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Prednášky

JE ZÁVAŽNÁ A CHRONICKÁ
CHOROBA SLOVENSKÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA LIEČITEĽNÁ ?
Lepej, J.1, Lepejová, K.2
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
a LF UPJŠ, Košice
2
Cumulus s. r. o., Košice

1

Vo svojom príspevku nadväzujeme na článok
Závažná a chronická choroba Brigity Schmögnerovej v Pravde (14. 02. 2016) a niektoré z vyhlásení kandidujúcich strán v parlamentných voľbách
2016. Opierame sa o správu OECD Health at
a Glance 2015 a iné verejne dostupné zdroje.
Ako sme v príspevkoch z minulých rokov
poukázali, vývoj nášho zdravotníctva prekonáva mnohé ťažkosti a žiaľ, nedosiahol výsledky,
po ktorých by túžili nielen pracovníci v zdravotníckych zariadeniach, ale čo je horšie, s ktorým
nie sú spokojní a na ktoré doplácajú hlavne naši
pacienti. Výrazne sa prepadá kvalita slovenského zdravotníctva v porovnaní s Českou republikou, aj keď výdavky na zdravotnú starostlivosť sú
na jedného obyvateľa na Slovensku takmer rovnaké. Je to preto, že občania Slovenskej republiky
majú až 26% podiel priamych platieb do zdravotníctva (sem patria doplatky za lieky, poplatky
u lekára a iné). Táto spoluúčasť pacientov je u nás
3. najvyššia v EÚ, kde je priemer 19 % a v Čechách je to len 16 % (správa OECD 2015).
Dnešný stav je výsledkom najrozsiahlejších právnych úprav z roku 2004 – takzvaných
reformných zákonov z „dielne“ ministra Zajaca,
rozsiahlej miery privatizácie a vytvárania vzájomných prepojení poisťovne, poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti a finančnej skupiny.
Beztrestné šliapanie po protimonopolných zákonoch je len malou ukážkou stavu našej justície
a štátu.
Slovensko je v Európe jednou z troch krajín,
ktorá má pluralitný systém zdravotného poistenia s možnosťou tvorby zisku (Švajčiarsko, Holandsko, Slovensko). Len v týchto štátoch dáva

legislatíva možnosť tvorby zisku z verejného
zdravotného poistenia. Na Slovensku sa však nevytvorili rovnaké podmienky, ako má Švajčiarsko
alebo Holandsko v právnej regulácii tohto systému. Podľa OECD v roku 2013 Švajčiarsko a Holandsko dávali na zdravotníctvo 11,1 % z HDP
(6325 a 5131 USD PPP), ale Slovensko len 7,6 %
(2010 USD PPP) na jedného obyvateľa. Unitárny
systém (jednu zdravotnú poisťovňu) má 16 krajín a pluralitný systém bez možnosti tvorby zisku
10 krajín EÚ. Nemôžeme sa zbaviť dojmu, že slovensko-holandská cesta tak, ako ju zrealizoval
vtedajší minister Zajac so svojím reformným
tímom, bola cielene a jednostranne pripravená.
Dnešný stav je dôsledok tak vychvaľovanej a bez
diskusie odbornej verejnosti odsúhlasenej reformy.
Spokojnosť Slovákov s kvalitou zdravotnej
starostlivosti oproti Eurobarometru z roku 2002
sa po reformách zhoršila. Vo výsledkoch hodnotení kvality zdravotnej starostlivosti švédskeho inštitútu EHCI sme v ostatných rokoch klesli
z 16. na 24. miesto. ČR si svoju pozíciu naopak
polepšila – z 15. stúpla na 13. miesto. Situácia
na Slovensku je výsledkom premeny humánneho
poslania zdravotnej starostlivosti na biznis. Kvôli
neúmerným ziskom nedostatočné ocenenie práce spôsobuje únik najschopnejších pracovníkov
do zahraničia. Vznikol stav, že napriek vysokým
nákladom na zdravotnú starostlivosť sa jej reálne
k pacientovi dostáva menej ako v ČR.
Za 8 rokov ZP neuhradili vykonané, ale „nadlimitné“ výkony v celkovej výške 546 mil. €. Pritom v uplynulých šiestich rokoch len ZP Dôvera
vytvorila zisk z povinných zdravotných odvodov
621 mil. €. Podľa údajov MZ SR k 31. 12. 2014
predstavoval dlh štátnych a regionálnych nemocníc výšku 436 mil. €. Že je to výsledok zle
nastaveného oceňovania výkonov a stále nerozbehnutého DRG, ktorý je veľmi komplikovaný
a pre pracovníkov náročný systém, sa hanbíme
už hovoriť.
Finančná a hlavne vlastnícka transformácia
slovenského zdravotníctva znamenala veľký únik
verejných zdrojov do ziskov súkromných zdravotných poisťovní a prakticky neviedla ku kva-
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litatívnej zmene v našej práci. Naopak, strata
pozitívnych humanitných princípov, spolupráce
spôsobila súčasný stav nezdravých vzťahov. Klesá miera kooperácie medzi navzájom si konkurujúcimi organizáciami a snaha o kvalitu je skôr
svetlou výnimkou.
Komercionalizácia diagnosticko-liečebného
procesu sa stala živnou pôdou neúmerného nárastu niektorých výkonov, pri súčasnej redukcii
nákladov, čo viedlo k poklesu ich kvality. Pri podobnom počte lekárov na 1000 obyvateľov, ako je
v OECD (3,4 voči 3,3), máme výrazne vyšší počet
návštev pacientov u jedného lekára (3244 voči
2277). Výsledkom je významné skrátenie času,
ktorý lekár venuje jednému pacientovi počas
jeho vyšetrenia o takmer polovicu. Pochopiteľne,
tým najviac trpí kvalita rozhodovacieho procesu.
Ešte horší stav je v ošetrovateľskej starostlivosti.
V roku 2000 sme s ČR mali približne rovnaký
počet sestier 7,8/1000 obyvateľov. V roku 2013 sa
situácia v ČR zlepšila na 8,0, aj keď nedosahovala
priemer OECD (9,1/1000). Ako to bolo na Slovensku, poznáme z predvolebnej rebélie sestier.
U nás, ako jedinej krajne z EÚ, poklesol počet
sestier následkom reformy na neuveriteľných
5,8/1000 obyvateľov. A to aj napriek tomu, že
u nás vyštuduje viac sestier ako v ČR. Aj to však
zhoršuje situáciu, pretože vynakladáme neefektívne zdroje do výchovy, ktoré sa u nás nevyužijú.
Slovenský príklad jasne ukázal, že koncepcia trhu v zdravotníctve je scestná idea, pretože
zdravie nie je tovar a preto nemôže byť predmetom kúpy a predaja. Asi sme zabudli, že len zdraví ľudia vedia budovať zdravý štát, keď tolerujeme toto smerovanie slovenského zdravotníctva
v ostatných 12 rokoch.
Oprávnená nespokojnosť pacientov, živená
nekvalifikovanými, jednostrannými alebo dokonca zámerne manipulačnými vyjadreniami
kvázi odborníkov v masmédiách, situáciu len
zhoršuje. Pacienti svojim postojom k zdraviu,
presviedčaní internetovými chytrákmi, pochybnými znalcami, napríklad na problematiku očkovania a neznámo kým financovanými aktivistami
z MVO (mimovládne organizácie a združenia)
celú situáciu len zhoršujú.

Do koncepcie hromadenia neúmerných ziskov nezapadá predstava o spravodlivejšom systéme s objektívnym a regulovaným prerozdeľovaním verejných zdrojov v zdravotníctve. O návrhu
transformovať štátnu poisťovňu na verejnú inštitúciu, ktorá by ako jediná disponovala s verejnými zdrojmi a našim zo zákona povinnými zdravotnými odvodmi, hovorili viaceré strany pred
voľbami.
Súkromné zdravotné poisťovne by mohli pracovať iba s čisto súkromnými zdrojmi od svojich
poistencov. Tieto peniaze sú dnes v systéme neprehľadných doplatkov, bez akejkoľvek regulácie.
Poisťovne by tak mohli vykazovať zisk a predbiehať sa v ponuke najlepších podmienok (najviac
výhod za najnižšiu cenu) na poskytovanie doplnkovej zdravotnej starostlivosti. Takto by nebolo
pošliapané žiadne ich ústavné právo. Na spustenie takéhoto modelu by bolo nevyhnutné presne určiť, čo je základná zdravotná starostlivosť
preplácaná z verejných zdrojov a čo doplnkové
služby, o ktoré by súťažili súkromné zdravotné
poisťovne. Vieme, že všetky snahy o toto rozdelenie zdravotnej starostlivosti, boli zámerne bojkotované už viac ako 10 rokov.
Prvým predpokladom zlepšenia zdravotného stavu obyvateľstva je prevencia a zvýšený tlak
na dôsledné preventívne prehliadky. Tieto by
mali byť povinné a ich nedodržiavanie sankcionované. Takisto by mali rodičia zaplatiť za liečbu
infekčných ochorení, ktorých povinné preventívne očkovanie odmietli. Presadzujeme solidaritu
zdravých voči chorým. Mala by táto platiť rovnako pre 2 ročné dieťa s leukémiou ako pre mladého človeka, ktorý sa dokaličí pri vykonávaní
adrenalínových športov?!
Pre nasadenie účinnej liečby potrebujeme vykonať kvalitnú diagnostiku. To každý diagnostik dobre vie. Chronická choroba slovenského
zdravotníctva nie je ischémia alebo anémia, ktorých podstatou je nedostatok živín, potrebných
na správnu činnosť organizmu.
Chorobou slovenského zdravotníctva je agresívne nádorové bujnenie. Toto je vyvolané mutáciou nazvanou megalomanská chamtivosť, ktorá
bezohľadne ukrajuje zo živín pre funkčné a ak-
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tívne zložky celého organizmu – zdravotnej starostlivosti. Táto pliaga metastázuje do všetkých
orgánov a vytvára si optimálne podmienky, ktoré
zvýhodňujú vlastné bunky, pre ich ďalší invazívny rast. Nevšímavosť a tolerancia k tomuto procesu, čoho sme boli a dodnes sme svedkami, je
tým najhorším, čo robíme...
Boj s rakovinou je veľmi náročný. Zničiť primárny nádor v počiatočnom štádiu dáva dobrú
nádej. Túto možnosť sme za ostatné roky premeškali. Nájsť vhodnú liečbu roky rastúceho nádoru s rozsiahlymi metastázami, čoho sme svedkami v dnešných časoch, je veľmi ťažké. Pomôcť
môže len zhoršenie podmienok pre rast nádoru.
Zamedzenie prístupu živín (zdrojov) do nádoru,
pravidelné monitorovanie, odhaľovanie nových
metastáz a trikov, ktorými sa rakovina šíri. Je to
náročná úloha, na ktorej by sme sa aj my diagnostici mali podieľať. Podarí sa to, ak sme sa zbabelo sami nestali poslušnými transformovanými
bunkami tejto závažnej a chronickej nevyliečiteľnej choroby.
*****

ZVÝŠENÁ AKTIVITA PEČEŇOVÝCH
ENZÝMOV AKO DIAGNOSTICKÝ
PROBLÉM
Janičko, M., Rác, M.
1. interná klinika Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, Trieda SNP 1, Košice
Interná klinika, Centrum pre diagnostiku a liečbu
chorôb pečene, FN Nitra, Špitálska 6, Nitra

Vyšetrenie plazmatickej aktivity aspartátaminotransferázy (AST), alanínaminotransferázy
(ALT), gamaglutamyltransferázy (GMT) a alka
lickej fosfatázy (ALP) patrí k základným testom
používaným v diagnostike ochorení pečene.
Hodnotenie abnormálnych výsledkov si vyžaduje istú mieru skúsenosti. Najvhodnejšie je postupovať podľa určitého štandardizovaného postupu
aby nedošlo k prehliadnutiu závažnejšej patológie ale ani k zbytočnému indikovaniu vyšetrení.
Prístup k pacientovi závisí od naliehavosti stavu,
načasovania elevácie a sprievodných okolností.
Tento článok ponúka prehľadný návrh ako postupovať pri vyšetrení elevácie pečeňových enzýmov aj z pohľadu evidence based medicine.
*****
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ALKOHOLOVÁ CHOROBA PEČENE
Szántová, M.1, Ďurkovičová, Z.1
Skladaný Ľ.2
III. interná klinika LFUK a UNB Bratislava
2
HEGITO Banská Bystrica

1

Alkohol je 3. najzávažnejším rizikovým faktorom ľudstvalkohol Alkoholová choroba pečene (ACHP) zabíja každého 7. Európana a každú 13. Európanku, na Slovensku (SK) dokonca
2× viac v porovnaní s európskym priemerom.
Podľa podielu alkoholovej závislosti je SR
na 5. mieste v Európe, na 6. mieste v úmrtiach
na CHP. Najviac ohrození sú mladí ľudia v produktívnom veku. Analýza 81 štúdií zahrňujúca
vyše 850 000 pacientov zistila 9-násobne (muži)
až 13-násobne (ženy) vyššie relatívne riziko mortality následkom alkoholu u osôb pod 40 rokov.
V krajinách východnej Európy je alkoholom.
podmienená predčasná mortalita 5-násobne
vyššia v porovnaní so západnou Európou a očakávaná dĺžka života je kratšia o 25 %. Týka sa to
alkoholom podmienenej mortality na cirhózu,
neoplázie, kardiovaskulárne ochorenia a úrazy.
Podľa odhadov na SK až 77 % dospelých, ale
až 88 % mladých pije alkohol. občas alebo pravidelne, 10 % je závislých na alkohole., pričom
len menej ako 10 % je liečených. Banskobystrické
dáta potvrdzujú uvedené štatistiky. Za 4-ročné
obdobie (2011–2014) bolo v bansko-bystrickej
klinike hospitalizovaných 45 pacientov s ťažkou alkoholickou hepatitídou s 50 % mortalitou
(nonresponderi na kortikoidy) a priemerným
vekom 49 rokov. Alkoholová cirhóza bola najčastejšou príčinou indikácie transplantácie pečene
za 6-ročné obdobie (v 47 % z celkového počtu
115 pacientov). Alkohol bol tiež najčastejšou

príčinou HCC v 45 % z celkového počtu 161 pacientov. Taktiež TIPS bol najčastejšie indikovaný
z dôvodu alkoholovej cirhózy až v 52 % (z celkového počtu 124). Frekventná maloobjemová drenáž ascitu bola indikovaná následkom alkoholovej cirhózy až v 80 %.
Podľa EASL odporúčaní neexistuje bezpečná denná dávka alkoholu vo vzťahu k cirhóze.
Už denná konzumácia 12-25g alkoholu zvyšuje riziko vzniku cirhózy. V detekcii rizikovej
a škodlivej konzumácie alkoholu zohrávajú podstatnú úlohu dotazníkové metódy (CAGE, AUDIT). AUDIT test je považovaný WHO za zlatý
štandard v diagnóze abúzu alkoholu Ako skríning možno použiť skrátenú verziu AUDIT-testu s použitím prvých troch otázok (AUDIT
C). V laboratórnom vyšetrení svedčí o zvýšenej
konzumácii alkoholu zvýšená hodnota GMT,
MCV, IgA a pomer AST/ALT nad 2. Najpresnejšími metódami sú bezsacharidový transferín
a etylglukuronid. Základom liečby je abstinencia alebo aspoň redukcia konzumácie alkoholu
komplexnou spoluprácou hepatológa, psychiatra, psychológa a okolia.Všetky ostatné postupy
sú podporné. Po odstránení abúzu je prognóza
priaznivá.
Zlepšenie vyhliadku predpokladá v prvom
rade dôslednú epidemiologickú analýzu súčasného stavu s vypracovaním cieleného praktického programu za účelom redukcie spotreby
alkoholu Cieľom je koordinácia postupov s ostatnými odbornými spoločnosťami a zdravotnými
poisťovňami, plošná detekcia rizikovej spotreby
pomocou dotazníkových metód, overenie abstinencie špecifickými laboratórnymi metódami
a redukcia podielu najťažších foriem alkoholovej
choroby pečene.
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*****

NEALKOHLOVÁ TUKOVÁ
CHOROBA PEČENE/NEALKOHOLOVÁ
STEATOHEPATITÍDA

v dôsledku cirhózy, ktorej prvotnou príčinou je
NATCHP. Prognóza ochorenia v štádiu jednoduchej steatózy je spravidla priaznivá, mení sa však
prechodom do NASH.

Zima, M.

*****

Klinika vnútorného lekárstva II
FNsP Nové Zámky, Slovenská 11
e-mail: martin.zima@nspnz.sk

AUTOIMUNITNÉ CHOROBY PEČENE
Nealkoholová tuková choroba pečene (NATCHP) je v celosvetovom meradle najrozšírenejším ochorením pečene. Predstavuje široké spektrum rôznych chorobných stavov, ktoré môžu
plynule prechádzať od steatózy cez steatohepatitídu, steatofibrózu, cirhózu až do štádia hepatocelulárneho karcinómu. Nealkoholová steatohepatitída (NASH) je najprogresívnejšou formou
NATCHP. Celosvetová prevalencia NATCHP
v bežnej populácii sa pohybuje v rozmedzí 30–
35 %. U jedincov, ktorí sú obézni, alebo majú
diabetes mellitus typ 2. dosahuje hodnoty 70–
90 %. Patogenéza NATCHP je komplexná, na jej
progresii do NASH sa uplatňuje oxidačný stres
s lipoperoxidáciou, endotoxín a ním mediované
prozápalové cytokíny. V ostatnom čase sa zdôrazňuje úloha adipokínov a baktériového prerastania črevnej mikroflóry (SIBO). NATCHP
sa považuje za orgánovú lokalizáciu metabolického syndrómu. Klinický obraz závisí od štádia
ochorenia. V diagnostike sa uplatňujú rôzne biochemické a zobrazovacie vyšetrenia. Definitívna
diagnóza je však stanoví biopsiou pečene. V liečbe sa kladie dôraz na diétny režim s optimalizáciou telesnej hmotnosti a na zvýšenú fyzickú
aktivitu. Medikamentózna liečba je komplexná,
mala by byť zameraná na liečbu metabolického
syndrómu. V klinickej praxi sa používajú inzulínové senzibilizéry, antioxidanciá, statíny, vitamín D, ursodeoxycholová kyselina, probiotiká,
hepatiká. Nateraz žiadny liek nemá EBM dôkaz
o jeho pozitívnom účinku. U niektorých jedincov prichádzajú do úvahy bariatrické operácie.
Postupne narastá počet transplantácií pečene

Janota, S. Gürtler, Ľ.
UN Bratislava

Autoimunitné choroby pečene (primárna biliárna cirhóza, primárna sklerotizujúca cholangoitída a autoimunitná hepatitída) majú nejasnú etiológiu a nepredvídateľnú prognózu. Možné
sú prekrývajúce sa formy týchto chorôb. Vznikajú častejšie u chorých s inými chorobami charakterizovanými autoimunitnými fenoménami.
V patogenéze má pravdepodobne rozhodujúcu
úlohu porucha regulačnej funkcie lymfocytov.
Diagnóza sa opiera o kombináciu klinických,
laboratórnych a histologických nálezov, po vylúčení inej príčiny choroby. Na tieto choroby sa
často nemyslí, často zisťujeme chorobu až v terminálnom štádiu. Nález autoprotilátok ANA,
SMA, LKM–1, –2, –3, anti SLA/LP, AMA, anticentroméra, anti PDC E2, gp 210, Sp-100, np62,
Ro52, proti cytoplazmovým štruktúram neutofilov – ANCA, je pre diagnostiku prínosom, ale
len vyhodnotenie klinického nálezu s výsledkami laboratórnych vyšetrení a histologickým nálezom umožňuje s veľkou pravdepodobnosťou
určiť správnu diagnózu. Prezentujeme klinický
obraz a laboratórne nálezy pri rôznych formách
autoimunitných chorôb pečene.
*****
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WILSONOVA CHOROBA
Kupčová, V., Turecký, L.
Blažíček, P.

U pacientov s WCH sme zistili významné zmeny
ferroxidázovej a polyfenoloxidázovej aktivity ceruloplazmínu, markerov oxidačného stresu ako
aj markerov fibrózy.

III. Interná klinika LFUK, Univerzitná nemocnica
Bratislava
Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej
biochémie LF UK, Bratislava

*****

Wilsonova choroba (WCH) je kongenitálne
ochorenie, s autozomálne-recesívnym typom
dedičnosti, pri ktorom dochádza k akumulácii
medi v tkanivách, predovšetkým v pečeni a mozgu. Genetický defekt je v géne kódujúcom ATP-ázu typu P (ATP 7B). Dedičnosť je autozomálne
recesívna. Je známych vyše 500 mutácií, ktoré
spôsobujú WCH. V strednej Európe je najčastejšou mutáciou H1069Q. Pečeňová forma WCH
sa môže manifestovať ako steatóza, chronická,
alebo akútna hepatitída, alebo ako cirhóza pečene. Neurologická forma sa prejaví najčastejšie
po druhej dekáde poruchami motoriky (tras,
porucha reči a písma), ktoré môžu progredovať
do ťažkého extrapyramídového syndrómu s dysartriou, dysfágiou, tremorom, rigiditou, niekedy
až so svalovými kontraktúrami. Neurologické
symptómy môžu byť kombinované s psychiatrickou symptomatológiou. Potvrdenie diagnózy je
možné na podklade klinických a laboratórnych
vyšetrení (prítomnosť Kayser-Fleischerovho prstenca, znížená hladina ceruloplazmínu, zmeny
hladiny Cu v sére, zvýšenie voľnej medi v sére,
zvýšenie množstva medi v moči za 24 h. atď.).
Genetické vyšetrenie, či vyšetrenie medi v sušine
pečeňového tkaniva potvrdí diagnózu. V súbore
109 vyšetrených osôb bolo 45 pacientov – homo
zygotov, 6 pacientov – zložených heterozygotov, 44 osôb s mutáciou v heterozygotnej forme
a 14 osôb (príbuzných) bez prítomnosti mutácie.
60 % pacientov malo hepatálnu formu ochorenia, 21% pacientov neurologicko-psychiatrickú
formu ochorenia a 19 % zmiešanú formu ochorenia. 91 % pacientov bolo liečených konzervatívne, 9 % podstúpilo transplantáciu pečene.

AKÚTNA INTERMITENTNÁ
PORFÝRIA – DIAGNOSTIKA A LIEČBA
Mydlík, M.1, 2, Derzsiová, K.1
Legáth, Ľ.3, Bajusová, I.3
IV. interná klinika Univerzitnej nemocnice
L. Pasteura a Lekárskej fakulty UPJŠ
2
Ústav experimentálnej medicíny
Lekárskej fakulty UPJŠ
3
Klinika pracovného lekárstva a klinickej
toxikológie Univerzitnej nemocnice
L. Pasteura a Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice
1

miroslav.mydlik@unlp.sk

Akútna intermitentná porfýria (AIP) bola
diagnostikovaná u 14 chorých (12 žien, 2 muži)
a u 2 mužov so zmiešanou porfýriou (ZP), (porfýria variegata). Chorí sa liečili počas 15–35 rokov.
Všetci chorí sa začali liečiť počas akútneho ataku, spojeného s bolesťami brucha. Boli agitovaní
a mali insomniu. Okrem toho mali rôzne neurologické príznaky. Pre jednoznačný dôkaz AIP svedčilo signifikantné zvýšenie koncentrácie porfobilinogénu v moči (10,3 ± 4,8 mg/24 h; referenčný
rozsah: 0,1–1,7 mg/24 h). Hypertenzia bola často
prítomná aj počas remisie. Funkčný renálny nález svedčil pre tubulointersticiálne poškodenie
obličiek u 11 chorých (hypostenúria a predĺženie exkrečnej fázy na izotópovom renograme).
Hyponatriémia bola prítomná u 3 chorých,
koncentrácia Na+ v sére bola 121–130 mmol/l.
Deficit erytropoetínu v sére bol prítomný u 4 chorých. Deficit vitamínu B6 v erytrocytoch, signi-
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fikantná hyperoxalémia a hyperoxalúria boli zistené u všetkých chorých. Priama závislosť medzi
kyselinou oxalovou v plazme a účinkom pyridoxál-5-fosfátu, ktorý je v nepriamej závislosti s vitamínom B6 v erytrocytoch, bola zistená pri AIP.
Hyperoxalúria s veľkou pravdepodobnosťou participovala na poškodení obličiek u 11 chorých.
Okrem toho sme vyšetrili v štádiu remisie u AIP
a ZP chorých niektoré ukazovatele oxidačného
a karbonylového stresu, ktoré boli v referenčnom
rozsahu. Účinná liečba AIP pozostávala s i. v. podávania hem-arginátu (Normosang Leiras, resp.
Orphan Europe) 4 – 5 dní, počas akútneho ataku.
Chorí v štádiu remisie choroby sa vyhýbali používaniu nebezpečných liekov, ktoré môžu vyvolať
porfyrický záchvat a dostávali i.v. glukózu, fenotiazíny, pyridoxín a iné.
*****

DIAGNOSTIKA HEPATITÍD A–E
Hučková, D.
Medirex, a. s., Bratislava
huckova@hpl.sk

Keďže klinické prejavy vírusových hepatitíd
sú prakticky zhodné a pokiaľ nie sú známe epidemiologické súvislosti s iným, už diagnostikovaným prípadom hepatitídy, etiologickú diagnózu
môžeme stanoviť len na základe virologicko-sérologických vyšetrení. HAV – metódou voľby
pre dôkaz infekcie je stanovenie protilátok triedy
IgM. Súčasne s objavením sa prvých príznakov
(3–4 týždne po infekcii) je už možné detegovať
tento typ Ig (neskorá časť akútnej fázy infekcie). Hladiny rýchlo narastajú a sú detegovateľné 3–6 mesiacov, výnimočne 1 rok po infekcii.
HBV – stanovenie HBsAg je skríningovým vyšetrením na zistenie prítomnosti infekcie. Kon-

firmácia HBsAg je problematická pri nízkych
hodnotách. Špecifitu stanovenia HBsAg môžeme
potvrdiť i nepriamo, dôkazom ďalších sérologických markerov, prípadne pomocou HBV DNA
PCR, ktoré sa využívajú i pre stanovenie štádia
ochorenia a úspešnosti terapie. HCV – anti-HCV
sú dokázateľné väčšinou za 6-8 týždňov po infekcii, niekedy i výrazne neskôr. U hemodialyzovaných a imunodeficientných pacientov je
vyšetrenie anti-HCV menej spoľahlivé. V týchto
prípadoch je indikované stanovenie HCV RNA,
ktoré môže pokryť sérologické okno, resp. nedetegovateľné hladiny protilátok. Vzhľadom
k tomu, že sa vyskytuje určité percento nešpecificky reaktívnych vzoriek, je vhodné skríningové
vyšetrenie anti-HCV doplniť nadstavbovými testami (imunoblot/dôkaz RNA). Dôkaz HCV RNA
(najmä kvantitatívny) umožňuje výber pacientov
na liečbu (s aktívnou replikáciou vírusu), ale aj
monitorovanie účinnosti terapie a pretrvávanie
liečebného efektu. HDV – diagnostika sa opiera
o stanovenie špecifických IgM a IgG (nadstavbová diagnostika: dôkaz antigénu a HDV RNA).
Diagnostika HEV je založená na dôkaze protilátok tried IgG a IgM anti-HEV metódami enzýmovej imunoanalýzy. Na základe rôznych štúdií
sa odhaduje, že anti-HEV IgM protilátky je možné zistiť 3–4 týždne po infekcii a sú dokázateľné spravidla až 3 mesiace. Tvorba anti HEV IgG
protilátok nastupuje krátko po objavení sa protilátok triedy IgM, s vrcholom tvorby o niekoľko
týždňov neskôr a sú zistiteľné dlhodobo (mesiace až roky po infekcii). V diagnostike sa používa
i metóda imunoblotu na stanovenie protilátok
triedy IgG aj IgM. Nadstavbová diagnostika využíva molekulárno-biologické metódy (dôkaz
HEV RNA), používaná je najmä na epidemiologické štúdie výskytu a cirkulácie jednotlivých
genotypov vírusu hepatitídy E v populácii.
*****
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POLYMORBIDNÍ NEMOCNÝ
S CIRHÓZOU JATER – KAZUISTIKA
JAKO PROSTŘEDEK VÝUKY
STUDENTŮ
Racek, J.
Ústav klinické biochemie a hematologie
Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice
v Plzni

MODERNÉ MOŽNOSTI VYŠETRENIA
MOČU A MOČOVÉHO SEDIMENTU
Blažíček, P.
Inštitút pre biomedicínu, Bratislava, Slovenská
zdravotnícka univerzita, Katedra klinickej biochémie
a laboratórnej medicíny Bratislava
blazicekp@seznam.cz

racek@fnplzen.cz

Výuka klinické biochemie na Lékařské fakultě
UK v Plzni probíhá formou seminářů ve skupinách 15–20 studentů. Součástí výuky je i prezentace zajímavých kazuistik, do jejichž řešení jsou
studenti zapojeni formou hlasování: rozhodují
o diagnostických závěrech a navrhují další postup.
V přednášce je prezentována kazuistika polymorbidního nemocného s cirhózou jater, vzniklou na následkem chronického příjmu alkoholu
a chronické virové hepatitidy B. Na základě rozboru tohoto případu je probírána diferenciální
diagnostika žloutenek, markery poškození jaterní buňky, syntetické schopnosti jater, nález při
elektroforéze, změny v krevním obrazu, markery
chronického příjmu alkoholu, laboratorní diagnostika selhání ledvin, poruchy a řízení minerálního metabolismu, sérologická diagnostika
hepatitid a známky uroinfekce.
Součástí kazuistiky jsou otázky, které pomáhají studenti řešit; je uveden rozbor a zdůvodnění správných i nesprávných odpovědí.
*****

Úvod
Vyšetrenie moču patrí medzi základné klinicko-biochemické postupy, ktoré významne prispievajú k stanoveniu diagnózy, sledovaniu priebehu ochorenia a kontrola výsledkov liečby. Pri
analýze moču sa využíva celé spektrum metód
od najjednoduchších farebných a zražacích skúmavkových reakcií až po náročné a automatizované metódy, ako je prietoková cytometria alebo
imunochemická analýza. Vďaka diagnostickým
prúžkom možno základné vyšetrenie vykonať
nielen v podmienkach laboratória, ale priamo
v ordináciách či u lôžka chorého.
Možnosti analýzy moču
Bežné chemické vyšetrenie moču (pomocou
papierikov): pH, hustota, bielkovina, UBG, bilirubín, glukóza, erytrocyty, leukocyty, nitrity,
ASC, ketolátk).
Močový sediment (pomocou svetelného
mikroskopu, pomocou mikroskopu s fázovým
kontrastom): počet erytrocytov, glomerulárne
a nonglomerulárne erytrocyty, leukocyty, valce,
epitélie, baktérie.
Kvantitatívne vyšetrenie moču: bielkovina, glu
kóza, Ca, Mg, P, KM, kreatinín, úrea, Na, K, Cl,
osmolalita, NAG, MAU, alfa1-mikroglobulín,
IgG, kreatinín, BTAstat, PCA3, kultivácia moču
a citlivosť na antibiotiká, drogy, lieky, porfyríny, kovy (Cd,Cu, Fe, Pb, Hg, Cr,) DPD, betacrosslaps, 5HIOK, katecholamíny, VMK, HVK,
NMN, MN, HCG)
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Vyšetrenie kvality bielkoviny: elfo PAGE,
dvojrozmerná PAGE, imunochemické metódy.
Odber materiálu
Na vyšetrenie moču sa používa ranný stredný prúd moču, alebo 24 hodín zbieraný moč.
Na niektoré vyšetrenia treba moč zbierať do kyseliny 10 ml 6 mol/l, na kultiváciu do sterilnej nádoby.
Metódy
Manuálna mikroskopia: je referenčná metóda, aj keď má niektoré nevýhody: príprava vzorky
závisí od operátora, inter-variabilita, ručné spracovanie dát, vyhodnotenie výsledkov je závislé
na laboratórnej praxi, sú potrebné ľudské zdroje.
Manuálna mikroskopia je časovo náročná a ešte
náročnejšia je mikroskopia vo fázovom kontraste, preto sa hľadali možnosti mechanizácie celého procesu až nakoniec automatizácia celého
procesu. Od r. 1985 začala éra automatizovnej
mikroskopie (Automatizovaná Inteligentná mikroskopia (Clin Chem, 1985).
Najmodernejšie automatické analyzátory môžeme rozdeliť do troch hlavných skupín na základe princípu merania:
1. Flow cytometry (Sysmex 2000 UX)
2. Flow cytometry with particle recognition
(IRIS)
3. Automated microscopy with particle
recognition (Urised-Labumat).
Záver
Spomínané automatické systémy sú vhodné do
laboratória, každý systém má určité výhody, ale aj
nevýhody. Jednoznačne však možno povedať, že
predstavujú prínos v automatickej analýze močov. Na rutinné stanovenie bežných parametrov
v moči je vhodný autoanalyzátor spojený s automatickým vyhodnocovaním detekčných prúžkov.
Na kvantitatívne stanovenie špecifických bielkovín v moči je vhodná:
1. Turbidimetrická, alebo nefelometrická metóda stanovenia (napr. MAU, IgG, alfa1-mikroglobulínu, beta2-mikroglobulínu atď. pomocou
špecifických protilátok).

2. Na kvalitatívne stanovenie bielkovín v moči
je vhodná elektroforéza PAGE, prípadne dvojrozmerná PAGE natívneho moču a izofokusácia. Pomocou metódy HPLC-MS/MS je možné stanoviť
v moči množstvo rôznych metabolitov a rôzne
toxické látky. Precízna analýzu moču je významným pomocníkom v diagnostickom procese.
*****

VÝZNAM BIOCHEMICKEJ
DIAGNOSTIKY KARCINÓMU
PROSTATY
Fillo, J.1, Blažíček, P.2
Breza, J.1, Dúbravický, J.1
Urologická klinika LFUK, Bratislava
2
Inštitút pre biomedicínu, Žilina

1

Cieľ
Zlepšiť diagnostiku karcinómu prostaty (KP).
Napomôcť vyhnúť sa opakovaným biopsiám
prostaty, zlepšiť rozhodovanie o sledovaní pacientov s nízkorizikovým KP. PSA izoforma
p2PSA v kombinácii s celkovým PSA a voľným
PSA zlepšuje presnosť diagnostiky rakoviny
prostaty1.
Materiál a metódy
Vyšetrili 30 pacientov, vek nad 50 rokov,
28 mali zvýšené PSA, 2 mali PSA menej ako
4 nmol/l, ale suspektný nález pri palpačnom vyšetrení cez konečník. U všetkých bola urobená
najmenej jedna biopsia z prostaty. Stanovujeme v krvi PSA, free PSA, p2 PSA setom firmy
Beckman a prístroji Access 2 počítame PHI podľa vzorca:
PHI = [-]proPSA/fPSA)*√tPSA
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PSA izoforma p2PSA v kombinácii s celkovým PSA a voľným PSA zlepšuje presnosť diagnostiky rakoviny prostaty1.
Tabuľka č. 1. Počet pacientov, hodnoty
PSA, F/T PSA a PHI

Výsledky
Ide o pilotnú štúdiu a máme zatiaľ málo pacientov na zovšeobecňovanie, ale aj z týchto údajov v zhode s literárnymi údajmi je podstatne
vyššia špecificita PHI vyšetrenia
Záver
PHI index má významne vyššiu špecificitu vyšetrenia na KP. Toto vyšetrenie nie je lacné, ale
ani opakované biopsie nie sú lacné a bez komplikácií. Ročne sa robí na svete 1mil. biopsií prostaty a 4000 mužov na komplikácie po nej zomrie.
Naopak pri agresívnej forme KP je potrebná
včasná diagnóza. Aj táto pilotná štúdia má pomôcť odpovedať na otázku či bude toto vyšetrenie nápomocné v klinickej praxi.
*****

VITAMÍN D 3, LYKOPÉN, ZINOK,
HORČÍK A RAKOVINA PROSTATY
Levčíková M.1, Fillo J.2, Blažíček P.3
Breza J.2, Dúbravický J.2
Interná klinika, Lekárska fakulta
Univerzity Komenského, Miczkiewiczova 13
Bratislava 81369
2
Urologická klinika LFUK Bratislava, UNB Bratislava
3
Inštitút pre biomedicínu, Žilina
1

Úvod a ciele
Hypotéza, že deficit vitamínu D zvyšuje riziko
klinicky významnej rakoviny prostaty podnietila rozsiahly výskum. Štúdie ukázali, že mortalita
na karcinóm prostaty nepriamo koreluje s ultrafialovým žiarením, ktoré je základným zdrojom
vitamínu D. Bunky v prostate u mužov majú
receptory pre 1,25 dihydroxyvitamín D, ktorý
má viaceré protinádorové účinky na tieto bunky in vitro a na zvieracích modeloch. Prospektívne štúdie s D3 nepodporili ochrannú úlohu
vyšších hladín D3 na rakovinu prostaty celkovo,
ale úloha nedostatku D vitamínu je podporená
viacerými štúdiami. Naopak stále narastajú dôkazy, že nízka hladina D3 je spojená so zvýšeným
rizikom fatálneho agresívneho karcinómu prostaty. Výsledky väčšiny epidemiologických štúdií
so opaľovaním súhlasia s jeho ochranným účinkom. (S c h w a r t z, 2013).
Materiál a metódy
Autori vyšetrili u 77 pacientov (vek 45 do 82 ro
kov), hladinu D3 vitamínu z toho 16 pacientov
s rakovinou (z nich 10 malo karcinóm prostaty),
42 u hospitalizovaných pacientov a 19 v rámci preventívnej prehliadky. Za nedostatočnú hladinu sa
považuje D3 pod 20 ug/l, 20–29 hypovitaminóza,
30–44 ug/l dolná hranica, 44–59 ug/l dostatočná
hladina.
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Výsledky
Pacienti s rakovinou 16 z nich 8 malo deficit (50 %), nedostatočnú hladinu mali 3 pacienti
a dolnú hranicu 5 pacientov ani jeden nemal D3
nad 44 ug/l. Muži s hladinou D3 v dolnej hranici
sú na aktívnom sledovaní s dlhodobo stabilnými
hladinami PSA. Muži s agresívnejším priebehom
mali deficit D3. Ide však o malé počty, ktoré by
mali byť potvrdené podstatne väčším súborom.
Z pacientov hospitalizovaných v nemocnici
na internom oddelení malo nedostatočnú hladinu 31/42 = 73.8 % nízku hladinu malo 7 a dolnú
hranicu 4 pacienti ani jeden nemal hladinu nad
44 ug/l. Z 19 mužov a žien vyšetrených v rámci
preventívnej prehliadky malo nedostatočnú hladinu 7, nízku dvaja, dolnú hranicu 8 a dostatočnú hladinu dvaja.
Diskusia
Mechanizmus ako D vitamín chráni pred
vznikom rakoviny:
1,25(OH)2D reguluje aktivitu stoviek ak nie tisícov génov, ktoré kódujú mRNA pri tvorbe bielkovín. Mnohé metabolické cesty sú regulované
D vitamínom ako rast nádoru, a metastázovanie.
Podieľajú sa na nich: Antiproliferatívny účinok.
D3 má antiproliferatívny účinok ako bolo zistené
u väčšiny buniek. D3 zastavuje GO/G1 a alebo
G1/S v bunkového cyklu. Toto je spojené s poklesom cyklínov a vzrastom inhibítorov kináz
ako p21cipl a p 27 kipl. Apoptóza D3 podporuje
apoptózu početných bunkových typov. Tieto činnosti sú spojené so zvýšenou aktivitou apoptotických génov GO S2. Oprava DNA v rôznych
tkanivách je nedostatok D3 spojený so zvýšenou
frekvenciou poškodenia chromozómov spôsobe-

nou oxidatívnym a inými stresmi. Ovplyvňuje
metabolizmus prostaglandínov, angionenézu,
inhibuje metastázy. (O o i, L. L. a spol., 2010)
Autori M a r s h a l l a spol. 2012 publikovali
prácu s doplnením D 3 vitamínu 4000 IU u pacientov s biopticky potvrdeným nízkorizikovým
karcinómom prostaty (KP) na aktívnom sledovaní. 44 pacientov dostávalo 1 rok D3 4000 IU,
potom mali opakovane biopsiu. PSA počas roku
nevykazovalo zmeny opakovaná biopsia ukázala
u 55 % pacientov pokles v počte pozitívnych vzoriek alebo nižšie Gleasonovo skóre. V literatúre
môžeme nájsť množstvo prác na túto tému ale len
niektoré našli pozitívny efekt na rozvoj karcinómu prostaty. Možným vysvetlením rozdielnych
výsledkov väčšiny štúdií je nedostatočná dávka.
Ako ukázali autori Marshall a spol dávkou pod
4000 IU sa nedosiahne účinná hladina.
Záver Sľubné poznatky o Vitamíne D3 v prevencii a liečbe sú známe najmenej 33 rokov. Odporúčané dávky vrátane bezpečnostného limitu
sú od 600–4000 IU na deň, aby sa dosiahla účinná
hladina. Táto dávka je zdôvodniteľná a pravdepodobne dosť vysoká. Nanešťastie väčšina svetovej
populácie má veľmi nízke hladiny. Teda budúce
smernice by mali zahrňovať optimálne hladiny
D3 potrebné na prevenciu nádorov. Nedostatočná hladina D vitamínu je celosvetový problém,
ktorý by sa mal riešiť. Potrebné sú ďalšie štúdie
s väčším počtom pacientov. Podľa iných autorov
je odporúčaná dávka najmenej 4000–5000 IU,
inak sa nedosiahne dostatočná hladina a jeho
účinok. D vitamín by mal spomaliť akokoľvek
nádorový rast. Mnohí pacienti by tak mohli žiť
do konca života s KP, bez agresívnej liečby.
*****
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UROLITIÁZA –
DIAGNOSTIKA A LIEČBA
Ľupták, J.
Urologická klinika JLF UK a UNM, Martin

Urolitiáza patrí medzi najčastejšie urologické
ochorenia. Celosvetovo sa vyskytuje u 10–12 %
belochov (v Európe asi u 1 % populácie). Muži sú
týmto ochorením postihnutí 2–5× častejšie ako
ženy, čo je podmienené najmä vyššou hladinou
testosterónu u mužov podmieňujúcich endogénnu tvorbu oxalátu v pečeni, ako aj vyššia hladina
citrátov u žien podmieňujúca inhibíciu kryštalizácie konkrementov.
Diagnostika urolitiázy je okrem klinických
prejavov a vyšetrení moču založená na röntgenologických (RTG) a ultrazvukových (UZ) zobrazovacích metódach. Okrem základných RTG
vyšetrení sa dnes do popredia dostalo natívne CT
(computerová tomografia) vyšetrenie. Toto vyšetrenie v krátkej dobe diferenciálne diagnosticky
odlíši obličkovú koliku od iných ochorení, zistí
presnú polohu a veľkosť kontrastného aj nekontrastného konkrementu a to bez nutnosti podania
kontrastnej látky (KL). Táto skutočnosť je dôležitá najmä u pacientov s poškodením obličiek,
ktorí nedokážu obličkami vylúčiť (KL). U pacientov s renálnou insuficienciou sa využíva aj NMR
(nukleárna magnetická rezonancia) s KL.
Aktuálny výber liečebnej metódy závisí
od toho, či sa jedná o naliehavý (akútny) stav,
alebo stav, ktorý nevyžaduje okamžitú liečbu.
Akútny stav vyžaduje tlmenie bolesti, diagnostikovať obštrukciu, infekciu, prípadne zvládnuť septický stav okamžitou deriváciou moču.
U pacientov, ktorí nevyžadujú okamžitú liečbu
je nutné zvážiť možnosti spontánneho vyplavenia konkrementu. Pri väčších konkrementoch je
nutnosťou vybrať najoptimálnejšiu a najmenej
invazívnu liečbu pre pacienta.
Konkrementy menšie ako 20 mm v obličke
sa primárne liečia extrakorporálnou litotripsiou
(ESWL). Výhodou je minimálne invazívny vý-

kon, nevýhodou, že dezintegrovaný konkrement
musí pacient spontánne vymočiť, čo je doprevádzané obličkovými kolikami. V súčasnosti sa
tieto konkrementy liečia aj pomocou flexibilnej
ureteroskopie (URS) s dezintegráciou konkrementov laserom. Konkrementy väčšie ako 20 mm
sa úspešne odstraňujú perkutánnou litotripsiou.
Ideálnou metódou na liečbu konkrementov
v močovode je URS s extrakciou konkrementov
košíkom „in toto“, prípadne dezintegrácia konkrementov v močovode pod kontrolou zraku
(URS) a spontánne vyplavenie dezintegrovaných
úlomkov. Väčšie konkrementy v močovom mechúri sa odstraňujú operačným spôsobom menšie sú dezintegrované laserom a úlomky odsaté
z močového mechúra.
Metafylaxia – prevencia recidívy urolitiázy,
má význam hlavne u pacientov s recidivujúcou
urolitiázou. Nešpecifická metafylaxia predstavuje vysoký príjem tekutín, čoho výsledkom je
zníženie koncentrácie kameňotvorných látok
v moči. Špeciifická metafylaxia konkrétne pôsobí
na poruchy metabolizmu, ktoré sú príčinou vzniku konkrementov.
Zavedením moderných trendov do liečby
urolitázy, by klasická operačná liečba nemala byť
aplikovaná u viac ako 1% pacientov s urolitiázou
*****

VÝZNAM VYŠETROVANIA NÁDOROVÝCH MARKEROV V MANAŽMENTE
NÁDOROV TESTIS
Ondruš, D.1, Kaušitz, J.2
I. onkologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava
Oddelenie imunodiagnostiky OÚSA, Bratislava

1
2

Zhubné nádory testis patria z hľadiska použitia biochemických nádorových markerov
k najlepšie preštudovaným oblastiam onkológie.
Vyšetrovanie nádorových markerov bolo na Slo-
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vensku zavedené do klinickej praxe pred 40 rokmi. Z veľkého počtu dnes dostupných nádorových markerov sa na diagnostike germinatívnych
nádorov najviac podieľa α-1-fetoproteín (AFP)
a ľudský choriový gonadotropin (β-hCG).
Patologické hladiny AFP spôsobujú predovšetkým germinatívne nádory, najmä s obsahom
štruktúr žĺtkového vaku. V oveľa menšej miere
AFP produkujú nediferencované bunky embryonálneho karcinómu. β-hCG v germinatívnych
nádoroch produkujú malígne bunky syncytio
trofoblastu a ich vývojové stupne. Pôvodne sa
za β-hCG produkujúci germinatívny nádor považoval len choriokarcinóm (100 %), ale pomocou imunohistochemických metód sa produkcia
β-hCG dokázala aj u 31–60 % pacientov s teratokarcinómom, u 30–45 % pacientov s embryonálnym karcinómom, 10 % pacientov s malígnym
teratómom, avšak aj u 9–16 % pacientov so seminómom.
Stanovovanie nádorových markerov sa podieľa na určovaní diagnózy germinatívneho
nádoru. Odporúča sa vyšetrovať AFP a β-hCG
pred orchiektómiou, aj keď ich normálne hladiny nevylučujú prítomnosť testikulárneho nádoru a neovplyvňujú indikáciu „diagnostickej“
orchiektomie. Kombinované určovanie hladín
oboch týchto markerov pri sledovaní pacientov
s germinatívnymi, najmä neseminomatóznymi
nádormi testis možno využiť ako prognostický ukazovateľ, ukazovateľ nádorových zvyškov
po orchiektomii a ako indikátor liečebnej odpovede, resp. progresie ochorenia. Pravidelné vyšetrovanie hladín AFP a β-hCG u pacientov v remisii je citlivým ukazovateľom objavenia sa relapsu
ochorenia. Vzostup hladiny AFP a/alebo β-hCG
býva u 50–60 % pacientov prvým ukazovateľom
relapsu ochorenia, ktorý o niekoľko týždňov
predchádza jeho klinické prejavy. Má význam
aj pre približný odhad prognózy ochorenia.
*****

ZNÁMY ČI NEZNÁMY TESTOSTERÓN –
VPLYV OBEZITY
Fillo J.1, Blažíček P.2, Levčíková M.3
1Urologická klinika LFUK Bratislava, UNB Bratislava
2Inštitút pre biomedicínu Žilina
3Interná klinika LFUK Bratislava

ÚVOD
Cieľom predkladanej práce je poukázať na význam testosterónu, zmeniť pohľad na staršie nesprávne názory, vysvetliť význam substitúcie pri
jeho nedostatku a možné riziká, prípadne nežiadúce účinky substitúcie.
Testosterón neovplyvňuje len sexuálne funkcie, jeho účinkovanie v tele je podstatne zložitejšie a ovplyvňuje mnohé iné systémy. Nedostatok
Testosterón sa prejavuje ako klinický a biochemický syndróm, nepriaznivo postihuje funkcie
mnohých orgánových systémov následkom čoho
je významné zhoršenie kvality života tabuľka 1.
Obezita je veľkým problémom verejného
zdravia na celom svete. Medzi nepriaznivé zdravotné dôsledky obezity patrí diabetes, cievne
ochorenia, ateroskleróza, erektilná dysfunkcia
(ED) a prejavy nedostatku testosterónu. Viscerálny tuk má dôležitú úlohu pri rozvoji metabolického syndrómu (MetS). Pôsobí ako zdroj
zápalových, protiinzulínových a aterogénne
pôsobiacich cytokínov ako sú TNF-alfa a IL-6.
Tukové tkanivo tiež funguje ako endokrinný orgán. Leptín je hormón produkovaný tukovými
bunkami. Vysoká hladina leptínu brzdí sekréciu
testosterónu. Vysoká sekrécia leptínu adipocytmi
hrá dôležitú úlohu v obezite. [1, 2].
Materiál a metódy: autori vyšetrili 216 mužov, z toho abdominálnu obezitu (AO) malo
91,7 %. Vek mužov bol od 43–78 rokov, priemer
61.1 roka. 13 mužov malo pod 50 rokov, 111
medzi 50 a 59, 78 bolo medzi 60 a 69 rokov a 14
malo nad 70 rokov. Všetci muži bez ohľadu na
prítomnosť AO absolvovali kompletné urologické, interné a hormonálne vyšetrenie. Mužov
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Tabuľka č. 1. PREJAVY NEDOSTATKU TESTOSTERÓNU
FYZICKÉ
Pokles objemu svalovej hmoty a sily, úbytok energie, zvýšenie brušného a viscerálneho tuku, pokles hustoty kostí, osteopénia, osteoporóza, zníženie telesnej výšky, fraktúry kostí, bolesti v chrbtici. Suchá koža, strata produkcie mastenia kože, vypadávanie vlasov, kožné zmeny, znížený rast ochlpenia, potenie, návaly tepla, tachykardia
PSYCHICKÉ
Pokles: kognitívnych funkcií, koncentrácie, pamäti, celkového zdravia, zmena nálad so súčasným znížením intelektových aktivít, zmena priestorovej orientácie, depresívna nálada, podráždenosť, nespavosť, apatia, úzkosť, chronická únava, strata entuziazmu, strata sebadôvery
SEXUÁLNE
pokles sexuálneho záujmu, zníženie až absencia libida a potencie,
infertilita, erektilná dysfunkcia, oneskorená ejakulácia
BIOCHEMICKÉ
znížená senzivita inzulínu, zvýšenie LDL a zníženie HLD cholesterolu.

sme rozdelili do 5 skupín: prvá bez AO (pás pod
94 cm, muži s abdominálnou obezitou boli rozdelení podľa pásu do štyroch skupín:
stupeň I. muži s obvodom pásu 94–101 cm,
stupeň II: 102–109 cm
stupeň III: 110–119 cm a
stupeň IV: > 120 cm.
Jednotlivé skupiny sme porovnali vyhodnotili.
VÝSLEDKY
Erektilná dysfunkcia (ED): Muži bez AO: ED
malo 50 % (33 % malo miernu a 17 % strednú
a nikto závažnú formu ED). 74.7 % mužov s AO
malo niektorý stupeň ED. V 1. skupine bolo 61 %
mužov s ED, v 2. skupine 68 %, v 3. skupine už 83%
a v 4. skupine – 87 % mužov s ED. S narastajúcim
obvodom pásu pribúdal počet a závažnosť foriem
ED. Rozdiely boli štatisticky významné (P = 0.047).
Syndróm nedostatku testosterónu (TDS): Zistili sme významný vzťah medzi hladinou testosterónu (TST) a obezitou. S rastúcim obvodom
pásu stúpal počet mužov s nízkou hladinou TST
a len 13 % mužov v 4. skupine malo TST nad
14.0 nmol/l. Tieto objektívne údaje – hladina

TST boli signifikantnejšie ako subjektívne hodnotenie mužov s dotazníkmi IIEF 5 a AMS. Vplyv
AO na TST je na obr. 1, rozdiely boli štatisticky
významné (P=0.000). Zistili sme, že takmer 89 %
mužov bez AO malo hladinu TST > 14 nmol/l.
Žiadny z týchto mužov nemal TST < 7.0 nmol/l.
Keď sme porovnali ED (body z dotazníka IIEF 5)
s hladinou TST tiež sme zistili viac mužov s ED
a nízkou hladinou TST: obr. 2. Zistili sme, že väčšina mužov s normálnou erektilnou funkciou
(IIEF 5 nad 21) mali hladinu TST > 14nmol/l
a väčšina mužov s vážnou ED (0–10 bodov) mali
hladinu TST < 7 nmol/l, ale tieto hodnoty neboli
signifikantné (P = 0.828).
Metabolický syndróm (MetS): Žiadny muž bez
AO nemal MetS (P = 0.000). Z mužov s AO malo
105/198 (53.0 %) diagnostikovaný MetS. Výrazné
rozdiely sme našli medzi skupinami (P = 0.000):
MetS bol diagnostikovaný u 35 % mužov v 1. skupine, 51 % mužov v 2. skupine 84,5 % v 3. skupine
a 84 % v 4. skupine. Medzi skupinami SIII a S IV
neboli štatisticky významné rozdiely v počte mužov s MetS, ale keď sme porovnali počty porúch
zistili sme rozdiely: v S III malo 17 % mužov
5 komorbidít, ale v skupine S IV to bolo takmer
dvojnásobne: 5 komorbidít malo 32 % mužov.
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Obrázok 1. Vplyv AO na hladinu TST

DISKUSIA
Mortalita. Shores a spol. (3) zistili u veteránov
vo veku > 40 rokov, u ktorých vylúčili rakovinu prostaty a sledovali ich priemerne 4,3 roka,
že muži s nízkou hladinou a kolísavými hladinami (nízke a normálne) TST mali zvýšenú úmrtnosť na všetky príčiny a kratšie prežitie ako muži
s normálnymi hladinami TST. Vo vypočítanom
modeli boli nízke hladiny TST spojené so zvýšeným rizikom mortality o 88% ako u mužov
s normálnou hladinou TST. K h a w a   spol. [4]
zistili, že hladina TST je v nepriamej súvislosti
s úmrtím na kardiovaskulárne ochorenia. Muži
s hladinou TST > 19,6 nmol/l mali o 41 % nižšie
relatívne riziko úmrtia na všetky príčiny ako tí,
ktorí mali TST hladinu < 12.5 nmol/l. Multivariantná analýza s TST ukázala, že zvýšenie hladiny TST o 6 nmol/l zníži mortalitu zo všetkých
príčin o 14 % p < 0.001 [4].
ZÁVER
Zistili sme významné rozdiely medzi mužmi s a bez AO. Muži s AO mali vyšší počet ED

74.7 %, TDS 49.0 % a MS 53 %. Taktiež sme zistili,
že rozdelenie mužov do 5 skupín sa ukazuje ako
dôležité, lebo s rastúcim obvodom pásu významne rastie počet a závažnosť komorbidít. Zo všetkých mužov s AO malo 74 % ED, ale muži v skupine S III mali ED 83 % a v skupine S IV 87 %.
TDS malo 49,5 % mužov celkove, ale v skupine
S IV 87 %. Metabolický syndróm malo v 1. skupine 35 % mužov, ale v 4. skupine až 84 %. Zvýšená hladina triglyceridov a nízka hladina HDL
a obezita sú tri rizikové faktory, ktoré sú súčasťou
MetS a zvyšujú riziko srdcovocievnych ochorení.
Rozdelenie mužov podľa AO uľahčuje identifikáciu mužov s týmito problémami. Včasná diagnóza a liečba ED, TDS a MetS môže zlepšiť kvalitu
a predĺžiť život u takto postihnutých mužov.
Literatúra
1. Nieschlag, E., Swerdloff, R., Behre, H. M., et
al.: Investigation treatment and monitoring of
late-onset hypogonadism in males. ISA, ISSAM and EAU recommendations. Eur. Urol.,
2005; 48: 1–4.
2. Jockenhövel, F.: Male hypogonadism. UNI_
MED Verlag Bremen 2004.
3. Shores, M. M., Matsumoto, A. M., Sloan,
K. L., Kivlahan, D. R.: Low serum testosterone and mortality in male veterans. Arch. intern.
med., 2006; 166: 1660–1665.
4. Khaw, K., Dowsett, M., Folkerd, E., Bingham,
S., Wareham, N., Luben, R., Welch, A., Day,
N.: Endogenous Testosterone and Mortality
Due to All Causes, Cardiovascular Disease,
and Cancer in Men European Prospective Investigation Into Cancer in Norfolk (EPIC-Norfolk) Prospective Population Study. Circulation, 2007; 116: 2694–2701.
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VEGETARIÁNSTVO Z POHĽADU
DARCOVSTVA KRVI
Križanovič, F., Mészárošová, D.
Národná transfúzna služba
Nové Zámky

Úvod
Vegetariánstvo je definované ako alternatívny
spôsob stravovania orientovaný na rastlinnú potravu. Môže mať rôzne modifikácie až po vegánstvo vylučujúce akékoľvek živočíšne produkty.
Podľa stanoviska Americkej diétologickej asociácie a Kanadských diétológov je vhodne zostavená vegetariánska strava zdraviu prospešná, nutrične postačujúca, a navyše poskytuje zdravotné
výhody vo forme prevencie a liečby mnohých
ochorení, ale to platí len v prípade dostatočnej
informovanosti o správnej skladbe a kombinácii
potravín. Táto práca zohľadňuje súčasné vedecké poznatky týkajúce sa kľúčových živín, ktorých nedostatok môže vegetariánov ohrozovať,
a to bielkovín, železa, zinku, vápnika, vitamínu
D, riboflavínu, vitamínu B 12, vitamínu A, n-3
mastných kyselín a jódu.
Počet vegetariánov vykazuje stúpajúci trend,
čo potvrdzuje aj rastúci počet odborných článkov vo vedeckej literatúre týkajúcich sa vegetariánstva. Oprávnene môžeme očakávať aj vzrastajúci počet vegetariánov v skupine darcov krvi.
Pri kontakte s takto zameraným darcom môžeme
poskytnutím informácií prispieť k racionálnemu
doplneniu živín potrebných pre regeneráciu krvotvorby.
Vegetariánska strava ponúka mnoho výhod
vďaka nízkemu obsahu saturovaných tukov, cholesterolu a živočíšnych bielkovín. Ďalšou výhodou je vysoký obsah polysacharidov, vlákniny,
draslíku, folátov a antioxidantov – vitamínov C
a E, karotenoidov a fytochemikálií.
Medzi živiny, ktoré môžu chýbať vo vegetariánskej strave sú vysokohodnotné proteíny, vitamín B12, železo, zinok, vápnik, vitamín D, kyselina listová, riboflavin, vitamin A, n-3 mastné

kyseliny a jód. Ich deficit môže hroziť aj pri zdravotných problémoch a pri fyziologických stavoch
so zvýšenými nárokmi na výživu – ako je obdobie rastu u detí, dospievajúca mládež, starí ľudia,
tehotnosť a obdobie laktácie. V prípade, že zvolia
tento spôsob stravovania musia dbať na dostatočné zastúpenie všetkých živín z rastlinných zdrojov tak, aby spĺňali nutričné nároky organizmu.
Nevhodne zostavená vegetariánska strava
môže spôsobiť poruchy zdravia ako anémia z nedostatku železa, vitamínu B12 a bielkovín, poruchy menštruačného cyklu, zvýšenie hladiny homocysteínu v dôsledku nedostatočného príjmu
vitamínu B12, deficit metionínu, vitamínu D,
vápnika, zinku, riboflavínu, jódu, n-3 mastných
kyselín ako aj infekčné choroby v dôsledku nedostatočného tepelného spracovania potravy.
Cieľ
Naším zámerom je poskytnúť podklady pre
orientáciu v nutričných otázkach pre tých našich
darcov, ktorí uprednostňujú vegetariánsky spôsob života, a to obzvlášť v prípadoch keď sú prítomné známky nutrične podmienenej poruchy
krvotvorby.
Materiál a metódy
Poskytujeme prehľad predmetných živín podľa odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo Slovenskej republiky a následne aj vhodne
upravený prehľad surovín a potravín so zameraním na obsah tých makro a mikroživín, ktorých
dostatočný príjem je pri tomto spôsobe stravovania ohrozený.
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MONOKLONOVÁ GAMAPATIA NEISTÉHO VÝZNAMU (MGUS) VERSUS MONOKLONOVÁ GAMAPATIA RENÁLNEHO VÝZNAMU (MGRS)
Ďurovcová E.1, Mizla P.2
Medirex, a.s., Košice
Logman, a.s., Košice

1

2

eva.durovcova@medirex.sk

Monoklonová gamapatia renálneho významu (Monoclonal Gammopathy of Renal Significance – MGRS) je nový termín, ktorý definuje kauzálny vzťah medzi malým B-bunkovým
klonom a renálnym poškodením. Poškodenie
obličiek nesúvisí s priamym účinkom klonálnej
bunkovej proliferácie, ale je výsledkom ukladania nefrotoxických monoklonových Ig alebo ich
fragmentov v určitej lokalizácii a v určitej ultraštrukturálnej forme.
Najčastejšou formou MGRS sú glomerulopatie v dôsledku ukladania granulárnych (napr.
AL-amyloidóza) alebo amorfných (napr. LCDD-choroba z ukladania ľahkých reťazcov) elektrodenzných depozitov. MGRS zahŕňa aj proximálne
tubulopatie bez alebo s Fanconiho syndrómom.
Pod MGRS nepatrí myelómom indukovaná
akútna tubulárna nekróza (cast nephropath)
a rovnako glomerulonefritídy charakterizované
ukladaním polyklonových imunoglobulínov.
Termín MGRS bol zavedený preto, aby sa odlíšil od monoklonovej gamapatie nejasného významu (Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance – MGUS). MGUS je premalígne
štádium diagnostikované výhradne laboratórne,
ktoré sa vyskytuje u 3,5 % populácie nad 50 rokov
a je charakterizované prítomnosťou monoklonovej gamapatie bez známok orgánového poškodenia Rozdiel medzi MGUS a MGRS je v prístupe k liečbe: tá nie je odporúčaná u pacientov
s MGUS, ale u pacientov s MGRS je liečba nutná a často naliehavá ako prevencia zhoršovania
funkcie obličiek.

Laboratórna diagnostika je nevyhnutná u vše
tkých pacientov s podozrením na MGRS a má zahŕňať charakteristiku monoklonovej gamapatie
(ELFO, imunofixácia, voľné ľahké reťazce v sére)
vrátane vyšetrenia klonality plazmatických buniek v kostnej dreni. Je potrebné presne charakterizovať typ renálneho ochorenia pomocou
biopsie s detailným vyšetrením, ktoré identifikuje zloženie a typ depozitov a tiež pátrať po extrarenálnych manifestáciách ochorenia.
MGRS je dôležitá klinická jednotka, ktoré stanovuje terapeutické možnosti a ciele – zachovanie funkcie orgánu. Naše laboratórne možnosti
v diagnostike aj monitorovaní MGRS sú v súlade
so medzinárodnými odporúčaniami, jedinou limitáciou sú iracionálne obmedzenia zdravotných
poisťovní pre odbornosť nefrológia pri indikácii
vyšetrenia voľných ľahkých reťazcov v sére.
*****

ERYTROBLASTY AKO MARKER
KRITICKÉHO STAVU
Michaela, M.1, Grochová, M.2
Firment, J.2, Raffáč, Š.1, Rácz, O.3
Šimonová, J.2, Trenkler, Š.2
Mitníková, M.1, Petrovičová, J.4
Oddelenie laboratórnej medicíny – pododdelenie
klinickej hematológie, UNLP Košice
2
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny,
a UNLP Košice
3
Ústav patofyziológie LF UPJŠ
4
Oddelenie lekárskej informatiky, LF UPJŠ, Košice
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Úvod
Prítomnosť erytroblastov v periférnej krvi
u dospelých kriticky chorých znamená relatívne
zlú prognózu a vysokú mortalitu.
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Cieľ práce
Potvrdiť hypotézu Stachona a kol. u pacientov multiodborového resuscitačného oddelenia,
že sa jedná o prediktívny faktor mortality a výsledky skorelovať s ďalšími klinickými a laboratórnymi indikátormi rizika ako je SOFA skóre,
APACHE II, CRP, laktát, pomer neutrofily/lymfocyty a nezrelé granulocyty v periférnej krvi.
Súbor a metódy
Retrospektívna neintervenčná štúdia vykonaná za odbobie 13 mesiacov u 338 pacientov hospitalizovaných na I.KAIM UNLP a LF Košice.
Krvný obraz, diferenciálny krvný obraz a počet nezrelých erytrocytov (KO + DIF + NRBC)
boli stanovované na analyzátore XE 5000. CRP,
laktát a prokalcitonín boli vyšetrené biochemickým analyzátorom Integra 800. U všetkých pacientov počítané SOFA v klinicky a laboratórne
najhorší deň a APACHE II skóre.
Vvýsledky
Pri štatistickom vyhodnotení sme zistili mortalitu u NRBC pozitívnych pacientov 48,91 %
(45/92) oproti NRBC negatívnym pacientom,
u ktorých bola mortalita 23,54  % (58/24), čo je
štatisticky významný rozdiel p < 0,001. V skupine pacientov so sepsou bola mortalita 48,10 %
(38/79) u NRBC pozitívnych a u NRBC negatívnych 30,81 % (49/158), p < 0,001. U pacientov
s ťažkou sepsou sme tiež zaznamenali signifikantne významný rozdiel v mortalite u NRBC
pozitívnych pacientov 50,0 % (5/10) a u NRBC
negatívnych pacientov 13,63 % (3/22), p 0,0276.
Prekvapujúci výsledok sme získali v skupine pacientov so septickým šokom u NRBC pozitívnych 54,09 % (33/61) a 42,3 % (33/78) u NRBC
negatívnych pacientov, p = 0,1671.
Záver
Vyplavenie nezrelých červených krviniek do
periférnej krvi sa javí ako vhodný parameter predikujúci mortalitu u chorých v kritickom stave.
*****

KLINICKÁ VERSUS LABORATÓRNA HEMATOLÓGIA PRE- A POST-ANALYTICKÁ
FÁZA V LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKE –
II.
Lipšic, T.
Hematologické a transfuziologické oddelenie
Ústav a Klinika laboratórnej medicíny, OÚSA, SZU
a VŠZaSP, Bratislava

Súčasná medicína je nepredstaviteľná bez
jednoty klinických a diagnostických (laboratórnych) aktivít a ich kontinuálnej interakcie.
Laboratórne procesy sú kontinuálne monitorované a hodnotené – to viedlo k významným
zlepšeniam mnohých postupov. Laboratórna
medicína (LM) analyzuje vzorky tkanív pacienta
in vitro s použitím komplexných systémov zabezpečenia kvality, štandardných pracovných postupov (ŠPP) – vrátane organizačných aspektov)
a špičkových technológií. Tento prístup však nie
je kompletný a kontinuálny pri aktivitách klinickej časti testovacieho procesu. Súčasné systémy
preto nezabezpečujú uspokojivo kvalitu celého
diagnostického procesu (TTP – Total Testing
Proces).
Celý analytický proces vyšetrovania vzorky
biologického materiálu pozostáva z troch fáz:
pre-analytickej, analytickej a post-analytickej.
V prvej a tretej fáze sú časti extra-laboratórne
(klinické) a intra-laboratórne. V protiklade k populárnemu názoru na chyby vo vlastnej analýze
s následnym sústredením sa na technologické
zlepšenia laboratórnej analýzy – je práve chybovosť v pre-analytickej fáze (na strane klinickej
medicíny), ktorá je zdrojom prevážnej väčšiny
chýb v celom testovacom procese.
Po veľa rokov bola pozornosť v laboratórnej
diagnostike zameraná hlavne na analytickú fázu,
ktorá v súčasnosti dosiahla vynikajúcu chybovosť rádu 4–5 sigma – úroveň zďaleka presahujúcu iné aktivity v zdravotnej starostlivosti.
Analýzy celkovej chybovosti v laboratórnej
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diagnostike vykazujú tieto podiely v jej jednotlivých fázách:

ANÉMIA Z NEDOSTATKU ŽELEZA
V AMBULANTNEJ PRAXI

Pre-analytická fáza – 75%
Analytická fáza
– < 5 % (percento len
     analytických aktivít je 0,002 %)
Post-analytická fáza – 20 %

Chudej, J., Sokol, J.
Váleková, Ľ., Staško, J.

Od laboratórií sa bude požadovať rozšírenie
doterajšieho zamerania prevážne len na analytickú kvalitu a prevzatie časti zodpovednosti aj za fázy (extralaboratórne), kde dochádza
k väčšine chýb. To je výrazná zmena tradičných
laboratórnych aktivít a môže spôsobiť určité logistické, vedomostné, organizačné a akceptačné
problémy aj „diskomfort“ – u všetkých zúčastnených na procese TTP.
Tímová organizácia a tímová práca všetkých
zložiek diagnostického procesu sú kľúčové pri zabezpečovaní adekvátnej a bezpečnej diagnostiky
a teda aj adekvátnej, kvalitnej a ekonomicky efektívnej zdravotnej starostlivosti. Zvýšenie aktivity
laboratórnej medicíny pri zabezpečovaní kvality
extra-laboratórnych častí TTP, globálne zavedenie ŠPP a plná podpora vedenia zdravotníckeho
zariadenia sú prvým nevyhnutnými krokmi.
*****

Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova
lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského
v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin
Martin

Úvod
Sideropenická anémia je definovaná celkovým nedostatkom železa v organizme, ktorý sa
prejavuje zníženou hladinou sérového železa
a nízkym až nulovým množstvom železa v zásobách. Je najčastejšou anémiou vo vyspelých
krajinách (5 % mužov, 15–20 % žien). Vzniká
pri chronických stratách železa, nedostatočnom
príjme železa alebo pri nedostatočnom vstrebávaní železa v gastrointestinálnom trakte. Straty
železa vznikajú hlavne počas menštruácie u žien
vo fertilnom veku, pri okultnom krvácaní z tráviaceho alebo urogenitálneho traktu. V latentnej
fáze klinických príznakov sa nedostatok železa
nemusí prejaviť. V pokročilej fáze, kedy sú zásoby železa vyčerpané, sa rozvíja anémia.
Cieľ
Ucelený vedecký pohľad na možnosti liečby
sideropenickej anémie.
Metodika
Meta-analýza dostupných literárnych zdrojov
o možnostiach liečby sideropenickej anémie.
Výsledky
Sideropenickú anémiu liečime substitúciou
železa. V prvom rade preferujeme diétne opatrenia doplnené o perorálny príjem železa. Diéta by
mala obsahovať dostatok živočíšnych bielkovín
a zeleniny. Najlepšie sa vstrebáva železo vo forme hému, ktoré sa nachádza v mäse a vnútornostiach. Rastlinná strava síce obsahuje veľa železa,
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ale kyselina fytová z rastlín bráni jeho rezorbcii.
Zníženie spotreby potravín s jej vysokým obsahom (káva, čaj, strukoviny a celozrnné cereálie)
zlepší vstrebávanie železa. Dostatočný príjem
železa treba zabezpečiť hlavne u dospievajúcich
dievčat, všetkých žien vo fertilnom veku a u tehotných. Okrem diétnych opatrení máme k dispozícii aj široký sortiment liekov obsahujúcich
železo. Perorálna terapia železom má byť nízko
dávkovaná a dlhodobá, podporená vitamínom C,
ktorý zvyšuje vstrebávanie i utilizáciu železa
v organizme, pričom sa za optimálny molárny
pomer vitamínu C a železa považuje pomer 3 : 1.
Uprednostňujeme podávanie železa nalačno, pre
optimálne vstrebávanie, ak to pacient toleruje.
Po úprave anémie pokračujeme v podávaní nižších dávok počas 2–3 mesiacov, aby sa doplnili
zásoby železa. Nevýhodou perorálnej liečby je
jej častá intolerancia (15–20 %) pacientov, ktorá sa prejavuje gastrointestinálnymi príznakmi.
Parenterálne podanie je indikované pri dokázanej poruche vstrebávania, nemožnosti podávať
perorálnu terapiu, zápalovej chorobe gastrointestinálneho traktu alebo u nespolupracujúcich
pacientov s nízkou socioekonomickou úrovňou.
Parenterálna liečba je efektívna, ale náročná, nákladná a aj nebezpečná. Transfúzia erytrocytov
je indikovaná výnimočne, a to v prípade nebezpečenstva závažného hypoxického poškodenia
vitálne dôležitých orgánov a v prípade prípravy
na chirurgický zákrok v krátkom čase.
Záver
Výber vhodného preparátu železa sa riadi vekom pacienta, závažnosťou anémie, skúsenosťou
s toleranciou iných liekov užívaných v minulosti, aktuálnymi ťažkosťami trávenia, osobitosťami
výživového režimu, ktoré môžu predikovať toleranciu preparátov železa, komorbiditou, ale aj
životným štýlom pacienta.
*****

MOŽNOSTI LIEČBY ZÍSKANEJ
APLASTICKEJ ANÉMIE U DOSPELÝCH
PACIENTOV
Bojtárová, E.
Klinika hematológie a transfuziológie LFUK,
SZU a UNB, Nemocnica Petržalka, Bratislava

Získaná aplastická anémia (AA) je zriedkavé a potenciálne fatálne ochorenie, ktoré charakterizuje hypoplázia až aplázia kostnej drene
a cytopénia v periférnej krvi. Vo väčšine prípadov nie je príčina známa. AA môže vzniknúť
po expozícii žiarenia a chemikálií, po séronegatívnej vírusovej hepatitíde alebo po užívaní liekov. Mechanizmus, ktorým vyvolávajúca látka
navodí apláziu, nie je úplne známy: výsledkom
je buď strata kmeňových buniek (často ireverzibilná) alebo imunitne sprostredkovaná deštrukcia kmeňových buniek (môže byť reverzibilná
po imunosupresii alebo po odstránení vyvolávajúcej príčiny). Voľbu iniciálnej terapie podmieňuje stupeň závažnosti choroby, vek pacienta
a dostupnosť HLA (human leucocyte antigen)
identického súrodenca. Ťažká forma AA môže
byť v súčasnosti úspešne liečená u viac ako 85 %
pacientov imunosupresívnou liečbou (IST) alebo
alogénnou transplantáciou krvotvorných buniek
(TKB). TKB od HLA – identického súrodenca je
liečbou voľby u mladších pacientov (pod 50 rokov), IST sa používa u starších alebo u pacientov,
ktorí nemajú zhodného súrodeneckého darcu.
Alogénna TKB je jediná definitívna a potenciálne kuratívna liečba ťažkej AA, ktorej úspešnosť limituje rejekcia štepu, reakcia štepu proti
hostiteľovi (graft versus host disease, GvHD)
a nedostatočná imunitná rekonštitúcia (spojená
s infekčnými komplikáciami). GvHD je hlavnou
príčinou morbidity a mortality po TKB, pričom
riziko sa zvyšuje so stúpajúcim vekom pacientov. Kombinovaná IST (antitymocytový globulín a cyklosporín A) nenavodí hematologickú
odpoveď u všetkých pacientov, niektorí pacienti
majú relaps choroby alebo klonový vývoj. Ma-
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nažment trvale refraktérnej ťažkej formy AA je
veľmi náročný: u mladších pacientov je vhodnou
záchrannou stratégiou liečby TKB od zhodného
nepríbuzného darcu z medzinárodného registra. Výsledky nepríbuzenských transplantácii sa
v ostatných rokoch zlepšili najmä pre lepší výber
darcov a zmeny v transplantačných protokoloch,
stále sú však spojené s takmer dvojnásobne vyšším rizikom GvHD a mortality v porovnaní so
súrodeneckými transplantáciami. V snahe zlepšiť
výsledky liečby AA sa neustále hľadajú alternatívne účinnejšie spôsoby liečby.
*****

ANÉMIE, MALÁRIA
A UTEČENECKÁ KRÍZA
Fábryová, V.
Nemocnica sv. Michala
Bratislava

V posledných rokoch zaznamenávame zmeny
v klinickom obraze chorôb. Sú spôsobené rôznymi faktormi: klimatickými zmenami, turizmom,
znečisťovaním životného prostredia a migráciou
svetového obyvateľstva. V hematologickej praxi sa stretávame s vážnejšími formami bežných
anémií, ale aj s anémiami, ktoré boli v Európe
donedávna zriedkavé (rare anaemias) a ktoré sa
vyskytujú hlavne v oblastiach postihnutých maláriou.
Erytrocyty sa často stávajú hostiteľmi vnútrobunkových parazitov. Najviac pozornosti sa venuje mikroorganizmu patriacemu do druhu Plasmodium. Každý rok ochorie 300 miliónov ľudí
na maláriu, z toho jeden až dva milióny umierajú, medzi nimi hlavne deti do 5 rokov. K endemickým oblastiam patrí centrálna Afrika, juhovýchodná Ázia a oblasti Stredozemného mora.

Malária sa považuje za najsilnejšiu známu silu
pri evolučnej selekcii v histórii ľudského genómu.
Dnes je známych viac ako 30 mutácií rôznych génov, ktoré sa vyvinuli ako obrana voči uvedenému ochoreniu. Väčšina sa týka genetických polymorfizmov, ktoré postihujú hlavne hemoglobín,
erytrocytovú membránu a erytrocytové enzýmy.
Klinicky sa prejavujú ako vrodené hemolytické
anémie. Novým fenoménom, ktorý sa najnovšie
uvádza v tejto súv islosti, je patofyziologický mechanizmus obrany erytrocytov voči parazitom –
eryptóza (suicidálna smrť bunky).
Uvedený príspevok podáva prehľad nepohlavného vývojového štádia pôvodcu malárie
v erytrocyte, prispôsobenie jeho štruktúry a metabolizmu potrebám parazita a napokon zánik
hostiteľskej bunky. Venuje sa najznámejším mutáciám erytrocytu, ktoré poskytujú selekčnú výhodu svojim nositeľom pri malarickej infekcii.
Napokon, aj keď sa doteraz tejto problematike v strednej Európe nevenovala veľká pozornosť, prílev migrantov z vyššie uvedených oblastí
môže podstatne zmeniť situáciu. Príspevok podáva prehľad o situácii v SR a o výsledkoch, ktoré
sa dosiahli na tomto poli.
Naďalej by bolo potrebné rozvíjať a implementovať cielené skríningové programy venované hemoglobinopatiám a ostatným mutáciam
erytrocytov, vytvoriť referenčné a diagnostické
centrum, dostať problematiku do povedomia
zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva, poskytovať poradenstvo nositeľom mutácií a spolupracovať s medzinárodnými databázami. Cieľom
je zamedzenie výskytu ťažkých foriem vrodených
hemolytických anémií u nás.
*****
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NADBYTOK ŽELEZA –
PATOFYZIOLÓGIA A DIAGNOSTIKA
Lipšic, T.
Ústav a Klinika laboratórnej medicíny, OÚSA
SZU a VŠZaSP, BratislavaHTO-KLM, OÚSA
VŠZaSP, LFUK, Bratislava

Fyziológia a patofyziológia metabolizmu železa (Fe) je multifaktoriálna tak etiologicky ako aj
vlastným mechanizmom a odohráva sa vo viacerých kompartmentoch s variabilnými regulačnými a spätnými väzbami.
Metabolizmus železa významne ovplyvňujú
tri situácie: stav a potreba železa v organizme,
stav a požiadavky na erytropoézu a infekčné, zápalové a malígne procesy
Regulácia metabolizmu železa a sekvencia
špecifických látok a dejov pri fyziologických
podmienkach zabezpečuje jeho dostatok, dostupnosť, utilizáciu a bezpečnosť (ochranu pred
toxickými učinkami). V rámci metabolizmu vystupuje regulácia absorbcie, intra- a extracelulárneho transportu, transmembránového prechodu,
intracelulárneho metabolizmu, skladovania, výdaju a utilizácie železa pri vzájomnej signalizácii
a ko-regulácii.
Etiológia primárnych alebo sekundárnych porúch metabolizmu železa je veľmi široká:.
Pri nedostatku železa sú to poruchy príjmu,
absorbcie, transportu, distribúcie, dostupnosti
a jeho utilizácie – s následnou poruchou krvotvorby a menovite erytropoézy.
Absolútny nedostatok železa – vedie priamo
k poruchám hemopoézy, menovite erytropoézy,
k poruche na železe závislých enzýmov buniek–
následne k poruche funkcií skoro všetkých orgánov a systémov.
Relatívny nedostatok železa (funkčného) má
za následok nielen poruchy vyššie popísané, ale
aj sekvenciu patologických mechanizmov spúšťaných zápalovým, infekčným alebo malígnym
agens, menovite aktiváciu makrofágového systému, patologickú produkciu cytokínov, supresiu

erytropoézy, poškodenie erytrocytov a následné
patologické procesy.
Pri nadbytku železa ide o poruchy príjmu, regulácie absorbcie, transportu, skladovania a utilizácie alebo iné konfigurácie porúch pri zvýšenej
deštrukcii erytrocytov alebo infektívnej erytropoéze.
Poruchy distribúcie a utilizácie kombinujú
poruchy nedostatku a nadbytku železa v celom
organizme a výraznejšie v priamo v nadbytkom
alebo nedostakom postihnutých tkanivách.
Štruktúra vyšetrení – testy sa delia na:
• priame – detegujúce zložky metabolizmu
železa
• nepriame – detegujúce stav erytropoézy vo
vzťahu k metabolizmu železa, prítomnosť
porúch ovplyvňujúcich metabolizmus železa a erytropoézu a iné funkcie
Príkladom nových prístupov je „3-invention“ – ide o súčasne vyšetrenia a korelácie troch
vzájomne nezávislých parametrov. Princíp vychádza z detekcie troch kompartmentov:
• určenie stavu celkového železa – skladového aj funkčného
• určenie stavu erytropoézy – erytropoetickej
maturácie
• určenie nešpecifických porúch metabolizmu železa – zápalu, infektu, neoplázie
Súčasné použitie 3 alebo viacerých vzájomne
nezávislých parametrov umožňuje diferenciáciu porúch metabolizmu železa do 4 základných
skupín
• normálny stav Fe
• deficit skladového Fe
• poruchy distribúcie a utilizácie Fe
• nadbytok Fe
Diagnostika metabolizmu železa má byť zahájená adekvátnym klinickým vyšetrením. Následný sekvenčný a multikompartmentový algoritmus je logickým a efektívnym postupom.
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RATIONAL ORDERING OF LABORATORY
PARAMETERS: CONSENSUS & PILOT
Kovac, G., Porubenova, A., Gurtler, L., Hrusovsky, S., Podoba, J., Cerna, K., Vandriakova, R., Rolny, V., Janota, S., Drakulova, M., Ondrejcak, M.,
Kuba, D., Vahancik, A., Zigrai, M., Havelkova, B.,
Heriban V.
Slovak Medical University, General Health
Insurance Company
Dovera Health Insurance Company

Introduction
At the beginning of 2015 the monography
„Rational Ordering of Laboratory Parameters“ in
Slovak language has been issued
Method
• Process of the final version development
run in several iterations:
• First draft: based on 14references worked
out by 2 clinical and laboratory experts
(January — April 2013) in which to the
defined laboratory parameters relevant to
diseases, clinical statuses, situations and
circumstances were allocated in which ordering of the given parameter is authorised
• Second draft: commenting of the first draft
based on actual knowledge and own experience of 9 clinical and laboratory experts
(May — October 2013)
• Third draft: public commenting of the second draft during Annual Conference of
Slovak Society of Laboratory Medicine at
workshop (350 participants from clinic and
laboratory — November 2013)
• Fourth draft: implementation of comments
from public commenting in by 2 authors of
the firsst draft (december 2013 — June 2014)
• Sixth draft: restructuring and profiling of
the fifth version by 9 clinical and laboraatory experts (July — October 2014)

• Final version: presentation at the Annual
Conference of Slovak Society of Laboratory Medicine (250 participants from clinical
and laboratory (November 2014)
• Issuing the first edition of monography
(December 2014 — January 2015)
Results
The monography includes following chapters:
• Internal medicine
• Endocrinology
• Clinical Hematology (including coagulation and transfusiology)
• Clinical immunology and allergology (including HLA)
• Infectious diseses
• Extravasates
• Urgent and acute states
• Molecular diagnostics
In each chapter laboratory parameters are listed: to each laboratory parameter diseases, clinical states, situations and circumstances are defined in what ordering of the given parameter is
authorised
Discussion
Rational ordering of laboratory parameters is
delicate problem from which:
• insurance companies await massive costs
reduction,
• laboratories and laboratory chains hope to
suffer minimal losses
• clinicians whish to have as few as possible
complications and bothering
To the traditional claim, that at least 50 % of
laboratory test are ordered without sound authorisation is necessary to add: each clinician
makes his / her own decision in a very complex
psychological situation with cognitive and time
limits and possible social complications: this
is the reason why the laboratory test orderings
sometimes may not look rational
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Conclusion
The monographyt with 185 pages from 4 editors and 18 authors represents an attempt to create a common denominator contributing to the
consensus between clinicians, laboratorians and
financiers of laboratory diagnostics

Recommendation
There exists a great interest from health insurance companies and Department of Health
of Slovak republic to use the monography as the
national guideline for ordering laboratory tests
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Postery

FLUORESCENČNÁ SPEKTROSKOPIA
MOČU A STANOVENIE
AKTIVITY VYBRANÝCH RECEPTOROV
PRI RAKOVINE PRSNÍKA

Ciele
V rámci filozofie fingerprintovej analýzy boli
sledované natívna fluorescencia moču a prítomnosť receptorov v tkanive, ktoré boli následne vyhodnotené.

Birková, A.1, Šteffeková, Z.2, Grešová, A.3
Tóth, R.3, Mareková, M.1

Metódy
Súbory tvorili ženy kontrolnej skupiny (KS,
n = 34, negatívny výsledok mamografie), pacientky s benígnym nádorom prsníka (BNP, n = 17)
a pacientky s malígnym nádorom prsníka (MNP,
n = 55). Natívna fluorescencia sa analyzovala
v prvom rannom moči za pomoci synchrónnych
fluorescenčných spektier (Δλ 30 nm) v rozsahu
250–550 nm.

Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF
Tr. SNP 1, Košice
2
Katedra chémie, biochémie a biofyziky
UVLF v Košiciach, Komenského 41, Košice
3
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Rastislavova 43, Košice

1

birkova.anna@upjs.sk

Úvod
Súčasné sérové markery sú pre diagnostiku
rakoviny prsníka limitujúce z hľadiska nízkej
citlivosti. Pri vývoji diagnostických markerov
nádorov sa autofluorescenčné techniky vďaka
svojej vysokej citlivosti tešia stále väčšej obľube.
Zloženie biologických tekutín odráža aj zmeny metabolizmu súvisiace s nádorovým procesom. Pri hľadaní špecifických znakov typických
pre rôzne skupiny subjektov slúžia tzv. fingerprintové metódy. Na základe rutinne stanovovanej aktivity receptorov ER, PR, a HER2 sa určuje
následná prognóza a liečba pacientok. Heterogenita molekulárnych podtypov rakoviny prsníka významne prispieva k problémom pri hľadaní
vhodného diagnostického markera.

Výsledky a Závery
U žien v skupine s MNP bola detegovaná nižšia intenzita fluorescencie v oblasti okolo 335 nm
v porovnaní s KS (p = 0,0001), aj so skupinou
BNP (p = 0,005), pričom u žien, ktoré vykazujú
HER2– je tento rozdiel výrazne vyšší (p = 0,0001)
ako pri ženách s HER2+ (p = 0,014). Podobná
závislosť intenzity fluorescencie bola pre ER+
(p = 0,0001) vs. ER– (p = 0,013) aktivitu. Expresia
progesterónového receptora v nádorovom tkanive nevykazovala spomínaný vplyv (pPR+ = 0,001
vs. pPR– = 0,003). Genetická variabilita rakoviny
prsníka podmieňuje mnohé morfologické a fenotypové znaky nádorov, čo vedie k širšiemu
spektru molekúl s možným diagnostickým významom. Fluorescenčné fingerprinty reflektujú
nádorový proces a môžu byť nápomocné pri klasifikácii pacientok do podskupín.
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LIPOPROTEÍNOVÉ SUBFRAKCIE
U OBÉZNYCH DETÍ
Hubková, B.1, Tóhátyová, A.2, Mašlanková, J.1
Stupák, M.1, Schusterová, I.2, Mareková, M.1
Ústav lekárskej a klinickej biochémie LF UPJŠ
2
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN

1

beata.hubkova@upjs.sk

Úvod
Obezita je patologický stav charakterizovaný
nadmerným hromadením telesného tuku. Medzi
najčastejšie dôsledky obezity patrí hypertenzia,
inzulínová rezistencia a dyslipidémia, ktoré prispievajú k rozvoju srdcových a cievnych ochorení a diabetes mellitus typu 2. Závažnosť ako aj
rozsah týchto patológií je o to výraznejší, ak sa
obezita vyvinie a pretrváva už od detského veku.
Detská obezita je definovaná na základe hodnotenia indexu telesnej hmotnosti (BMI) pomocou
percentilových rastových kriviek, zostrojených
na základe stravovacích zvyklostí a genotypu
danej spoločnosti. Nemenej dôležitými faktormi
sú biochemické parametre séra, ako napríklad
parametre lipidového profilu: hladiny celkového
cholesterolu (TC), cholesterolu v lipoproteínoch
nízkej a vysokej hustoty (LDL-C a HDL-C),
triacylglyceroly (TAG). Podrobnejšou frakcionáciou LDL a HDL častíc môžeme poukázať na
nejednotnosť jednotlivých subfrakcií (LDL 1-7,
HDL 1-10) v zmysle ich aterogenity. Malé vysokohustotné LDL častice (LDL 3-7), ako aj malé
frakcie HDL (HDL 8-10) zohrávajú významnú
úlohu pri vzniku ischemických chorôb srdca
(ICHS).
Ciel
Cieľom našej práce bolo stanovenie hladín
jednotlivých subfrakcií LDL a HDL u obéznych
detí a detí s nadváhou a ich porovnanie s hladinami u detí s ideálnou hmotnosťou.

Metódy
V súbore 130 detí s priemerným vekom 14 rokov (pomer chlapci:dievčatá 66:64) bola na základe percentilových rastových kriviek hodnotenia
BMI vyselektovaná študovaná skupina s obezitou a kontrolná skupina. Parametre lipidového
profilu séra boli stanovené rutinnými metódami
v akreditovanom laboratóriu. Frakcionácia lipoproteínov bola vykonaná elektroforeticky, systémom LipoPrint.
Výsledky a záver
Študovanú skupinu tvorilo 51 chlapcov
a 30 dievčat, definovaných ako deti s nadváhou
až obezitou. V kontrolnej skupine bolo 49 detí,
z toho 15 chlapcov a 34 dievčat. Rozdiel v parametroch základného lipidového profilu medzi dvoma skupinami bol štatisticky významný,
aj keď patologické hodnoty TC, TAG, HDL-C
aj LDL-C sme stanovili nielen u obéznych detí
ale aj v kontrolnej skupine. Frakcionáciou lipo
proteínových častíc sme zistili štatistický významné rozdiely medzi hladinami VLDL (p =
0,022*), IDL A-C (p = 0,023*), neaterogénnych
frakcií HDL 1-7 (p = 0,002*) ako aj aterogénnych
frakcií LDL 3-7 (p = 0,035*).
Nárast počtu detí s nadváhou až obezitou
je alarmujúci. Samotné stanovenie diagnózy detskej obezity je omnoho zložitejšie než u dospelých. V súčasnosti je hlavným kritériom stanovenia obezity BMI. Naše výsledky však poukazujú
na to, že aj v skupine detí s ideálnou váhou sú deti
s patologickými parametrami lipidového profilu
a naopak, v skupine detí s obezitou sú deti s fyziologickými hodnotami lipidového profilu. Kým
aterogénne frakcie LDL u detí s ideálnou váhou
sme zaznamenali len v prípadoch ak mali zvýšený TC, u obéznych detí sme túto koreláciu nezaznamenali: aterogénne frakcie LDL sme stanovili
nezávisle od hladín TC. Pri diagnostike a liečbe
obezity by preto mohlo zohrať dôležitú úlohu
stanovenie subfrakcií lipoproteínov.
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VPLYV FAJČENIA NA HODNOTY
KARBOXYHEMOGLOBÍNU V KRVI
Janoková, E., Kollárová, E., Drozda, D.
Oddelenie klinickej biochémie
Nemocnica Košice-Šaca a.s.
okb@nemocnicasaca.sk

Úvod
Medzi základné povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce zo zákona č. 355/2007 Z. z. patrí
hodnotiť zdravotné riziká pri práci. Ak sa práca
realizuje v prostredí, kde pôsobí chemický faktor
oxid uhoľnatý (CO), podľa Odborného usmernenia MZ SR o náplni lekárskych preventívnych
prehliadok vo vzťahu k práci má byť súčasťou lekárskych preventívnych prehliadok aj laboratórne vyšetrenie na stanovenie karboxyhemoglobínu (COHb). Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn,
bez chuti a zápachu, nedráždivý. V organizme sa
CO viaže na hemoglobín a iné bielkoviny. Táto
väzba je asi 300-krát silnejšia ako väzba kyslíka
na hemoglobín, preto znemožňuje prenos kyslíka. Práve vzhľadom k silnej afinite k hemoglobínu, pôsobí CO na ľudský organizmus toxicky.
Ľahká intoxikácia CO sa prejaví bolesťami hlavy,
závratmi, nevoľnosťou. Ťažká intoxikácia je sprevádzaná kŕčmi, poruchami vedomia, dychu a šokovým stavom. Okrem profesionálneho rizika
pôsobenia CO, najvýznamnejším zdrojom CO
sú emisie z automobilov a fajčenie.

Ciel
Cieľom práce bolo zistiť vplyv pôsobenia chemického faktora CO v pracovnom prostredí rizikových prevádzok spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a podiel vplyvu fajčenia na nameraných
hodnotách COHb.
Metódy
Sledovaný súbor tvorilo 432 zamestnancov
spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o., (mužov
s vekovým rozmedzím od 19 do 63 rokov) u ktorých bol v decembri 2015 v rámci pravidelných
preventívnych prehliadok vyšetrený test na stanovenie hladiny COHb v krvi. Vyšetrenie sa realizovalo na acidobázickom analyzátore ABL 800
FLEX od firmy Radiometer.
Výsledky
V sledovanom súbore bolo 151 fajčiarov, čo
tvorí 35 %. Priemerná hodnota COHb v tejto
skupine bola 3,17 % (rozsah 0,5–7,5). V skupine
nefajčiarov bola priemerná nameraná hodnota
COHb 0,85 % (rozsah 0,4–4,8). V skupine fajčiarov bolo 17 výsledkov (11,3 %) nad referenčným
rozsahom, teda nad 5 % COHb. Medzi nefajčiarmi nebol zaznamenaný žiaden pozitívny výsledok.
Záver
Výsledky ukázali, že na hladinu COHb v krvi
má vplyv okrem profesionálneho rizika vo veľkej
miere aj fajčenie a pôsobenie obidvoch týchto
faktorov má synergický účinok.
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ADIPOKÍNY, CHOLESTEROL A C-REAK
TÍVNY PROTEÍN VO VZŤAHU K ARTÉRIOVEJ TUHOSTI A INTIMOMEDIÁLNEJ
HRÚBKE KAROTÍD U ŠTÍHLYCH A OBÉZNYCH ADOLESCENTOV A MLADÝCH
DOSPELÝCH
Joppová, E.1,2, Kočišová, D.2
Tóhátyová, A.2, Kuchta, M.2
Schusterová, I.2
Medirex, a.s., člen MEDIREX GROUP
Galvaniho 17/C, P.O.BOX 143, 820 16 Bratislava
Pracovisko: Magnezitárska 2/C, 040 01 Košice
2
Klinika detí a dorastu Lekárskej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Detskej fakultnej
nemocnice v Košiciach, Trieda SNP 1, 04011 Košice
1

eva.joppova@gmail.com

Úvod
Ateroskleróza sa nezriedka prvýkrát manifestuje fatálnou kardiovaskulárnou príhodou. Včasná detekcia rozvoja aterosklerotických zmien by
mohla umožniť cielené preventívne a liečebné
opatrenia u ohrozených skupín, ku ktorým patria
aj osoby s obezitou, už od adolescencie.
Cieľ práce
Cieľom práce je porovnať parametre artériovej tuhosti [rýchlosť šírenia pulzovej vlny (PWV)
a augmentačný index (AI)] a karotickej intimomediálnej hrúbky (c-IMT) u klinicky zdravých
mladých dospelých s nadváhou a obezitou oproti jedincom s fyziologickou hmotnosťou, a následne analyzovať ich vzťahy s biochemickými
parametrami, reflektujúcimi prítomnosť metabolického syndrómu a subklinického zápalu [lipidové spektrum, adipokíny, kyselina močová
(KM) a vysoko senzitívny C-reaktívny proteín
(hsCRP)].
Materiál a metódy:
U 128 zdravých adolescentov a mladých dospelých (priemerný vek 18,8 ± 2,4 rokov, z kto-

rých bolo 58 chlapcov) sme ultrasonograficky
vyšetrili artériovú tuhosť karotíd a cIMT pravej
a ľavej spoločnej karotídy. Jedincov s nadváhou a obezitou sme definovali na základe BMI
≥ 25 kg.m–2. Stanovili sme plazmatické koncentrácie hsCRP, KM, leptínu, adiponektínu, a lipidový profil [celkový cholesterol, HDL-C, LDL-C,
triacylglyceroly (TAG)].
Výsledky
Adolescenti a mladí dospelí s nadváhou
a obezitou mali v porovnaní so štíhlymi kontrolami zvýšené hodnoty parametrov artériovej
tuhosti a cIMT. Obézni tiež mali signifikantne
vyššiu koncentráciu hs-CRP, KM, LDL-C, leptínu, nižší HDL-C a adiponektín (tab.). V korelačných analýzach prediktormi cIMT boli koncentrácia celkového cholesterolu (p = 0,001), LDL
(p = 0,001), TAG (p = 0,017), KM (p = 0,041) zatiaľ čo prediktormi PWV boli systolický tlak krvi
(p = 0,048) a hsCRP (p = 0,028).
Záver
U adolescentov a mladých dospelých s nadváhou a obezitou boli prediktormi subklinickej
aterosklerózy (reflektovanej vyššou cIMT) parametre lipidového spektra a kyselina močová, zatiaľ čo prediktormi vyššej artériovej tuhosti bol
krvný tlak a intenzita systémového zápalu (reflektovaná hs-CRP). Aj keď sa porovnávané skupiny líšili v koncentrácii adipokínov, tieto neboli
prediktormi cievnych zmien.
Vysvetlivky
BMI: body mass index, TC: celkový cholesterol, HDL-C: cholesterol s vysokou hustotou,
LDL-C: cholesterol s nízkou hustotou, TAG:
triacylglyceroly, KM: kyselina močová, hs-CRP:
vysoko senzitívny C-reaktívny proteín, cIMT
CCA: intimomediálna hrúbka spoločnej karotídy
pravej a ľavej strany: max. – maximálna nameraná hodnota, avg – priemerná nameraná hodnota;
β – index tuhosti, Ep – index elasticity, AC: artériová poddajnosť, PWV beta: jednobodová rýchlosť pulznej vlny, AI: augmentačný index.
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Tabuľka 1. Biochemické a cievne parametre u adolescentov a mladých dospelých
s nadváhou a obezitou a štíhlych kontrol
BMI ≥ 25 kg.m–2
[n = 36]

BMI ˂ 25 kg.m– 2
[n = 92]

p

20/16

38/54

NS

19,3 ± 2,7

18,6 ± 2,3

NS

KM [μmol/l]

335,0 ± 70,2

287,9 ± 63,3

< 0,001

TC [μmol/l]

4,23 ± 0,49

4,15 ± 0,67

NS

TAG [μmol/l]

0,93 ± 0,36

0,85 ± 0,40

NS

LDL-C [μmol/l]

2,60 ± 0,45

2,32 ± 0,49

0,003

HDL-C [μmol/l]

1,43 ± 0,27

1,57 ± 0,32

0,015

hs-CRP [mg/l]

1,54 ± 1,54

0,69 ± 0,71

< 0,001

14,27 ± 16,37

5,81 ± 6,31

< 0,001

Adiponektín

6,85 ± 3,33

9,85 ± 5,35

0,002

cIMT CCA max. [mm]

0,52 ± 0,06

0,49 ± 0,06

0,020

cIMT CCA avg. [mm]

0,44 ± 0,05

0,42 ± 0,05

0,017

β

4,35 ± 1,30

4,05 ± 1,17

NS

56,34 ± 16,32

50,35 ± 13,97

0,043

AC [mm2/kPa]

1,24 ± 0,41

1,08 ± 0,26

0,010

PWV beta [m/s]

4,49 ± 0,59

4,22 ± 0,55

0,020

–0,52 ± 10,47

–5,60 ± 8,28

0,005

Muži/ženy
Vek

Leptín

Ep [kPA]

AI [%]

Laboratórna diagnostika 1/2016
37

KARDIÁLNE MARKERY
PRI MYOKARDITÍDE
Kollárová, E., Janoková, E., Drozda, D.
Oddelenie klinickej biochémie
Nemocnica Košice-Šaca a.s.
okb@nemocnicasaca.sk

Úvod
Myokarditída je zápalové ochorenie myokardu. Jej diagnostika patrí aj v súčasnosti medzi
najťažšie v kardiológii, pretože stále neexistuje vyšetrovacia metóda, ktorá by s istotou túto
diagnózu jednoznačne potvrdila alebo vyvrátila. Na túto diagnózu je potrebné myslieť u mladých pacientov s febrilným ochorením, zmenami
na EKG alebo klinickými prejavmi srdcového
zlyhania. Príčinou zápalu môžu byť faktory fyzikálne, chemické, imunologické, vo väčšine prípadov sú to však infekcie. Najčastejšou príčinou
infekčnej myokarditídy sú vírusy, bakteriálna
myokarditída je vzácnejšia. Vyskytuje sa v priebehu mnohých infekčných ochorení parainfekčne a často aj postinfekčne. Samotný zápal
a následná imunitná odpoveď vyvolá nekrózu
myokardu rôzneho rozsahu. Môže dôjsť k zvýšeniu kardiálnych markerov, ktoré potvrdzujú poškodenie srdcového svalu. Ich zvýšené hodnoty
pretrvávajú dlhšie ako pri akútnom infarkte myokardu a chýba aj typická infarktová dynamika.

Cieľ
V práci sú prezentované hodnoty kardiálnych
markerov CK, CK-MB a troponínu I u 26-ročnej
pacientky s diagnózou postinfekčnej myokarditídy v priebehu ôsmich rokov. Diagnóza pacientky
bola verifikovaná endomyokardiálnou biopsiou.
Metódy
Vyšetrenie CK a CK-MB bolo realizované na
biochemickom analyzátore ADVIA 1200 firmy
SIEMENS setmi firmy DiaSys. Stanovenie troponínu I bolo robené setom STAT Troponin I firmy
ABBOTT na imunochemickom analyzátore ARCHITECT i2000SR.
Výsledky
Dlhodobé sledovanie kardiálnych markerov
u tejto pacientky potvrdilo vyššiu senzitivitu troponínu I oproti CK a CK-MB pri tejto diagnóze.
Pri periodických odberoch troponínu I sa potvrdila odlišná dynamika hodnôt ako pri infarkte
myokardu. Sledovanie zároveň potvrdilo aj vysokú citlivosť tohto parametra pri recidíve ochorenia.
Záver
Troponín I môže byť prínosom pri diagnostike myokarditídy. Práca poukazuje na možnosť
zvýšenia kardiálneho troponínu I z iných príčin
ako je akútny koronárny syndróm. Ide o stavy,
ktorých následkom je poškodenie buniek myokardu z rôznych príčin.
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RUTINNÉ STANOVENIE KREATINÍNU
V SÉRE – AKO DOBRE HO MERIAME ?
Puškášová F., Ďurovcová, E.
Medirex,a.s. Košice
frantiska.puskasova@medirex.sk

Úvod a ciele:
Porovnávali sme rutinne používané metódy
stanovenia kreatinínu na pracoviskách Medirex,
a.s. východné Slovensko s cieľom overiť efekt intralaboratórnej a extralaboratórnej variability
sérového kreatinínu na kalkulovaný odhad GF
(eGF) a jej vplyv na klasifikáciu do stupňov chronickej obličkovej choroby (CKD) podľa KDIGO.
Metódy
Vyšetrili sme 3 hladiny komerčných kontrolných sér s atestom a nadväznosťou na referenčnú hodnotu od fy SEKK, Pardubice. Použili sme
4 metódy: Kreatinin od fy Dialab, CREA ENZ
od fy Erba Lachema, a CREJ2 a CREP2 od fy Roche na dvoch rutinných biochemických analyzátoroch ADVIA 2400 od fy Siemens a COBAS

6000 od fy Roche. eGF pre obe pohlavia a 3 rôzne
vekové kategórie sme získali podľa rovnice CKD-EPI (2012) pre dospelých a Schwartzovej rovnice pre deti.
Výsledky
Hodnoty CV (%) a biasu (%) v jednotlivých
koncentračných hladinách nepresiahli limitné
kritéria používané v IQC okrem najnižšej koncentrácie S-kreat pri Jaffeho metóde na analyzátore COBAS 6000. Vypočítané hodnoty eGF
podľa najnižšej a najvyššej koncentrácie S-kreat
vo väčšine prípadov nemali vplyv na klasifikáciu
štádia CKD.
Záver
Napriek tomu, že väčšina metód na stanovenie
kreatinínu v sére deklaruje nadväznosť na referenčnú metódu, každodenná prax nás presviedča
o existujúcich rozdieloch. Najmä rozdiely v najnižších koncentráciách môžu viesť k nesprávnej
klinickej interpretácii u malých detí, osôb so
zníženou svalovou hmotou alebo starších ľudí.
Výsledky nášho porovnania potvrdili, že metódy
používané na našich pracoviskách poskytujú pri
klasifikácii pacientov do štádií chronickej obličkovej choroby porovnateľné výsledky.
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SEPARÁCIA HEMOGLOBÍNOVÝCH
VARIANTOV
MIKROČIPOVOU ELEKTROFORÉZOU
Rudašová, M.1, Božek, P.1, 2
Fábryová, V.2, Masár, M.1
Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká
fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
2
Nemocnica sv. Michala a.s., Bratislava

1

Hemoglobín (Hb) je červené krvné farbivo,
ktorého primárnou funkciou je transportovať dýchacie plyny v krvi. Varianty Hb sú klasifikované
podľa štyroch (α-, β-, γ- a δ-) globinových reťazcov. Normálny Hb A u dospelého človeka existuje ako nekovalentný tetramér zložený z dvoch
α-reťazcov, z dvoch β-reťazcov a hemovej skupiny a tvorí približne 95–98 % (v/v) celkového Hb
dospelého človeka. Hb A2 tvorí asi 2–3 % (v/v)
celkového Hb dospelých ľudí. Je zložený z dvoch
α-reťazcov a z dvoch δ-reťazcov. Fetálny Hb F
tvorí asi 1–2  % (v/v) celkového Hb dospelého
človeka. Je zložený z dvoch α-reťazcov a z dvoch
γ-reťazcov.
Hemoglobínopatie patria medzi zriedkavé
ochorenia, ktoré vznikajú ako dôsledok mutácií v globínových génoch, následne podmieňujú
substitúcie v primárnej štruktúre globínových

reťazcov a tým tvorbu abnormálnych variantov
Hb. Stanovenie Hb A2 a Hb F poskytuje dôležitú
informáciu pre diferenciálnu diagnostiku najčastejšej dedičnej anémie, talasémie, čím je možné
predchádzať nevhodnej liečbe pacienta a zabrániť poškodeniu jeho zdravotného stavu. Zvýšená
migrácia obyvateľstva z oblastí s vysokým výskytom hemoglobínopatií je veľmi aktuálnym dôvodom ich včasného a správneho odhalenia aj na
Slovensku. Chromatografické a elektroforetické
separačné metódy sú doposiaľ jediné analytické
metódy, ktoré sa využívajú na stanovenie jednotlivých foriem Hb. Iné analytické metódy využívané v klinickej praxi sú buď málo citlivé a časovo
zdĺhavé, alebo náročné na technické vybavenie.
Našim cieľom bolo vyvinúť novú, rýchlu, citlivú
a najmä jednoduchú elektroforetickú metódu na
mikročipe, ktorá poskytuje vysokú separačnú
účinnosť pre stanovenie rôznych variantov Hb
a porovnať dosiahnuté výsledky s výsledkami
získanými metódou vysoko-účinnej kvapalinovej chromatografie na mierne bázickom katexe.
Poďakovanie
Tento príspevok vznikol vďaka podpore Agentúry pre vedu a výskum (APVV-0259-12) a Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied
(1/0340/15).
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NATÍVNA FLUORESCENCIA PLODOVEJ
VODY V UV OBLASTI
Veliká, B.1, Birková, A.1, Dudič, R.2
Urdzík, P.2, Mareková, M.1
Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF
Tr. SNP 1, Košice
2
Gynekologicko-pôrodnícka klinika
UNLP Košice a LF UPJŠ, Tr. SNP l, Košice

1

beata.velika@upjs.sk

Úvod
Plodová voda (PV) je biologická tekutina,
zloženie ktorej odráža deje súvisiace s vývojom
plodu, jeho tkanív a orgánových sústav. Až 99 %
PV tvorí voda, zvyšok sú látky dôležité z hľadiska výživy a antimikrobiálnej ochrany plodu.
K dominantným frakciám proteínov v PV patria
frakcie: albumínová (predstavuje 70 % celkového obsahu proteínov PV) a imunoglobulínová
(5 %). Najčastejšie vyšetrovaným proteínom PV
je α-fetoproteín (AFP) s niekoľko sto- až tisíckrát
nižšou koncentráciou ako albumín. Zvýšenie
koncentrácie AFP sa spája predovšetkým so zvýšeným výskytom rázštepov. Albumín a ani iné
proteíny sa v plodovej vode rutinne nevyšetrujú,
ale v priebehu tehotenstva sa ich koncentrácia
v PV mení, napr. koncentrácia albumínu je najvyššia v 24. týždni gravidity (t.g.). Pre fluorescen-

ciu proteínov je charakteristická UV oblasť, a to
hlavne vďaka prítomnosti aromatických aminokyselín v ich štruktúre.
Ciele
Cieľom práce bolo popísať zmeny fluorescencie v UV oblasti v priebehu gravidity.
Metódy
Súbor pozostával z 51 vzoriek PV (16.–
40. t. g.). Synchrónne fluorescenčné fingerprinty
vzoriek boli merané v rozsahu vlnových dĺžok
λ = 250 – 550 nm spektrofluorimetrom LS 55 (Per
kin-Elmer, USA), použitím kremennej kyvety
(QS, 1 cm) pri izbovej teplote. Na štatistické vyhodnotenie bola použitá regresná analýza.
Výsledky a Závery
PV vykazuje výraznú prirodzenú fluorescenciu v UV oblasti s viacerými excitačnými maximami a emisiou pri 310–350 nm, charakteristickými pre prítomnosť AFP a albumínu. Intenzita
fluorescencie pri ex/em 260/310 nm je najvyššia
v prvom trimestri, v priebehu gravidity sa kontinuálne znižuje a signifikantne koreluje s t. g.
(r = –0,439; p = 0,0012), ale nie s koncentráciou
AFP v PV. Intenzita fluorescencie prirodzene
fluoreskujúcich látok prítomných v PV odráža
zmeny v jej zložení v priebehu tehotenstva, čo by
mohlo byť prínosné aj pri sledovaní niektorých
patológií.
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AUTOMATE 2550, VYUŽÍVÁME VŠECHNY JEHO MOŽNOSTI V PREANALYTICKÉ,
ANALYTICKÉ A POSTANALYTICKÉ FÁZI ?
Matějka, P., Bischof, M.
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Murmanská 1475/4, 100 00 Praha 10

Automate 2550 je preanalytický systém firmy
Beckman Coulter, který plně automatizuje manipulaci s primárními a sekundárními zkumavkami v rámci pre a postanalytické fáze zpracování
vzorků ve středních a velkých laboratořích.

lu, objem vzorků), ale především sloužit k zajištění standardizovaného režimu pohybu vzorků
(workflow) v laboratoři obecně. Software je zcela
„otevřený“, takže jednotlivé konfigurace lze flexibilně nastavit na individualitu každé laboratoře.
AutoMate 2550 spolu se Sorting Drive, při optimálním využití veškerého příslušenství k přístroji a dalších volitelných doplňků tedy laboratoří poskytuje efektivní nástroj, který umožňuje:
Preanalytická fáze:
• Identifikace primárních zkumavek,
odvíčkování určených
• Příprava alikvotů
• Vytřídění primárních a sekundárních
zkumavek

Jeho základní výkonové charakteristiky jsou:
Kapacita vstupu

300 primárních zkumavek

Třídící výkon

1200 zkumavek/hod/2.84 m² (2.56 × 1,11 m)

Alikvotace

7 alikvotů/1 primárka na 1 vklad zkumavky

Třídící kapacita na výstupu

až 1080 zkumavek ve výstupních třídících zónách

Přístroj umí detekovat typy zkumavek, odvíčkovat určené primární zkumavky, dle požadavků
laboratoře pak vytvořit příslušný počet sekundárních zkumavek označených čárovým kódem
a roztřídit primární a sekundární zkumavky
podle různých kritérií do stojánků pro jednotlivé
analyzátory nebo pro archivaci. Možné je i opakované přetřídění zkumavek během pracovního
dne dle potřeby, případně i zavíčkování již zpracovaných zkumavek pro jejich skladování. Vkládat i odebírat zkumavky lze kontinuálně.
Řídícím „mozkem“ přístroje je software Sorting Drive. Jeho možnosti překračují obvyklý
způsob použití AutoMatu 2550, jako třídičky
zkumavek. Pro laboratoř lze naprogramovat 3
rychle zaměnitelné konfigurace pro činnost přístroje, které mohou reflektovat nejen aktuální
podmínky na pracovišti (stav přístrojů, personá-

• Opakované přetřídění a alikvotace
• Kontrola dostatečného objemu vzorku
Analytická fáze:
• Ve spojení s LISem nebo firemním middlewarem Remisol Advance třídění vzorků
s kompletními a/nebo validovanými výsledky, vzorků pro konfirmační vyšetření či
reflexní testy atd.
Postanalytická fáze:
• Uvolnění vzorku pro archivaci
• Organizace standardního archivu rutinních
vzorků (cca 25 dní)
• Spolu s ISB (Intelligent Sample Banking)
vytvoření a správa dlouhodobého archivu
• Vyhledání vzorku v archivu a jeho rearchivace
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