubínu. V rámci modernizácie Oddelenia urgentného 
príjmu (OUP) sa v súčasnosti inštaluje šiesty analyzátor 
krvných plynov, elektrolytov, Ca2+, glukózy, laktátu, biliru-
bínu a kreatinínu. V roku 2009 sa z dôvodu zrýchlenia prie-
pustnosti pacientov na OUP zaviedli POCT analýzy z kapi-
lárnej krvi na stanovenie CRP (3 ks). Treba zdôrazniť, že ide 
o prvotný skríning pacienta na bakteriálnu infekciu, a tieto 
POCT vyšetrenia nie sú zosúladené s laboratórnym vyšet-
rením CRP zo séra. V roku 2015 sa implementoval v NÚD-
CH systém POCT glukomerov (10 ks) s priamym prenosom 
výsledkov do LIS a NIS. Využívajú sa na monitorovanie 
glukózy z kapilárnej krvi u detí s primárnym a sekundárne 
získaným diabetom a pri monitorovaní hypoglykemických 
stavov. Hlavné výhody využívania nemocničného systé-
mu monitorovania glukóz sú okamžité výsledky glykémií 
(doba analýzy 6 s; objem vzorky 1,2 µl; používaný systém 
je vhodný na monitorovanie glukózy u pacientov v kritic-
kom stave, s možnosťou eliminácie častých pediatrických 
interferencií: hematokritu, kyslíku, maltózy, galaktózy, bili-
rubínu, kys. močovej a kys. askorbovej/.

V štádiu zavádzania je monitorovanie ketolátok  
(β-hydroxybutyrátu), ktoré sú súčasťou diagnostického 
a liečebného algoritmu u pacientov s diabetickou ketoa-
cidózou, ale aj pri hypoglykemických stavoch a metabo-
lických dekompenzáciách rôznej etiológie. Vyšetrenie vy-
žaduje extrémne malý objem vzorky – 0,8 µl a minimálny 
čas analýzy – 10 s.

Analytická fáza
Vo všeobecnosti platí, že analytická fáza má najmenší 

podiel chybovosti na celkovom laboratórnom testovaní. 
Kvalita analytickej fázy je zvýšená vďaka plne automati-
zovaným systémom, väčšiemu dôrazu na kontrolný sys-
tém (interný a externý), získavanie certifikátov a  dodr-
žiavaniu predpísaných analytických postupov výrobcom. 
V pediatrii u novorodencov, dojčiat a kriticky chorých detí 
sa analytické interferencie vyskytujú oveľa častejšie ako 
u dospelých a ovplyvňujú analytický proces. V pediatric-
kých vzorkách sú prítomné vysoké koncentrácie bilirubínu, 
lipidov, hemoglobínu a u novorodencov fetálneho hemo-
globínu. Bilirubín spôsobuje spektrálnu interferenciu, ab-
sorbuje svetlo pri vlnových dĺžkach, pri ktorých sa merajú 
mnohé spektrofotometrické metódy. (C o f f i n  a kol., 
2002) Lipémia: dojčenie a intravenózna výživa tukmi 
ovplyvňuje turbiditu vzorky, ktorá interferuje so spektro-
fotometrickými a turbidimetrickými metódami. Lipémia 
tiež zapríčiňuje interferencie v zmysle presunu objemu, 
hlavne pri stanovovaní elektrolytov. Fyziologická plazma 
pozostáva približne z 92 % vody a 8 % lipidov. V lipemickej 
vzorke proporcia lipidovej zložky rastie a môže dosahovať 
až 25 %. Analyty, ktoré sa v lipidovej fáze nedistribuujú 
(elektrolyty) a sú lokalizované len vo „vodnej“ zložke, sa 
v lipemickej vzorke proporcionálne znižujú. Metódy ako 
plameňová fotometria alebo nepriama potenciometria 
poskytujú falošné zníženie koncentrácie elektrolytov. Pri 
lipemických vzorkách je na stanovenie elektrolytov vhod-
ná priama potenciometria. (N i k o l a c, 2014) Hemolýza 
vzniká v pediatrii najčastejšie ako dôsledok nesprávneho 
odberu, pri transporte a pri centrifugácii malých objemov 
krvi. (A g a r w a l  a kol., 2015;  K o s e o g l u  a kol., 2011)

Otázka výberu biochemického analyzátora je v pediat-
rickom laboratóriu kľúčová. Analyzátor by mal vyhovovať 
viacerým kritériám: 

Eliminácia vplyvu inteferentov pred analýzou filtrá-
ciou, inhibičnými reakciami (reflektometrický princíp - 
analýza na navrstvených nosičoch), vyhodnocovanie vply-
vu hemolýzy, turbidity a ikteru pomocou sérových indexov 
(Serum Indices, Roche 2019), Automatizované, objektívne 
stanovenie interferujúcich látok pri jednotlivých analýzach 
pomocou sérových indexov poskytuje výhody v porovna-
ní so subjektívnou vizuálnou interpretáciou, minimalizuje 
výskyt aberantných výsledkov testov.

Využívanie metód s viacbodovou nelineárnou kalibrá-
ciou (kubický spline), ktoré s veľkou spoľahlivosťou určujú 
nízke koncentrácie analytov (albumín) prítomné v novo-
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rodeneckom a detskom veku, eliminácia interferencie fe-
tálneho hemoglobínu pri stanovení novorodeneckého bi-
lirubínu metódou priamej spektrofotometrie, stanovenie 
elektrolytov – priama potenciometria.

Analyzátory pre statimový režim musia mať rýchly ná-
beh, bez uspávania, zobúdzania, premývania, bez zdĺha-
vých údržbových akcií, s malými mŕtvymi a pipetovacími 
objemami.

ZÁVER

Pediatrické laboratórna medicína rieši problémy, ktoré 
prinášajú špecifiká detského veku. Využíva prístroje, me-
tódy a postupy, ktoré eliminujú chyby, spojené s pediatric-
kým vekom a premietajú sa do predanalytickej a analytic-
kej fázy. Je to však spojené s vyššími finančnými nákladmi 
na prevádzku.
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MedTech Europe je združenie európskych priemysel-
ných asociácií zdravotníckej techniky. V súčasnej dobe má 
dvoch členov: EDMA, ktorá zastupuje európsky priemysel 
zaoberajúci sa in vitro diagnostikou a Eucomed, ktorý za-
stupuje európsky priemysel so zdravotníckymi pomôcka-
mi. Všetci členovia EDMA a Eucomed sú zároveň členmi 
MedTech Europe, čo zahŕňa veľké množstvo výrobcov 
a dodávateľov diagnostickej techniky a laboratórnej diag-
nostiky, ktorí pôsobia na slovenskom trhu (ďalej len „čle-
novia“). MedTech Europe prijal v rámci etickej samoregu-
lácie Etický kódex obchodných praktík MedTech Europe 
(ďalej len „Etický kódex“), ktorý je záväzný pre všetkých 
jeho členov a ktorý stanovuje minimálne etické štandar-
dy pre rôzne typy činností členov, predovšetkým v oblasti 
interakcií členov so zdravotníckymi pracovníkmi a zdra-
votníckymi organizáciami. Z tohto dôvodu má Etický kó-
dex dosah a vplyv aj na sektor poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej 
republike. Etický kódex stanovuje prísne, jasné a transpa-
rentné pravidlá pre vzťahy členov so zdravotníckymi pra-
covníkmi a zdravotníckymi organizáciami v nasledovných 
oblastiach: financovanie vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov na odborných podujatiach organizovaných 
tretími stranami; školenia, vzdelávacie podujatia, predaj-
né, propagačné a iné obchodné stretnutia organizované 
priamo členmi; dobročinné dary a granty, vrátane vzdelá-
vacích grantov; využívanie služieb zdravotníckych pracov-

níkov ako konzultantov, prednášajúcich alebo poradcov; 
výskum; poskytovanie vzdelávacích pomôcok, darčekov, 
predvádzacích produktov a vzoriek zdravotníckym pracov-
níkov a zdravotníckym organizáciám.

Základnými princípmi, ktorými sa interakcie členov 
MedTech Europe so zdravotníckymi pracovníkmi a zdra-
votníckymi organizáciami musia riadiť, sú princíp imidžu 
a vnímania odvetvia, transparentnosť, primeranosť (od-
meny), vedenie riadnej dokumentácie a najmä princíp 
oddelenosti (nepodmieňovania), ktorý znamená, že tieto 
interakcie nesmú byť zneužívané na ovplyvňovanie pro-
stredníctvom neoprávnených alebo nevhodných výhod, 
kupovania si rozhodnutí, ani takéto interakcie nesmú byť 
podmienené predajnými transakciami alebo používaním, 
predpisovaním alebo odporúčaním produktov členov.

MedTech Europe kladie veľký dôraz na podporu vzde-
lávania zdravotníckych pracovníkov. Od 1. januára 2018 
už ale členovia MedTech Europe nemôžu poskytovať 
priamu finančnú podporu jednotlivým zdravotníckym 
pracovníkom pre ich účasť na vzdelávacích podujatiach 
organizovaných tretími stranami alebo stážach či študij-
ných pobytoch. Táto podpora je ďalej možná výlučne cez 
vzdelávacie granty poskytované priamo zdravotníckym 
organizáciám (nemocniciam, laboratóriám, klinikám, pro-
fesijným či vzdelávacím organizáciám a pod,), ktoré sami 
a bez ingerencie člena MedTech Europe vyberú konkrét-
nych zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú konečnými 

ETICKÝ KÓDEX MEDTECH EUROPE PRE OBCHODNÚ PRAX

Vališová, M. 
Slovenská asociácia výrobcov a dodávateľov diagnostických 

zdravotníckych pomôcok „in vitro“ SEDMA
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užívateľmi grantu. V rámci princípu transparentnosti sa 
členovia zaväzujú uverejňovať vzdelávacie granty posky-
tované zdravotníckym organizáciám. Podmienkou získa-
nia vzdelávacieho grantu je písomná žiadosť zdravotníckej 
organizácie, nezávislé posúdenie žiadostí poskytovateľom 
grantu, uzatvorenie písomnej zmluvy a následné overenie 
zo strany členia, či bol grant použitý na dojednaný účel. 
Poskytovateľ grantu môže stanoviť pre potenciálneho po-
berateľa objektívne kritériá, (špecializácia, dĺžka praxe, 
vzdelávacie potreby, miesto praxe) a/alebo akademické 
kritériá, (počet publikácií, účasť na klinických skúšaniach 
a pod.), ale do výberu konkrétnych zdravotníckych pracov-
níkov nesmie zasahovať.

Tzv. priamy sponzoring zdravotníckych pracovníkov je 
v obmedzenej miere možný len pre podujatia organizova-
né priamo členom. 

Akékoľvek podujatie organizované alebo podporované 
členom musí spĺňať kritériá stanovené Etickým kódexom 
pre miesto konania, dopravu, pohostinnosť, program 
a ubytovanie. Kľúčovým kritériom je primeranosť a vhod-
nosť s dôrazom na odborný charakter podujatia a obme-
dzenie podpory len na zdravotníckych pracovníkov a vý-
lučne len na odborný program.

Etický kódex priznáva legitímnu potrebu členov anga-
žovať zdravotníckych pracovníkov ako konzultantov či po-
radcov a využívať ich odborné služby. Takáto spolupráca je 

možná, pokiaľ na strane člena existuje legitímna obchod-
ná potreba takejto spolupráce a ak takáto spolupráca nie 
je závislá od minulého, aktuálneho ani budúceho nákupu, 
prenájmu, odporúčania, predpisovania, používania, do-
dávania alebo obstarania produktov alebo služieb člena. 
Každý člen musí mať zavedený nezávislý proces výberu 
a preskúmania výberu konzultanta vždy podľa odborných 
kritérií a nie podľa objemu a hodnoty podnikania zdravot-
níckeho pracovníka alebo jeho zdravotníckej organizácie. 
S každým takýmto konzultantom musí byť uzatvorená pí-
somná zmluva, ktorej podstatnou časťou je dojednanie 
primerane odmeny (FMV – fair market value – skutočná 
trhová hodnota), ktorá musí zohľadňovať kvalifikáciu, od-
bornosť a skúsenosti konzultanta, ako aj charakter a roz-
sah služieb. 

Záverom je potrebné uviesť, že Etický kódex na via-
cerých miestach akcentuje nevyhnutnosť dodržiavania 
právnych predpisov daného štátu, ktoré majú za každých 
okolností prednosť pred ustanoveniami Etického kódexu, 
ako aj profesijných a iných relevantných etických predpi-
sov. V podmienkach Slovenskej republiky musia členovia, 
zdravotnícki pracovníci aj zdravotnícke organizácie pri 
vzájomných interakciách pamätať najmä na povinnosť 
zdaňovania zrážkovou daňou peňažných a nepeňažných 
príjmov, ktoré zdravotnícki pracovníci alebo zdravotnícke 
organizácie prijmú od členov.
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SÚHRN

Autori na základe verejne prístupných údajov z ná-
rodných zdrojov (ÚDZS, ÚZIŠ, MZSR, FinStat) a medziná-
rodných organizácií (EU, HCI, OECD) analyzovali problé-
my financovania a zmeny kvality zdravotnej starostlivosti 
(ZS) na Slovensku počas 15 rokov (2004–2018). Porovnali 
situáciu v SR, ČR, Holandsku, Dánsku, UK a v USA, aby 
dokumentovali výsledky pri rôznych podmienkach a for-
mách financovania ZS. Snahy finančných skupín o vysoký 
zisk z verejných zdrojov a nespravodlivé prerozdeľovanie 
viedli k negatívnemu vplyvu na infraštruktúru a perso-
nál zdravotníckych zariadení, čo zhoršilo rozsah, dostup-
nosť a kvalitu ZS. Zvyšovanie objemu výkonov neviedlo 
k zlepšovaniu kvality. Aj na príklade iných krajín sa uka-
zuje, že trh v zdravotníctve nie je zárukou kvality.

Kľúčové slová: financovanie zdravotníctva; zdravotné 
poisťovne; zisk; klinická biochémia, kvalita zdravotnej 
starostlivosti

ABSTRACT

Based on available data from national sources (ÚDZS, 
ÚZIŠ, MZSR, FinStat) and international organizations 
(EU, HCI, OECD), the authors analyzed the problems of 

financing and changes in the quality of health care in 
Slovakia (SK) over last 15 years (2004–2018). They com-
pared the situation in the SK, CZ, NL, DK, UK and the 
USA to document results under various conditions and 
forms of health care funding. Financial groups’ efforts for 
high public revenue and unfair redistribution have led to 
a negative impact on infrastructure and staff in the health 
care, which has deteriorated in its scope, availability and 
quality. Increasing the volume of examinations did not 
lead to an improvement in quality. The example of other 
countries also shows that the healthcare market is not 
a guarantee of quality.

Key words: financing of health care; health insurance; 
earnings; clinical biochemistry, quality of health care

ÚVOD

Začneme citátom Benjamina Franklina (1706–1790): 
„Ak niekto zastáva názor, že peniaze dokážu urobiť všetko, 
je s najväčšou pravdepodobnosťou ochotný urobiť všetko 
pre peniaze“.

Správa z 11. 9. 2019: Zdravotnícke organizácie a pois-
ťovne požadujú od vlády SR dofinancovanie zdravotnej 
starostlivosti (ZS) o 150 mil. €. Pridáva sa aj (teraz už 
bývalá) ministerka zdravotníctva. Minister financií ko-

FINANCIE & KVALITA V ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI I. 
ZDROJE A PRÍJMY

Lepej, J.1, Lepejová K.2
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mentuje: „Ja sa nemôžem opierať o nejaké cifry vycucané 
z prsta“ (SME, 2019).

Ako je to teda s financovaním zdravotníctva v SR a jeho 
kvalitou!? Je dobré si pripomenúť a zhodnotiť objektívne 
a dostupné zdroje. Prečo? Pretože problémy zdravotníc-
tva (zdravotnej starostlivosti – ZS) sú výborná marketingo-
vá téma, ktorú využívajú pre svoje ciele mnohí, žiaľ, často 
aj nekompetentní. Na manipulovaní verejnosti selekciou 
údajov, polopravdami až klamstvami získavajú politici vo-
ličské hlasy a masmédiá popularitu, slávu a peniaze. Otáz-
kou je, čo získava pacient?

V našej analýze sa pokúsime poukázať na zmeny 
v zdravotníctve za posledných 15 rokov, čo je dostatočne 
dlhý čas na to, aby sa mohli prejaviť dôsledky „bodu zlo-
mu“ – reformy ZS realizovanej za ministra MUDr. Rudolfa 
Zajaca. Nezabúdame ani na zmeny, ktoré začali skôr.

Na záver pomocou metódy analýzy nákladov a kvali-
ty (cost : quality analysis) poukážeme na naše postave-
nie v rámci krajín OECD. Pokúsime sa vyvrátiť niektoré 
mýty, prezentované médiami a think-tankmi a upozorniť 
na problémy, o ktorých sa „taktne“ mlčí.

METODIKA ANALÝZY

Základnou metódou našej analýzy bude objektívne 
porovnanie údajov z dostupných verejných zdrojov (uve-
dené v literatúre), ich prezentácia pomocou vývojových 
grafov a hľadanie súvislostí so zmenami v ekonomike, spo-
ločensko-politických a ostatných faktoroch, ktoré na tento 
najkomplexnejší rezort vplývajú. Údaje sme čerpali z data-
báz medzinárodných organizácií, do ktorých sme vstúpili: 
r. 2000 – OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj), r. 2004 – EU. Ako podklady nám slúžili správy 
ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou), 
vydávané od roku 2005. Spracovali sme údaje za obdobie 
15 rokov 2005–2018 (UDZS, 2019).

Východiská a výsledný stav reformy
Kam sa Slovenské zdravotníctvo začalo uberať od vzni-

ku samostatnej SR v 1993 ? Kam viedla masívna privati-
zácia lekárov prvého kontaktu a odborných ambulancií, 
zmena vlastníctva majetku zdravotníckych zariadení, radi-
kálna prestavba organizačnej štruktúry riadenia zdravot-
níctva? Čo spôsobili legislatívne zmeny z roku 2004, ktoré 
budeme nazývať „Reforma“ ? Dokáže TRH riadiť a zvyšo-
vať kvalitu zdravotnej starostlivosti? 

Martin Filko v príspevku v HN – Málo zdravia za veľa 
peňazí z 2012 tvrdí: „Slovensko do roku 2003 dosahova-
lo priemernú efektívnosť (zdravotníctva) európskych kra-
jín. Od roku 2004 do 2007 sa prepadla a ďalej stagnuje“ 
(D u b é c i  a kol., 2016). Niektorí tvrdia, že dôsledky Re-
formy dodnes negatívne pociťujeme. Podľa názoru iných 
(HPI, INEKO, INESS), je súčasný stav výsledkom nedokon-
čenia Reformy a neskorších korekcií, spôsobených vlád-
nucimi politickými reprezentáciami. (INEKO, 2019). Ako si 
všetci spomíname, Reforma mala naozaj nezvyčajne pozi-
tívnu mediálnu podporu. Odvtedy žiadne opatrenie v tej-
to oblasti nebolo médiami tak jednoznačne prijímané, čo 
samo o sebe je dosť podozrivý fakt.

Hlavné dôsledky a/alebo ciele slovenskej Reformy 
môžeme zhrnúť do niekoľkých bodov:

1. Rozsiahla vlastnícka transformácia zdravotníctva 
na privátny sektor (už po roku 1995).

2. Umožnenie a tolerancia zisku súkromných zdravot-
ných poisťovní z verejných zdrojov.

3. Vznik a rozvoj krížového vlastníctva v zdravotníc-
tve, ktoré nemá vo svete páru (ani v liberálnom 
Holandsku).

4. Zmeny riadenia a štruktúry zdravotníckych pra-
covísk a zdravotníckeho personálu a zhoršovanie 
vzťahov medzi nimi;

5. Zaostávanie kvality, ale aj efektívnosti našej zdra-
votnej starostlivosti (ZS) v porovnaní s mnohými 
krajinami EU.

Či sú tieto konštatovania pravdivé a či navzájom súvi-
sia, ktoré sú príčinou a ktoré dôsledkom, vyplynie s nasle-
dujúcej analýzy. V ďalšom texte ukážeme dynamiku zmien 
v našom zdravotníctve z mnohých hľadísk a dokumentuje-
me ich na časových grafoch. Rozsah časovej osi najčastej-
šie začína rokom 2005 (pretože mnohé údaje neboli pred-
tým sledované) a končí rokom 2018 alebo roky tesne pred 
ním, dokedy boli údaje dostupné.

S kým sa budeme porovnávať a prečo?
Naše výsledky porovnáme v rámci krajín OECD (OECD, 

2019): Slovensko s Českou Republikou, pretože sme vy-
chádzali z rovnakej štartovacej čiary v organizácii zdravot-
níctva. V ČR však neprebehla reforma nášho typu. Síce 
tu v ZS pôsobia súkromné podnikateľské organizácie, ale 
miera privátneho sektoru nie je taká významná ako u nás.

Porovnáme dve krajiny z anglosaského sveta: USA 
s najliberálnejším prístupom k financovaniu ZS a Veľkú 
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Britániu (UK), ktoré majú zásadne rozdielne modely finan-
covania ZS. Nakoniec porovnávame dve krajiny EÚ, kto-
ré sú približne na rovnakej ekonomickej úrovni. Obidve 
sú kráľovstvá, ktoré nikdy nezažili revolúciu, majú však 
úplne odlišný systém financovania ZS. Napriek tomu sa 
pohybujú dlhodobo na najvyšších priečkach medzinárod-
ného hodnotenia kvality. Sú to už spomínané Holandsko 
s Bismarckovým modelom, ktorý funguje aj u nás a v ČR, 
(zdravotníctvo je financované cez systém zdravotného 
poistenia a v Holandsku sú ako v jedinej krajine EU úplne 
privátne všetky zdravotné poisťovne – ZP – vzor našej Re-
formy). Dánsko má Beveridgov model, kde je ZS financo-
vaná priamo štátom z daní. Podobný systém je aj vo Veľkej 
Británii (Národná zdravotná služba – NHS). Výsledky, či má 
prevahu viac alebo menej liberálna forma financovania, 
sú naozaj zaujímavé.

Hodnotenie kvality
Prvý ukazovateľ počet stratených rokov života

Indikátory kvality sú sledované mnohými medzinárod-
nými organizáciami – z ich štatistík sme vychádzali. Patria 
sem údaje WHO (Svetová zdravotnícka organizácia súčasť 
OSN), EUROSTAT (tu ale chýbajú údaje USA). Preto najčas-
tejšie citujeme štatistiky OECD.

Jedným zo všeobecných ukazovateľov kvality ZS je po-
čet stratených rokov života na 100 000 obyvateľov. Je to 
odhad rokov stratených v dôsledku úmrtí, ktorým sa dalo 
predísť. Čím nižšia hodnota, tým lepšie.

Napriek tomu, že politici používajú tento indikátor ako 
ukazovateľ tragického stavu našej ZS. Graf č. 1 ukazuje, pre 
nás veľmi optimistický výsledok. Od roku 2000 do 2015 
v počte stratených rokov života sa u nás stále zlepšujeme, 

približne o jednu tretinu (z 6480 na 4510) stratených ro-
kov/100 000 obyvateľov.

Z grafu je zrejmé, že naše zlepšenie má pozitívnejšiu 
dynamiku, voči ČR. Žiaľ, naše veľké 10-ročné zaostávanie 
stále pretrváva. Z porovnávaných krajín sa USA zlepšujú 
minimálne, napriek tomu, že majú špičkové zdravotnícke 
zariadenia a náklady na zdravotnú starostlivosť v tejto kra-
jine rastú najrýchlejšie z porovnávaných krajín. Od roku 
2014 sme lepší ako USA aj my, nielen porovnávané krajiny. 
Zaujímavé, tento fakt nikto nespomína. Ako je to možné? 
Jednoducho, kedysi sme nekritizovali ZSSR, teraz nekriti-
zujeme iné krajiny…

CIEĽ PRÁCE

Cieľom našej práce je dokázať, že princíp pohľadu 
na zdravotníctvo ako trh, tak ako sa u nás začal presadzo-
vať pred 15-timi rokmi, je jednou z príčin súčasného stavu.

Názor, že pacient je klient a zdravotník je poskytova-
teľ, je jedným zo zdrojov problémov. Na tento nehumánny 
prístup poukazujú mnohí aj v USA. V literatúre sa objavujú 
práce, v ktorých autori poukazujú na chybné predpoklady, 
že zdravotná starostlivosť je TRH v jeho obvyklom chá-
paní, že vysoké náklady na zdravotnú starostlivosť v USA 
sú funkciou nadmerného spotrebiteľského dopytu a že 
cenová transparentnosť a hospodárska súťaž môžu viesť 
k zníženiu nákladov alebo zabezpečeniu kvality. Ako doka-
zujú autori, opak je dnes pravdou. Situácia vedie k nebez-
pečnej zmene vzťahu zdravotníkov k pacientom a opačne! 
(G u s m a n o, et al. 2019).

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Začneme s hodnotením finančných zdrojov, ktoré pri-
chádzali do ZS. Zodpovieme niekoľko otázok, ktoré sa tý-
kajú tejto témy. 

Ako sa za 15 rokov zvyšoval objem príjmov 
do zdravotných poisťovní?

Hlavným zdrojom údajov o príjmoch a výdavkoch ZP 
boli výročné správy ÚDZS. Porovnávali sme údaje o príj-
moch ZP z poistného a od štátu, ako aj ostatné ekono-
mické ukazovatele – výdavky na ZS a zisky zdravotných 
poisťovní.

Graf č. 1. Počet stratených rokov života vybraných krajín
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Napriek uvedenému poklesu poistencov príjmy ZP 
rástli. Bolo to podmienené rastom ekonomickej sily kra-
jiny, produktivity práce a v dôsledku toho aj vzostupom 
HDP na obyvateľa.

Zodpovedal rast zdrojov v zdravotníctve 
aj rastu HDP/obyvateľa v SR ?

Z grafu č. 2. vidno trvalý rast príjmov do ZP (čierna), 
na rozdiel od rastu HDP na obyvateľa (biela). Toto v ob-
dobí KRÍZY v roku 2009 kleslo až o –4,7 %, aj keď príjmy 
ZP stúpli o +3,7 %. Už predtým príjmy ZP nerástli tak, ako 
HDP. Začali sa približovať len v posledných rokoch. PRE-
ČO ? Ak by boli príjmy zdravotníctva tesne viazané na HDP 
(ako navrhujú niektorí politici), v roku 2009 by sme mali 
vážny problém. Pretože platby do poisťovní zamestnan-
cov sú priamo závislé na výške ceny práce. Cena práce sa 
dá porovnávať ako podiel miezd na HDP. Tento údaj bol 
v roku 2017 u nás 40,8 %. Viete si predstaviť o koľko vyš-
šie by boli celkové odvody do ZP, keby táto hodnota bola 
u nás ako v Dánsku – až 51,4 % ? (OECD 2019).

Pochopiteľne o túto sumu by sa znížil zisk podnikate-
ľov a nadnárodných korporácií. Odhad čísla, ktoré pred-
stavuje únik miliónov eur z optimalizácie daní, priamych 
daňových únikov, špekulácií s DPH, presunov zisku do da-
ňových rajov a domovských krajín nadnárodných korporá-
cií je >2 mld. €. No comment…

Ako sa menili a od čoho záviseli 
príspevky štátu do ZP ?

Štát prispieva do ZP za nepracujúcich dôchodcov, ne-
zamestnaných a deti. Tieto príspevky sa každoročne upra-
vujú a odsúhlasujú parlamentom (politický vplyv). Len 
málo významné sú príjmy ZP z iných zdrojov, preto ich tu 
nebudeme analyzovať.

Graf č. 2. Porovnanie rastu HDP na obyvateľa 
a verejných zdrojov (príjmy ZP) za 15 rokov

Ak porovnávame stav medzi rokmi 2005 a 2018, 
za 15 rokov verejné zdroje stúpli z 2701 mil. € (100 %) 
na 4896 mil. €, čo bol vzostup o 81 %. Tento nárast bol 
vyšší ako 24%-ný vzostup inflácie a 74%-ný rast HDP/obyv.

Na krivke vidíme dve vysoké hodnoty v rokoch 2006 
a 2007, ktoré predstavovali „zaujímavé“ refinancovanie 
dlhu zdravotníckych zariadení štátom pomocou VERI-
TEĽA a. s.

Základný príspevok do ZP tvoria zo zákona poistenci. 
Percento odvodov sa za sledované obdobie nemenilo, 
ale klesol počet poistencov (z 5 346 995 na 5 148 003). 
Za 15 rokov to bolo až o 189 992 ! Je spôsobený prirodze-
ným úbytkom populácie pre nízku pôrodnosť a vymierajú-
ce silné povojnové ročníky? Nie celkom – najvýznamnej-
ším dôvodom poklesu je silná ekonomická emigrácia! Žiaľ, 
jej rozsah je väčší, ako mala politická emigrácia po augus-
te 1968 (B a h n a, 2011; Wikipedia, 2019). Medzi týmito 
emigrantmi boli, žiaľ, aj kvalitní zdravotnícki pracovníci 
a hlavne mladí ľudia. Je to ďalší zo zdrojov krízy nášho 
zdravotníctva, ktorý rozoberieme neskôr.

Graf č. 3. Rast príjmov ZP a ich zložky za 15 rokov. Nezamestnanosť a % príspevkov štátu
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Ak si pozrieme graf č. 3, príjmy ZP od roku 2007 rástli. 
Percento príspevkov štátu na celkových príjmoch sa vý-
znamne menilo. Najnižší relatívny príspevok bol 21,9 % 
(2006) za pravicovej vlády a ministra Zajaca! Najvyšší bol 
po finančnej kríze v rokoch 2009–2012, kedy sa pohyboval 
okolo 35 %, s maximom 36,2 % (2010).

Kde tieto peniaze zdravotné poisťovne použili, keď 
Ústavný súd v roku 2011 zrušil zákon o zákaze zisku ZP, si 
ukážeme v nasledujúcej časti.

V pravej časti grafu č. 3 sú znázornené zmeny prí-
spevkov štátu (na osi y vpravo je údaj % z verejných zdro-
jov). Vidíme, že vlastne kopírovali vývoj nezamestnanosti 
(% na osi y vľavo). Vyrovnali schodok príjmov v čase krízy 
a odvtedy sa na uvedené maximum nikdy nedostali. Ak by 
sme v roku 2018 chceli pridať do rozpočtu ZP do maxima 
z roku 2010 = 36,2 %, bolo by treba doplatiť 582,3 milió-
nov €. Poisťovne by sa iste potešili.

Niektorí, hovoria: štát by mal za svojich poistencov 
platiť do ZP toľko, ako platia zamestnanci. Aký je stav? 

Sadzba poistného bola za poistencov štátu za rok 2018 
vo výške 3,71 % z vymeriavacieho základu (vymeriavacím 
základom v roku 2018 bola priemerná mzda dosiahnutá 
v hospodárstve za rok 2016, t. j. 912 €). Priemerný pred-
pis na jedného ekonomicky aktívneho poistenca dosiahol 
za rok 2018 výšku 1576,3 €. Predpis platby štátu za svojho 
poistenca bol o 1166,42 € menší, a to len 409,9 € (ÚDZS, 
2019).

Aký by bol príjem do ZP, ak by štát za svojich 
poistencov platil rovnako ako zamestnanci?

Je to spravodlivé? O princípe solidarity hovorí aj sta-
rá rozprávka o 3 grošoch: „Jeden groš požičiavam deťom, 
druhý splácam rodičom a z tretieho žijem sám“.

Čo mnohí z nás netušia, v roku 2018 bolo u nás až 

2 581 303 poistencov štátu, teda viac, ako bol počet za-
mestnaných v hospodárstve 2 566 700 ! (ÚDZS, 2019).

Aké sú náklady na zdravotnú starostlivosť v jednotli-
vých skupinách obyvateľstva, ukazuje graf. č. 4. Len tieto 
3 krajiny (ČR, Kórea, Holandsko) majú v štatistikách OECD 
údaj o rozložení nákladov podľa veku pacientov. Viete, 
prečo na grafe z Kórei, na rozdiel od ČR, je výrazne menej 
55–65 ročných ľudí? Chýbajú obete Kórejskej vojny!

Z grafu č. 4 je zrejmé, že náklady na deti a mládež 
do 24 rokov sú veľmi nízke (13,7 %), ale spolu so senior-
mi (35,8 %) predstavujú približne 49,8 %. U nás to bude 
podobné ako v ČR. Jedným alebo druhým spôsobom, ak 
by štát za svojich poistencov doplatil do rovnakej sumy, 
ako prispievajú ekonomicky činné osoby, v roku 2018 by 
do rozpočtu ZP prišlo 8213 mil. €. 

Ale vráťme sa k požadovaným 150 mil. € na konci roku 
2019. Stačilo by úplne, ak by štát platil rovnako, ako pra-
cujúci len za uchádzačov o zamestnanie (31. 12. 2018 ich 
bolo 169 802). Bolo by potrebné doplatiť len 198,06 mil. €.

Ako sa na príjmoch do zdravotníctva 
podieľali priame platby od občanov?

V zdravotnej starostlivosti platíme za všeličo. Od do-
platkov za lieky, cez rôzne poplatky v súkromných am-
bulanciách, (napríklad telefonické dohodnutie termínu 
vyšetrenia), až po doplatky za vyšetrenie na pohotovosti 
a nemalé sumy u zubárov. Máme členské poplatky v sieti 
polikliník, poplatky v súkromných nemocniciach a plat-
by za nadštandard všade, kde sa dá. Zväčša nemáme inú 
možnosť, ako zaplatiť na drevo! Používa sa termín: out-of-
-pocket expenditures (OOP). Ako sa tieto veľmi diskutova-
né platby menili od roku 2004 (pred Reformou) do 2017 ? 
Na grafe č. 5 sú znázornené zmeny OOP za obdobie od re-
formy.

Graf č. 4. Diagram nákladovosti podľa veku a podiel pracujúcich a ostatných (údaje sú v %)
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Pred reformou sme boli s 20,9 % na úrovni priemeru 
OECD (je tesne nad 20 %). Po našej Reforme súkromné 
platby začali utešene rásť na 27,4 % z výdavkov do ZS. 
V rokoch 2006–2007 sme predbehli aj Maďarsko, ktoré 
má vysoké OOP (medzi 25–30 %). U nás k prvému poklesu 
došlo až po roku 2007 a k druhému v roku 2014, čím sme 
sa dostali na hodnotu 17,4 %, teda pod priemer OECD. 
Akými opatreniami sa to dosiahlo, sa v médiách prakticky 
nehovorí. Ani naše mimovládne think-tanky (HPI…), ne-
zverejňujú, že naše OOP sú naďalej trvale vyššie, ako v ČR 
a v nami porovnávaných krajinách.

V týchto číslach nie sú výdavky na cestovné za vyšetre-
niami a liečbou často do iných krajov!

Všimnime si zásadný PARADOX vplyvu reformy u nás 
a v Holandsku. Naše súkromné platby po Reforme výrazne 
stúpli a v Holandsku, výdavky po reforme (privatizácii ZP), 
naopak prechodne klesli z 10 % na 7,9 % ! Až neskôr stú-

pli naspäť nad 10 %. Pozn.: Relatívne nízke % OOP v USA 
môže byť spôsobené vysokými výdavkami do ZS.

Ako stúpali výdavky na ZS u nás 
a v nami porovnávaných krajinách?

Ako ukazuje graf č. 6, v nami vybraných krajinách 
výdavky do zdravotníctva rástli. Najviac v USA (napriek 
tomu, že sa v stratených rokoch života príliš nezlepšova-
li). Naše výdavky dobiehali ČR, ale len v rokoch, kde sme 
mali vysoké osobné platby (OOP). Holandsko (NL) a Dán-
sko (DK) mali len 50 % výdavkov na ZS voči  USA (OECD, 
2019). Napriek holandskej privatizácii ZP, nedošlo k zásad-
ným zmenám v miere nákladov, práve naopak. Boli vyššie 
ako v Dánsku, ale postupne klesli na ich úroveň. Sú tieto 
čísla pre nás dobré, alebo zlé? Výdavky na ZS sa obvykle 
porovnávajú vo vzťahu k HDP na obyvateľa.

Aké je % výdavkov z HDP na ZS u nás 
a v nami porovnávaných krajinách?

Najčastejšie porovnávaný ukazovateľ úrovne financo-
vania zdravotníctva je % výdavkov do zdravotníctva k cel-
kovému HDP. Hodnota odzrkadľuje záujem spoločnosti 
na jej zdraví. Graf č. 6 znázorňuje zmeny tohto parametra 
v nami porovnávaných krajinách.

Výdavky do zdravotníctva u nás predstavovali v roku 
2018 len 6,6 % z HDP, čo je menej ako priemer EU (9,8 % 
v roku 2017) aj OECD (8,8 %) a tiež menej ako je v ČR 
(7,5 %). Rovnako nami porovnávané krajiny mali tento 
parameter podstatne vyšší: USA 16,9 %, Dánsko 10,5 %, 
Holandsko 9,9 % a UK 9,8 %. 

V roku 2018 bol HDP SR – 90 202 mil. €. Pri 6,6 % boli 
celkové výdavky do ZS 5926 mil. € (ÚDZS, 2019). Ak by sme 
dali do zdravotníctva rovnaké % výdavkov z HDP ako v ČR, 
znamenalo by to za rok zvýšenie približne o 839 mil. €. 
Hravo by sme vyriešili dlhy nemocníc! 

Ak by sa na Slovensku tento ukazovateľ vyrovnal prie-
meru EU, výdavky na ZS by dosiahli až 8839,8 mil. € !

ZÁVER

Príjmy do ZP za 15 rokov systematicky stúpali (bez 
ohľadu na vládnu garnitúru a zmeny HDP/obyvateľa, a to 
vyšším tempom, ako boli rast HDP aj inflácie.

Príjmy do ZP sú u nás nižšie, ako by mohli byť a ako sú 
v krajinách, ktoré porovnávame:

1. Pretože máme vyššiu mieru nezamestnanosti (na-

Graf č. 5. Zmeny v % priamych platieb občanov (OOP)
do ZS za roky 2004–2017 (údaje OECD)

Graf č. 6. Rast výdavkov na ZS vo vybraných krajinách 
v US$ PPP na osobu za rok
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príklad až 2-násobnú oproti ČR). Pri takej nízkej ne-
zamestnanosti ako má ČR, by na zdravotné poiste-
nie od ekonomicky aktívnych poistencov pribudlo 
131,8 mil. € a štát by nemusel za nich prispievať 
35,3 mil. €.

2. Máme nižší podiel miezd na HDP. Ak by sme na Slo-
vensku mali taký podiel miezd na HDP ako v Dánsku 
(51,4 %), zvýšil by sa príjem do ZP až o 673,5 mil. € !

3. Máme nízky podiel platieb od štátu. Ak by bola 
platba štátu do ZP rovnaká za uchádzačov o za-
mestnanie, ako je priemer platieb ekonomicky 
činného obyvateľstva, prinieslo by to v roku 2018 
o 198,06 mil. € viac do rozpočtu ZP.

4. Uvedené straty čiastočne saturujú  najvyššie pria-
me výdavky pacientov na zdravotnú starostlivosť 
(OOP) z porovnávaných krajín. Paradox Slovenskej 
Reformy: Naša Reforma v 2004 vyvolala nárast 
osobných výdavkov. Naopak, privatizačná reforma 
v Holandsku, z ktorej si náš reformný tím bral vzor, 
vyvolala pokles.

5. Ak by sme zobrali do úvahy predchádzajúce rezer-
vy v príjmoch ZP, veľmi by sme sa priblížili k sume 
839 mil. €. Táto hodnota predstavuje rozdiel medzi 
našim (6,6 %) a českým (7,5 %) výdavkom do zdra-
votníctva z HDP v roku 2018.

Vyzerá to tak, že uvedené opatrenia by stačili na vyrie-
šenie všetkých finančných problémov v zdravotníctve. Ale 
určite by stačili, keď navýšenie príjmov ide cez ZP ? Čitateľ 
sa iste usmial nad tými podmienkami: „ak by sme…“. Áno 
na vytvorenie seriózneho financovania ZS by sme museli 
splniť aspoň dve podmienky: nízke daňové úniky a rozde-
ľovanie zdrojov ako v Dánsku.

V nasledujúcej časti si ukážeme, ako sa vytvorené 
zdroje prerozdeľovali, aká bola štruktúra výdavkov a čím 
bola ovplyvňovaná. Ukážeme, ako vznikal zisk v poisťov-
niach a zdravotníckych zariadeniach a aký to malo dopad 
na štruktúru pracovísk a zamestnancov.

Odhadneme, aké zdroje by sme ušetrili, ak by sme boli 
zostali pri Beveridgovom modeli financovania (Dánsky 
model), alebo prinajmenšom jednej ZP.
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SÚHRN

Autori v tejto druhej časti porovnávajú zmeny vo vý-
davkoch a ziskoch nielen zdravotných poisťovní, ale aj 
zdravotníckych zariadení na Slovensku v rokoch po Re-
forme (2004). Vychádzajú nielen z údajov ÚDZS, ale aj 
FinStatu, ktoré poukazujú na hospodárenie podnikov 
pôsobiacich v zdravotníctve. Podrobnejšie sa venujú si-
tuácii v klinickej biochémii z pohľadu počtu výkonov, vý-
sledkov hospodárenia laboratórií a porovnávajú ich ka-
pacity v rámci krajín EU. Diskutujú problémy pôsobenia 
trhu v zdravotnej starostlivosti.

Kľúčové slová: financovanie zdravotníctva; zdravotné 
poisťovne; zisk; klinická biochémia, kvalita zdravotnej 
starostlivosti

ABSTRACT

The authors in this second part compare changes in 
expenditures and profits not only of health insurance 
companies but also of health care facilities in Slovakia in 
the years after Reform (2004). They are based not only 
on data of the ÚDZS, but also on FinStat, which point 
to the management of health care companies. They deal 
in more detail with the situation in clinical chemistry in 

FINANCIE & KVALITA V ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI II.
VÝDAVKY A ZISKY

Lepej, J.1, Lepejová, K.2

1Klinika nukleárnej medicíny LF UPJŠ a INMM, Košice
2Oddelenie klinickej biochémie, hematológie a imunológie, Cumulus s.r.o. Košice

terms of the number of procedures, laboratory results 
and compare their capacities within EU countries. They 
discuss the problems influence of market in health care.

Key words: financing of health care; health insur-
ance; earnings; clinical chemistry, quality of health care

ÚVOD  

Stále sa diskutuje o zdravotníctve z pohľadu ekono-
miky a preto je potrebné ujasniť si pojem ZISK, ktorý si 
za posledné roky v zdravotníctve získal veľmi zlú povesť. 
Zisk, alebo inak (krajšie) povedané, kladný hospodársky 
výsledok, zodpovedá rozdielu účtovných výnosov (naprí-
klad, čo dostali ZP od poistencov a od štátu) a účtovných 
nákladov (čo zaplatili zdravotníckym zariadeniam, posky-
tovateľom ZS). Zisk má nasledujúce funkcie:

1.  Je kritériom pre rozhodovanie o základných otáz-
kach ekonomiky podniku. 

2.  Je hlavným zdrojom akumulácie kapitálu (tvorbu 
finančných rezerv) na rozvoj podniku. 

3.  Slúži na rozdeľovanie dôchodkov medzi vlastníkov, 
investorov a štát – rozdeľovacia funkcia. 

4.  Motivačná funkcia – je základným motívom všet-
kých podnikateľských aktivít (Wikipedia, 2019).
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Podľa inej definície je zisk podnikateľská mzda, čiže od-
mena za riadiacu a organizačnú činnosť a u našich lekárov, 
ktorí sa stali podnikateľmi, aj za ich odbornú každodennú 
prácu.

V zdravotníctve pôsobia rôzne typy organizácií a roz-
diel je v tom, že obchodné spoločnosti (a. s. a s. r. o.) svo-
ju činnosť vykonávajú za účelom vytvorenia zisku, zatiaľ 
čo neziskové organizácie (n. o.) vykonávajú činnosť za úče-
lom všeobecne prospešných služieb. Štátne príspevkové 
organizácie oproti súkromným, sú obmedzené v naklada-
ní so svojim hospodárskym výsledkom.

Zisk nie je právom. Ako obchodná spoločnosť, tak 
i nezisková organizácia môžu mať aj záporný hospodársky 
výsledok, teda stratu. To nie je porušením ich práv ani legi-
tímnych očakávaní a často ju vytvárajú zámerne za účelom 
zníženia daní. Preto je ekonomicky, právne i eticky neprí-
pustné vytvárať, prípadne zvyšovať svoj zisk takým znižo-
vaním výdavkov, že podnik jednoducho nebude uhrádzať 
svoje záväzky. (P a v l á k, 2013) Tieto praktiky u nás nie sú 
zriedkavé!

Prejdime od teórie k výsledkom a ukážme si, ako sa 
menilo rozdeľovanie zo zákona získaných verejných fi-
nančných zdrojov cestou zdravotných poisťovní (ZP).

VÝSLEDKY ANALÝZY A DISKUSIA

Budeme hľadať odpovede na niekoľko otázok:

Kto a ako hospodáril – ako sa príjmy ZP premietli 
do ich hospodárskeho výsledku ?
Od roku 2010 sa počet ZP ustálil na čísle 3. Jednej štát-

nej a dvoch súkromných. 

Najväčšia ZP je štátna VšZP. Táto od roku 2005 vytvori-
la kumulovanú stratu –85,3 mil. € s nevyrovnaným strato-
vým priebehom od Reformy 2004 do 2010 a v roku 2016. 
Pravdou je, že VšZP nevytvorila stratu tak, že by vyplatila 
zisk akcionárovi, ale hlavne pre zvýšené náklady zdravot-
níckych zariadení. Z grafu č. 1 vidíme, že tieto straty boli 
saturované zvýšenými výdavkami štátu práve v uvedených 
rokoch (ktoré, ako sme ukázali, boli vždy nízke a nedosa-
hovali stav porovnateľný s priemerom EU).

Na druhom mieste je súkromná ZP Dôvera. Ako ho-
voria údaje ÚDZS, za roky od Reformy (2005–2018) mala 
Dôvera zisk 739,9 mil. € ! V tej sume je aj zvláštny zisk 
413 mil. €, o ktorom sa dočítate podrobnejšie v publikácii 
Foltenovej (2014), UDZS (2010). Ako ukazuje graf č. 1, po-
divná transakcia v Dôvere prebehla v roku 2009, napriek 
platnosti zákona o zákaze zisku ZP z roku 2007 ! Majiteľ 
zdravotnej poisťovne Dôvera, holandská spoločnosť HICEE 
B. V. (súčasť Penty), pre tento zákon žiadal uhradenie ško-
dy vo výške 750 miliónov eur. Svoje nároky voči SR znížila 
na 82 mil. € + 140 mil. € za úroky z omeškania. Spor trval 
9 rokov (2010–2019) a SR ho nakoniec vyhrala. Najvyššie 
zisky Dôvery začali rásť opäť medzi rokmi 2011–2013. Dia-
lo sa to po tom, ako za Radičovej vlády rozhodol náš Ústav-
ný súd, že zákaz zisku z povinných odvodov je protiústav-
ný! Súčasne zase začali rásť % OOP – priame hradenie ZS 
občanmi. Je fakt, že zisk ZP z verejných zdrojov umožňujú 
v Európe len 3 krajiny: Švajčiarsko, Holandsko a Slovensko. 
Tie prvé menované dodržiavajú protimonopolné zákony 
a majú minimálnu mieru korupcie, čo sa, žiaľ, o tej tretej 
povedať nedá. Čudujeme sa, že krížové vlastníctvo (jeden 
vlastník ZP, siete ZZ a lekární) neprekáža orgánom EU!

Tretia je súkromná ZP Union (má tiež holandských 
investorov – zaujímavé?), začala pôsobiť až v roku 2006 

Graf č. 1. Hospodárske výsledky zdravotných poisťovní a platby štátu za roky 2005–2018 (na grafe vpravo 
nie je započítaný zvláštny zisk 413 mil. € ZP Dôvera, tak ako to vidíme na ľavom grafe)
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a do 2018 jej hospodársky výsledok bola čistá strata 
–19,7 mil. €.

Rok 2018 bol pre všetky ZP úrodný, spolu mali zisk 
+135,4 mil. (viď graf).

Prečo Dôvera od roku 2014 prestala vytvárať taký veľ-
ký zisk? Pretože všetkým veľmi klal oči? 

Komu a ako zdravotné poisťovne svoj príjem rozdelili ?
Ako poisťovne rozdeľovali svoje príjmy ukazuje graf 

č. 2. Na začiatku boli najvyššie výdavky na lieky, zdra-
votnícke pomôcky a materiál. Nebolo prirodzené, že 
stúpali rýchlejšie ako inflácia. Lekárne aj preto rástli ako 
huby po daždi. Hustota verejných lekární (HVL) sa počíta 
na 100 000 obyvateľov. Lekárne ako súčasť nemocníc boli 
privatizované, aby netvorili konkurenciu verených lekár-
ní, z ktorých sa stal dobrý biznis. V roku 2017 bola HVL 
u nás 37, v ČR 23 a v Dánsku len 7 na 100 000 obyvateľov! 

(Štatistiky OECD, 2019). Po kríze, od roku 2009 a hlavne 
po zavedení referenčných cien liekov (3. najnižšia cena 
príslušného lieku v EU) nastal mierny pokles. Výdavky 
na lieky stúpli len od roku 2016 (�) a znovu klesajú.

Výdavky na ambulancie (VAS, ŠAS) pri prudkom raste 
predbehli lekárne v roku 2008 a stále sú na tom najlep-
šie. V čase krízy (2009) a v roku 2016 zaznamenali pokles 
a stagnáciu.

Výdavky na nemocnice a ústavy mali za uvedené ob-
dobie najvyrovnanejší rast. Museli byť opakovane oddlžo-
vané, ale od roku 2015 dobiehajú ambulancie. Až na stále 
vysoké náklady na lieky sa pomer nákladov na nemocnice 
a ambulancie veľmi podobá priemerom EU.

Aké boli rozdiely vo výdavkoch medzi jednotlivými ZP ?
Na grafe č. 3, si môžeme všimnúť veľké rozdiely vo vý-

davkoch medzi jednotlivými ZP. Ako je to možné? Nie je to 
spôsobené rozdielnymi zmluvami ZP s rôznymi typmi zdra-
votníckych zariadení? Mala voľná tvorba hodnoty bodu 
(namiesto navrhovaných fixných cien) za výkon (SNOLA-
MED) prínos pre pacienta? Nebola táto zmena prístupu 
len hrou, ktorá mala za cieľ prerozdeľovať zisk? Tento 
predpoklad podporuje skutočnosť, že počas 15  rokov ne-
bola doriešená cenotvorba zdravotníckych výkonov!

Ako sa dá vysvetliť, že pacienti Dôvery a ZP Union mali 
takmer dvojnásobné výdavky na hospitalizácie ako pa-
cienti VšZP?

Zaujímavé sú aj rozdiely v štruktúre nákladov v jed-
notlivých zdravotných poisťovniach. V EU je na 1. mieste 
v nákladoch ambulantná starostlivosť (outpatient care), 
rovnako ako má VšZP. Nemocnice a ústavy (inpatient care) 
sú na 2. mieste, majú percentuálne len minimálne nižšie 
výdavky. Naproti tomu ZP Union a Dôvera dávajú na ne-

Graf č. 2. Výdavky na tri základné zložky 
zdravotnej starostlivosti za roky 2005–2018

Graf č. 3. Porovnanie výdavkov na tri základné zložky zdravotnej starostlivosti za jednotlivé poisťovne medzi rokmi 2010 (prvý rok 
odkedy len 3 ZP) a posledným údajom za rok 2018 (vľavo) a prepočítanými výdavkami ZP v týchto rokoch na jedného poistenca
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mocnice výrazne viac ako na ambulancie. Prečo, keď majú 
menšie % dlhodobo chorých poistencov? Tento trend sa 
za 8 rokov zhoršil hlavne v ZP Dôvera. Nie je príčinou „sve-
tovo raritné“ krížové vlastníctvo?

Union má u nás najnižšie % výdavkov na lieky naopak 
vo VšZP sú najvyššie. Dá sa to vysvetliť tým, že VšZP má po-
istný kmeň s vyšším % starších, chronicky chorých. Výdavky 
na lieky, napriek ich regulovaným cenám, sú u nás vyššie 
– 560 € PPP/osobu v porovnaní s priemerom v EU – 522 €.

Podľa nášho názoru najdôležitejší údaj, ktorý charak-
terizuje mieru zdravotnej starostlivosti, sú výdavky na jed-
ného poistenca. Medzi rokmi 2010 a 2018 výdavky najviac 
stúpli vo VšZP o +41,2 %. V roku 2018 boli najvyššie (996 €) 
a predbehli aj Dôveru (713 €) a Union (632 €). 

Potrebujú poistenci ZP Dôvera takú nákladnú 
ústavnú liečbu, pretože sú chorľavejší ?
Nazrime do štatistickej správy ÚDZS za rok 2018. Ako 

je to so skladbou a počtom poistencov jednotlivých pois-
ťovní a vybranými výdavkami?

Počet poistencov s vážnymi, finančne náročnými, 
chronickými ochoreniami, ako sú astma, diabetes, IM 
a iné vážne chronické ochorenia (FNS) bol relatívne naj-
vyšší vo VšZP až 21 %. Významne nižší bol v Dôvere 14,2 % 
a Unione len 10 %. Pre tento rozdiel v nákladoch na po-
istenca existuje v rámci ZP prerozdeľovací mechanizmus, 
z ktorého sa platí drahšia liečba. Predpokladali by sme, že 
výdavky na nemocničnú starostlivosť na poistenca budú 
preto najvyššie vo VšZP. Nie sú. Ako ukazuje tabuľka č. 1, 
najvyššie sú v Dôvere! Kto nám a zodpovedným orgánom 
dokáže vysvetliť prečo?

To, čo ZP ušetria na ZS pre pacienta, použijú na marke-
ting a i. Preto poisťovne cielia reklamné kampane na lukra-
tívnych poistencov. Keď si pozriete graf č. 4 na str. 54 
(náklady ZS v závislosti od veku) zistíte, že k nim patria 
pracujúci, mladší ako 50 rokov, s lepším príjmom (ktorí si 
v sieti polikliník radi priplatia) a mamičky s deťmi. Naopak, 

dôchodcovia (nákladná ZS) zostanú pre štátnu VšZP. To je 
chytré! Bezpochyby dobrý marketing aj podpora vlastných 
médií a vyššie spomínaných „nezávislých“ think-tankov 
viedla postupne k zmenám v štruktúre ZP. 

U súkromných ZP podiel na trhu stúpol z 33,7 % 
na 38,3 %. Nárast menej ako 5 % za dlhých 9 rokov? Ne-
boli to vyhodené peniaze? Boj o poistenca pred termínom 
zmeny poisťovne je často veľmi urputný a stojí nemalé 
prostriedky, ktoré by sa dali vynaložiť rozumnejšie.

Ale obráťme svoj pohľad objektívne aj na druhú stra-
nu. Ako zdravotnícke zariadenia míňali platby od poisťovní 
a vytvárali ZISK alebo STRATU ? 

Čo hovorí FinStat, ako sa podniká v zdravotníctve ?
Jedným zo zdrojov analýzy bola stránka FinStatu (Fin-

Stat, 2019). Za rok 2018 bolo evidovaných 10 567 ekono-
mických subjektov, ktoré podnikali v zdravotníctve. Inter-
pretácia týchto dát nie je jednoduchá. V databáze chýbajú 
niektoré príspevkové organizácie a nie je možné oddeliť 
tržby za zdravotnícke činnosti, od inej obchodnej činnosti 
(napríklad. voľnopredajné lieky, prenájmy). Tieto údaje sú 
síce orientačné, ale naznačujú trendy. 

Ktorý typ organizácií (podnikov) na tom 
bol ekonomicky najhoršie ?
Urobili sme výberovú analýzu zdravotníckych podnikov 

s najväčším ziskom (261) alebo stratou (64) nad 100 tis. €. 
Ich počet 325 predstavuje len 3,1 % zo všetkých podnikov, 
ale na celkových tržbách sa podieľali 31,1 %. 

Zaujímavý ekonomický ukazovateľ je rentabilita tržieb 
(ROS) = výsledok hospodárenia/tržby za predaj tovaru 
(výrobkov a služieb). Čím je hodnota vyššia, tým zo zaro-
beného €, získal podnik vyšší zisk. Podľa typov ZZ sa po-
hybovala od –0,3 % (nemocnice) po 20,3  % (zobrazovacia 
diagnostika).

Na grafe č. 4 je vidno, ktoré typy ZZ majú dobre, alebo 
naopak horšie, fungujúcu ekonomiku.

Tab. č. 1. Porovnanie ZP v počte poistencov, miere finančne náročných stavov (FNS) výdavkoch na nemocničnú starostlivosť 
celkom (€ na NEM za rok) a výdavky na hospitalizácie a pacienta (€/1P v NEM)  a rok 2018.(údaje ÚDZS)

Poisťovňa Poistenci počet % Pacienti s FNS % FNS € na NEM za rok €/1P v NEM

VŠZP 3 185 318 61,7 668 940 21,0% 915 577 540 287

Dôvera 1 492 293 29,0 211 260 14,2% 513 052 540 344

Union 478 843 9,3 47 875 10,0% 154 552 804 323
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Výborne sú na tom kardiologické, onkologické a iné 
ústavy (UST), ktoré mali dobre nastavené ceny po ich 
transformácii na a. s. Žiadny ústav nebol v strate. Zubné 
ambulancie sú na druhom mieste (pretože, čo nezaplatí 
poisťovňa, doplatíme si my sami). Cenníky výkonov mali 
ako prví a ako vidno fungujú dobre. Zobrazovacia diagnos-
tika a laboratóriá, ktoré boli sú…časťou nemocníc, a mno-
hé už nie sú, majú taktiež veľmi dobré výsledky hospodá-
renia napriek tomu, že im cena bodu v ostatných rokoch 
klesla. V nemalom zisku sú aj záchranky a pohotovosti 
(ZAS). Asi preto je taká bitka o pridelenie licencií… 

Najhoršie však skončili nemocnice. Hlavnou príčinou 
tejto zlej ekonomiky nemocníc nie sú len predražené ten-
dre, ako tvrdia politickí agitátori. Príčiny nedostatočného 

financovania nemocníc sú zlovestnejšie a ležia podstatne 
hlbšie! Túto tému rozoberieme v tretej časti. 

Pozrime sa teraz na laboratóriá a položme si otázku:

Ako hospodária (podnikajú) laboratóriá na Slovensku ?
Pri podrobnejšej analýze podnikov so ziskom alebo 

stratou nad 100 tis. € sme našli 19 laboratórií. Verejne do-
stupné údaje 4 najväčších (tržby nad 10 mil. €) a 15 men-
ších sú v tabuľke č. 2.

Z uvedených dát je prekvapivé to, že Alpha medical, 
ktorý má z laboratórií najvyššie aktíva (202,2 mil. €), pri 
tržbách 60,1 mil. € dosiahol stratu až 11,2 % (–6,7 mil. €). 
Zo straty sa neplatia dane. Štát síce bude mať menej 
na svojich poistencov, menej zdrojov príde do ZP.

Zaujímavé sú medziročné porovnania spoločností, 
a to ako nakladali s hospodárskym výsledkom (investície, 
iné?). Kto chce vedieť viac, stačí pozrieť stránku FinStatu 
(FinStat, 2019). 

Zo štatistík NCZI (Národné centrum zdravotníckych 
informácií) prezentujeme len niekoľko zaujímavých čísel 
o klinickej biochémii. Podrobnejšia analýza nie je možná, 
pretože klinická biochémia od roku 1999 zbierala len po-
merne malý rozsah informácií (NCZI, 2019).

Ako pracovali biochemické laboratóriá ?
Pozrime si dôkladne nasledujúci graf č. 5. Od roku 

1999, odkedy máme štatistiky v NCZI: teda za 20 rokov 
počet biochemických stanovení stúpol na dvojnásobok.

Narástlo % akútnych vyšetrení zo 16 % na 22 %, teda 
približne o 1/3. Zaujímavý je priebeh histogramu. Stati-
my spočiatku klesali spolu s počtom kontrolných testov. 
Zlomovým bodom bol rok 2005 (dôsledok Reformy?). 

Graf č. 4. Kumulovaný pozitívny alebo negatívny 
hospodársky výsledok ±100 tis. €

Legenda. (Počet subjektov): KÚPele (12), LABoratóriá (19 – bez Alpha 
medical), LEKárne (69), NEMocnice (24), OBVodní (všeobecní) lekári 
(6), OZS (16) ostatná zdravotná starostlivosť a obchodné spoločnosti,  
POLikliniky (8), SOCiálne služby (7), ŠAS (90) – špecializovaná ambulant-
ná starostlivosť, ÚSTavy (7), Výroba (10), ZAS (4)  – záchranná služba. 

ZOBrazovacia diagnostika: MRI, CT, NM (12), ZUBári (39) 

Tab. č. 2. Porovnanie výsledkov štyroch najvýznamnejších laboratórií a  priemeru 15 
s významným ziskom alebo stratou (údaje FinStat) 

Laboratórium Tržby 
[tis €]

Zisk 
[tis €]

ROS 
[%]

Aktíva 
[tis €] % daň/zisk

6. Klinická biochémia s.r.o. 14 637,6 1 838,7 12,6 % 7 892,2 31,8 %

47. Medirex a.s. 64 267,9 668,9 0,7 % 70 290,3 32,7 %

10 540. synlab Slovakia s.r.o. 12 535,1 –184,7 –1,5 % 5 750,6 0 %

10 567. Alpha medical, s.r.o. 60 180,3 –6 768,7 –11,2 % 202 216,5 0 %

13  laboratórií – suma (Σ) 39 713,1 3 985,5 *–9,6/53,2 % 27 071,6 *0/34,6 %

13  laboratórií – priemer 2 482,1 249,1 15,8 % 1 692,0 25,4 %

ROS – % rentability tržieb; * – min/max hodnota. Číslovka uvádza poradie v údaji zisku v zozname zdravotníckych podnikov
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Odvtedy začali prudšie a rovnakým tempom rásť počty 
rutinných aj statimových vyšetrení. Súčasne nabral opač-
ný smer počet kontrol kvality, ktoré nie sú platené zo ZP. 
Kontroly klesli takmer na polovicu. Ale prečo? Že by za-
vádzanie nových technológií znamenalo zníženú potrebu 
kontroly?

Graf č. 6 ukazuje, že počet biochemických testov rás-
tol (okrem stagnácie v  rokoch 2011–2013). Príčina môže 
byť vo vplyve reštriktívnych opatrení zo strany ZP. Veľmi 
zaujímavé by mohlo byť porovnanie počtov neuznaných 
výkonov v klinickej biochémii za tieto roky stagnácie pred 
a po nej. 

Otázka je, či prinieslo viac ako dvojnásobné zvýšenie 
počtu vyšetrení na jedného poistenca (medzi rokmi 2003– 
2016) z 9,5 na 20,7 aj zlepšenie kvality zdravotnej starost-
livosti? 

Kto a ako klinickú biochémiu platil ?
Podľa výročnej správy ÚDZS za rok 2018 pri porov-

návaní priemernej hodnoty bodu pre klinickú biochémiu 

za jednotlivé ZP vychádza rok 2018 voči roku 2017 najhor-
šie Dôvera. Jej medziročný pokles bol z 0,0053 € (2017) 
na 0,0050 € v roku 2018. Pritom ZP Union a VšZP platili 
za výkony klinickej biochémie o +15 % viac a táto cena 
sa medzi rokmi veľmi nemenila (0,0058, resp. 0,0059). 
(ÚDZS, 2018).

Aké je postavenie našich laboratórií v rámci EU ?
Určite veľmi dôležité je porovnanie, ako vyzerajú naše 

laboratóriá v rámci Európy. Našli sme ho v správe Health 
at a Glance Europe (2018) a týka sa Indexu kapacít labora-
tórií v krajinách EU. Za roky od vyčlenenia laboratórií z ne-
mocníc a vzniku laboratórnych sietí máme kapacity, ktoré 
sú jednoznačne vyššie, ako je európsky priemer.

V hodnotení našich laboratórií sme na tom veľmi dob-
re. Ako ukazuje graf č. 7, 10. miesto z krajín EU je nao-
zaj vynikajúce. Sme tesne za Holandskom a ČR. Svedčí to 
o efektívnom inovačnom procese, zavádzaní nových tes-
tov a vysokej produktivite práce, nielen v centralizovaných 
laboratóriách a laboratórnych sieťach.

Graf č. 5. Vývoj počtu biochemických testov, % akútnych vyšetrení 
(% stat) a stanovení pre kontrolu kvality (% EQA)

Graf č. 6. Vývoj počtu biochemických testov, náklady 
na ZS a počet vyšetrení na obyvateľa

Graf č. 7. Index kapacít laboratórií v krajinách EU v roku 2016
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DISKUSIA

Ako hovorí ekonomická teória, zisk je základná pod-
mienka fungovania ekonomiky voľného trhu. Ale zdá sa 
vám naozaj morálne vytvárať zisk z platieb, ktoré občan 
musí zaplatiť zo zákona (odvody) na to, aby slúžili pre fi-
nancovanie jeho ZS ? Tieto zdroje sú verejné, lebo nie sú 
vytvárané z dobrovoľného rozhodnutia občana (tak ako je 
doplnkové ZP v iných štátoch). 

Čo je podstatné, systém ZS u nás nemá mnohé charak-
teristiky platné pre TRH.

TRH dobre nefunguje, keď si zákazník nemôže vyberať, 
pretože slobodný výber tovaru alebo služby generuje ich 
cenu práve na trhu.

Ako vyzerá slobodný výber medzi endokrinológmi? 
Vo vašom okrese je jeden a má čakaciu dobu 4 mesiace. 
Aj to môžete byť šťastní, ak vás vôbec zoberie, lebo má na-
plnený limit stanovený ZP! Podobne, to je aj vo vedľajšom 
okrese, pretože bývate ďaleko od Bratislavy.

Ani zdravotné poisťovne (ZP) nie sú typický obchod-
ník so službami. Pretože NEPLATÍ, že s rastúcim dopytom 
po službe cena stúpa a preto zisk rastie (čím viac ľudí 
príde do hotela, tým viac hotel zarobí). Keďže službu po-
núka zdravotnícke zariadenie (ZZ), ale platenie z obme-
dzeného objemu vybraných peňazí namiesto poistencov 
robia ZP a to za dohodnutú (vynútenú) cenu, potom platí, 
že s rastúcim dopytom zisk klesá, prípadne vzniká STRATA. 
Ako z našich grafov uvidíme, čím viac ZZ pracujú, tým je 
na tom poisťovňa horšie a môže sa dostať do straty. Je-
diným východiskom je, že ZP stanovujú limity. Čím sú ZP 
dôslednejšie v strážení svojho balíka peňazí (budget), tým 
menej služieb (liečby) doprajú svojim poistencom. Výsled-
kom je, že majú lepší hospodársky výsledok (zisk). Z grafu 
č. 3 vidno, ktoré ZP mali takúto politiku. Takto na zisk ZP 
prispievajú nielen ZZ, ktoré často nedostanú zaplatené 
za takzvané nadlimitné výkony, ale aj pacient, ktorému sa 
môže stať, že nedostane včasnú a adekvátnu liečbu.

ZÁVERY II.

Z výsledkov v tejto časti vyplýva niekoľko záverov:
1. Mechanizmus prerozdeľovania finančných zdro-

jov na ZS pomocou poisťovní je nákladnejší ako zo 
štátneho rozpočtu (Beveridgov model, Dánsko). 
Za roky 2005–2018 nás stál 1 936 mil. €, čo bolo 
približne 4 % z príjmu ZP. 

2. Za to isté obdobie len jedna ZP (Dôvera) vytvorila 
kumulovaný zisk 739,9 mil. € z verejných zdrojov. 
Ostatné ZP na zdravotníckych zariadeniach a svo-
jich poistencoch nešetrili, radšej vytvorili stratu 
(VšZP –85,3 a Union –19,7 mil. €).

3. Štruktúra výdavkov na ZS v porovnaní s EU je stále 
nepriaznivá. Aj keď málo dávame na ambulancie 
a hlavne nemocnice, máme 2. najvyššie výdavky 
na lekárenskú ZS (564 € na osobu/rok, pričom prie-
mer EU je 522 € PPP). Ako je potom možné, že sa 
niektorým lekárňam nedarí? Máme 37 verejných 
lekární na 100 tis. obyv. a Dánsko len 7 ! 

4. Sú veľké rozdiely v štruktúre výdavkov na ZS medzi 
poisťovňami, ktoré nie vždy zodpovedajú rozdie-
lom medzi zdravotným stavom ich poistencov. Vý-
davky na nemocnice postupne narastali a dobehli 
(v prípade Dôvery a Unionu dokonca predbehli) 
aj ambulancie. Súvisia vyššie platby nemocniciam 
od súkromných ZP so zavedením DRG, alebo s krí-
žovým vlastníctvom ?!

5. Väčšina z 10 567 ekonomických subjektov (2018) 
v zdravotníctve tvorila zisk. Ak v roku 2018 mala 
nami analyzovaná vzorka 325 ZZ s podielom na trž-
bách 31,1 % kumulovaný hospodársky výsledok 
60,7 mil. €, potom možno predpokladať celkový 
zisk cca 180 mil. €

6. Výsledky laboratórií môžeme hodnotiť pozitív-
ne, čo sa týka výkonnosti: počet vyšetrení stúpol 
na dvojnásobok. Tržby boli veľmi dobré a renta-
bilita tržieb (u laboratórií, ktoré boli v zisku) bola 
5,9%. Majú čo robiť, aby dobehli zobrazovacie me-
tódy s rentabilitou  20,3 % ! Môže za to nízka cena 
bodu za laboratórne výkony klinickej biochémie? 
Porovnanie Indexu kapacít laboratórií v krajinách 
EU vychádza pre nás vynikajúco – sme na 10. mies-
te a dýchame ČR a NL na krk.

7. Odhadovaný zisk 10 567 organizácií v zdravot-
níctve bol v roku 2018 cca 180 mil. € (v tom boli 
aj podnikateľské odmeny lekárov VAS a ŠAS). 
Na druhej strane 3 zdravotné poisťovne si z balíka 
ukrojili 135,4 mil. €. Bolo by zaujímavé zistiť, kde 
tie peniaze skončia…

Motiváciou pre zavedenie poisťovní bolo  presvedče-
nie, že systém bude spravodlivejší v prerozdeľovaní finanč-
ných zdrojov bez menšieho politického vplyvu, ako sa to 
môže diať pri financovaní cez dane. Vyzerá to na poriadny 



64

omyl! Dnes je jasné, že proces Reformy bol príliš drahý, 
neefektívny a mal vážne dôsledky.

Je naozaj zaujímavé, že ani pri zásadných liberálnych 
reformách britskej ekonomiky za obdobia premiérky Mar-
garet Thatcher, (1979–1990) s jej radikálnym uplatňova-
ním trhových princípov, nedošlo k takej zásadnej a rýchlej 
transformácii verejného sektoru v zdravotníctve, akú sme 
zažili u nás a hlavne po roku 2004.

V nasledujúcej časti sa podrobnejšie pozrieme na dô-
sledky našej transformácie zdravotníctva na privátny sektor.
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SÚHRN

Autori v poslednom článku trilógie poukazujú na dô-
sledky, ktoré Reforma v roku 2004 priniesla do sloven-
ského zdravotníctva. Jej hlavným cieľom bola privati-
zácia, ktorá prebiehala nielen živelne, ale hlavne bola 
motivovaná zásadou „privatizácia zisku, socializácia 
strát“. Autori poukazujú na závažné dôsledky, na zmeny 
štruktúry a financovania hlavne nemocníc. Pokles počtu 
pracovníkov (najmä zdravotných sestier), vysoké poč-
ty vyšetrení pri nedostatočnej štruktúre a financovaní, 
viedli k zhoršovaniu čakacej doby a kvality zdravotnej 
starostlivosti. Najhoršie je, že sme narušili vzťahy v rámci 
systému. Spoluprácu sme nahradili konkurenciou.

Kľúčové slová: financovanie zdravotníctva; zdravotné 
poisťovne; zisk; klinická biochémia, kvalita zdravotnej 
starostlivosti.

ABSTRACT

The authors of the last article of the trilogy point to 
the consequences that the Reform in 2004 brought to 
the Slovak health care system. Its main objective was pri-
vatization, which was not only spontaneously, but main-
ly motivated by the principle of “privatization of profits, 

socialization of losses”. The authors point to serious 
consequences in the structure and financing of hospitals 
in particular. The decrease in the number of workers (es-
pecially nurses), the high number of examinations due to 
insufficient structure and funding led to a worsening of 
waiting time and quality of health care. The worst part is 
that we have disrupted relationships within the system. 
We replaced the cooperation with competition.

Key words: financing of health care; health insur-
ance; earnings; clinical chemistry, quality of health care.

ÚVOD

Hlavným cieľom zmien v zdravotníctve 
bola privatizácia

Začalo to pomerne rýchlou privatizáciou všeobecnej 
ambulantnej starostlivosti (VAS). Zrušili sa závodní lekári 
a z obvodných mali byť rodinní lekári (podľa vzoru Ra-
kúska). Žiaľ, táto predstava sa obsahovo nikdy nenaplnila. 
Postupne došlo k privatizácii aj ambulancií špecialistov. 
Tento proces profesionálne oslaboval a často rušil samo-
statné polikliniky a ambulancie v rámci nemocníc. Došlo 
k zmenám organizačnej štruktúry nemocníc.

Odchod atestovaných lekárov (ordinárov) z nemocníc, 
spôsobil nepomer špecialistov a neatestovaných lekárov 

FINANCIE & KVALITA V ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI III.
DÔSLEDKY TRANSFORMÁCIE NA KVALITU V ZDRAVOTNÍCTVE

Lepej, J.1, Lepejová K.1

1Klinika nukleárnej medicíny LF UPJŠ a INMM, Košice
2Oddelenie klinickej biochémie, hematológie a imunológie, Cumulus s. r. o., Košice.
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na oddeleniach nemocníc s dôsledkami na kvalitu ich spo-
lupráce na odbornom raste.

Pretože rýchle sprivatizovanie veľkých nemocníc by 
bolo politicky nepriechodné, „reformátori“ vymysleli inú 
stratégiu. Politicky a legislatívne sa podporoval trend pri-
vatizácie ekonomicky lukratívnych oddelení, ktoré boli 
súčasťou nemocníc. Dialo sa to často s účasťou (aj keď ne-
priamou) manažmentov nemocníc. Privatizovali sa labora-
tóriá, dialýzy, lekárne až po upratovacie služby. Špecialisti 
z lôžkových oddelení – ordinári, ktorí pracovali na odde-
lení aj v ambulancii, prechádzali do „privátu“ zriaďovali si 
vlastné s. r. o. a prestali byť dostatočne riadení a odborne 
kontrolovaní (primárom, alebo prednostom). Čo je horšie, 
prestali riešiť komplikované prípady, ktoré boli predtým 
súčasťou ich práce pri lôžku. To sa pochopiteľne muselo 
odrážať aj na možnostiach rastu ich skúseností.

Lekári, ktorí sa stali podnikateľmi, z dávok od poisťov-
ne platili aj svojho zamestnanca – zdravotnú sestru. Čím 
menší plat vyplácali, tým viac im zostalo ako zisk, ktorý 
bol ich príjmom (v roku 2018 bol 8–12 % z tržieb). Mno-
hé sestry pre príliš nízke mzdy protestovali, ale zástupco-
via lekárskeho stavu (SLK) zastavili ich snaženie za vyššie 
mzdy. Rozhodnutím ústavného súdu bola zrušená navrho-
vaná zákonná úprava platov s rozhodnutím, že by bránila 
v slobodnom podnikaní. Vyššie platy zdravotných sestier 
by ohrozili majetok prevádzkovateľov súkromných a ne-
štátnych ambulancií! (B e ň o v á, 2013). Dôsledky týchto 
zásahov sa odzrkadlili na poklese počtu sestier.

Privatizovali sa pochopiteľne len tie činnosti, ktoré boli 
zo ZP dobre financované, alebo sa ich financovane po pri-
vatizácii čoskoro na pozitívne zmenilo (dialýzy) ! Inokedy 
bola ekonomika pracovísk zlepšená na základe inovácií 
s následným poklesom počtu pracovníkov (laboratóriá).

Treba však povedať, že privatizácia priniesla zrýchlený 

prísun investičných prostriedkov na inovácie. Na druhej 
strane rýchla návratnosť vložených investícií, žiaľ, začala 
lákať aj špekulatívny kapitál. Aké to malo dôsledky?

Staré polikliniky so zmenenou štruktúrou nechala sa-
mospráva postupne chátrať. Po roku 2000 do zdravotníc-
keho biznisu začali vstupovať finanční žraloci (aj Penta). 
Investovala napríklad do siete nových polikliník – ProCare. 
Nemocniciam, následkom čiastkových privatizácií ekono-
micky efektívnych činností, zostávali len nákladné a ne-
produktívne oddelenia a preto sa rýchlo dostávali do čer-
vených čísel. Navyše štátne a hlavne koncové nemocnice 
musia ošetriť pacientov v ťažkom stave, ktorých nevedia, 
resp. nechcú riešiť súkromné zariadenia. Tieto náročné 
výkony nie sú preplácané v reálnej výške a tak je strata 
na svete!

Prečo financovanie nemocníc nebolo prispôsobené 
novým podmienkam a dlhé roky sa nevytvoril systém 
na ich seriózne financovanie?

V roku 2005 boli zriadené špecializované (kardiologic-
ké a onkologické) ústavy ako akciové spoločnosti. Na roz-
beh dostali také finančné ohodnotenie výkonov, ktoré 
vychádzalo z reálnych nákladov a primeraného zisku. 
Dôkazom dobrého nastavenia je fakt, že žiadny z ústavov 
nie je v strate a všetky sa úspešne rozvíjajú! Na príklade 
ekonomickej efektivity týchto a.s. bolo poukazované, že 
nemocnice v rukách štátu nevedia dobre hospodáriť.

Preto nebol záujem vytvoriť spravodlivý systém finan-
covania nemocníc vo vlastníctve štátu a VÚC, ktorý by 
zodpovedal reálnym nákladom a potrebám udržania si 
personálu zvýšením miezd. Výsledkom boli narastajú-
ce dlhy nemocníc, ktoré sa stali príťažou pre samosprá-
vy a preto veľmi dobrým terčom na dlhodobý prenájom 
(privatizáciu) finančnými skupinami. Malo to vyzerať ako 
dobrodenie pre zdravie obyvateľov východného Sloven-
ska, keď VÚC odovzdali nemocnice finančnej skupine 
Penta. Odrazilo sa to na zlepšení zdravia v tomto regióne? 
Súkromné vlastníctvo je podľa ústavy nedotknuteľné. Ne-
mocnice sú výrobné prostriedky a o ich vlastníctvo, alebo 
kontrolu nad nimi išlo predovšetkým.

Je možné považovať za normálne, demokratické a mo-
rálne to, že jedna finančná skupina vlastní, kontroluje 
a rozhoduje o 1/3 zdravotnej starostlivosti v štáte?

Takto to vyzerá dnes. MZ SR má priamy dosah len 
na UN, FN a niekoľko nemocníc v správe VUC. Väčšina je 
v správe (alebo vo vlastníctve) súkromných spoločností. 
Ich aktivity sú veľmi rozsiahle a postupne si rozdeľujú celé 
teritórium Slovenska (FORBS, 2018) – obr. č. 2.

Obr. č. 1. Po osamostatnení SR (1993) takto vyzeralo vlastníctvo 
nemocníc a ústavov v SR. Takmer všetky zariadenia boli v rukách 

štátu a samospráv (VÚC)
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Napriek zavedeniu DRG v roku 2018 (robilo sa na ňom 
od 2011), boli výdavky na ústavnú starostlivosť len 34,9 % 
a zďaleka nedosahuje úroveň v Dánsku, kde to je 44 %, ale 
ani v ČR – 41 % ! 

Ako je to vo svete? V Dánsku je len 1 % lôžkového 
fondu v súkromných rukách a funguje výborne, k plnej 
spokojnosti pacientov. Takže názor, že dobre fungujúce 
zdravotníctvo musí byť súkromné, je chiméra živená jeho 
vlastníkmi a ich lobistickými skupinami, ktoré majú vytvo-
rený priestor v médiách.

Čo je zlovestné na tomto procese transformácie? Ako 
ukážeme, znamenal výrazné oslabovanie kvality, ktorá 
zvýšila počet odvrátiteľných úmrtí! 

Nedostatočné financovanie nemocníc viedlo k zhor-
šeniu platieb dodávateľom (lieky, ŠZP, energie, technoló-
gie). Nákladné a zdĺhavé verejné obstarávania sú veľkým 
znevýhodnením oproti súkromným zariadeniam, ktoré 
si môžu rýchlejšie dohodnúť častokrát výhodnejšie ceny. 
V posledných rokoch však štátnym ZZ pomohli centralizo-
vané nákupy.

Nespokojný personál odchádzal, alebo nepodával do-
statočne kvalitný výkon. 

Profesionálne partnerské vzťahy a vzájomná spoluprá-
ca sa nahradili dravou konkurenciou.

Pozrime sa na reálne fakty, prečo je stav nemocníc 
u nás horší ako v ČR ?

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Dopady na Štruktúru ZZ

Na štatistických údajoch z OECD, EUROSTATU, ale aj 
na prípadoch z každodennej praxe poukážeme na zmeny, 
ktoré Reforma spôsobila.

Obr. č. 2. Vlastníctvo lôžkových zariadení – Proces privatizácie 
po 25 rokoch

Graf č. 1. Štruktúra nemocníc v nami vybraných krajinách. USA sme 
nahradili Nemeckom (GE) za účelom porovnania s našou štruktúrou 

nemocníc

Ako sa zmenila štruktúra našich nemocníc 
po Reforme ?
Stav našich nemocníc je ďalší zlý dôsledok už popísa-

ného experimentu, na ktorý naši pacienti aj zdravotnícki 
pracovníci doplácajú. Zmeny začali už v roku 1993. Čo sa 
v nemocniciach zmenilo?

Do roku 1993 sme na Slovensku mali rovnakú organi-
začnú štruktúru nemocníc ako Česi (pozri graf č. 1). Po-
dobnú ako Česi majú Holanďania, Angličania a Dáni. My 
sme svoju rozbili a prebudovali na štruktúru, ako majú 
Nemci.

Nie je to najčastejší a ukazuje sa, že ani najlepší model. 
Dnes sa Penta vo svojom „Svete zdravia“ vracia k tomu 
istému modelu, ako majú ČR, nami porovnávané kraji-
ny (UK, NL, DK) a mali sme pred transformáciou aj my! 
Otázka je, načo to celé bolo treba? Ak preberieme len časť 
modelu organizačnej štruktúry, nikdy nebude fungovať 
rovnako ako originál!

V nemeckých nemocniciach nie je laboratórna diag-
nostika zabezpečovaná externými dodávateľmi v takom 
rozsahu ako u nás. Ako sme ukázali, laboratóriá zarábajú 
a investujú zisk (aspoň jeho časť). Niektoré spoločnosti, 
ktoré začínali s laboratóriami, už začínajú vlastniť nemoc-
nice. Technologický pokrok pomocou robotizácie zvyšuje 
produktivitu práce úsporou pracovnej sily. Namiesto pla-
tenia mzdy majú spoločnosti vyšší zisk a nižšie odvody. 
Veľké laboratóriá využívajú moderný priemyslový prístup. 
Došlo k masívnej centralizácii laboratórií, zvážaniu vzoriek 
aj z väčších vzdialeností a zastaveniu málo produktívnych 
pracovísk.

Došlo k vzostupu počtu laboratórnych vyšetrení na jed-
ného pacienta, ale či to prispelo aj k zlepšeniu zdravotnej 
starostlivosti, je otázne. Pracovali lekári s dvojnásobkom 
našich informácií lepšie?
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V čom sú problémy ambulantnej sféry ? 
Ukážme na nedávnom prípade z praxe
Mladý muž vyšetrený vo veku 34 rokov mal viac ako 

10 rokov problémy s obličkami. Bola mu diagnostikovaná 
nefrolitiáza, ktorá postupne viedla až k vzniku odliatko-
vých kameňov. Bol riešený ambulantne a pri kolikách aj 3× 
hospitalizovaný. Bolo vykonané veľké množstvo bioche-
mických testov a rutinne vyšetrené sérové kalcium bolo 
opakovane zvýšené… 3,26… 3,12… 2,89… 2,8 mmol/l, ako 
aj ALP 18,49 µkat/l. Napriek týmto výsledkom nebolo vy-
konané vyšetrenie PTH ani raz! Pridružili sa bolesti v skele-
te, ktoré sa zhoršovali, preto bol v lete 2019 urobený RTG 
kostí s nálezom: viaceré kostné nádory (Brown tumor). 
Za 10 rokov ho vyšetrilo viacero lekárov, napriek tomu 
po celý čas nikto nevenoval pozornosť vysokému kalciu 
v sére! Až endokrinologička dala vyšetriť PTH, ktorého 
hodnota bola 3130,0 pg/ml ! Lekárka indikovala scintigra-
fiu prištítnych teliesok. 

Ako je vidno na obrázku č. 3, scintigraficky sa na krku 
zobrazil obrovský nádor – primárny adenóm prištítneho 
telieska, ktorý podmieňuje studené ložisko v ľavom laloku 
štítnej žľazy. Na SPECT/CT hnedé tumory tiež hromadili rá-
diofarmakum. Taký veľký adenóm prištítneho teieska a za-
nedbaný prípad som videl po prvý krát za 45 rokov praxe! 

Žiaľ, je iba jedna ukážka z podobných prípadov, s kto-
rými sa stretávame čoraz častejšie.

Je jasné, že takéto chyby nie sú spôsobené nedostat-
kom finančných zdrojov. Naopak, prípad ukazuje, ako po-
dobné príklady nekvalitnej práce vyvolávajú výrazný rast 
nákladov na ZS (vyšetrenia, neadekvátnu liečbu, opako-
vané hospitalizácie), ale bez zlepšenia zdravotného stavu. 
Skúste odhadnúť, koľko nás stála neefektívna ZS za 8–9 ro-

kov pokiaľ nebol adenóm odstránený a koľko bude stáť 
liečenie trvalých následkov u pacienta? 

Neschopnosť a nedostatok znalostí je veľmi drahá zá-
ležitosť s veľkými následkami!

Kde sú príčiny zhoršujúcej sa kvality 
zdravotnej starostlivosti ?
Veľa sa diskutuje o nedostatku lekárov a sestier. Čaka-

cie doby na vyšetrenia u niektorých špecialistov sú veľmi 
dlhé (aj niekoľko mesiacov). Je to preto, že je málo am-
bulancií, alebo je to len relatívny nedostatok pre vysoké 
limity zo strany ZP ? Jednoznačne zlyháva systém riadenia 
a kontroly ambulantnej sféry.

Máme dosť lekárov a koľko (ako) pracujú ?
Ako vyplýva zo štatistiky OECD, v roku 2012 sme s poč-

tom 3,4 lekárov na 1000 obyvateľov boli ako priemer EU 
(3,4), horší ako ČR (3,7), takmer takí dobrí ako Dánsko 
(3,5) a dokonca lepší ako Holandsko (3,1) a UK (2,8). Takže 
výsledky neboli také zlé, ako sa často prezentuje (OECD, 
2019)

Možno je problém v niektorých špecializáciách, ale 
hlavne je problém v ich regionálnej distribúcii. Kraje, 
medzi ktorými je najväčší rozdiel, sú Bratislavský – 6,51 
a Trenčiansky – 2,54. Ako sa dá vysvetliť tento skoro 3-ná-
sobný rozdiel medzi krajmi v počte lekárov na 1000 obyva-
teľov? Je to spôsobené len vyššou koncentráciou vysoko 
kvalitných zdravotníckych zariadení v hlavnom meste?

V porovnaní s inými štátmi sme na tom podstatne hor-
šie. Hornatý charakter našej krajiny s niektorými okresmi 
plnými biedy je veľmi vzdialený od rovinatej husto osíd-
lenej oblasti s výbornou infraštruktúrou a malými sociál-

Obr. č. 3. CT a dvojfázová scintigrafia štítnej žľazy a prištítnych teliesok
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nymi rozdielmi, ako to vidíme v Holandsku a Dánsku. 
O marginalizovaných skupinách nebudeme podrobnejšie 
hovoriť. Len tri čísla o detskej úmrtnosti: Rómska populá-
cia v SR 12,3 ostatná populácia v SR 4,6 a EU 3,6. 

Sú počty vyšetrení na lekára u nás rovnaké 
ako v iných krajinách ?
Podľa publikácie Health at a Glance Europe (2018) 

v roku 2016 na jedného ambulantného lekára u nás pripa-
dalo až 3186 vyšetrení/rok, Bolo to druhé najhoršie číslo 
z krajín OECD. Ostatní sú na tom lepšie: Holandsko 2317, 
ČR 2007, USA 1624 a Dánsko len 1075 ! 

Pretože počet lekárov na počet obyvateľov je v oboch 
krajinách podobný, náš lekár má na vyšetrenie jedného 
pacienta podstatne menej času v porovnaní s lekárom 
v Dánsku. Myslíte si, že kvalita môže byť rovnaká? Naši le-
kári nepracujú 3x dlhšie, ale na jedného pacienta majú 3x 
menej času! Aj tam môže byť jeden z problémov kvality.

Ako vidíme na grafe č. 2, mierny pokles v roku 2006 
u nás spôsobilo zavedenie Zajacovej 20-koruny (priamy 

poplatok lekárovi po vstupe do ambulancie). Po zrušení sa 
počty stabilizovali na podobných hodnotách.

V Holandsku po privatizácii začali platiť tržné princípy, 
ktoré viedli k nárastu!

Čakacie doby a začarovaný kruh nespokojnosti
Pri nedostatku času lekára na pacienta (pacienti sa ne-

môžu vyrozprávať), vzniká pocit nespokojnosti so zdravot-
nou starostlivosťou. Často je oprávnená, ale zvlášť usilov-
ne je pestovaná politikmi a pochopiteľne médiami, ktoré 
na kritických článkoch zarábajú.

Nespokojnosť pacientov rastie, pretože čakajú na vy-
šetrenie u špecialistu aj niekoľko týždňov (mesiacov), lebo 
lekár nestíha, pretože má veľa pacientov a malé limity. 
Preto sa každému venuje menej, ako by bolo žiaduce. Vý-
sledkom je, že pacienti nespokojní s výsledkom u jedného 
špecialistu si vybavia to isté vyšetrenie u iného lekára. Po-
isťovne ich za takýto postup pacientov nepenalizujú (aby 
nezmenili poisťovňu?) Výsledkom je nárast počtu duplicit-
ných vyšetrení a situácia sa ďalej zhoršuje.

Ako je to u nás s počtom sestričiek ?
Ako ukazuje graf č. 3. počet sestier na 1000 obyvate-

ľov medzi rokmi 2000 a 2016 klesol iba v troch krajinách: 
Írsko, UK a najviac na Slovensku. Kde sú tie sestričky, ktoré 
sme z našich daní vyškolili? V Rakúsku, ČR ale aj v Anglic-
ku! Možno sa raz vrátia.

Minimálny pokles počtu sestier v Írsku bol spôsobený 
prudkým nárastom obyvateľstva (imigrácia), ale ich po-
čet je 5. najvyšší. Z krajín, ktoré porovnávame, je na tom 
najlepšie Dánsko – 16,9. O tretinu menej majú v Holand-
sku (10,6). Česi (8,1) sú na tom lepšie ako Briti (7,9), ktorí Graf č. 2. Zmeny počtu vyšetrení na pacienta v ambulancii

Graf č. 3. Zmeny v počet sestier na 1000 obyvateľov medzi rokmi 2000 a 2016 
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tiež mierne klesli. Na Slovensku podľa správy OECD klesol 
počet sestier na 1000 obyvateľov na 5,7 (OECD, 2019). 
Niet sa čo čudovať, že sestričky odchádzajú. Ich príjmy sú 
na 4 mieste od konca z 33 krajín OECD.

Zodpovedá si za svoje zdravie každý sám, 
alebo kde sme na tom v primárnej prevencii ?
Nesprávne životné návyky, nadváha, fajčenie, alkohol, 

drogy a iné závislosti, znečistenie životného prostredia 
(častice v ovzduší a najnovšie aj plasty), dopravné nehody. 
To sú faktory, ktoré patria k hlavným zdravotným rizikám. 
Vyhodnocujú ich medzinárodné organizácie (WHO, OECD, 
EU) a pre naše obyvateľstvo nevyznievajú najlepšie. To je 
však na dosť dlhý článok a preto sa vráťme k zdravotní-
kom. Riešiť tento vplyv má primárna prevencia, ktorú ro-
bia ambulancie. Na Slovensku na ňu dávame 1 % z výdav-
kov na ZS, priemer EU je 8,9 % !

Aký je dopad týchto problémov na kvalitu zdravotnej 
starostlivosti u nás?

Dopady na kvalitu

Naše postavenie v rámci EU je v mnohých kvalitatív-
nych parametroch ľudského zdravia nelichotivé. Vyberie-
me len niektoré najvypuklejšie.

Prišla lepšia kvalita do ZS po reforme ?
Počas Reformy boli najlepšie finančné podmienky vy-

tvorené pre onkologické a kardiologické ústavy. Prejavili sa 
tieto investície na zlepšení situácie pacientov v onkológii?

Z krajín OECD sme boli za roky 2010–2014 na spod-
ných miestach rebríčka v hodnotení parametrov percenta 
5-ročného prežívania pacientov s rôznymi onkologický-
mi diagnózami. V rámci nami porovnávaných krajín, sme 

boli najhorší v karcinóme prsníka, rekta a hrubého čreva. 
Od nás bola horšia ČR v 5-ročnom prežívaní v karcinóme 
pľúc a detskej leukémii a Dánsko v karcinóme žalúdka.

Mnoho zabehnutých programov sme po Reforme pre-
stali vykonávať (lebo náklady). Napríklad register onkolo-
gických pacientov! V porovnaní s ČR sme zanedbali aj skrí-
ningy! Ako ukazuje graf č. 4 medzi rokmi 2009 a 2014 v ČR 
sa % žien, ktoré podstúpili mamografický skríning, stúplo 
o 9,5 % a u nás sa naopak zhoršilo o 5 %. V roku 2019 MZ 
SR vyčlenilo prostriedky na podporu skríningu vybraných 
nádorových ochorení.

Pravdepodobne, okrem nedbalosti pacientok, zlyháva 
aj ambulantná sféra. Dlhé čakacie doby, nedostatok času 
na vyšetrenie pacienta a zhoršovanie odbornej úrovne do-
kumentuje prípad.

Ako môže ambulantná sféra ovplyvniť výsledky 
onkologickej starostlivosti ?
Ku všeobecnému lekárovi prišla 60-ročná pacientka, 

ktorá sa sťažovala na „hrču“ pod pazuchou. Ten ju dôklad-
ne nevyšetril a poslal ju k ortopédovi, kde 2 mesiace ča-
kala na termín. Ten ju poslal na nukleárnu medicínu, kde 
bola po 2 týždňoch vykonaná scintigrafia. Keby bol lekár 
prvého kontaktu vyzliekol pacientku a urobil fyzikálne 
vyšetrenie, možno by našiel zjavný veľký nádor v prsnej 
žľaze. Z oddelenia nukleárnej medicín bola bezodkladne 
poslaná do onkologickej ambulancie. Po začatí liečby sa 
vrátila na scintigrafiu skeletu (na určenie štádia ochore-
nia), kde boli, žiaľ, už zistené MTS v kostiach – typické pre 
pokročilé štádium.

Táto pacientka aj vlastnou vinou (nekontrolovala si 
prsník a nebola na mamografii) stratila minimálne 6–9 
vzácnych mesiacov. Kvôli rutinérskemu prístupu oboch 
lekárov a dlhým čakacím dobám prišla o ďalšie 2,5 mesia-

Graf č. 4. Porovnanie SK a ČR v prevencii a prežívaní pacientok s CA prsníku
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ca, kým sa mohla začať liečiť. Výsledkom bolo pokročilé 
štádium nádoru s MTS do skeletu. Jej šanca na viac ako 
5-ročné prežívanie sa znížila. Takéto prípady zhoršujú naše 
štatistiky v odvrátiteľných úmrtiach.

Rebríčky kvality v EU, výsledky hodnotenia EHCI
Existuje viacero rebríčkov kvality zdravotnej starostli-

vosti. V európskom hodnotení kvality, ktoré robí švédska 
nezisková agentúra Health Consumer Powerhouse (HCP, 
2019), sme na tom raz dobre, raz horšie. Tieto rebríčky 
započítavajú príliš veľa subjektívnych hodnotení a sú za-
merané viac konzumne. Preto aj názov European Health 
Consumer Index (EHCI). Na prvých miestach v tomto reb-
ríčku sa striedajú Dáni a Holanďania. My spolu s Veľkou 
Britániou sme niekde okolo stredu a ČR je najčastejšie 
pred nami.

Kto z krajín OECD príliš veľa platí za kvalitu ?
Je dobré, alebo zlé pozerať na zdravotníctvo, ako 

na ekonomickú kategóriu? Určite bez tohoto pohľadu ne-

Obr. č. 4. Scintigrafia prekrvenia mäkkých častí (horný riadok) a scintigrafia skeletu (dolu)

Graf č. 5. Odvrátiteľná úmrtnosť a náklady na ZS je prevzatý 
z Health at a Glance 2018 (OECD Indicators
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môžeme posudzovať efektivitu vynaložených zdrojov. Mo-
dely na hodnotenie a porovnávanie krajín z tohto pohľadu 
sú roky známe.

Podľa správy Health at a Glance 2019, ktorá vyhodno-
cuje indikátory zdravotnej starostlivosti v krajinách OECD, 
možno porovnať výsledky odvrátiteľnej úmrtnosti vo vzťa-
hu k nákladom na zdravotnú starostlivosť.

Na grafe č. 5 je naša pozícia označená šípkou. Sme 
na 5. mieste odzadu, ale treba pripomenúť, že pri relatív-
ne nízkych nákladoch na ZS (os x). Ale podobné náklady 
má 5 ďalších krajín, ktoré sú na tom v odvrátiteľnej úmrt-
nosti lepšie (na osi y sú nižšie). Napríklad Estónsko, Poľsko, 
Grécko a Turecko. Aj ČR predbehlo 5 krajín, ktoré majú 
nižšie náklady. USA však v tomto hodnotení dopadli veľmi 
zle. O tom, že majú odvrátiteľnú úmrtnosť pod prieme-
rom OECD (na úrovni Poľska a horšiu ako Česi), ale náklady 
na ZS najvyššie, sa v médiách „taktne“ mlčí.

My s ČR aj USA máme priemerné rizikové faktory. Kra-
jiny, ktoré vynakladajú na zdravotníctvo podobné finanč-
né zdroje (rovnaká poloha na osi x), sú na tom lepšie, ak 
majú nízke rizikové faktory. Z krajín s priemernými riziko-
vými faktormi sme na tom najhoršie. Horšie sú na tom len 
krajiny s vysokými rizikovými faktormi (napríklad: Maďar-
sko, Litva a Lotyšsko).

Analýza nákladov a kvality ukazuje na efektívne 
vložené financie do zdravia
Náš posledný graf č. 6, je výsledkom analýzy nákladov 

a kvality (cost quality analysis). Porovnáva výdavky na ZS 

(v USD PPP) (os x), k priemernému poradiu krajiny v niek-
torom alebo viacerých parametroch kvality ZS v onkológii 
(os y) podľa hodnotení OECD.

Poloha štátu nad krivkou znamená efektívne fungova-
nie systému a celkovej ZS, lebo za menej peňazí dosahu-
jú lepší výsledok. Peniaze idú na pacienta a nie do zisku. 
Krajiny, ktoré sú pod krivkou, majú menej efektívne fun-
govanie systému. Nízky pomer cost/quality znamená, že 
kvalita ZS nie je primeraná vynaloženým nákladom.

Slovensko je v najslabšej skupine. Česi, Holanďania 
a Dáni sú na tom relatívne dobre, najlepší sú Škandinávci 
(Švédi, Nóri). Podpriemerné výsledky dosiahli Angličania, 
Rakúšania, Nemci a Švajčiari. Najhoršie v efektivite ZS sú 
USA, čo dokazuje, že liberálny (tržný) prístup k financova-
niu zdravotníctva zlyháva. Je drahý a neefektívny.

Takúto analýzu je možné urobiť nielen pre kvalitatívne 
parametre v onkológii, ale aj kardiológii a pre ostatné ob-
lasti kvality ZS. Potrebné je poznať problematiku v jej kom-
plexnosti a neskĺznuť iba na technokratické hodnotenia.

ZÁVERY III.

Výsledkom transformácie slovenského zdravotníctva 
od jej začiatku (1993) a zmeny na biznis model (Reforma 
v roku 2004) bolo:

1. Narušenie organizačnej štruktúry riadenia ZS 
na všetkých úrovniach, ktoré spôsobilo oslabenie 
miery zodpovednosti za kvalitu.

2. Zahodili sme štruktúru zdravotníctva, s ktorou 
sme mali skúsenosti a s vynaložením obrovského 
množstva práce a prostriedkov sme vybudovali 
málo efektívnu ZS.

3. Politika ich financovania zdravotnými poisťovňa-
mi viedla VAS a ŠAS k neefektívnemu zvyšovaniu 
výkonov s dôsledkom na skrátenie času vyšetrenia 
na jedného pacienta.

4. Najhoršie je, že sme narušili vzťahy! Spoluprácu 
sme nahradili konkurenciou.

Jeden z princípov v trhovej ekonomike, ktoré sa obja-
vili v poslednej dobe, vystihuje motto: „privatizácia ZISKU 
a socializácia STRÁT“ (B e c k e r, 2008). Aj u nás sa stala 
motívom podnikania v zdravotníctve, ktoré patrí k najlep-
ším typom biznisu. Je to preto, že mu primárne nehrozí 
kríza z nadvýroby. Čím viac zdrojov do systému vkladáme, 
pacienti sa dožívajú dlhšieho veku a stúpa potreba ZS, pre-Graf č. 6 – Analýza nákladov a kvality ZS
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to náklady rastú. Všade, kde sa privátnemu sektoru poda-
rí politicky zaistiť povinné platby od obyvateľstva, takýto 
biznis plán bude veľmi úspešný.

Ďalšia okrídlená fráza: „všetko vyrieši trh… aj prob-
lémy v zdravotníctve“, bolo hlavné motto ekonomických 
modelov voľnej súťaže. Presadená reforma u nás bola 
motivovaná zmenami, ktoré prebiehali v Holandsku 
(S z a l a y o v á, 2008). Naša reforma však prebehla v pro-
stredí, ktoré malo zásadne odlišné ekonomické, sociálne, 
štrukturálne, materiálne a organizačné predpoklady, ako 
boli tie v Holandsku. O miere korupcie a našej mentalite 
ani nehovoriac…

Keď zaplatíte viac peňazí, nemusíte dostať vyššiu kva-
litu. Ale keď zvýšite kvalitu, môže to priniesť viac peňazí. 
Keď zaplatíte dosť peňazí, mali by ste mať lepšiu službu. 
Čím je služba drahšia tak by mala mať lepšiu kvalitu.

Nepotrebujete nič viac, ako kopu peňazí a o všetko 
sa postaráme… Toto je dogma dnešného sveta, tlačená 
do hláv masmédiami ovládanými tými, pre ktorých je zisk 
a moc drogou!

Za 30 rokov sme zamenili
PROSTRIEDOK za CIEĽ, FINANCIE za KVALITU

Starostlivosť o chorých by mala byť poslanie a nie pod-
nikanie. Už sme neraz konštatovali, že iba ekonomické 
motivácie sa ukazujú byť veľmi znepokojujúce. Je dobrá 
spoločnosť, ktorá zdôrazňuje iba funkčné, efektívne plá-
novanie a uskutočňovanie ekonomických cieľov bez ohľa-
du na sociálne, kultúrne, potreby ľudí? Technokratom ide 
predovšetkým o zisk, poslanie medicíny je však niekde 
úplne inde. Medicínu možno robiť aj s holými rukami, keď 
človeka utešíme a pomôžeme mu v utrpení ako to bolo 
v zákopoch vojen. 

Nie všetko je len o peniazoch. Kvalita každej práce je 
podmienkou dosiahnutia dobrého výsledku. Pohladenie, 
láskavé slovo, milý úsmev, porozumenie, prejav súcitu ne-
stojí žiadne peniaze, ale dokáže zázraky.

Jedinou motiváciou našej práce má byť 
prospech pacienta!
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SÚHRN

Počas gravidity dochádza k zmenám v metabolizme 
lipidov a sacharidov v organizme tehotnej ženy. Primár-
nou úlohou týchto zmien je zabezpečiť dodávku živín 
pre potreby rastúceho plodu. Avšak postupne dochádza 
k rozvoju tehotenskej dyslipidémie, súbežne s tým sa 
znižuje senzitivita materských tkanív, najmä hepatál-
neho, na inzulín. Tieto zmeny samotné neznamenajú 
automaticky aj rozvoj patologického stavu v gravidite, 
ale po prekročení kompenzačných možností organizmu 
môžu kontribuovať v patogenéze jednotlivých ochorení 
ako je preeklampsia (PE), či gestačný diabetes mellitus. 
V našej práci sme sa zamerali na kvantifikáciu tehoten-
skej dyslipidémie počas fyziologickej gravidity, ako aj sta-
noveniu hladín C-peptidu u tých istých probandiek.

Kľúčové slová: placenta, gravidita, lipoproteíny, 
C-pep tid

ABSTRACT

Pregnancy is associated with metabolical changes 
regarding lipids and saccharids in pregnant women. The 
primary purpose of this change is to provide nutrients 
for developing fetus. However this leads to continous 

development of pregnancy dyslipidemia along with de-
creasing sensitivity of maternal tissues to insulin, espe-
cially hepatic tissue. This changes do not automatically 
confirm presence of a pathological condition but after 
exhaustion of compensatory abilities of an organism 
they might contribute to pathogenesis of conditions, 
e. g. preeclampsia (PE) or gestational diabetes mellitus 
(GDM). Our research was focused the pregnancy dys-
lipidemia quantification during physiological pregnancy 
as well as C-peptide evaluation within the same study 
group.

Key words: placenta, pregnancy, lipoproteins, C-peptide

ÚVOD

Gravidita je charakterizovaná zmenami v organizme 
matky a to aj na úrovni metabolických pochodov. Tieto 
zmeny možno rozdeliť do dvoch fáz – do dvadsiateho týž-
dňa dochádza prevažne k akumulácii lipidov v tukovom 
tkanive (R a c e k  a kol., 1999), po dvadsiatom týždni sú 
mastné kyseliny uvoľňované pre potreby metabolizmu 
matky a takisto sú sprostredkované rastúcemu plodu 
(H e r r e r a,  D e s o y e, 2016).

Už počas prvého trimestra dochádza k vzostupu li-
poproteínov v sére gravidnej ženy (C h a r l t o n  a kol., 
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2014). Tento nárast sa týka triacylglyceridov (TAG), celko-
vého cholesterolu (T-Chol) ako aj jednotlivých frakcií lipo-
proteínov (najmä LDL a HDL). Koncentrácia HDL síce ta-
kisto v priebehu tehotenstva stúpa, ale omnoho pomalšie 
v porovnaní s ostatnými parametrami uvedenými v tomto 
odseku (E l  K h o u l y  a kol., 2016).

Kľúčovú úlohu v týchto zmenách hrá práve placen-
ta, ktorá riadi transport lipidov pre plod expresiou lipo-
proteínovej lipázy (LPL) ako aj endoteliálnej lipázy (EL) 
(B a r r e t t a kol., 2014). Najsignifikantnejším produk-
tom placentárneho tkaniva zodpovedného za tieto zme-
ny je humánny placentárny laktogén (hPL), v spolupráci 
s množstvom adipokínov a cytokínov produkovaných aj 
placentárnym tkanivom ako je adiponektín, leptín, či re-
zistín (M o h s e n  a kol., 2015).

Napriek uvedeným zmenám ale nemožno tehotenstvo 
charakterizovať ako chorobný stav. Omnoho vhodnejšie 
je opísať ho ako „stav alterovanej fyziológie“, keďže ide 
o zmeny síce podobné procesom pri rôznych chronických 
ochoreniach ako je diabetes mellitus typu II alebo, no po-
čas gravidity ide o riadený proces, ktorý by nemal vybočo-
vať z fyziologických noriem (S a l z e r  a kol., 2015). Avšak 
tieto metabolické zmeny sa môžu vymknúť spod regulač-
ných mechanizmov organizmu. Môžu teda viesť k rozvo-
ju placentárnej insuficiencie a zároveň odrážať jej rozvoj. 
Insuficiencia placenty je pri tom spojená s ochoreniami 
ako preeklampsia (PE) alebo gestačný diabetes mellitus 
(GDM) (B a s r a o n  a kol., 2016).

Sekrécia placenty ovplyvňuje nielen metabolizmus li-
pidov ale zároveň aj sacharidov (M o h s e n  a kol., 2015). 
Placenta je počas gravidity z väčšej časti využívaná pre 
potreby plodu, na základ čoho postupne klesá senziti-
vita materských tkanív na inzulín – reakcia sa týka naj-
mä tkanív s GLUT-4 transportérmi – hepatálne tkanivo, 
v menšej miere aj priečne-pruhované svalstvo a tukové 
tkanivo (S a l z e r  a kol., 2015). Adipokíny produkované 
práve počas rozvoja tehotenskej dyslipidémie v snahe 
tento proces usmerniť buď inzulínovú senzitivitu zlepšujú 
napr. adiponektín, visfatín (G u e l f i  a kol., 2017) alebo ju 
znižujú ako rezistín či majú ambivalentný účinok ako leptín 
(V e r n i n i  a kol., 2016).

Na tieto zmeny sa organizmu pripravuje už v prvom 
trimestri reverzibilnou hyperpláziou β-buniek pankreasu 
(opäť je najvýznamnejším faktorom riadiacim tento pro-
ces hPL), ktorá mu neskôr umožňuje zvýšiť sekréciu inzu-
línu a zachovať adekvátnu utilizáciu glukózy materskými 
tkanivami (S o m a - P i l l a y  a kol., 2016).

Sledovanie inzulínu je ale problematické, nakoľko si 
v cirkulácii zachováva veľmi krátky polčas rozpadu (elimi-
novaný je najmä vychytávaním pečeňou). Avšak spoločne 
s inzulínom je v ekvimolárnom množstve vylučovaný aj  
C-peptid, ktorý ostáva v cirkulácii omnoho dlhšie a umož-
ňuje tak hodnotiť sekréciu inzulínu materským pankrea-
som (P o l o n s k y,  R u b i n s t e i n, 1984). Koncentrácia 
C-peptidu narastá počas gravidity, pričom je priamo úmer-
ná s váhovým prírastkom tehotnej ženy. Predpokladá sa, 
že na zmene inzulínovej senzitivity sa tak okrem placen-
tárnej sekrécie podieľa aj tukové tkanivo materského or-
ganizmu (podobne ako pri obezite) (P r i y a d a r s h i n i  
a kol., 2011). Nárast koncentrácie C-peptidu v sére matky 
zrejme odráža aj priebeh komplikácií gravidity, ako napr. 
PE, či GDM (S t e f a n o v i ć  a kol., 2009; M o z a f f a r i - 
K h o s r a v i   a kol., 2012).

MATERIÁL A METODIKA

Vypracovali sme informovaný súhlas, ktorý sme odo-
slali na pripomienkovanie a schválenie etickej komisii 
Prvej súkromnej nemocnice v Košiciach-Šaci. Po zapraco-
vaní všetkých pripomienok sme pristúpili k uzatvoreniu 
dohôd o pravidlách spolupráce a odbere vzoriek pre vý-
skumné účely.

Financovanie sa zebezpečilo z grantu 9/GSD/2016 
a pros tredníctvom Nadácie Providencia. Z poskytnutých 
financií boli nakúpené analyzačné kity.

Do štúdie bolo zahrnutých 28 probandiek (viď tab. 1). 
Po podpísaní informovaného súhlasu sa od pacientok zís-
kala rodinná, osobná a gynekologická anamnéza s dôra-
zom na možný výskyt PE, či GDM. Nasledovali vykonanie 
fyzikálneho vyšetrenia.

Probandkám sme odmerali krvný tlak a zároveň vyšet-
rili orientačne moč papierikom. Všetky údaje sme zazna-
menali do formuláru určeného pre túto štúdiu.

Následne sme probandkám odobrali venóznu krv 
z v. cubitalis. Počas gravidity sa jednej probandke odob-
rali jedna až štyri vzorky, tento fakt bol podmienený kom-
plianciou účastníčok štúdie.

Venóznu krv sme centrifugovali pri 3000 otáčkach 
za minútu počas desiatich minút. Následne sme sérum 
napipetovali do skúmaviek a zamrazili pri –20 °C. Po roz-
mrazení boli vzorky ihneď spracované.

C-peptid bol analyzovaný metódou elektrochemilumi-
niscencie (Roche), TAG a T-Chol boli stanovené rutinnými 
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biochemickými metódami na prístroji Cobas Integra v la-
boratóriu Cumulus v Košiciach. Výsledky sme dali do ko-
relácie s výsledkami orálneho glukóza-tolerančného testu 
vykonaného v 24.–28. týždni gravidity a s glykémiou na-
lačno počas prvého a tretieho trimestra.

Výsledky sme analyzovali za použitia štatistického sof-
tvéru Arcus QuickStat Trial na Ústave patologickej fyzio-
lógie LF UPJŠ v Košiciach. Vzhľadom na rozdielne počty 
probandiek vzhľadom na jednotlivé trimestre (prvý – 19, 
druhý – 16, tretí – 8) sme zvolili Mann-Whitneyho test 
na určenie štatistickej signifikancie. Koreláciu medzi hod-
notami sme stanovili jednoduchou lineárnou regresiou.

Výsledky uvádzame ako M ± SD. Za štatisticky význam-
né sme považovali porovnávané rozdiely ak P < 0,05 a ko-
reláciu, ak korelačný koeficient bol > 0,30.

VÝSLEDKY

C-peptid a inzulínová rezistencia počas 
fyziologickej gravidity

Zmeny v koncentrácii C-peptidu naznačujú zmeny 
v sekrécii inzulínu. Počas gravidity dochádza markant-
ne k zvýšeniu sekrécie inzulínu, čo odráža signifikantný 
vzostup sérovej koncentrácie už počas fyziologickej gra-
vidity a maximom v treťom trimestri a to tak v porov-
naní s prvým aj druhým trimestrom (v oboch prípadoch 
p < 0,01, viď obr. 1). Porovnanie prvého a druhého trimes-
tra nevykázalo štatisticky signifikantné rozdiely.

Z hľadiska vzťahu k inzulínovej rezistencii sme hod-
notili aj hladiny glykémie v každom trimestri (viď tab. 1) 
a koreláciu medzi hodnotami glykémie a C-peptidu. Zme-

Obr. 1. Zmeny v koncentrácii C-peptidu v sére probandiek počas fyziologickej gravidity. Maximum koncentrácie 
je dosiahnuté v treťom trimestri, tento vzostup sme hodnotili ako štatisticky signifikantný 

* – p = 0,05, ** – p < 0,05, *** – p < 0,01)

Tabuľka č. 1 Všeobecná charakteristika súboru probandiek

Trimester 1 2 3

Počet probandiek 
(N=) 19 15 7

Počet vzoriek 19 16 8

Vek 
[roky] 29,37±4,27 31,19±6,03 29,38±3,46

Stredný arteriálny tlak 
[mmHg] 109,30±9,62 108,13±7,21 106,25±10,03

Prírastok váhy 
[kg] 2,63±2,72 3,18±2,28 7,38±3,58

Glykémia 
[mmol/l] 3,65±0,33 3,77±0,36 3,56±0,48
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ny sérovej glykémie nepreukázali štatisticky signifikantné 
rozdiely. Korelácia medzi glykémiou a hodnotami C-pep-
tidu nevykázala signifikantné hodnoty ani z hľadiska po-
rovnania hodnôt počas celej gravidity, ani v rámci jednot-
livých trimestrov.

Sérové koncentrácie TAG počas 
fyziologickej gravidity

Koncentrácie TAG v sére matky progresívne stúpajú po-
čas celej gravidity. Maximum dosahujú v treťom trimestri, 
pričom pri porovnaní tretieho trimestra s druhým (p < 0,01), 
respektíve s prvým (p < 0,0001) sme detekovali štatistic-
ky signifikantný nárast (viď obr. 2). Zmeny medzi prvým 
a druhým trimestrom neboli štatisticky signifikantné.

Sérové koncentrácie celkového cholesterolu 
počas fyziologickej gravidity

Koncentrácie T-Chol v sére matky takisto narastajú 
priebežne počas celej gravidity. Štatisticky signifikantný 
nárast (viď obr. 3) sme zaznamenali pri porovnaní medzi 
tretím a prvým (p < 0,0001), respektíve tretím a druhým 
trimestrom (p < 0,001). Zmeny pri porovnaní medzi prvým 
a druhým trimestrom neboli štatisticky signifikantné.

DISKUSIA

Napriek tomu, že sa nám nepodarilo preukázať signifi-
kantnú koreláciu medzi hodnotami glykémie v sére matky 

a sekréciou inzulínu materským pankreasom, viacerí au-
tori naznačujú, že korelácia medzi týmito dvomi paramet-
rami môže existovať, no viac sa prikláňajú k C-peptidu ako 
dodatočnému parametru na interpretáciu výsledku oGTT 
(R a d a e l l i  a kol., 2010), kde bola popísaná silná kore-
lácia.

Ďalším vysvetlením našich výsledkov by mohla byť hy-
potéza, že počas gravidity sa uplatňujú nielen metabolické 
ale aj trofické účinky inzulínu (H i d e n  a kol., 2009). Vše-
obecne dáta poukazujú na to, že inzulín priamo neovplyv-
ňuje transport glukózy cez placentu, avšak okolo pôrodu 
môže inzulín stimulovať placentárny transport glukózy 
plodu (L a g e r,  P o w e l l, 2012). Okrem toho, H i d e n 
a kol. (2009) udávajú, že inzulín má pomerne dôležitú úlo-
hu vo vaskulogenéze a rozvoji placenty, keďže podporuje 
aktiváciu transkripcie hypoxiou indukovateľného faktora 
1α (Hif-1α), nasledovanou expresiou vaskulárneho rasto-
vého faktora (VEGF).

Toto zistenie podporujú aj nálezy, že transport glukó-
zy cez placentu nie je inzulín dependentný, keďže väčšina 
GLUT transportérov exprimovaných placentou (GLUT-1, 
-3, -4, -8, -9 a -12) (L a g e r,   P o w e l l, 2012) nie je in-
zulín dependentná, aj expresia GLUT-4 je charakteristická 
hlavne pre prvý trimester a strómu placenty. Navyše, re-
agujú prevažne na fetálny inzulín, čo zrejme predstavuje 
protektívny faktor umožňujúci vývoj plodu aj v prípade 
porušenej glukózovej tolerancie, či GDM (G u d e  a kol., 
2004).

Koncentrácie TAG a T-Chol progresívne stúpajú už po-
čas prvého trimestra, pričom najvýraznejšie sa stúpajú 

Obr. 2 Zmeny koncentrácie TAG v sére probandiek počas fyziologickej 
gravidity. Hodnoty  TAG  stúpali  s maximom v  treťom  trimestri,  kde 

takisto prekročili referenčné hodnoty 
* – p = 0,05, ** – p < 0,05, *** – p < 0,01

**** – p < 0,001, ***** – p < 0,0001

Obr. 3  Zmeny  koncentrácie  celkového  cholesterolu  v  sére  proban-
diek  počas  fyziologickej  gravidity. Maximum  koncentrácie  dosiahli 
hodnoty T-Chol v treťom trimestri, kde dokonca presiahli referenčné 

medze, čím preukazujú existenciu „tehotenskej dyslipidémie“ 
(* p=0,05, ** p<0,05, *** p<0,01, **** p<0,001, ***** p<0,0001)
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hodnoty TAG, LDL a T-Chol, zatiaľ čo pri hodnotách HDL 
je nárast miernejší (E l  K h o u l y  a kol., 2016). Práve dys-
krepancia v pomere medzi HDL a LDL môže naznačovať 
možné riziko komplikácií (C h a r l t o n  a kol., 2014). Po-
čas patologickej gravidity sa tieto zmeny akcentujú, napr. 
počas PE môže dokonca dôjsť aj k poklesu koncentrácií 
HDL (G u p t a  a kol., 2015).

Práve hypoxia placenty môže meniť jej funkciu 
transportu glycerolu a mastných kyselín pre potreby plo-
du. Podľa hypotézy placenta funguje nielen ako transport-
ný orgán ale aj ako ektopické úložisko lipidov (B r o w n 
a kol., 2016). V placente dochádza k zmene expresie 
proteínov viažucich mastné kyseliny, pričom táto zmena 
je riadení hypoxiou indukovateľnými faktormi 1α a 2α 
(J a d o o n  a kol., 2015). Zmeny v metabolizme lipidov 
placenty ovlyvňujú metabolizmus matky aj plodu a sú 
spojené s množstvom komplikácií ako PE, GDM, či na stra-
ne dieťaťa buď intrauterinná retardácia alebo dieťa pri-
veľká na gestačný vek (makrozómia). Práve kvantifikácia 
dyslipidémie a jej detekcia v skorých štádiách tehotenstva 
by mohla určiť riziko rozvoja neskoršej patológie v gravidi-
te (B a r r e t t  a kol., 2014).

Už počas fyziologickej gravidity sme zistili hodnoty TAG 
a T-Chol nad horné hranice referenčných hodnôt (https://
www.laboratornadiagnostika.sk), pričom sa uvádza, že pri 
patologických stavoch a komplikáciách v gravidite môže 
byť táto dyslipidémia detekovateľná už v prvom trimes-
tri, hlavne v rámci zmeny pomeru LDL a HDL cholesterolu 
(C h a r l t o n  a kol., 2014).

Viacerí autori poukazujú na to, že dyslipidémia počas 
gravidity je spojená so zvýšeným rizikom vzniku kompli-
kácií. Rozsiahla metaanalýza preukázala pozitívnu kore-
láciu medzi odchýlkami v sérovej koncentrácii lipoprote-
ínov v sére matky a rizikom predčasného pôrodu (J i a n g 
a kol., 2017). Okrem toho viaceré štúdie preukázali súvis-
losť medzi dyslipidémiou a PE, GDM, či inými komplikácia-
mi počas gravidity, pričom negatívne následky ovplyvňujú 
aj matku, aj plod (N a s c i m e n t o  a kol., 2016). Celkovo 
je ale potrebné v tejto oblasti vykonať ďalší výskum, na-
koľko sa objavujú aj práce autorov, ktorí síce potvrdzujú 
súvislosť dyslipidémie najmä počas prvého trimestra a ne-
skoršieho rozvoja PE, ale zároveň uvádzajú, že dyslipidé-
mia v gravidite má minimálny alebo žiaden vplyv na rozvoj 
izolovanej hypertenzie počas gravidity (A d a n k  a kol., 
2019).
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SÚHRN

Zápalové ochorenie parodontu je častou príčinou 
predčasnej straty zubov, pričom je sprevádzané ob-
medzeniami vo výbere stravy ale aj inými zdravotným 
komplikáciám. Ako u všetkých zápalových ochorení je 
u pacientov prítomný oxidačný stres, ktorý môže viesť 
až k systémovým zmenám. Cieľom tejto štúdie bolo po-
rovnať zmeny vo vybraných antioxidačných markeroch 
v slinách u pacientov s diagnostikovanou gingivitídou, 
chronickou a agresívnou formou paradentózy. Je zrej-
mé, že zvýšené aktivity superoxiddizmutázy sú odozvou 
na zvýšenú produkciu reaktívnych foriem kyslíka u pa-
cientov. Zmeny v aktivitách antioxidačných enzýmov 
v porovnaní s koncentráciami glutatiónu v porovnaní 
so zdravými jedincami naznačujú podmienky oxidačné-
ho stresu. Avšak počiatočné výsledky štúdie vychádzajú 
z analýz u malého počtu pacientov a prípadné rozdiely 
medzi jednotlivými skupinami preto nebolo možné zistiť. 

Kľúčové slová: antioxidačné markery, parodontitída, 
terapia, zápal

ABSTRACT

Periodontal inflammatory disease is a frequent cause 
of premature tooth loss, accompanied by restrictions 
on dietary choices as well as other health complications. 
As  in all inflammatory diseases, oxidative stress is pres-
ent in patients, which may also lead to systemic changes. 
The aim of this study was to compare changes in selected 
antioxidant markers in saliva of patients with diagnosed 
gingivitis, chronic and aggressive form of periodontitis. 
Obviously, increased superoxide dismutase activities are 
responsive to increased production of reactive oxygen 
species in patients. Changes in the activities of antioxi-
dant enzymes compared to glutathione concentrations 
in comparison to healthy individuals indicate oxidative 
stress conditions. However, the initial results of the study 
are based on analyses in a small number of patients and 
therefore any differences between groups could not be 
established.

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

Chronická parodontitída je jedným z najčastejších 
ochorení parodontu na celom svete vedúcim k strate pod-
porných tkanív zubov a samotných zubov (A l b a n d a r, 
2005; B u e n o  et al., 2015). Hlavnou príčinou tohto 
ochorenia je prítomnosť mikrobiálneho plaku obsahujúce-
ho paropatogénne baktérie spôsobujúce zápalové zmeny 
v ďasnách a následne aj poškodenie kostí (M a  et al., 201
8;  S h a d d o x,  W a l k e r, 2010). Príznakmi chronického 
periodontálneho ochorenia sú gingivitída, resorpcia alve-
olárnej kosti a prítomnosť periodontálnych vačkov. Okrem 
toho existujú aj ďalšie nekonvenčné príznaky, ako je po-
hyblivosť zubov a bolesť. Jeho závažnosť a prevalencia sa 
medzi populáciami výrazne líšia (A l b a n d a r, 2005), čo 
môže byť aj dôsledkom rozdielov v metódach zberu úda-
jov a kritériách výberu pacientov. 

Za iniciačné faktory parodontitídy sa považujú naj-
mä gram-negatívne anaeróbne baktérie Porphyromonas 
gingivalis a Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 
Zápalové reakcie boli pozorovaná aj po stimulácii Bacte-
roides forsythus, Prevotella intermedia, Peptostreptococ-
cus micros a Fusobacterium nucleatum (K l u k n a v s k á  
et al., 2019).  H i r a n m a y i  et al. (2017) v štúdii zistili aj 
zapojenie iných patogénov do vzniku a progresie parodon-
titídy, ako Cryptobacterium curtum, Dialister pneumosin-
tes, Filifactor alocis, Mitsuokella dentalis, Slackia exigua, 
Selenomonas sputigena, Solobacterium moorei, Trepone-
ma lecithinolyticum, Synergistes. 

Výskyt parodontitídy súvisí aj s inými faktormi, napr. 
vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, cukrovka, genetic-
ké faktory a obezita (N a t t o  et al., 2018). Je považova-
ná za klasickú komplikáciu diabetu (L ö e, 1993), pričom 
môžu pôsobiť ako metabolický stresor, ktorý zvyšuje in-
zulínovú rezistenciu alebo nepretržitý zdroj sekrécie zá-
palových markerov, čo môže zosilniť reakciu cytokínov 
sprostredkovanú konečnými produktami pokročilej gly-
kácie (M e a l e y,  O a t e s, 2006). Chronická parodonti-
tída je aj nezávislým rizikovým faktorom kardiovaskulár-
ních ochorení, na rozvoji ktorých sa podieľa zvyšovaním 
systémových mediátorov zápalu a niektorými zhodnými 
druhmi baktérií zistenými v periodontálních váčkoch 
a aj v aterogénnych plakoch (H a r a s z t h y  et al., 2000; 
H u m p h r e y  et al., 2008;  P a r a s k e v a s  et al., 2008). 
Za rizikové faktory sa považuje aj strava, fyzická nečinnosť 
a fajčenie (R e y n o l d s, 2000). Jedinci vystavený vyššej 
úrovni stresu majú tendenciu zanedbávať ústnu hygie-

nu, fajčiť a meniť stravovacie návyky, čo vplýva negatívne 
na celý imunitný systém (P e r u z z o  et al., 2007). Avšak 
medzi najvýraznejšie faktory patria vek a pohlavie. S ve-
kom stúpa produkcia reaktívnych foriem kyslíka (ROS) a aj 
výskyt chronických zápalových ochorení. U mužov bola 
preukázaná ako príčina horšia ústna hygiena (N a t t o  
et al., 2014;  S h i a u,  R e y n o l d s, 2010). 

Parodontitída je chronickým zápalovým procesom 
spojeným s produkciou ROS. Faktory, ktoré majú s nimi 
preukázateľnú spojitosť sa tiež podieľajú na produkcii 
ROS. Cieľom tejto práce bolo zistiť efektívnosť vybraných 
antioxidačných markerov pôsobiacich proti ROS v slinách 
u pacientov s parodontitídou a porovnať ich s hodnotami 
u zdravých jedincov. 

MATERIÁL A METÓDY

Štúdia bola schválená Etickou komisiou Univerzitnej ne-
mocnice Louisa Pasteura v Košiciach pod č. 2018/EK/2010. 
Potenciálni účastníci štúdie sú pred zaradením do štúdie 
podrobne oboznámení s priebehom výskumu. Odber vzo-
riek prebiehal po podpísaní informovaného súhlasu. 

Odber sliny u 44 pacientov prebiehal na oddelení pa-
rodontológie I. stomatologickej kliniky ráno v čase 8:00– 
10:00. Pacienti boli poučení, aby sa na odber dostavili 
nalačno, bez pitia tekutín a čistenia chrupu. Počas odberu 
pacienti sedeli na stoličke vo vzpriamenej polohe s mierne 
predklonenou hlavou a počas 10 minút vypľúvali do skú-
mavky voľne sa tvoriacu slinu v ústach. Následne bola 
v ľade transportovaná do laboratória. Pacienti boli rozde-
lení do skupín podľa klinického obrazu. Prvú skupinu tvori-
li zdraví jedinci. Pacienti s gingivitídou tvoria druhú skupi-
nu. V klinickom obraze bolo pozorované krvácanie gingívy 
a prípadné nánosy zubného kameňa. Pri vyšetrení CPITN 
indexu boli vo väčšine sextantov zapísané hodnoty 1 sved-
čiace pre prítomnosť akéhokoľvek krvácania a 2 svedčia-
ce pre nánosy zubného kameňa. Tretia skupina (CP) bola 
tvorená pacientami s chronickou parodontitídou a teda 
pri klinickom vyšetrení sme zistili prítomnosť parodon-
tálnych vačkov. Na RTG bola pozorovaná resorpcia alveo-
lárnej kosti so súbežne prebiehajúcou gingivitídou. Štvrtú 
skupinu (AP) tvorili pacienti s agresívnou parodontitídou. 
U tejto skupiny sme pozorovali hlboké parodontálne vačky 
prevažne u relatívne mladých jedincov, gingíva bola ble-
doružová s prípadným bodovitým krvácaním na podnet 
a ústna hygiena nezodpovedala rozsiahlemu poškode-
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niu tkanív parodontu. V skupinách s parodontitídou či už 
chronickou alebo agresívnou išlo o generalizovanú formu.

V slinách bola stanovená koncentrácia proteínov ky-
selinou bicinchoninovou. Aktivity glutatiónperoxidázy 
(GPx, E.C. 1.19.1.9), glutatiónreduktázy (GR, E.C. 1.8.1.7) 
sú stanovované podľa postupov uvedených výrobcom ki-
tov (Sigma-aldrich, Nemecko) a superoxiddizmutázy (SOD, 
E.C. 1.15.1.1) kitom SOD-Assay Kit-WST (Fluka, Japonsko). 
Koncentrácia redukovaného glutatiónu (GSH) je stanovená 
metódou podľa  F l o r e a n i  et al. (1997). Normálne roz-
loženie hodnôt a zhodnosť rozptylov medzi skupinami boli 
overené Levenovým testom. Následne bolo z deskriptívnej 
charakteristiky súborov možné pre vyhodnotenie rozdielov 
medzi skupinami použiť t-test a jednocestnú ANOVU. 

VÝSLEDKY A DISKUSIA

U pacientov rozdelených do 3 skupín podľa ochorenia 
sme v slinách v porovnaní s kontrolnou skupinou zistili vo 
všetkých meraných parametroch rozdiely (obrázok 1). Za-
znamenali sme signifikantne zvýšené zvýšené aktivity SOD 
a pacientov s chronickou a agresívnou parodontitídou 
(p < 0,001). Medzi progresiou parodontitídy a aktivitou 
SOD v sére u experimentálnych zvierat bola preukázaná 
pozitívna súvislosť (S o b a n i e c,  S o b a n i e c - L o t o w- 
s k a, 2000). Čo bolo potvrdené aj v ľudskom sére, gin-
giválnej sulkulárnej tekutine ako aj v slinách (A k a l i n  
et al., 2005;  W e i  et al., 2010,  C a n a k c i  a kol., 2009; 
G u e n t s c h  et al., 2012;  K a r i m  a kol., 2012). Ako 

Obr. č. 1. Znázornenie percentuálnych rozdielov v aktivitách antioxidačných enzýmov a koncentrácie 
redukovaného glutatiónu v porovnaní s kontrolnou skupinou. CP – chronická parodontitída, AP – agresívna parodontitída. 

Štatisticky významný rozdiel v porovnaní s kontrolnou skupinou pri * – p < 0,05, *** – p < 0,001

Tabuľka č. 1. Aktivity glutatiónperoxidázy, glutatiónreduktázy a koncentrácie 
redukovaného glutatiónu v slinách u pacientov s ochorením parodontu

Skupina/počet
SOD

[μkat/mg prot]
med (min–max)

Se-GPx
[μkat/mg prot]

med (min–max)

GR
[μkat/mg prot]

med (min–max)

GSH
[nmol SH/mg protá

med (min–max)

Kontrola
(12) 

0,068
(0,031–0,151)

0,4153
(0,2193–0,8740)

0,5389
(0,4300–0,7407)

0,1289
(0,00631–0,7498)

Gingivitída
(7) 

0,033
(0,025–0,104)

0,8691
(0,0154–2,4603)

1,5910
(0,1741–0,4218)

0,0893
(0,041–1,0153)

CP
(15)

0,143
(0,101–0,339)

0,5190
(0,1170–0,7895)

0,5983
(0,2505–0,7418)

0,2834
(0,1180–0,6328)

AP
(8)

0,157
(0,109–0,198)

1,7105
(0,0439–3,6988)

0,9020
(0,1863–1,9032)

0,6257
(0,2280–1,0919)

P 0,0799 0,8413 0,9831 0,4155

CP – chronická parodontitída, AP – agresívna parodontitída
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bolo pozorované v experimentálnych podmienkach 
na zvieratách, indukcia SOD viedla k inhibícii parodon-
titídy (P e t e l i n  et al., 2000). SOD je teda považovaná 
za potenciálny diagnostický marker parodontitídy. 

Podľa zloženia kitu udávanom výrobcom sme stanovo-
vali selénové izoformy glutatiónperoxidázy. Ich aktivity boli 
výrazne znížené (p < 0,001) v porovnaní so zdravými je-
dincami. Aktivity glutatiónreduktázy však boli v porovnaní 
s kontrolnou skupinou signifikantne zvýšené (p < 0,001). 
Obdobne boli signifikantne zvýšené koncentrácie reduko-
vaného glutatiónu s výnimkou pacientov s diagnostikova-
nou chronickou formou parodontitídy, kde zvýšenie oproti 
zdravým jedincom bolo pri hladine významnosti p < 0,05. 
Porovnaním skupín navzájom neboli medzi skupinami zis-
tené rozdiely (Tabuľka 1). 

Glutatiónperoxidáza je enzým, ktorý katalyzuje re-
dukciu peroxidu vodíka prostredníctvom glutatiónu ako 
redukčného činidla (P a t e l  et al., 2012).  A l m e r i c h - 
S i l l a  a kol. (2015) zistili v skupine pacientov s chro-
nickou parodontitídou najvyššie hodnoty glutatiónpe-
roxidázy v porovnaní so zdravou skupinou a pacientami 
s gingivitídou. Prvotné výsledky našej štúdie poukazujú 
na rozdielnosť v porovnaní s týmito štúdiami. Avšak počet 
dosiaľ vyšetrených pacientov je nízky. Napriek tomu z cha-
rakteru účinku enzýmov možno usudzovať na inhibíciu 
glutatiónperoxidázy v dôsledku nadbytku substrátu (pero-
xidov) a následne zvýšené aktivity glutatiónreduktázy ako 
kompenzačného mechanizmu pre potrebu využitia redu-
kovaného glutatiónu ako priameho redukčného činidla. 
Druhým možným vysvetlením je použitá metodika stano-
vovania, podľa ktorej sme stanovili iba aktivitu selénových 
izoforiem glutatiónperoxidázy a nie celkových. Pričom cel-
ková aktivita glutatiónperoxidáz môže byť aj zvýšená. 

ZÁVER 

Charakter účinku antioxidačných enzýmov poukazuje 
na podmienky oxidačného stresu u pacientov s ochorenia-
mi parodontu, ktorý je vzhľadom na koncentráciu reduko-
vaného glutatiónu kompenzovaný. Udržiavanie rovnováhy 
medzi zvýšenou produkciou reaktívnych foriem kyslíka 
a adekvátnou odozvou antioxidačných mechanizmov je 
dôležité pri priebehu ochorenia jednak voči bakteriálnej 
infekcii a jednak v prevencii voči deštrukcii tkaniva. Vy-
šetrený súbor pacientov je nutné rozšíriť a taktiež by bolo 
vhodné porovnať zistené výsledky s hodnotami v plazme, 

nakoľko pri systémovej odozve by bolo vhodné u pacien-
tov odporúčiť aj antioxidačnú adjuvantnú terapiu. 
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SÚHRN

Znalosti o vitamíne D dlho sa viazali hlavne s me-
tabolizmom kostí a vývojom skeletu v detskom veku. 
Na základe výsledkov rozsiahlych vedeckých štúdií sa 
predpokladá dlhodobá nedostatočná hladina vitamínu 
D u vysokého percenta svetovej populácie a aktuálne 
sa zisťuje vplyv tejto nízkej hladiny na priebeh rôznych 
civilizačných ochorení. K najvýznamnejším nekalcemic-
kým účinkom vitamínu D sa radia jeho protizápalové 
účinky, vplyv na reguláciu inzulínovej sekrécie a rezisten-
cie, účinky antikancerogénne, vplyv na kožu a vlasový 
folikul a aj vrodenú i získanú imunitu. Vzhľadom na ši-
roký rozsah súčasných poznatkov sa v tomto príspevku 
nevenujeme podrobnejšie účinkom antikancerogénnym. 
Na tomto poli môžeme v blízkej budúcnosti očakávať 
veľa nových informácií. 

Kľúčové slová: vitamín D, nekalcemické účinky 

ABSTRACT

Knowledge of vitamin D has long been associated 
mainly with bone metabolism and skeletal development 
in childhood. Based on the results of extensive scientif-
ic studies, long-term vitamin D deficiency is expected 

in a high percentage of the world’s population and the 
effect of this low level on the course of various civiliza-
tion diseases is currently being investigated. The most 
important noncalcemic effects of vitamin D include its 
anti-inflammatory effects, the effect on the regulation of 
insulin secretion and resistance, the anti-cancerogenic 
effects, the effect on the skin and hair follicle, as well 
as innate and acquired immunity. Given the wide range 
of current knowledge, this article does not address its 
anticancerogenic effects. We can expect a lot of new in-
formation in this field in the near future.

Key words: vitamin D, noncalcemic action

ÚVOD

Vitamín D je spoločné pomenovanie pre cholekalcife-
rol (vitamín D3) a ergokalciferol (vitamín D2), čo sú pre-
kurzory hormónov s obdobným metabolizmom, preto ter-
mín „vitamín D“ bez bližšej špecifikácie odkazuje na obe 
tieto formy. Všeobecne známy proces ľudskej endogén-
nej syntézy vitamínu D začína v koži účinkom UV žiarenia 
a k jeho premene na aktívnu formu dochádza hydroxylá-
ciou v pečeni a obličkách. Podiel stravy ako zdroja vitamí-
nu D stúpa na význame v zimných mesiacoch. Vzdialené aj 
lokálne účinky vitamínu D sprostredkúva prevažne recep-
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tor pre vitamín D (VDR). Predpokladá sa, že aktívna forma 
vitamínu D (1,25(OH)2D) ovplyvňuje transkripciu najme-
nej 3000 génov ľudského genómu (1). Najvyššia expresia 
tohto receptora bola zaznamenaná v metabolicky aktív-
nych tkanivách akými sú koža, črevo, obličky a štítna žľaza. 
Za najlepší indikátor úrovne vitamínu D v ľudskom tele je 
momentálne odporúčaný tzv. total vitamin D (25-OHD2 + 
25OHD3) v sére pre jeho dlhý biologický polčas – viac ako 
250 hodín (2–3 týždne) (2).

V tomto prehľade sa podrobnejšie venujeme extraske-
letálnym účinkom vitamínu D v ľudskom tele, ktoré sa 
aktuálne sledujú u autoimunitných a kardiovaskulárnych 
ochorení, precitlivenosti voči infekciám, pri vzniku ná-
dorový ochorení, v súvislosti s priebehom fyziologického 
starnutia. Vzhľadom na široký rozsah súčasných poznat-
kov sa v tomto príspevku nevenujeme podrobnejšie účin-
kom antikancerogénnym.

Vitamín D – biosyntéza a metabolizmus 
Všeobecne sa uvádzajú 2 základné exogénne zdroje 

vitamínu D a na základe toho aj rozlišujeme vitamín D2 
a vitamín D3. Hlavným zdrojom vitamínu vitamínu D3 je 
potrava, ktorá zabezpečuje približne 10–20 % jeho potre-
by. Patria sem ryby – losos, makrela, treščia pečeň, ale aj 
vaječné žĺtky. Významným zdrojom vitamínu D sú tiež for-
tifikované potraviny, v EÚ sú to najmä cereálie a margarí-
ny. Vitamín D2 vzniká z ergosterolu, ktorý sa vyskytuje iba 
v rastlinách a hubách (3).

Prevažnú časť vitamínu D (Kalciferolu) (80%) si tvo-
rí organizmus sám (endogénne), napriek tomu je príjem 
a jeho rezorbcia z potravy dôležitá, najmä v zimnom ob-
dobí. V organizme vitamín D vzniká fotochemickou reak-
ciou v epidermálnych bunkách z prekurzora 7-dehydro-

cholesterolu pôsobením UV-B žiarenia s vlnovou dĺžkou 
290–315 nm. Maximum konverzie sa uskutočňuje pri vl-
novej dĺžke 295–297 nm. Biosyntéza vitamínu D vykazuje 
aj známky autoregulácie v zmysle, že dlhšie trvajúca ex-
pozícia UV-B žiareniu spôsobuje inaktiváciu previtamínu D 
premenou na neaktívne metabolity ako tachysterol a lu-
misterol. Na túto skutočnosť poukázal už  W e b b  a kol. 
v roku 1989 (4). Podobným spôsobom dochádza aj k inak-
tivácii vitamínu D na neaktívne metabolity suprasterol I, 
suprasterol II a 5,6-trans-vitamín D. Vďaka tomuto mecha-
nizmu nedochádza k hypervitaminóze D ani pri extrémnej 
expozícii UV alebo slnečnému žiareniu.

Vitamín D ako produkt fotochemickej reakcie, resp. 
prijatý z potravy, je biologicky neaktívnym produktom. 
Pre premenu na aktívny metabolit (Obrázok 1) je potreb-
ná dvojstupňová hydroxylácia, pri ktorej najprv vzniká 
hydroxy-vitamín D3, tzv. kalcidiol (25(OH)D3) a následne 
dihydroxy-vitamín D3, tzv. kalcitriol (1,25(OH)2D3). Tieto 
hydroxylačné reakcie katalyzujú mikrozómové cytochróm 
P450 dependentné enzýmy (5). 25-hydroxylácia je slabo 
regulovaným bodom v metabolizme vitamínu D, v zmysle 
spätnej väzby prostredníctvom produktu 25(OH)D3 je mi-
nimálna. 25(OH)D3 má dlhý biologický polčas, sérová hla-
dina tohto metabolitu je preto najspoľahlivejším ukazo-
vateľom množstva vitamínu D v organizme. Naproti tomu 
je tvorba kalcitriolu prísne regulovaná parathormónom 
(PTH), ktorý zvyšuje jeho produkciu stimuláciou 1- α-hyd-
roxylázy (CYP21B1) hlavne v obličkách (proximálne tubuly 
nefrónov). Aktivitu enzýmu inhibuje negatívnou spätnou 
väzbou priamo kalcitriol. Fibroblastový rastový faktor 
FGF23, produkovaný osteoblastami a osteocytmi pri hy-
perfosfatémii a zvýšených sérových hodnotách kalcitriolu, 
je dôležitým regulátorom fosfatémie a tiež koncentrácie 

Obrázok 1: Premena 7-DHC na aktívnu formu vitamínu D (1,25(OH)2D3) (7)
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aktívnej formy vitamínu D. Udržiava normofosfatémiu ak-
tiváciou nátrium-dependentných fosfátových kotranspor-
térov v obličke a normálne hladiny (1,25(OH)2D3) reduk-
ciou aktivity CYP27B1 (6). 

Oblička je predominantným, no nie jediným miestom 
expresie enzýmu 1- α-hydroxylázy (CYP27B1). Príkladmi 
extrarenálnej expresie sú epidermálne bunky kože, pľúc-
ne tkanivo, mliečna žľaza, tenké črevo, prostata, prištítne 
telieska, Langerhansove ostrovčeky pankreasu, štítna žľa-
za, ováriá, placenta a bunky imunitného systému – mak-
rofágy, T-lymfocyty, B-lymfocyty, dendritické bunky, expri-
muje sa aj v osteoblastoch, chondroblastoch a množstve 
tumoróznych buniek (5). Regulácia extrarenálnych foriem 
CYP27B1 je odlišná od renálnych foriem a najlepšie je pre-
študovaná v keratinocytoch a imunitných bunkách.

Receptor pre vitamín D – VDR
Receptor pre vitamín D (VDR) patrí do skupiny jadro-

vých receptorov. Na základe zaradenia do tejto skupiny 
receptorov sa označuje NR1I1 (Nuclear receptor subfami-
ly 1, group 1, member 1). Transkripcia génov regulovaná 
VDR zahŕňa väzbu ligandu – kalcitriolu, s vysokou väzbo-
vou afinitou, výrazne menej kalcidiolu, ktorý vykazuje len 
minimálnu väzbovú afinitu. Väzba ligandu vyvoláva fosfo-
ryláciu molekuly VDR s následnou zmenou konformácie, 
ktorá je dôležitá pre heterodimerizáciu s retinoid-X-recep-
torom (RXR) – receptorom pre kyselinu retinovú. Takto 
dimerizovaný VDR interaguje so špecifickými sekvenciami 
promotorov génov – tzv. vitamin D responsive elements 
(VDREs) (8). Zistilo sa, že vitamín D, okrem pôsobenia cez 
nukleárny receptor, pôsobí aj cez tzv. MARRS – membrane 
associated rapid response steroid binding protein, ozna-
čované aj ako ERp57/GRp58/ERp60. N e m e r e  a kol., 
(2004) (9) vysvetľuje týmito proteínmi, ktoré sú lokalizo-
vané v lipidových matriciach a kaveolách membrán, rých-
ly účinok kalcitriolu, napríklad transepiteliálny kalciový 
transport v čreve a podobné rýchle procesy ako aktivácie 
kináz, fosfatáz a iónových kanálov. 

Nekalcemické účinky vitamínu D
K potvrdeným účinkom vitamínu D okrem uchovania 

zdravých kostí (tzv. klasické účinky) radíme aj tzv. nekla-
sické, non-kalcemické účinky. Tieto sa aktuálne sledujú 
u autoimunitných a kardiovaskulárnych ochorení, precit-
livenosti voči infekciám, pri vzniku nádorový ochorení, 
ale aj v súvislosti s priebehom fyziologického starnutia. 
Vzhľadom na široký rozsah súčasných poznatkov sa v tom-

to príspevku nevenujeme podrobnejšie účinkom antikan-
cerogénnym. 

Protizápalové účinky vitamínu D
Preukázaná detekcia produkcie vitamínu D aktivovaný-

mi makrofágmi a prítomnosť receptorov pre tento vitamín 
na bunkách imunitného systému sú predpokladom pre 
jeho vplyv na imunitu. Taktiež bola preukázaná súvislosť 
medzi nízkou hladinou vitamínu D a náchylnosťou k chro-
nickým mykobakteriálnym a vírusovým infekciám. 

Jednou z funkcií vitamínu D je stimulácia diferenciácie 
monocytov na makrofágy, dendritické bunky a lymfocyty. 
Známe je, že u pacientov s nedostatkom vitamínu D alebo 
VDR, častejšie dochádza k rekurentným infekciám. Kalcit-
riol pôsobí na diferenciáciu monocytov na makrofágy in-
dukciou proteínu p21 – inhibítoru cyklín - dependentnej 
kinázy a pre správnu antibakteriálnu, antivirotickú a anti-
tumoróznu aktivitu makrófagov je dôležitá indukcia C/EBP 
β (CCAAT-enhancer-binding protein beta) vitamínom D. C/
EBP β je jedným zo skupiny transkripčných faktorov dô-
ležitých pre expresiu cytokínov a rastových faktorov (10).

Okrem týchto významných mechanizmov sa kalcitriol 
zúčastňuje aj inhibície rejekcie transplantátu. Na mode-
lových chorobách typu roztrúsenej mozgovomiechovej 
sklerózy, inzulín – dependentného diabetes mellitus alebo 
nešpecifických črevných zápalov sa preukázala schopnosť 
vitamínu D posilniť funkciu T supresorových buniek a tak 
zlepšiť imunologickú toleranciu vlastných tkanivových an-
tigénov (11–14). 

Vitamín D a inzulín
V poslednom období sa viac uvažuje o dôležitom po-

stavení vitamínu D v regulácii inzulínovej sekrécie a rezis-
tencie, a teda aj o jeho úlohe v patogenéze diabetes mel-
litus. Aktívna forma vitamínu D môže mať priamy efekt 
na β-bunky pankreasu, pretože tie exprimujú VDR, ale 
môže mať aj parakrinný efekt, ktorý je daný expresiou CYP
27B1.  M i t r i,  A n a s t a s s i o s, 2014 (15) zaznamenali, 
že vitamín D stimuluje expresiu inzulínových receptorov 
a je dôležitým regulátorom PPAR-d (peroxisome-prolife-
rator-activated receptor delta), transkripčného faktora re-
gulujúceho metabolizmus mastných kyselín v kostrovom 
svalstve a tukovom tkanive. Sekrécia inzulínu je kalcium 
závislý proces, takže vitamín D ho môže ovplyvňovať in-
fluxom sérového kalcia, ale takisto aj indukciou expresie 
kalbinínu – kalcium – viažuceho proteínu, ktorý reguluje 
mieru sekrécie inzulínu. Vitamín D vykazuje aj modulač-
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nú aktivitu na prežívanie β-buniek pankreasu inaktiváciou 
nukleárneho faktora κB (NF κB) a inhibíciou efektu niekto-
rých cytokínov (16).

Vitamín D a jeho vplyv na kožu a vlasový folikul
Vitamín D po jeho väzbe na VDR v keratinocytoch vy-

kazuje prodiferenciačný a antiproliferatívny účinok. Tento 
efekt je kľúčový pre vznik keratinocytov v stratum corne-
um epidermis a vznik ochrannej kožnej bariéry. Kalcitriol 
rovnako reguluje aj produkciu lipidov, ktoré predstavujú 
ďalšiu dôležitú súčasť kožnej bariéry. Z výsledkov experi-
mentov na myšiach sa VDR považuje za regulačný článok 
vo vlasovom folikule. Zo štúdií vyplýva, že u myší s mutá-
ciou pre VDR sa rozvinula alopécia, kým u myší s mutáciou 
v géne pre CYP27B1 sa alopécia nerozvinula. Znamená 
to, že VDR exprimovaný vo vlasových folikuloch pre svoju 
funkciu nepotrebuje aktívnu formu vitamínu D (17). Anti-
proliferačný efekt vitamínu D na keratinocyty sa využíva 
aj na terapiu psoriázy, kožného ochorenia so zvýšenou 
proliferačnou aktivitou patologicky zmeneného kožného 
tkaniva. V terapii sa v mnohých krajinách využívajú aj tzv. 
analógy vitamínu D, ktoré vykazujú nižšie, resp. žiadne 
kalciemické účinky, ale zachovávajú si nekalciemický efekt 
(18). 

Vitamín D a imunita
O účinkoch vitamínu D na vrodenú aj získanú imu-

nitu (Obrázok 2) sa významnejšie začalo uvažovať 
po uskutočnení štúdií, pri ktorých boli pacienti s pľúcnou 
tuberkulózou liečení olejom z treščej pečene (19). Pod-
ľa  P r i e t l a a kol., 2013 (20) kalcitriol stimuluje antimik-
robiálny účinok monocytov a makrofágov, podporuje che-
motaxiu a fagocytózu buniek vrodenej imunity a priamym 
spôsobom aktivuje expresiu antimikrobiálne pôsobiacich 
peptidov defenzínu β2 a cathelicidínu. Známa je aj reakcia 
monocytov po vystavení M. tuberculosis, ktoré reagujú 
zvýšenou expresiou CYP27B1 a VDR po rozpoznaní mikro-
organizmov toll-like receptormi. Podobne aj cytokíny IL-4 
a interferón – γ podporujú expresiu CYP27B1. 

Vitamín D signifikantným spôsobom zasahuje aj do re-
gulácie získanej imunity. T- aj B-lymfocyty vykazujú ex-
presiu VDR aj kalcitriol – aktivujúcich enzýmov. V prípade 
B-lymfocytov sa uplatňujú najmä antiproliferačné účinky 
vitamínu D sprostredkované inhibíciou proliferácie, stimu-
láciou apoptózy a znížením produkcie imunoglobulínov. 
Tento efekt vitamínu D má potenciál dosiahnúť klinický 
význam v prípade autoimunitných ochorení, pretože au-
toprotilátky produkované B-lymfocytmi tvoria kľúčový 
faktor patofyziológie autoimunity (20). 

Obrázok 2. Účinky vitamínu D na bunky vrodenej aj získanej imunity (21)
IL- interleukín, VDR – receptor pre vitamín D, MHC – major histocompatibility complex proteíny

CD – cluster of differentiation, INF – interferón, Th – T –pomocné lymfocyty
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Princím spočíva v tom, že vitamín D modifikuje pro-
zápalový status imunitného systému na viac tolerujúci. 
Uskutočňované je to aj reguláciou T-lymfocytov. Kalci-
triol suprimuje diferenciáciu a proliferáciu Th- pomocných 
lymfocytov a moduluje produkciu ich cytokínov. Vitamín D 
a jeho analógy inhibujú produkciu prozápalovo pôsobia-
cich cytokínov Th1 lymfocytov a stimuluje protizápalovo 
pôsobiaciu Th2 odpoveď (22). 

P r i e t l  et al., 2013 (20) vo svojej publikácií popisu-
jú, že mnohé epidemiologické štúdie zaznamenali u pa-
cientov s nedostatkom vitamínu D zvýšenú prevalenciu 
autoimunitných ochorení ako diabetes mellitus 1. typu, 
sclerosis multiplex, chronické idiopatické zápaly čreva, 
systémový lupus erythematosus a reumatoidná artritída. 

ZÁVER

Početné informácie o podstatne zložitejšom zapojení 
vitamínu D do pochodov a funkcií v ľudskom organizme sa 
stali motiváciou k jeho stanovovaniu aj u širšieho spektra 
ochorení, ktoré už na prvý pohľad priamo nesúvisia s kost-
ným metabolizmom. „Boom“ stanovenia vitamínu D, vzhľa-
dom na široký rozsah jeho účinkov, sa ukazuje ako opod-
statnený. Otáznou zostáva interpretácia výsledku vo vzťahu 
ku klinickému stavu pacienta, teda uvedenie vyššie spome-
nutých zistení do praktickej medicíny. Na tomto poli môže-
me v blízkej budúcnosti očakávať veľa nových informácií. 
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SÚHRN

Nerovnováha medzi tvorbou a elimináciou reaktív-
nych foriem kyslíka (RFK) zohráva dôležitú úlohu v etio-
patogenéze mnohých ochorení, ako napríklad atopická 
astma, ateroskleróza, Parkinsonova choroba, diabetes, 
niektoré rakoviny. Taktiež je dobre známy oxidačný stres 
vyvolaný ischémiou-reperfúziou a zápalové procesy spô-
sobené aktivovanými fagocytmi. Tieto zistenia zvýšili 
snahy nájsť molekuly, ktoré by mohli buď zabrániť pa-
tologickým účinkom RFK, alebo priamo vychytávať ich. 
Za patologických okoľností sú RFK produkované kontinu-
álne. Z toho dôvodu sa hľadajú účinné molekuly s dlhším 
polčasom existencie v organizme. RFK môžu byť škodli-
vé tak vo vodných ako aj v lipidických celulárnych kom-
partmentoch a často poškodia vnútrobunkové štruktúry. 
Preto výskum antioxidantov je čiastočne orientovaný 
na to, aby sme našli/syntetizovali také molekuly, ktoré 
prenikajú do vnútra buniek a tam vykonajú svoj účinok. 
Pre tento účel pôvodnú, obvykle vo vode rozpustnú 
molekulu spojíme s lipofilným nosičom alebo uzavrie-
me do lipozómov. V posledných desaťročiach sme našli 
stovky zaujímavých molekúl s antioxidačným účinkom. 
Vačšina z nich je len experimentálneho významu, ale nie-
koľko tuctov sa uplatnilo aj v terapii. Cieľom tejto práce 
je ukázať prehľad najdôležitejších antioxidantov v terapii 
a experimentálnej praxi.

Kľúčové slová: oxidačný stres, antioxidant

ABSTRACT

The disbalance between production and elimination 
of reactive oxygen species (ROS) is an important factor 
in the etiopathogensis of wide palette of diseases, e. g. 
atopic asthma, atherosclerosis, Parkinson´s disease, dia-
betes, cancer. Also is well known the oxidative stress in-
duced by ischemia/reperfusion, inflammatory processes 
induced by activated phagocytes.

These observations enhanced efforts to find mole-
cules, which either can block the pathological effects of 
ROS or directly eliminate them. Under pathological con-
ditions ROS are produced continuously. For this reaasin 
there is a large interest to look for molecules with longer 
t1/2 in the organism. ROS can be harmful in both, water 
and lipid cellular compartments and often damage sub-
cellular targets. Therefore the research of antioxidants 
is partially focused to find or synthetise antioxidants, 
which are able to penetrate cell membranes and be ac-
tive inside of the cells. For this reason the original, usual-
ly water soluble antioxidant is coupled to lipophilic mac-
romolecule or is encapsulated in liposomes. In the last 
decades have been found hundreds of interesting antiox-
idant molecules. Most of them are only of experimental 
importance, but dozens found their place in the therapy. 
The goal of this article is to review of most important 
antioxidants in therapy or experimental practice.

Key words: oxidative stress, antioxidant

OCHRANNÉ MECHANIZMY PROTI REAKTÍVNYM 
FORMÁM KYSLÍKA

Mátyás, Š., Kováč, G.
Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

stefan.matyas@szu.sk

Laboratórna Diagnostika, XXV, 1, 2020: 90–97



91

ÚVOD

Každý aeróbny organizmus má dobre vyvinuté me-
chanizmy, aby sa ubránil pôsobeniu reaktívnych foriem 
kyslíka (Ď u r a č k o v á, 1997). Za fyziologických okolnos-
tí pro- a antioxidačné mechanizmy sú v rovnováhe. Ak sa 
extrémne zvýši tvorba reaktívnych foriem kyslíka, alebo 
sú oslabené ochranné mechanizmy organizmu, poruší sa 
uvedená rovnováha, a hovoríme o oxidačnom strese.

Ochranné mechanizmy organizmu proti toxickému 
pôsobeniu reaktívnych foriem kyslíka
Organizmus proti toxickému pôsobeniu reaktívnych fo-

riem kyslíka má rozvinuté ochranné mechanizmy na troch 
úrovniach: 

1.  mechanizmy, ktoré redukujú tvorbu reaktívnych 
foriem kyslíka

2.  antioxidačne pôsobiace látky, ktoré vychytávajú už 
vytvorené reaktívne formy kyslíka 

3.  reparačné mechanizmy, ktoré odstraňujú poškode-
né molekuly. 

Do prvej skupiny patria telu vlastné a syntetické che-
latačné látky, ktoré eliminujú katióny prechodných ko-
vov a tak zabránia tvorbe radikálov (transferín, albumín, 
desferoxamín) a inhibítory enzýmov (viď Tab. 1), ktoré 
katalyzujú tvorbu reaktívnych foriem kyslíka (napr. alopu-
rinol inhibuje enzým xantínoxidázu). 

Antioxidanty v užšom zmysle sa nachádzajú v druhej 
skupine. Môžeme ich rozdeliť na vychytávače (napr. su-
peroxiddismutáza, kataláza), lapače (napr. vitamín C a E, 
kyselina močová) a zhášače (napr. β-karotén) rôznych 
reaktívnych foriem kyslíka. Katalázu môžeme zaradiť aj 
do prvej skupiny, keďže rozkladá peroxid vodíka tým za-
bráni možnej tvorbe hydroxylového radikálu.

Superoxiddismutázy sú metaloenzýmy, ktoré katalyzu-
jú premenu superoxidu na peroxid vodíka podľa rovníc [1] 
a [2] (McCord a Fridovich, 1969). V pľúcach pôsobí Mn-
-SOD (mitochondrie) a CuZn-SOD (cytoplazma, lyzozómy). 
Zinok možno nahradiť Co2+, Hg2+ alebo Cd2+ bez zásadnej 
zmeny v aktivite (F o r m a n,  F r i d o v i c h, 1973). Meď 
v aktívnom centre enzýmu osciluje medzi valenciou Cu2+ 
a Cu+ a je esenciálnym pre funkcie enzýmu. SOD je odolný 
voči tepelným zmenám a chemikáliám.

Kataláza je tetramérny hemoproteín, ktorý odbúra-
va H2O2 v dvoch stupňoch (D e i s e r r o t h,  D o u n c e, 
1970;  C h a n c e   a spol. 1979):

Kataláza-Fe3+ + H2O2 → Komplex I   [1] 
Komplex I + H2O2 → Kataláza-Fe3+ + 2H2O + O2  [2] 

Nasýtiť ju peroxidom vodíka je relatívne ťažké, keďže 
sa veľmi rýchlo odbúrava. Aktivita katalázy v bunkách ži-
vočíchov a rastlín je lokalizovaná v peroxizómoch, subcelu-
lárnych organelách tvorených jednoduchou membránou. 
Distribúcia katalázy v organizme je variabilná: najvyššia 
koncentrácia je v erytrocytoch a hepatocytoch, kým v moz-
gu, myocytoch, slezine a pľúcach má najnižšiu aktivitu.

Peroxidázy odbúravajú peroxid vodíka vznikajúci v mi-
tochondriách, endoplazmatickom retikule alebo prostred-
níctvom SOD. Glutatiónperoxidáza je tetramérny proteín 
obsahujúci 4 atómy selénu, viazané na cysteín. Ako sub-
strát využíva glutatión, nízkomolekulovú tiolovú zlúčeni-
nu. Glutationperoxidáza katalyzuje oxidáciu GSH na GSSG 
za prítomnosti peroxidov (G r o s s m a n n,  W e n d e l, 
1983). Pomer GSH a GSSG 10 : 1 a spätnú redukciu GSSG 
na GSH zabezpečuje glutationreduktáza. Distribúcia en-
zýmu je podobná ako u katalázy. V leukocytoch má deto-
xikačný účinok myeloperoxidáza. Ďalšie nešpecifické pe-
roxidázy sú napr. laktoperoxidáza a chrenová peroxidáza. 
Zvýšené množstvo superoxidu inaktivuje katalázu (K o n o, 
F r i d o v i c h, 1982).

Ceruloplazmín je jednou z aktívnych frakcií bielko-
vín v sére. Syntetizuje sa v pečeni živočíchov. Inhibuje 
peroxidáciu lipozómov, je silným inhibítorom lipopero-
xidácie stimulovanej in vitro iónmi železa alebo kyseli-
nou askorbovou. Vo vzťahu k aloxánom indukovanému 
diabetu sa ukázal dôležitým antioxidantom neopterín 
(K o j i m a a kol., 1992).

Kyselina askorbová v organizme plní úlohu reduku-
júceho činidla, ktoré poskytuje elektróny trojmocnému 
železu a tak uľahčuje jeho vstrebávanie v dvojmocnej for-
me. Pôsobí ako kofaktor mnohých enzýmov a participuje 
na biosyntéze kolagénu. Kyselina askorbová hrá úlohu aj 
v katalýze reakcie premeny dopamínu na noradrenalín 
dopamín-ß-hydroxylázou. Kyselina askorbová priamo vy-
chytáva superoxid a hydroxylový radikál. Dávkovo závislo 
neutralizuje extracelulárne ROS uvoľnené z neutrofilov. 
V relatívne vysokej koncentrácii sa nachádza v šošovke 
oka a v alveoloch pľúc. Aj keď za fyziologických podmie-
nok chráni organizmus pred ROS, v niektorých prípadoch 
umožňuje aj ich vznik.

Tokoferoly (α, ß, γ) sú lipofilné prírodné zlúčeniny. Ich 
základnou úlohou je ochrana polynenasýtených lipidov 
membrán pred oxidáciou a sú hlavnými antioxidačnými 
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látkami organizmu (B u r t o n  a spol. 1983a, b, c). Na jed-
nu molekulu vitamínu E v mitochondriovej membráne 
pripadá asi 2100 molekúl fosfolipidov. α-tokoferol zháša 
singletový kyslík, brániac tým lipoperoxidácii. Reaguje 
tiež s lipidovými peroxyradikálmi (F u k u z a w a  a spol., 
1981) za vzniku radikálu vitamínu E, ktorý je relatívne 

stabilný. Tento radikál reaguje s kyselinou askorbovou, 
ktorá mu poskytuje elektrón, regenerujúc tak vitamín E 
(P a c k e r  a spol. 1979).

K účinným inhibítorom peroxidácie lipidov indukova-
nej iónmi železa alebo xantínoxidázou patrí ß-karotén. 
Mechanizmus jeho účinku spočíva vo vychytávaní lipido-

Tab. 1. Farmakologické rozdelenie látok antioxidačnej terapie

I. INHIBÍTORY SYNTÉZY RFK

1.  Inhibítory NADPH-oxidázy
 a)  inhibítory flavoproteínov 
  analógy FAD 
  protilátky cytP450reduktázy
 b)  látky vytvárajúce komplexy s Fe2+ v cyt b
  butylizocyanid
  imidazol
  pyridín
 c)  chelátory Mg2+ (umožňuje väzbu FAD)
  batofenantrolín
  EDTA
  EGTA
 d)  tiolové reagenty
  N-etylmaleinimid
  1-naftol
  (1,4-naftochinón)
 e)  analógy NADPH
  2,3-dialdehydNADPH
 f )  iné
  kortikosteroidyTP1

  difenyljodónium

2.  Inhibítory xantínoxidázy
  wolfrámTP2

  oxypurinolTP2  

II. LÁTKY PODPORUJÚCE A DOPLŇUJÚCE 
 ENZÝMOVÉ OCHRANNÉ SYSTÉMY

 SOD (ic, O2
–)

  Lip-SODTP2 (ic, prol, O2
–)

  PEG-SODTP2 (ic, prol, O2
–)

  diizopropylsalicylan meďnýTP2
 Cat (ec, H2O2)
  Lip-CatTP (ec, ic, prol, H2O2)
  PEG-CatTP (ec, ic, prol, H2O2)
 GSH (ec, H2O2)
  metylester GSHTP (ec, ic, H2O2)
  dietylmaleát GSHTP (ec, ic, H2O2)
 L-2-oxotiazidolidín-4-karboxylát (ic, H2O2)
 N-acetylcysteínTP1 (ec, ic, H2O2)
 EbselenTP1

III. LÁTKY ZASAHUJÚCE DO METABOLIZMU ŽELEZA A MEDI

 deferoxamínTP2

 hemopexín
 ceruloplazmín
 feritín

IV. ANTIOXIDAČNÉ LÁTKY

1.  Vitamíny a ich analógy
 a)  vitamín ETP1 (•OH, O2

–, peroxylové radikály)
  TroloxTP2 (rozp. vo vode)
 b)  vitamín CTP1 (•OH, O2

–, regeneruje vit. E)
  palmitan vitamínu C (rozp. v tukoch)
 c)  karotenoidy (1O2, •OH, LOO•)
  lykopén (1O2, •OH, LOO•)
 d)  oxykarotenoidy (1O2, •OH, LOO•)
  zeaxantín (1O2, •OH, LOO•)
  luteín (1O2, •OH, LOO•)

2.  Deriváty fenolu
  eugenol (O2

–, •OH)
 guajakol (O2

–, •OH)
 probukolTP1 (O2

–, •OH)

3.  Deriváty flavánu
 flavonoidy (•OH)
 izoflavonoidy (•OH)

4. Deriváty indolu
 stobadínTP2 (•OH)
 melatonín (•OH)
  β-karbolíny (•OH)

5.  Deriváty xantínu
 alopurinolTP1 (•OH)
 oxypurinolTP2 (•OH)
 kyselina močová (•OH, O2

–,1O2, regeneruje vitamín C)

6.  Steroidné látky
 lazaroidy (LOO•)

7.  Látky obsahujúce síru
 GSH (•OH, O2

–, organické voľné radikály)
 Ditiotreitol (regeneruje -SH skupiny bielkovín)
 N-acetylcysteínTP1 (•OH, O2

–, H2O2, 1O2, HOCl)
 dimetyltiomočovinaTP2 (•OH, H2O2,HOCl)
 hypotaurín (•OH, HOCl)
 taurín (•OH, HOCl)

8.  Bielkoviny
 albumíny (•OH, Cu+)

9.  Iné látky
 močovina
 bilirubín (LOO•)
 Zn2+ (•OH)
 manitol (•OH)
 glukóza (•OH) 

TP1 – látky používané v terapii, TP2 – látky vhodné pre terapeutické použitie
ec – pôsobí extracelulárne, ic – pôsobí intracelulárne, prol – predľžený účinok
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vých hydroperoxyradikálov generovaných počas propagá-
cie (B u r t o n,  I n g o l d, 1984). Táto látka je najdôležitej-
ším telu vlastným zhášačom singletového kyslíka.

Antioxidačná aktivita glutatiónu je multifaktoriálna. 
Zabraňuje propagácii peroxidácie lipidov vychytávaním 
lipoalkylových alebo lipoxylových radikálov. Okrem toho 
je aj priamym zhášačom hydroxylového radikálu a single-
tového kyslíka (B l u m,  F r i d o v i c h, 1985). Glutatión 
pôsobí synergicky s vitamínom E a C a jeho najvýznam-
nejšou úlohou je ochrana tiolových skupín enzýmov pred 
oxidáciou.

Do tretej, a možno najmenej prebádanej skupiny pat-
ria rôzne lipázy, proteázy, endonukleázy a heat schok pro-
teíny.

Farmakologické ovplyvnenie pôsobenia reaktívnych 
foriem kyslíka sa môže uskutočniť tiež na uvedených troch 
úrovniach: tvorba, eliminácia reaktívnych foriem kyslíka 
a reparácia. V tomto slede klesá aj pravdepodobnosť po-
škodenia organizmu farmakoterapiou.

Zásahy do tvorby reaktívnych foriem kyslíka by mohli 
mať za následok vážne poškodenia organizmu. Tento krok, 
ako sme už uviedli, spočíva v inhibícii enzýmov, ktoré pro-
dukujú reaktívnych foriem kyslíka, alebo v odstránení ka-
tiónov prechodných kovov. Z Tab. 1 vyplýva, že veľkú časť 
enzýmov produkujúce reaktívne formy kyslíka nemôžeme 
blokovať, lebo by sme zároveň blokovali životne dôležité 
biochemické mechanizmy (napr. cytochrómoxidázy). Naj-
priechodnejším sa javí inhibícia na membránovej NADPH-
-oxidázy, najlepšie špecificky v bielych krvinkách, v prípa-
de chronického zápalu (astma alebo Crohnova choroba), 
alebo v prípade superinfekcie (ARDS), kedy zvýšená tvor-
ba reaktívnych foriem kyslíka ohrozuje vlastný organiz-
mus. Pri niektorých patologických stavoch sprevádzaných 
ischémiou, alebo pri transplantácii orgánov je terapeutic-
ky vhodné potlačiť aktivitu xantínoxidázy. Niektoré látky, 
ktoré sa požívajú experimentálne alebo terapeuticky ako 
inhibítory NADPH-oxidázy a xantínoxidázy sú uvedené 
v Tab. 1. 

Pomerne jednoduchšie je farmakoterapeutické použi-
tie antioxidantov patriace do druhej skupiny. Tie vhodne 
dopĺňajú fyziologické obranné mechanizmy, a aj v prípade 
akútneho zníženia hladiny reaktívnych foriem kyslíka pod 
fyziologické hodnoty, je organizmus schopný ich mierne 
zvýšenou tvorbou zabezpečiť dopyt pre biochemické po-
chody. Príroda a chémia ponúkajú nám skutočne pestrú 
škálu látok znižujúcich koncentrácie reaktívnych foriem 
kyslíka. 

Ak zabezpečíme vysokú aktivitu SOD aj katalázy, pre-
skočíme tvorbu hydroxylového radikálu, ktorý je najtoxic-
kejšia reaktívna forma kyslíka. S cieľom predĺžiť životnosť 
SOD a katalázy a umožniť cieľovému orgánu ich dostup-
nosť, sa skúšajú konjugáty SOD alebo katalázy s polye-
tylénglykolom (S w a r t  a spol., 1999;  Y a b e  a spol., 
1999), s transferínom (R o j a n a s a k u l  a spol., 1996), 
ich „zabalenie“ do lipozómov (N a k a g a m i  a spol., 19
91,  T h i b e a u l t  a spol., 1991) a pod. Kombinácia SOD 
a katalázy v jednom konjugáte vysoko prevyšuje účinok 
jednotlivých konjugátov (M a o  a spol., 1993). 

Pokiaľ nechceme úplne zabrániť pôsobeniu reaktív-
nych foriem kyslíka (napr. počas zápalového ochorenia), 
ale udržať ich konkrétnu hladinu, musíme sa uspokojiť 
s nižšími koncentráciami SOD a katalázy, prípadne kombi-
novať s nízkomolekulovými antioxidantmi, ktoré eliminujú 
hlavne hydroxylový radikál. 

Záujem vedcov je zameraný na hľadanie prírodných 
i syntetických antioxidačných látok. Zistili sa antioxidač-
né účinky mnohých látok rastlinného pôvodu: Niekto-
ré sa uchytili aj v terapeutickej praxi, ako napr. flavono-
idy (S i c h e l  a spol., 1991; Z i b a d i  a spol. 2008; K i m 
a spol., 2010; Z i ž k o v á  a spol., 2010), Kampo látky 
(B e n e š o v á, B e n e š,  1992; O n d r i a š  a spol., 1992). 
Existencia prirodzených antioxidantov vedie v súčasnosti 
k snahe získať nové syntetické látky, s podobnou štruktú-
rou a lepšími vlastnosťami.

Trolox a stobadín, patriace do skupiny látok, ktoré vy-
chytávajú reaktívne formy kyslíka, dokážu znížiť účinok 
hydroxylového radikálu. Významnou fyziologickou látkou 
v tejto prvej skupine antioxidantov je kyselina močová. 
Do druhej skupiny antioxidantov patria látky, ktoré fun-
gujú ako donory – SH skupín a vystupujú aj ako redukčné 
činidlá a tiež môžu byť substrátom pre peroxidázy a de-
hydrogenázy. Z nich sme testovali N-acetylcysteín a di-
tiotreitol. Najznámejším fyziologickým predstaviteľom 
tejto skupiny je kyselina askorbová. Vďaka svojim reduku-
júcim vlastnostiam ide o veľmi účinné látky, ako sme do-
kázali aj v našich experimentoch..

Dnes je módnou záležitosťou hľadať v účinku farmák 
rôznych farmakodynamických skupín ich schopnosť vy-
chytávať reaktívne formy kyslíka, pričom sa zabúda, že ich 
klinicky použité koncentrácie nepostačujú na vyvolanie 
antioxidačného účinku. Naviac, väčšinou vieme len málo 
o ich štrukturálnych zmenách po interakcii s reaktívnymi 
formami kyslíka. Tieto totiž, ak neexistuje regeneračný 
mechanizmus, môžu znefunkčniť molekulu. 
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Zo širokej palety veľkého počtu syntetických antio-
xidantov charakterizujeme stobadín, ktorý je uznávaná 
antioxidačná látka i v zahraničí (Obrázok 1). Stobadín ((-) 
-cis -2,8 -dimetyl -2,3,4,4a,5,9b -hexahydro -1H- pyrido 
[4,3-b]indol) je pôvodná československá látka (B e n e š, 
Š t o l c, 1989) s potenciálnymi antiarytmickými,  -adreno-
lytickými a antihistamínovými vlastnosťami. Má ochran-
ný antihypoxický účinok na myokard vystavený hypoxii 
(B a u e r  a kol., 1982, Š t o l c  a kol., 1983, S t y k  a kol., 
1986, B r o s k o v a  a spol., 2013). Táto jeho aktivita 
je zrejme daná schopnosťou vychytávať ROS. Stobadín 
je lapačom hydroxylového, peroxylového a alkoxylo-
vého radikálu (O r v i s k y  a spol., 1997; H o r á k o v á  
a spol., 1994, Š t e f e k, 1993; H o r á k o v á  a spol., 
1992, Š t e f e k a spol., 1992, S t e e n k e n  a spol., 1992; 
Š t e f e k, B e n e š, 1991). Pôsobí proti oxidatívnemu 
stresu tak in vitro (Š t e f e k, T r n k o v á, 1996; Š t e f e k  
a spol., 1996; O r v i s k y  a spol. 1997; Š t e f e k  a spol., 
1999, Vlkolínsky a spol. 1999), ako in vivo (Navarová 
a spol., 1999). Prejavuje protektívne účinky na kognitívne 
funkcie (M r v o v á  a spol., 2017). Z doterajších výsledkov 
štúdií so stobadínom vyplýva, že najvýraznejšie ovplyvní 
tie formy oxidatívneho stresu, v ktorých dominujú bio-
chemické reakcie radikálového charakteru (H o r á k o v á, 

Š t o l c, 1998; R a č k o v á, K u n i a k o v á, 2015). V účin-
ku prevyšuje BHT a vitamín E. Spin trapping ESR metó-
dou ukázalo, že stobadín je lapačom.OH a ROO. radikálov 
(S t a š k o a spol., 1990). Patrí medzi málo syntetických 
látok s antioxidačným profilom, ktoré boli doteraz klinicky 
testované (1. a 2. fáza ukončené bez zistenia nežiadúcich 
účinkov s pozitívnym terapeutickým efektom).

N-acetylcysteín, ktorý sa používa v klinickej praxi ako 
expektorans, resp. ako podporný liek pri infekčných ocho-
reniach pľúc sprevádzaných zápalom (napr. mukoviscidó-
za) pôsobí antioxidačne. In vitro (G r o o t v e l d  a spol., 
1999, I z z o t t i  a spol., 1998, G i l l i s s e n  a spol., 
1997a) pôsobí priamym antioxidačným účinkom, in vivo 
(S k r z y d l e w s k a, F a r b i s z e w s k i, 1999; D e m i r, 
I n a l - E r d i n, 1998) je aj prekurzorom glutatiónu. Jeho 
priamy antioxidačný účinok bol potvrdený aj testovaním 
jeho D- a L-izoméru in vivo, kde jeho  D-izomér nemô-
že pôsobiť ako prekurzor glutatiónu (Sarnstrand a spol. 
1995). Je známe, že N-acetylcysteín inhibuje pôsobenie 
peroxidu vodíka (I z z o t t i  a spol., 1998; G i l l i s s e n 
a spol., 1997a, b; R o b a k, G r y g l e w s k i, 1995), 
hydroxylového radikálu (G r o o t v e l d  a spol., 1999; 
I z z o t t i a spol., 1998; G i l l i s s e n  a spol., 1997b; 
R o b a k, G r i g l e w s k i, 1995), chlórnanu (G i l l i s s e n  

Obrázok 1. Štruktúrne vzorce vybraných nízkomolekulárnych antioxidačných látok
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a spol., 1997b) a superoxidu (G i l l i s s e n  a spol., 1997a, 
b; B e n r a h m o u n e  a spol., 2000)

Ditiotreitol sa používa v biochémii ako redukujúca 
látka, resp. ako donor SH-skupín a v klinickej praxi ako 
rádioprotektávna látka. Ditiotreitol môže pôsobiť prooxi-
dačne (N e t t o, S t a d t m a n, 1996) aj antioxidačne (L i n 
a spol., 1978, d e M e c c a  a spol., 1993). Anti- a prooxi-
dačný charakter pôsobenia ditiotreitolu závisí od jeho 
koncentrácie, pričom v millimolárnych koncentráciách 
a vyšších sa chová ako antioxidant (H e l d, B i a g l o w, 
1993; H e l d, M e l d e r, 1987). Ditiotreitol, podaný tera-
peuticky naviac obnovuje funkciu už poškodených β-re-
ceptorov oxidačným stresom. Takýto účinok ditiotreitolu 
popísali  A n d r a d e  a spol. (1998) na priečne-pruhova-
nom svale po peroxide vodíka. 

V Tab. 1. znázorníme rozdelenie najčastejšie použitých 
antioxidačných látok patriace do prvej a druhej skupiny. 

ZÁVER

Z terapeutického hľadiska by boli veľmi atraktívne 
látky ovplyvňujúce regeneráciu poškodení vyvolané re-
aktívnymi formami kyslíka. Výskum v tejto oblasti je iba 
v počiatkoch, v budúcnosti sa dajú očakávať objavenie 
a používanie látok s podobným mechanizmom účinku.
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SÚHRN

Malá molekula karnitínu vytvára v organizme estery 
s acylmi pochádzajúcimi z CoA-dependentných metabo-
lických procesov a vzniknuté acylkarnitíny sú uvoľňované 
do obehu. Vyspelá technológia tandemovej hmotnost-
nej spektrometrie umožňuje stanovovať ich koncentrá-
cie v biologických tekutinách. Poruchy mitochondriovej 
oxidácie mastných kyselín a tiež niektoré organické aci-
dúrie vedú k hromadeniu molekúl príslušného acylkarni-
tínu. Profil acylkarnitínu sa v týchto prípadoch stáva pre 
určenie dedičnej metabolickej poruchy diagnostickým. 
Existujú však viaceré príčiny falošne pozitívnych (liekové 
artefakty, izomerické metabolity, klinicky nevýznamný 
polymorfizmus) a falošne negatívnych výsledkov (deficit 
karnitínu, veková variabilita, hemodialýza). Pre definitív-
nu diagnózu dedičnej metabolickej poruchy musí byť ná-
lez charakteristického profilu acylkarnitínov podporený 
klinickým obrazom, molekulovo-genetickým vyšetrením 
alebo meraním aktivity príslušného enzýmu.

Kľúčové slová: acylkarnitíny; tandemová hmotnostná 
spektrometria; dedičné metabolické poruchy

ABSTRACT 

Carnitine, low-molecular-weight compound, forms 
esters with acyls derived from CoA-dependent meta-
bolic processes and the resulting acylcarnitines are re-
leased into circulation. Advanced tandem mass spec-
trometry technology enables the determination of their 
concentrations in biological fluids. Fatty acids oxidation 
disorders as well as some organic acidurias lead to the 
accumulation of the corresponding acylcarnitine. Acyl-
carnitine profile in these cases becomes diagnostic. 
However, there are several causes of false positive (drug 
artifacts, isomeric metabolites, clinically insignificant 
polymorphism) and false negative results (carnitine de-
ficiency, age variability, hemodialysis). For a definitive 
diagnosis of inherited metabolic disease, the finding of 
a characteristic profile of acylcarnitines should be sup-
ported by clinical picture, molecular genetic testing or by 
measuring of affected enzyme activity.

Key words: acylcarnitines; tandem mass spectrome-
try; inherited metabolic diseases 
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ÚVOD

L-karnitín je látka s nízkou molekulovou hmotnosťou, 
prenáša aktivované dlhoreťazcové mastné kyseliny z cyto-
plazmy do mitochondrie a je esenciálna pre mitochondrio-
vú oxidáciu mastných kyselín. Ďalšie jeho funkcie sú oxi-
dácia mastných kyselín v peroxizómoch, regulácia pomeru 
CoA/acyl-CoA v mitochondriách a odstraňovanie acylov 
a toxických skupín. Acylkarnitíny (ACC) sú estery karnití-
nu a mastnej resp. organickej kyseliny. Predpokladom pre 
katalytickú acyltransferázovú reakciu je, že kyselina bola 
konjugovaná s koenzýmom A. ACC sú uvoľňované z bu-
niek (minimálne 2 transportné systémy). Profily acylkarni-
tínov v plazme odrážajú zmeny v beta-oxidácii v rozličných 
stavoch. Vytvorenie ACC v organizme chráni pred stratami 
CoA, ku ktorým by mohlo prísť v priebehu na koenzýme 
A závislých metabolických procesoch. Okrem plazmy sa 
ACC vyskytujú aj v žlči a v moči, čo poukazuje aj na ich 
pravdepodobnú detoxikačnú rolu. Väčšina acylkarnitínov 
v ľudskom organizme vzniká z produktov beta-oxidácie 
mastných kyselín (estery acylov s párnym počtom uhlíkov 
až po C18-karnitín), niektoré však pochádzajú aj z iných 
esterov koenzýmu A, napr. ketolátok (C4-3OH-karnitín 
[Soeters et al., 2012] ), degradačných produktov amino-
kyselín lyzínu, tryptofánu, valínu, leucínu, izoleucínu (C5-
-karnitín, C3-karnitín a iné) a atómov uhlíka glukózy (C2-
-karnitín) [Rinaldo et al., 2008].

Acylkarnitíny ako diagnostické analyty 
a tandemová hmotnostná spektrometria

Pri poruchách mitochondriovej oxidácie mastných 
kyselín a niektorých organických acidúriach sa molekuly 
príslušného acyl-CoA hromadia v mitochnodriovej matrix 
a malá molekula karnitínu slúži na ich uvoľnenie a výstup 
acylov z mitochondrie vo forme príslušného acylkarnitínu 
a súčasne poskytovanie voľného CoA. 

Zvýšená koncentrácia acylkarnitínu odráža kumuláciu 
príslušného acyl-CoA v mitochondrii a indexy alebo po-
mery informujú o dysproporcionalite ku predchádzajúce-
mu alebo nasledujúcemu metabolitu. Profil ACC sa stáva 
v týchto prípadoch diagnostickým (Obrázok). V 70-tych 
rokoch minulého storočia bola popísaná prvá porucha 
beta-oxidácie a odvtedy boli acylkarnitíny považované 
za sľubné markery pre diagnostiku týchto porúch. Až roz-
šírením tandemovej hmotnostnej spektrometrie (TMS) 
v 90-tych rokoch sa stala analýza profilu acylkarnitínov re-
latívne jednoduchou a dostupnou a v diagnostike 2 skupín 

dedičných metabolických porúch (DMP) intermediárneho 
metabolizmu aj nenahraditeľnou. TMS pracuje na princí-
pe, že molekula s nábojom, ak je v elektromagnetickom 
poli, sa odchyľuje v prediktívnom stupni, ktorý je závislý 
na pomere hmotnosť/náboj (M/Z) molekuly, rovnako aj 
fragmenty veľkej molekuly sa v elektromagnetickom poli 
odchyľujú v prediktívnom stupni. Vo vyšetrení profilu ACC 
technológiou TMS pomer hmotnosť ku náboju (M/Z) od-
ráža dĺžku a zloženie reťazca acylu (C h a c e  et al., 2003). 
Pre našich pacientov poskytovalo od roku 2011 vyšetrenie 
profilu ACC v suchej kvapke krvi (SKK) s vynikajúcimi vý-
sledkami akademické pracovisko Experimentálne labora-
tórium metabolomických analýz Chemického ústavu Príro-
dovedeckej fakulty Komenského univerzity a od 1. 4. 2019 
je dostupné aj na našom oddelení. 

Acylkarnitíny v diagnostike dedičných 
metabolických porúch

Indikácie na vyšetrenie acylkarnitínov v krvi sú: hypo-
glykémia, encefalopatia, kardiomyopatia, rabdomyolýza, 
myopatia, metabolická acidóza, hepatopatia, hyperamo-
némia, náhla smrť dojčaťa, zaostávanie vo vývoji, akútne 
stavy so zvracaním, poruchou vedomia a záchvatmi (Ta-
buľka). Vyšetrenie ACC v SKK v simultánnom multianalyto-
vom stanovení s aminokyselinami je metódou identifiká-
cie DMP v rozšírenom novorodeneckom skríningu (RNS). 
Na Slovensku bol RNS DMP spustený 1. 1. 2013 (Vestník 
MZ SR, 2012). Najviac skúseností je doteraz s vyšetrova-
ním profilu ACC v SKK a plazme, menej v moči, žlči, pupoč-
níkovej krvi a kultúre fibroblastov. Analýza ACC v rôznych 
materiáloch, najčastejšie v krvi (SKK alebo plazma) je 
špecifické vyšetrenie, existujú však viaceré príčiny falošne 
pozitívnych (liekové artefakty, izomerické metabolity, kli-
nicky nevýznamný polymorfizmus) a falošne negatívnych 
výsledkov (deficit karnitínu, veková variabilita, hemodia-
lýza). 

Ani negatívny nález v profile acylkarnitínov úplne ne-
vylučuje poruchu, pretože mierne formy môžu prebiehať 
s intermitentným zvýšením metabolitov. Pre definitívnu 
diagnózu DMP musí byť nález charakteristického profilu 
ACC podporený klinickým obrazom, molekulovo-gene-
tickým vyšetrením alebo meraním aktivity príslušného 
enzýmu. Abnormálny výsledok profilového vyšetrenia 
ACC v SKK nemusí jasne určiť iba jednu diagnózu alebo 
jednu príčinu nálezu a v takýchto prípadoch je potrebné 
využiť ďalšie vyšetrovacie postupy: rovnakú technológiu 
TMS s predseparáciou vzorky (second tier test) alebo vy-
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Obrázok 1. Výsledkový list profilu ACC v SKK od pacienta s A) propiónová alebo metylmalónová acidúria 
a B) deficit dehydogenázy acyl-CoA stredných reťazcov mastných kyselín (MCADD). 

Poskytlo ELMA Chemického ústavu Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava (koncentrácie sú uvedené v µmol/l)

A B
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šetrenie iného markera choroby v inom materiáli odlišnou 
technológiou. Profil ACC je komplexnou súčasťou špeciál-
nych metabolických vyšetrení pri vyhľadávaní a diagnosti-
ke dedičných metabolických porúch.

ZÁVER

Malá molekula karnitínu vytvára v organizme estery 
s acylmi pochádzajúcimi z CoA-dependentných metabo-
lických procesov a vzniknuté acylkarnitíny sú uvoľňované 
do obehu. Vyspelá technológia tandemovej hmotnostnej 
spektrometrie umožňuje stanovovať v biologických tekuti-

Tabuľka Indikácie na vyšetrenie profilu acylkarnitínov (B l a u  et al., 
2014)

Klinické nálezy Laboratórne nálezy 
a anamnestické údaje

Respiračný distres
Poruchy vedomia
Opakované vracanie
Neprospievanie
Hypotónia
Apnoe
Bradykardia
Ventrikulárne arytmie
Kardiomyopatia
Hepatopatia
Encefalopatia
Kŕče
Dystónia
Myopatia
Rabdomyolýza
Renálna tubulárna acidóza
Polycystické obličky
Reye-like syndróm
ALTE
SIDS

Acidóza
Ketóza
Hypoglykémia
Hyperamonémia
↑pečeňové testy
↑CK
Dikarboxylová acidúria 
Hydroxydikarboxylová acidúria 
Pozitívny RNS
DMP u súrodenca
SIDS u súrodenca
AFLP u matky
HELP u matky 

ALTE zrejmá život ohrozujúca udalosť (apparent life-threatening event), 
CK kreatinkináza, SIDS syndróm náhleho úmrtia dojčaťa (sudden infant 
death syndrome), AFLP akútna tehotenskú steatóza pečene (acute fatty 
liver of pregnancy), HELLP syndróm (hemolysis, elevated liver enzymes, 

low platelet counts syndrome)

nách koncentrácie jednotlivých ACC, ktoré slúžia na urče-
nie diagnózy poruchy mitochondrovej oxidácie mastných 
kyselín a organickej acidúrie a na ich identifikáciu v RNS 
pri rešpektovaní uvedených obmedzení vyšetrenia.
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