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EDITORIÁL

Postup a výsledok
Ján BIELIK
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve evokujú ako dve súvislosti. Prvou je, že
vyšetrovacie metódy sa realizujú v laboratóriu. Laboratórium ako latinský termín sa dá preložiť
ako miesto pre prácu. Laboratórna práca obsahuje v sebe základy prvotnej vedy a prvotného
vedeckého skúmania. Vedecké skúmanie sa vyznačuje vnútornou cieľavedomosťou i čistotou.
Cieľavedomosť spočíva v jasne formulovanom postupe a čistota v objektívnom meraní
a interpretovaní výsledkov. Validita výsledku je obrazom správnosti postupu, merania i
interpretácie. Hodnota výsledku je teda v podstate finálny výstup vyšetrenia ako procesu.
Výsledok sa stáva prvkom následnej analýzy, ktorá rozhodne o jeho „váhe“ v súbore ostatných
relevantných výsledkov. Schopnosť uchopiť interaktívnu váhu výsledkov je vyššou formou
kreatívnej práce. Kreativita v súčasnosti už nie je doménou klinických pracovníkov.
Terajšia doba prekonáva dlhodobý názor, že laboratórny priestor je skôr priestorom
„technickým“ s jasnými postupmi, kým priestor „klinický, resp. praktický“ sa považuje skôr za
priestor aplikačnej praxe. Do aplikačnej praxe sa premietala podmienka príslušnej kvalifikácie
a skúsenosti. Kvalifikácia a skúsenosť boli podmienkou pre rozhodovanie konečnému adresátovi
výsledku, čiže pacientovi. A tieto podmienky boli doteraz svojím spôsobom výsadou klinikov.
V meniacich sa časoch sa priestor laboratórny i klinický čoraz viac prekrývajú. Kreativita
vlastná klinikom sa stáva dostupnou aj laboratórnym pracovníkom. Zjednodušene povedané,
dobrý a kvalitný laboratórny pracovník by mal byť takpovediac polovičným klinikom. Mal by
byť poznať nielen všetky podmienky príslušného laboratórneho vyšetrenia, vplyvy, interakcie,
ale mal by mať aj schopnosť ponúknuťklinikovi v prípade potreby možnosti interpretácie
výsledku vo vzťahu ku klinickému stavu pacienta.
Vzdelaný a kvalifikovaný laboratórny pracovník by tak mohol významnou mierou prispieť
k správnej diagnóze, ktorá je potrebná pre nasadenie správnej liečby.O tento cieľ by sa malo
spoločenstvo laboratórnych pracovníkov snažiť. K tomuto cieľu sa snaží prispieť aj Fakulta
zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Jedným z nástrojov je
časopis fakulty „Zdravotnícke listy“, ktorého jedno číslo v roku bude tematicky venované oblasti
laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve.
Prvé číslo, vážený čitateľ, práve držíš v ruke. Dúfam, že časopis Ti prinesie vedomosť,
motiváciu, poznanie. Každý čitateľ má pritom šancu pomôcť k zvýšeniu úrovne časopisuzmenou postavenia z čitateľa na prispievateľa. Dvere sú otvorené! Prajem tomuto číslu čitateľský
úspech a prispievateľskú odozvu, nech sa stane robustným mostom medzi „laboratóriom“ a
„klinikou“.
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PRESEPSÍN – PERSPEKTÍVNY MARKER V DIAGNOSTIKE SEPSY
DIAGNOSTICKÉ VLASTNOSTI, BENEFITY A LIMITY
HUNÁKOVÁ Alžbeta, BÍLA Michaela, ŠTEFANEC František
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica
(sCD14-ST) je generický názov pre rozpustnú
frakciu sCD14 prítomnú v krvi, ktorej produkcia je špecificky asociovaná so systémovou
bakteriálnou infekciou.
Výsledky nedávnych klinicko-diagnostických štúdií ukázali, že presepsín je včasným a
zároveň vysoko špecifickým markerom sepsy.
Hladiny presepsínu korelovali so závažnosťou
klinického stavu. Senzitivita a špecificita presepsínu vzhľadom k bakteriálnemu systémovému zápalu bola vyššia ako u iných markerov
zápalu a sepsy [4]. Metódy stanovenia presepsínu boli však založené na zdĺhavých procesoch preanalytickej a analytickej fázy založenej na princípe ELISA. Získanie výsledkov
trvalo niekoľko hodín, čo bolo prekážkou
zavedenia presepsínu do bežnej klinickej
praxe. Posledné roky boli venované vývoju
diagnostického systému, ktorý by umožnil vyšetriť presepsín v statimovom režime. V uplynulom období bola na rýchle stanovenie
presepsínu vyvinutá moderná chemiluminiscenčná enzýmová imunoanalýza (princíp
CLEIA) na automatickom imunoanalyzátore
Pathfast, Mitsubishi Chemical Medience Corporation, Japan [2,5]. Následne boli prevedené
a stále prebiehajú klinicko-diagnostické štúdie,
ktoré
testujú
nové
diagnostikum
„PATHFAST presepsin“, s ohľadom na jeho
diagnostické a prognostické benefity a porovnávajú ho s existujúcimi markermi sepsy
a zápalu, najmä prokalcitonínom a interleukínmi. Niektoré z nich ukazujú, že presepsín
má s dostupných markerov najlepšiu schopnosť rozlišovať nielen medzi SIRS, lokálnou
zápalovou odpoveďou a sepsou, ale aj a medzi
miernou a ťažkou sepsou a septickým šokom
[2, 3, 6].

ABSTRAKT
Klinická biochémia intenzívne hľadá špecifický marker
sepsy, ktorý by spoľahlivo odlíšil systémovú bakteriálnu
infekciu od ostatných zápalových stavov. Presepsín
(sCD14-ST) je rozpustný subtyp mCD14 glyko-proteínu, ktorý je exprimovaný na membránovom povrchu
monocytov (makrofágov). Reaguje špecificky na
prítomnosť endotoxínu v krvnom systéme. Je to nový
marker sepsy s dobrým diagnostickým potenciálom pre
rutinné využitie v klinickej praxi. Hladiny presepsínu
dobre korelujú s klinickým stavom.
Kľúčové slová: Sepsa.
Diagnóza. Prognóza.

Presepsín.

Prokalcitonín.

ABSTRACT
Clinical biochemistry searches specific marker of sepsis
to distinguish reliably from other inflammatory conditions. Presepsin (sCD14-ST) is soluble subtype of
mCD14 glycoprotein wich is expressed on membrane
surface of monocytes (macrophages). Presepsin specifically responds to the presence of endotoxin in the
blood system. It is a new marker of sepsis with good
diagnostic potential for routine use in clinical practice.
Presepsin levels correlate well with clinical status.
Keywords: Sepsis. Presepsin. Procalcitonin. Diagnosis.
Prognosis.

ÚVOD
CD14 je membránový glykoproteín monocytov a makrofágov. Slúži ako receptor pre
komplexy lipopolysacharidov (LPS) a LPSväzobného proteínu (LPBP). CD14 je lokalizovaný na membráne spolu s ďalším receptorom TLR4 (toll-like receptor 4) a predpokladá
sa, že je zodpovedný za intracelulárnu
signálnu transdukciu iniciovanú prítomnosťou
endotoxínu. Komplex LPS-LPBD-CD14 je
z bunkových membrán uvoľnený do cirkulácie
krvi, kde je plazmatickou proteázovou aktivitou ďalej modifikovaný na rozpustný subtyp
sCD14-ST nazvaný presepsín [1-3]. Presepsín
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METODIKA A SÚBORY
Analyzovali sme skupinu 29 pacientov, 13
žien a 16 mužov vo veku od 32 do 84 rokov,
hospitalizovaných v nemocnici s podozrením
na septický stav. V celkovo 55-tich individuálnych odberoch boli súbežne stanovené
hladiny CRP, prokalcitonínu a presepsínu. Vychádzali sme z „Cut off“ hodnôt odlišujúcich
lokálny zápal od systémového pre prokalcitonín 0,5 ng/ml [7] a pre presepsín 337 pg/ml
[6].
Na základe stanovených hladín presepsínu
sme zostavili dve skupiny: skupinu pacientov
s miernou sepsou (16 pacientov) a skupinu pacientov s ťažkou sepsou resp. septickým šokom (13 pacientov). Rozdelenie bolo definované v súlade s už publikovanými výsledkami
klinických štúdií, ktoré preukázali schopnosť
presepsínu rozlišovať medzi miernou a ťažkou
sepsou a septickým šokom, ktoré boli v zhode
s klinickými skórovacími metódami [2,3]. Ako
„Cut off“ hodnota odlišujúca miernu a ťažkú
sepsu bola stanovená hladina presepsínu 950
pg/ml.
V celom súbore pacientov a v oboch skupinách sme pre každý parameter (CRP, prokalcitonín, presepsín) stanovili medián, minimálnu
a maximálnu nameranú hodnotu, 5-ty a 95-ty
percentil a percento prežívania. Štatistické parametre sme sledovali aj v skupine pacientov
prežívajúcich a neprežívajúcich sepsu.
Štatistickú významnosť rozdielov vo zvolených skupinách pacientov (s miernou a ťažkou
sepsou, prežívajúcich a neprežívajúcich) sme
hodnotili na základe dvojvýberového T-testu
s rovnakým rozptylom a obojstrannou distribúciou.
V klinicko-diagnostických kazuistikách sme
pomocou čiarových grafov znázornili dynamický trend jednotlivýh stanovovaných zápalových parametrov. Dynamiku parametrov
(trend koncentrácie v definovaných časových
úsekoch) sme hodnotili v súvislosti s klinickým stavom pacienta, účinnosťou ATB
terapie, mikrobiologickým nálezom a tiež
v súvislosti s pečeňovými funkciami.

VÝSLEDKY
Diagnostická a prognostická výpovedná
hodnota
V súbore všetkých septických pacientov sme
zistili medián pre presepsín 940 pg/ml (tab.č.1)
s 5-tym percentilom 352 pg/ml, 95-tym
percentilom 5758 pg/ml a s min. a max.
hodnotami 345 pg/ml a 7201 pg/ml (tab.č.1).
Medián pre prokalcitonín bol 2,99 ng/ml s 5tym percentilom 0,24 ng/ml, 95-tym percentilom 604 ng/ml a s min. a max. hodnotami
0,2 a 1238 ng/ml (tab.č.1). Prokalcitonín predstavuje najširšiu a najrozmanitejšiu paletu hodnôt. Maximálna hodnota prokalcitonínu je až
6190 násobne vyššia ako minimálna hodnota,
zatiaľčo pri presepsíne ide iba o 20-násobok
a pri CRP o 32-násobok. Medián pre CRP
z hľadiska diagnostiky sepsy nemá podstatný
význam, pretože CRP nerozlišuje medzi lokálnym a systémovým zápalom. Všeobecne sa
však očakávajú pri septických stavoch jeho
hodnoty opakovane vyššie ako 100 mg/l a
môžu dosahovať maximálne hodnoty 300 až
500 mg/l [8].
V našej skupine sme zistili hodnotu mediánu
pre CRP 148 mg/l s 5-tym percentilom 28,7
mg/l, 95-tym percentilom 323 mg/l a s min.
a max. hodnotami 16 a 521 mg/l (tab.č.1).
Pomerne frekventovane sa objavovali aj
hodnoty CRP pod 100 mg/l a naopak –
hodnoty v rozmedzí od 300 do 500 mg/l neboli
manifestované tak často, akoby sa očakávalo.
Percento prežívania v celej skupine septických
pacientov bolo 72,4%. Z celkového počtu 29
zomrelo 5 žien a 3 muži vo veku 63 až 81
rokov.
V súbore pacientov s miernou sepsou sme
zistili medián pre presepsín 550 pg/ml s 5-tym
percentilom 345 pg/ml, 95-tym percentilom
757 pg/ml a s min. a max. hodnotami 345
a 831 pg/ml (tab.č.2). V súbore pacientov
s ťažkou sepsou a septickým šokom bola
hodnota mediánu výrazne vyššia - 3214 pg/ml
s 5-tym percentilom 1158 pg/ml, 95-tym percentilom 5968 pg/ml a s min. a max. hodnotami 1049 a 7201 pg/ml (tab.č.2). Obidva súbory boli štatisticky významne odlišné s hod5
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notou p ˂0,0001. Celkový výsledok štatistických údajov pre presepsín vyplýva z faktu,
že skupiny vznikli na základe kritéria „Cut
off“ hodnoty presepsínu. Nízka mortalita
(6,2%) v skupine miernej sepsy a vysoká
mortalita (53,8%) v skupine ťažkej sepsy
a septického šoku sú však v zhode so všeobecne publikovanými dátami mnohých prác

[9,10] a sú nepriamym dôkazom, že toto
rozdelenie je správne a rozlišovacia schopnosť
presepsínu je naozaj veľmi vysoká a spoľahlivá, tak ako to už bolo publikované [3].
Ďalším nepriamym dôkazom je aj skutočnosť,
že aj mediány ďalších zápalových markerov sú
významne vyššie v skupine pacientov s ťažkou
sepsou a septickým šokom.

Tabuľka 1 Zápalové markery v skupine septických pacientov
Sepsa - bez rozlíšenia závažnosti
medián
5-95% cl
min-max
P-SEPS [pg/ml]
940
352 – 5758
345 - 7201
PRCT [ng/ml]
2,99
0,24 – 604
0,20 - 1238
CRP [mg/l]
148
28,7 – 323
16,0 - 521
% prežívania
72,4%
Legenda: Súbor 29 rôznych septických pacientov bez rozlíšenia závažnosti sepsy – 13 žien a 16 mužov vo veku 32r.
až 84r. N=55 – počet stanovení zápalových markerov z individuálnych odberov. Zomrelí: 3 muži a 5 žien vo veku
63r až 81r

Tabuľka 2 Zápalové markery s rozlíšením stupňa závažnosti sepsy
Mierna sepsa
Ťažká sepsa a septický šok
p
medián
5-95% cl
min-max
medián
5-95% cl
min-max
P-SEPS [pg/ml]
550
345 - 757
345 - 831
3214
1158 - 5968
1049 - 7201
˂0,0001
PRCT [ng/ml]
1,42
0,22 - 19,6
0,20 - 38,0
9,37
0,66 - 663
0,58 - 1238
0,036
CRP [mg/l]
126
17,1 - 309
16,0 - 499
221
93,6 - 324
54,3 - 521
0,028
mortalita
6,2%
53,8%
Legenda: Súbor pacientov s miernou sepsou: 16 rôznych pacientov – 6 žien a 10 mužov vo veku 32r. až 81r. N=28
– počet stanovení zápalových markerov z individuálnych odberov. Zomrelí: 1 žena vo veku 66r. Súbor pacientov
s ťažkou sepsou a septickým šokom: 13 rôznych pacientov – 7 žien a 6 mužov vo veku 32r. až 84r. N=27 – počet
stanovení zápalových markerov z individuálnych odberov. Zomrelí: 3 muži a 4 ženy vo veku 63r. až 81r. p –
štatistická hodnota odrážajúca významnosť rozdielnosti dvoch porovnávaných skupín pomocou dvojvýberového Ttestu s rovnakým rozptylom a obojstrannou distribúciou

Obidve skupiny sa od seba štatisticky významne líšili aj v prípade hodnôt prokalcitonínu (p = 0,036) a CRP (p = 0,028).
S hodnôt 5-teho a 95-teho percentilu, resp min.
a max. hodnôt je však zrejmé, že u oboch
týchto markerov existuje pomerne veľký interval, v ktorom sa hodnoty prokalcitonínu a CRP
prekrývajú v oboch týchto súboroch, čiže sa
môžu vyskytnúť tak u miernej ako aj ťažkej
sepsy. Ak vezmeme 5-ty a 95-ty percentil ako
prísnejšie kritérium, potom sú tieto prekrývajúce sa intervaly pre prokalcitonín minimálne od 0,66 do 19,6 ng/ml a pre CRP od
93,6 až 309 mg/l (tab.č.2) alebo reálne ešte

väčšie. V praxi to znamená, že ani prokalcitonín, ani CRP nemajú v porovnaní s presepsínom dostatočnú a štatisticky významnú rozlišovaciu schopnosť medzi rôznymi stupňami
závažnosti sepsy a tým ich diagnostická a
prognostická hodnota je reálne nižšia ako sú
výpovedné hodnoty presepsínu.
V skupinách prežívajúcich a neprežívajúcich
pacientov a v podskupine pacientov prežívajúcich ťažkú sepsu a septický šok sme pozorovali predpokladaný nárast mediánu pre
presepsín a rovnako tiež pre prokalcitonín
(tab.č.3). Medián pre CRP bol dokonca nižší
u zomrelých pacientov ako u pacientov preží-
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vajúcich ťažkú sepsu (tab.č.3). Túto skutočnosť možno vysvetliť častým výskytom
hepatálneho zlyhávania pri komplikovaných
stavov sepsy a výlučnou lokalizáciou syntézy
CRP v pečeni. Pri porovnaní štatistickej rozdielnosti jednotlivých skupín sa ukázalo, že
z hľadiska hodnôt CRP jednotlivé skupiny
nevykazujú štatisticky významné rozdiely
(pozri hodnoty p, tab.č.3), čo znamená, že
CRP nemá pre sepsu prognostický význam
z hľadiska predikcie mortality. Naopak pre
hodnoty presepsínu a prokalcitonínu zisťujeme
štatisticky signifikantné rozdiely, význam-

nejšie pre presepsín (hodnota p**˂0,0001) ako
pre prokalcitonín (hodnota p**= 0,004).
Znamená to, že prokalcitonín aj presepsín
majú svoje opodstatnenie aj ako prognostické
markery, pričom presepsín sa javí ako
spoľahlivejší v zmysle prediktívnej hodnoty
miery rizika úmrtia. Pri porovnaní skupiny
prežívajúcich ťažkú sepsu a neprežívajúcich
sepsu sme nezistili štatisticky významnú signifikantnú rozdielnosť z hľadiska hodnôt ani
jedného sledovaného markera (hodnoty p*,
tab. č.3).

Tabuľka 3 Zápalové markery v skupine prežívajúcich a neprežívajúcich sepsu
Prežívajúci sepsu

Prežívajúci ťažkú
sepsu
medián
5-95% cl

Neprežívajúci sepsu

p

p

medián
5-95% cl
medián
5-95% cl
*
**
P-SEPS
634
345 - 2729
2099
1219 - 4956
3849
965 - 6152 0,137 ˂0,0001
[pg/ml]
PRCT [ng/ml]
2,7
0,21 - 34,4
7,0
1,12 - 36,0
21,7
0,58 - 811 0,150
0,004
CRP [mg/l]
145
19,4 - 408,2
240
143 - 449
161
44,9 - 316 0,113
0,778
Legenda: Súbor pacientov prežívajúcich sepsu: 21 rôznych pacientov, N=39 – počet stanovení zápalových
markerov z individuálnych odberov, Súbor prežívajúcich pacientov s ťažkou sepsou a septickým šokom: 6 rôznych
pacientov, N=11 – počet stanovení zápalových markerov z individuálnych odberov, Súbor zomrelých pacientov: 8
rôznych pacientov, N=16 – počet stanovení zápalových markerov z individuálnych odberov, p – štatistická hodnota
porovnávaných skupín pomocou T-Testu, p* - porovnanie skupiny prežívajúcich ťažkú sepsu a neprežívajúcich
sepsu, p**- porovnanie skupiny všetkých pacientov prežívajúcich sepsu a neprežívajúcich sepsu

V tabuľke č.4 sú zaznamenané konkrétne
hodnoty markerov tesne pred úmrtím. Hodnota presepsínu u väčšiny zomrelých prevyšuje hodnotu mediánu pre ťažkú sepsu (3214
pg/ml, tab.č.2) a s jedinou výnimkou prevyšuje
Cut off pre odlíšenie miernej a ťažkej sepsy
(950 pg/ml). Pre prokalcitonín až polovica
koncových hodnôt je nižšia (často veľmi výrazne) ako zistený medián u neprežívajúcich
pacientov (21,7 ng/ml, pozri tab.č.3), resp. medián pre ťažkú sepsu (9,37 ng/ml, pozri tab. č.
2). Tento fakt znižuje spoľahlivosť prokalcitonínu ako prognostického markera s prediktívnou hodnotou mortality. Prokalcitonín v celom sledovanom súbore vykazuje vysokú
interindividuálnu variabilitu a nie vždy odráža
skutočný klinický stav pacienta. Preto jeho
absolútne hodnoty nameraných koncentrácií
neodrážajú vždy spoľahlivo závažnosť ochorenia a nemožno ich považovať ani za úplne

spoľahlivý prediktor prognózy, či mortality
alebo stupňa závažnosti sepsy. V tomto ohľade
sa ako vhodnejší marker javí presepsín.
Tabuľka
4
Koncové
markery
u neprežívajúcich septických pacientov

zápalu

pacient PRCT [ng/ml] P-SEPS [pg/ml] CRP[mg/l]
1
0,6
715
16,5
2
1,0
1049
140,7
3
22,7
1414
131,1
4
20,7
3517
133,3
5
44,8
4617
313,5
6
2,9
4869
325,5
7
8,3
5803
54,3
8
1238,6
7201
308,4

Monitoring septického stavu a účinnosti
ATB terapie
Kazuistika č.1: 32-ročný muž prijatý akútne
v pohotovosti na interné oddelenie ako septický stav pri pleuropneumónii vpravo, labo-
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ratórne vysoké zápalové markery. Bezprostredne pred prijatím prítomné febrility do
40°C, hnačky, slabosť, kašeľ a zhoršujúca sa
zmätenosť. Mikrobiologický nález: v hemokultúre pozitívny Staphylococcus plazmakoaguláza negatívny. Pacient je na druhý deň
hospitalizácie preložený na oddelenie anesteziológie a intenzívnej
medicíny, kde je
nasadená 3-kombinácia ATB. Postupné celkové zlepšenie stavu, regresia zápalových
zmien na RTG pľúc, ústup zmätenosti a pokles
zápalových markerov. Deviaty deň je pacient
v stabilizovanom stave preložený na interné
oddelenie. Dg. záver z lekárskej správy: sepsa,
pleuropneumónia vpravo, akútna renálna insu-

Graf 1 PRCT vs. P-SEPS - kazuistika č.1

ficiencia, rozvrat vnútorného prostredia, koagulopatia, trombocytopénia, hepatopatia, stav
po infekčnej hepatitíde z anamnézy. Dynamiku
sledovaných zápalových markerov v jednotlivých dňoch hospitalizácie znázorňuje graf
č.1.
Obidva zápalové biomarkery vykazujú
zhodný dynamický priebeh s kulmináciou najvyšších hodnôt v druhom dni hospitalizácie
a ich následným poklesom v ďalších dňoch
účinnej ATB terapie. Maximálne hodnoty
oboch parametrov sú vysoké a svedčia pre ťažký septický stav. Po piatom dni hospitalizácie
presepsín a prokalcitonín zhodne signalizujú
ústup generalizovanej systémovej infekcie.

Graf 2 PRCT vs. P-SEPS - kazuistika č.2

Kazuistika č.2: 81-ročná pacientka bola
hospitalizovaná na internom oddelení pre
febrilný stav do 40°C. Pri príjme bola
pacientka spavá, nekomunikovala. V laboratórnom náleze výrazne vysoké zápalové parametre, renálna insuficiencia, hypokalémia,
anémia ťažkého stupňa, hepatopatia. Stav
hodnotený ako septický, nasadená terapia 2kombináciu ATB. Mikrobiologický nález:
v stere z dekubitu prítomná Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, v hemokultúre prítomná Escherichia coli, v moči Proteus mirabilis.
Stav napriek podpornej komplexnej terapii sa
rýchlo zhoršuje, štvrtý deň ráno v plienke
prítomné koagulá a v priebehu dňa pacientka
zomrela. Dg. záver z lekárskej správy: Exitus
letalis, septický stav s poruchou vedomia,
fibrilácia atrií s rýchlym prevodom na komory.
Dynamika priebehu septických zápalových
markerov je znázornená v grafe č.2.

Prokalcitonín vykazuje pokles v ďalších
dňoch po nasadení ATB terapie, čo však nie je
v zhode s pretrvávajúcimi vysokými hodnotami presepsínu. Absolútne hodnoty prokalcitonínu a presepsínu zodpovedajú ťažkej
sepse resp. septickému šoku. Pokles prokalcitonínu však nie je v zhode s dynamikou
presepsínu, pretrvávajúcou pozitívnou hemokultúrou a ťažkým klinickým stavom pacientky. Preto sa presepsín v tomto prípade javí
ako spoľahlivejší marker sepsy ako prokalcitonín. Možnou príčinou by mohlo byť
zlyhávanie pečene a pokles pečeňových
funkcií ako priamy dôsledok rozvinutého
ťažkého septického stavu, resp. šoku. Pečeň je
miestom syntézy CRP a dominantným
miestom aj syntézy prokalcitonínu. Produkcia
presepsínu nie je závislá od pečeňových
funkcií. Je to signál, že pokles prokalcitonínu
a CRP môže byť niekedy zavádzajúci a nemusí
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odrážať skutočný priebeh ochorenia a spoľahlivo monitorovať ATB liečbu.

ústup generalizovanej infekcie a do-brú účinnosť ATB terapie. To však nie je v zhode
s pretrvávajúcimi veľmi vysokými hodnotami
presepsínu, ktoré svedčia pre ťažkú sepsu
a septický šok. Kritický klinický stav pacienta,
stále pozitívny nález infekcie v hemokultúre
a v konečnom dôsledku exitus pacienta je
v zhode s dynamikou a pretrvávajúcou vysokou hodnotou presepsínu.
Dynamika CRP (graf č. 4) je rozkolísaná.
Počiatočný pokles CRP je zhodný s dynamikou prokalcitonínu do tretieho dňa, kedy
sme zaznamenali pokles koncentrácií oboch
parametrov. CRP však na 4. a 5. deň opäť
mierne narastá, zatiaľ čo prokalcitonín naďalej
výrazne klesá. Kritický 7. deň prokalcitonín
v zhode s presepsínom má vzrastajúcu tendenciu, čo sa zhoduje s opätovným výstupom
telesnej teploty na 40°C, CRP však v tomto
čase výrazne klesá. To znamená, že CRP
a prokalcitonín v rôznych časových úsekoch
boli v rozpore s klinickým stavom pacienta,
ktorý bol v kritickom stave a javil známky
septického šoku a zlyhávania orgánov. Absolútna hodnota koncentrácií CRP a prokalcitonínu v kritických fázach ochorenia tiež
nezodpovedala celkom očakávaným a zisteným mediánom pre stav ťažkej sepsy. Hodnoty presepsínu prevyšovali očakávaný medián zistený pre stav ťažkej sepsy resp.
septického šoku a boli v zhode s klinickým
stavom pacienta a pozitívnym mikrobiologickým nálezom v hemokultúre, ktorý dokazoval pretrvávajúcu prítomnosť sepsy.

Diagnostická spoľahlivosť vo vzťahu
k pečeňovým funkciám
Kazuistika č.3: 69-ročný muž hospitalizovaný na chirurgickom oddelení pre akútnu pankreatitídu. Po dvoch dňoch preložený na
oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny pre zhoršenie klinického stavu, šokové
parametre obehu a rozvoj sepsy. Pacient nekľudný, sledovaný, ihneď intubovaný, komplexná intenzívna terapia. Podávaná 3-kombinácia ATB. Mikrobiologický nález: v hemokultúrach opakovane pozitívna Klebsiella
pneumoniae. Zápalové parametre postupne
klesajú, pokles amyláz, ale vzostup renálnych
a hepatálnych parametrov. Prítomné kardiálne
zlyhávanie, ťažko zvládnuteľné arytmie. Šiesty
deň výstup teploty do 40°C, v hemokultúre
napriek intzenzívnej ATB terapii pretrváva
pozitívny nález Klebsiella pneumoniae.
Napriek vyťaženej podpore sa obeh v posledných dňoch nepodarilo stabilizovať a pacient siedmy deň hospitalizácie zomiera. Dg.
záver z lekárskej správy: exitus letalis, akútna
pankreatitída, septický šok, renálna insuficiencia, dychová nedostatočnosť, obehová
nestabilita, rozvoj ARDS, koagulopatia, trombocytopénia.
Dynamiku zápalových markerov znázorňujú
grafy č.3 a 4. Dynamika zápalových markerov
ako aj ich absolútna hodnota koncentrácií nie
je v zhode. Prokalcitonín vykazuje kontinuálny
a výrazný pokles, ktorý by mohol znamenať

Graf 3 PRCT vs. P-SEPS - kazuistika č.3

Graf 4 P-SEPS vs. CRP - kazuistika č.3
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Možným vysvetlením „zlyhania“ CRP a prokalcitonínu v monitoringu stavu ochorenia a
ATB terapie by mohla byť ich čiastočná resp.
úplná závisloť od pečeňových funkcií. CRP je
počas zápalu syntetizované v pečeni. Syntéza
prokalcitonínu počas systémovej bakteriálnej
infekcie môže prebiehať v tkanivách celého
tela, ale jej dominantným miestom syntézy je
tiež pečeň. V tomto prípade dochádzalo k postupnému zhoršovaniu pečeňových funkcií
a pravdepodobne k celkovému zlyhávaniu pečene.
Dynamické zhoršovanie pečeňových funkcií
je znázornené v grafe č.5 vzostupom GMT (γ-

Graf 5 Pečeňové funkcie - kazuistika č.3

Graf 7 CRP vs. pečeňové funkcie - kazuistika č.3

glutamyltransferáza) a celkového bilirubínu
(Bi).
V grafoch č. 6, 7 a 8 je znázornená dynamika priebehu jednotlivých zápalových markerov vo vzťahu k zhoršovaniu pečeňových funkcií, ktoré znázorňuje nárast celkového bilirubínu. Je zrejmé, že s nárastom bilirubínu
a teda poklesom pečeňových funkcií dochádza
aj k poklesu koncentrácií CRP a prokalcitonínu. Vzostup prokalcitonínu v siedmy kritický deň ochorenia, ktorý sprevádzal aj výrazný vzostup telesnej teploty, možno vysvetliť
alternatívnymi možnosťami jeho syntézy
v tkanivách celého tela.

Graf 6 P-SEPS vs. pečeňové funkcie - kazuistika č.3

Graf 8 PRCT vs. pečeňové funkcie - kazuistika č.3

Zlyhávanie pečene mohlo byť signálom pre
intenzívnejšiu „krízovú“ produkciu prokalcitonínu v alternatívnych miestach. To znamená, že pokles prokalcitonínu a CRP bol pravdepodobne dôsledkom zlyhávania pečeňových
funkcií a nie odrazom klinického stavu
pacienta a účinnosti ATB terapie o čom svedčia aj pretrvávajúce pozitívne hemokultúry.
Použitie prokalcitonínu ako markera sepsy je

preto v takýchto prípadoch pravdepodobne nespoľahlivé a môže byť zavádzajúce. Naopak
presepsín aj v kritickom stave pacienta a pri
vysokých koncentráciách bilirubínu dosahuje
veľmi vysoké hodnoty a pomerne vyrovnaný
dynamický priebeh. Presepsín je počas systémového zápalu exprimovaný na membránovom povrchu monocytov a makrofágov [13] a jeho tvorba je preto nezávislá od
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pečeňových funkcií. Možno ho preto
považovať za spoľahlivý marker pre monitoring priebehu ochorenia a účinnosti ATB
terapie aj pri zlyhávaní pečene, čo je pomerne
častá komplikácia pri kritických stavoch so
septickým šokom.

nickým stavom pacienta a môžu prispieť
nielen k diagnóze ako takej (sepsa), ale môžu
pomôcť aj k rýchlemu rozlíšeniu závažnosti
stavu (mierna sepsa, ťažká sepsa, septický
šok).
V celej skupine 29 septických pacientov sme
zistili medián pre presepsín 940 pg/ml
(tab.č.1), čo je v zhode so štúdiou Shozushima
et al [2], ktorí zistili vo svojom 41-člennom
súbore septických pacientov medián 817,9
pg/ml. Spanuth et al [3] vo väčšej štúdii (140
septických pacientov) získali priemernú
hodnotu presepsínu 2653 pg/ml. Obidve štúdie
používali rovnaký analytický systém
„Pathfast presepsín“. Medián, resp. priemerná
hodnota vždy závisí do určitej miery od
veľkosti súboru a zostavenia štúdie, ale najmä
od náhodnej rozmanitosti rôzne závažných
septických stavov, ktoré sa v danom čase na
danom mieste u vybraných pacientov manifestovali v danej populácii. Podstatné je, že
presepsín dokáže spoľahlivo na základe
hodnôt koncentrácií odlíšiť septických pacientov od zdravej populácie. Pre systém „Pathfast
presepsín“ bola definovaná Cut off hodnota
odlišujúca zdravú populáciu 337 pg/ml [6].
V tejto práci sme neporovnávali skupinu
chorých pacientov so zdravou populáciou.
Získaný medián 940 pg/ml sa však podstatne
líši od uvedenej Cut off hodnoty, čo nepriamo
potvrdzuje diagnostické schopnosti presepsínu
vo vzťahu k sepse. Hodnoty prokalcitonínu
s mediánom v celej skupine 2,99 ng/ml
(tab.č.1) sa vyskytovali v extrémne širokom
rozmedzí (min - max: 0,2 - 1238 ng/ml)
a v niekoľkých prípadoch boli dokonca pod
hranicou Cut off hodnoty prokalcitonínu 0,5
ng/ml [7] pre systémový zápal. Tieto
skutočnosti hovoria o diagnostických limitoch
prokalcitonínu, ktorý nemožno vždy za
každých okolností považovať za úplne
spoľahlivý marker sepsy [2, 3, 11-13].
Na základe dobrej korelácie hodnôt presepsínu s klinickými skórovacími metódami
[2,3] sme z nášho súboru zadefinovali pomocou Cut off hodnoty presepsínu 950 pg/ml dve
podskupiny pacientov: s miernou sepsou a ťaž-

DISKUSIA
Presepsín je nový marker sepsy, ktorý
v uplynulých rokoch prešiel svojou výskumnou a vývojou etapou a v súčastnej dobe stojí
pri bránach rutinnej klinickej praxe. Musí
obstáť v konkurencii iných používaných zápalových markerov, najmä prokalcitonínu. Jeho
dobré klinicko-diagnostické vlastnosti sa stali
sľubným potenciálom pre celkový prínos v
manažmente sepsy. Rutinná prax je poslednou
etapou, ktorá reálne preverí jeho predpokladané benefity.
Presepsín (sCD14-ST) je rozpustný subtyp
membránového glykoproteínu CD14 monocytov a makrofágov. CD14 slúži ako receptor
pre komplexy lipopolisacharidov a predpokladá sa, že je zodpovedný za intracelulárnu
signálnu transdukciu iniciovanú prítomnosťou
endotoxínu. Z molekulárnej podstaty jeho fungovania in vivo vyplýva, že je súčasťou
mechanizmov vrodenej imunity. „Pathfast presepsín“ je diagnostikum, ktoré bolo vyvinuté
v japonských laboratóriách [2,5]. Analýza je
založená na princípe CLEIA (chemiluminiscenčná enzýmová imunoanalýza), ktorý
patrí k vysoko senzitívnym a špecifickým
princípom
používaným
v biochemických
laboratóriách. Následne bol „pathfast presepsín“ pretestovaný väčšími klinicko-diagnostickými štúdiami a ponúknutý do rutinnej praxe.
Výsledky týchto štúdií ukázali, že presepsín je
včasným a zároveň vysoko špecifickým
markerom sepsy s benefitmi prevyšujúcimi
prokalcitonín a ďalšie zápalové markery [2, 3,
6]. Ukazálo sa, že presepsín má nielen dobré
diagnostické a prognostické vlastnosti, ale jeho
hodnoty dobre korelujú aj s klinickodiagnostickými skórovacími metódmi ako je
APACHE II a SOFA skóre [2,3]. Znamená to,
že hodnoty presepsínu dobre korelujú s kli11
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kou sepsou, resp. septickým šokom. V skupine pacientov s miernou sepsou sme zistili
mortalitu 6,2% a v skupine pacientov s ťažkou
sepsou, resp. septickým šokom mortalitu až
53%. Získané údaje sa zhodujú so všeobecne
publikovanými dátami získanými z rôznych
štatistických spracovaní [9]. Táto skutočnosť
je nepriamym dôkazom, či overením, že
presepsín skutočne má dobrú rozlišovaciu
schopnosť medzi rôznymi stupňami závažnosti
sepsy. Vzniknuté podskupiny sa štatisticky
významne líšili nielen pre presepsín
(p˂0,0001), ale odlišnosť bola významná aj
pre prokalcitonín (p=0,036) a CRP (p=0,028).
Podobne Spanuth et al (2011) zistili vo svojej
rozsahom väčšej štúdií (140 pacientiov)
signifikantne najvýznamnejšiu schopnosť
rozlíšenia ťažkej a miernej sepsy pre presepsín
(p˂0,0001) a nižšie rozlišovacie schopnosti
pre PRCT (p=0,0065) a CRP (p=0,032).
Klinické skórovacie metódy dobre odrážajú
závažnosť klinického stavu pacienta. Sú však
časovo náročné a v manažmente kriticky
chorého pacienta sa preto v rutinnej praxi
intenzívnej medicíny bežne nepoužívajú.
Rýchle stanovenie presepsínu (17 min) a jeho
absolútna hodnota, ktorá by zároveň
vypovedala o závažnosti klinického stavu, je
preto dobrým východiskovým potenciálom
presepsínu
v manažmente
sepsy
do
budúcnosti.
Štatisticky významnú odlišnosť sme našli aj
v podskupinách prežívajúcich a neprežívajúcich sepsu. Podskupiny boli významne odlišné
v prípade presepsínu (p˂0,0001) aj prokalcitonínu (p=0,004), pričom signifikantnejší bol
opäť rozdiel v prípade presepsínu. CRP sa štatisticky významne v týchto dvoch skupinách
nelíšilo (p = 0,778). Znamená to, že presepsín
a prokalcitonín majú prognostický význam
z hľadiska predikcie mortality, pričom spoľahlivejšiu výpovednú hodnotu vykazuje presepsín. V štúdii Spanuth et al [3] dokonca
nebol zistený štatisticky významný rozdiel
v prípade hodnôt prokalcitonínu u prežívajúcich a neprežívajúcich sepsu (p=0,74),
rovnako ani v štúdii Ruiz-Alvareza et al. [13]

(p=0,23), čo znamená, že spoľahlivosť prognostickej výpovednej hodnoty prokalcitonínu
z hľadiska predikcie mortality pacientov sa
v týchto štúdiach nepotvrdila.
V jednotlivých definovaných skupinách sme
zaznamenali nárast mediánu presepsínu:
mierna sepsa (550 pg/ml, tab.č.2), ťažká sepsa
(3214 pg/ml, tab.č.2), neprežívajúci sepsu
(3849 pg/ml, tab.č.3). Rovnako sme zaznamenali nárast mediánu prokalcitonínu: mierna
sepsa (1,42 ng/ml, tab.č.2), ťažká sepsa (9,37
ng/ml, tab.č.2), neprežívajúci sepsu (21,7
ng/ml, tab.č.3). Tieto skutočnosti potvrdzujú
prognostické vlastnosti týchto markerov. Pre
prokalcitonín však platí, že jeho hodnoty vo
všetkých týchto skupinách sa v pomerne
veľkých intervaloch prekrývajú (pozri tab. č.2
a 3), čo znamená, že sa môžu pomerne často
vyskytovať podobné hodnoty vo všetkých
skupinách bez ohľadu na závažnosť sepsy.
Ruiz-Alvarez et al [13] nepotvrdili prognostický význam PCT a označili ho za stále
kontroverzný.
Limity prokalcitonínu ohľadom diagnózy ako
aj prognózy septického stavu sú už všeobecne
známe [11]. Štúdie a rutinná prax ukázali, že
prokalcitonín vykazuje vysokú interindividuálnu variabilitu. Jeho individuálne hodnoty
môžu závisieť od množstva známych aj neznámych faktorov ako je typ mikroorganizmu
[14], polytraumy, rozsiahle operácie, ožiarenie
[7], stav imunitného systému, dokonca možno
aj obezita v zmysle schopnosti tukových
buniek syntetizovať prokalcitonín [11].
Prokalcitonín, aj keď je dostupným markerom
sepsy, nemá výlučnú a jednoznačnú špecificitu
najmä v skorých štádiách sepsy, kedy je
diagnostika kľúčová pre prognózu. Je vhodné
ho preto kombinovať z ďalšími markermi
zápalu (napr. CRP, interleukíny IL2 a IL6) a
vždy interpretovať spolu s klinickým stavom
pacienta [15].
CRP je veľmi citlivým markerom všetkých
zápalových procesov, zároveň je však nešpecifickým markerom. Napriek týmto skutočnostiam CRP vďaka svojej vysokej senzitivite
k zápalovým procesom a veľmi dobrej dostup12
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nosti v bežnej praxi, je veľmi vhodným
markerom aj pri sepse. Celkovo dopĺňa laboratórny obraz zápalového stavu a zvyšuje tak
limitovanú spoľahlivosť prokalcitonínu. Preto je veľmi vhodné indikovať obidva tieto
markery súčasne.
Kazuistiky preukázali, že presepsín vykazuje porovnateľné dynamické vlastnosti v monitoringu septického stavu a účinnosti ATB
terapie ako prokalcitonín, pričom presepsín sa
javí ako stabilnejší a spoľahlivejší aj v tomto
ohľade.
Bolo zistené, že „zápalový prokalcitonín“ sa
môže syntetizovať v rôznych tkanivách celého
tela, ale hlavným miestom jeho syntézy je
pečeň [16]. U pacienta v kazuistike č.3
dochádza k zlyhávaniu pečeňových funkcií
(graf č.5). Dynamika zápalových markerov sa
navzájom vôbec nezhoduje (grafy č.3 a 4).
Prokalcitonín vykazuje kontinuálny pokles
s opätovným nárastom až v terminálnom
štádiu tesne pred úmrtím pacienta. CRP
vykazuje mierny pokles a opätovný nárast
a pokles v terminálnom štádiu. Presepsín sa
udržiava v kritickom období na vysokej
koncentračnej hladine presahujúcej očakávané
mediány charakteristické pre ťažkú sepsu
a septický šok. Pokles prokalcitonínu a CRP
v tomto prípade bol zavádzajúci a v rozpore
s klinickým stavom pacienta a pretrvávajúcim
pozitívnym mikrobiologickým nálezom v hemokultúre. Ich pokles preto neodrážal reálnu
prítomnosť pretrvávajúceho ťažkého septického stavu. Bol pravdepodobne dôsledkom
zhoršených pečeňových funkcií v dôsledku
zlyhávania tohto orgánu (grafy č.7 a 8).
Syntéza CRP a prokalcitonínu je od pečene
závislá [8,16]. Vzostup prokalcitonínu v terminálnom štádiu možno vysvetliť adaptáciou
organizmu na zlyhávanie pečeňových funkcií,
čo mohlo byť signálom na indukciu jeho
syntézy v alternatívnych tkanivách. V špecifickom prípade hepatálneho zlyhávania sa presepsín prejavil ako jednoznačne spoľahlivejší
marker sepsy.
Zhoršenie hepatálnych funkcií, resp. ich
zlyhávanie je pomerne častou komplikáciou

ťažkých septických stavov. Preto je vždy
potrebné laboratórne vyšetrenia prokalcitonínu a CRP interpretovať s ohľadom na pečeňové funkcie. Výhodou presepsínu je, že
svojou podstatou patrí k monocyto-makrofágovému systému a jeho syntéza je od pečene
nezávislá. Tento fakt je jeho ďalším benefitom
k jeho veľmi dobrým diagnostickým, prognostickým a monitorovacím vlastnostiam.
Diagnostický a prognostický význam nemajú iba izolované absolútne hodnoty jednotlivých zápalových markerov. Veľmi dôležitá je
samotná dynamika – ich pokles resp. nárast
v čase. Čím dlhšie pretrvávajú vysoké hodnoty
bez zrejmého poklesu, tým je prognóza
pacienta horšia. Tento jav bol pozorovaný tak
pri prokalcitoníne [11] ako aj pri presepsíne
[3] a potvrdzujú ho aj výsledky tejto práce.
V celkovom obraze diagnostickej a prognostickej výpovednej hodnoty a schopností
markerov monitorovať účinnosť ATB terapie
a klinického stavu pacienta rezonuje celkovo
vyššia „stabilita“ a spoľahlivosť presepsínu
v porovnaní s prokalcitonínom a CRP. Je to
pravdepodobne dôsledkom jeho vyššej špecificity k septickým stavom, ktorá vyplýva z
molekulárnej podstaty jeho biologickej funkcie. Je súčasťou membránového receptoru
monocytov a makrofágov a vzniká bezprostredne po väzbe endotoxínu na tento
receptor špecifickým štiepením plazmatickou
proteázovou aktivitou [1-3]. Predbežné
výsledky prebiehajúcich štúdií nasvedčujú, že
presepsín je veľmi včasným markerom sepsy
detegovateľným
ešte
pred
vzostupom
prokalcitonínu (nepublikované údaje). Je to
opäť v súlade s molekulárnou podstatou jeho
funkcie – okamžitou odozvou na prítomnosť
endotoxínu v krvnom systéme. Pripravujú sa
štúdie, ktoré majú preveriť odozvu presepsínu
v rôznych klinických stavoch ako je renálne
zlyhávanie,
akútne
srdcové
príhody,
komplikácie diabetu, pečeňové funkcie,
onkologické ochorenia, rozsiahle chirurgické
operácie, ožiarenie atď. Cieľom týchto štúdii
je preveriť špecificitu presepsínu ako markera
sepsy. Overiť možné nešpecifické vzostupy
13
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jeho koncentrácie v definovaných klinickopatologických stavoch. Teoretickým východiskom je hypotéza, že niektoré klinickopatologické stavy by mohli navodiť
plazmatickú proteázovú aktivitu, ktorá by
mohla spôsobiť eleváciu presepsínu v krvi aj
v neprítomnosti endotoxínu.
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ZÁVER
Presepsín má potenciál pre rutinné využitie
v klinickej praxi. Jeho diagnostické a prognostické vlastnosti v niektorých ohľadoch
dokonca prevyšujú prokalcitonín. Možno ho
použiť ako špecifický diagnostický marker
sepsy a jej závažnosti s benefitom prognostickej výpovednej hodnoty. Je vhodný aj
pre monitorovanie účinnosti ATB terapie.
Hladiny presepsínu dobre korelujú s klinickým
stavom. Úlohou do budúcnosti zostáva prekonať jeho prirodzené limity úplne nového
biomarkera – nedostatok skúseností v klinickej
praxi a chýbajúce detailné klinicko-diagnostické zadefinovanie v rôznych klinickopatologických stavoch.
Použité skratky
ARDS – syndróm akútnej respiračnej tiesne, ATB –
antibiotikum, Bi - bilirubín, CLEIA – chemiluminiscenčná enzýmová imunoanalýza, CRP – C-reaktívny
proteín, ELISA – enzýmová imunoanalýza, GMT – γ glutamyltransferáza, IL-1 – interleukín 1, IL-6 – interleukín 6, LPBP – lipopolysacharid viažuci proteín, LPS
- lipopolysacharidy, mCD14 – membránový glykoproteín monocytov a makrofágov, MD2 - Co-proteín
TLR4, MODS – syndróm multiorgánovej disfunkcie,
PCT (PRCT) – prokalcitoním, P – SEPSIN - presepsín,
sCD14– rozpustný glykoproteín CD14, sCD14-ST –
rozpustný subtyp mCD14 glykoproteínu, SIRS – syndróm systémovej zápalovej odpovede, TLR4 – „tolllike“ receptor 4
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PRESEPSÍN – ŠPECIFICKÉ LIMITY V DIAGNOSTIKE SEPSY:
PRESEPSÍN U NOVORODENCOV A U PACIENTOV V POKROČILOM ŠTÁDIU
CHRONICKEJ RENÁLNEJ INSUFICIENCIE
HUNÁKOVÁ Alžbeta, KOŠŤÁL Pavol, BÍLA Michaela, ŠTEFANEC František
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica
sepsis interpreted with caution to presence of higher
levels even in the absence of sepsis in these groups.
Indication of presepsin for the diagnosis and monitoring
of sepsis is not appropriate in patients with renal failure
because high levels of presepsin may reflect not only
sepsis but also kidney failure in these cases.

ABSTRAKT
Presepsín je nový perspektívny laboratórny marker
sepsy s dobrými klinicko-diagnostickými vlastnosťami.
V práci prezentujeme prvé skúsenosti, ktoré odhaľujú
jeho špecifické limity v diagnostike sepsy u novorodencov a u pacientov v pokročilom štádiu chronickej
renálnej insuficiencie (CHRI). Naše výsledky ukázali,
že u zdravých novorodencov možno očakávať vyššie
hladiny presepsínu ako u zdravej dospelej populácie,
ktoré však neprekračujú hodnotu 1000 pg/ml. Podobná
situácia bola zistená u pacientov bez sepsy v pokročilom
štádiu CHRI (K/DOQI 4). U dialyzovaných pacientov
v terminálnom štádiu CHRI (K/DOQI 5) bez sepsy sa
vyskytovali hodnoty presepsínu porovnateľné s hladinami typickými pre ťažkú sepsu (vyššie ako 1000
pg/ml). Z uvedených výsledkov vyplýva, že v septických stavoch u novorodencov a u pacientov v pokročilom štádiu CHRI (K/DOQI 4) je nutné výsledky presepsínu interpretovať obozretne vzhľadom na výskyt
zvýšených hladín v týchto skupinách pacientov aj v neprítomnosti sepsy. Indikácia presepsínu na účely diagnostiky a monitorovania sepsy nie je vhodná u pacientov s renálnym zlyhaním, nakoľko vysoké hodnoty presepsínu v týchto prípadoch môžu reflektovať nielen
sepsu, ale aj afunkciu obličiek.

Key words: Presepsin. Sepsis. Neonates. CRI. Renal
failure. GF.

ÚVOD
Presepsín má priamy vzťah k membránovému glykoproteínu CD14, ktorý je exprimovaný na povrchu monocytov a makrofágov.
CD 14 slúži ako receptor pre komplexy
lipopolysacharidov (LPS) a LPS-väzobného
proteínu (LPBP). Produkcia presepsínu v krvi
je preto špecificky asociovaná so systémovou
bakteriálnou infekciou. V prítomnosti systémovej bakteriálnej infekcie je špecifickou
proteázovou aktivitou do krvi uvoľňovaný
rozpustný subtyp sCD14-ST nazvaný presepsín [1-3].
Výsledky nedávnych diagnosticko-klinických štúdií ukázali, že presepsín je včasným a
zároveň vysoko špecifickým markerom sepsy.
Hladiny presepsínu korelovali so závažnosťou
klinického stavu. Senzitivita a špecificita presepsínu vzhľadom k bakteriálnemu systémovému zápalu bola vyššia ako u iných markerov zápalu a sepsy [4]. Ďalšie štúdie potvrdili benefity presepsínu v porovnaní s existujúcimi markermi sepsy a zápalu, najmä prokalcitonínom, CRP a interleukínmi. Niektoré z nich
ukazujú, že presepsín má z dostupných markerov najlepšiu schopnosť rozlišovať nielen
medzi SIRS, lokálnou zápalovou odpoveďou
a sepsou, ale aj medzi miernou a ťažkou

Kľúčové slová: Presepsín. Sepsa. Novorodenci. CHRI.
Renálne zlyhanie. GF.
ABSTRACT
Presepsin is known as a prospective new laboratory
marker of sepsis with good diagnostic properties. We
present the first experiences that reveal specific limits of
presepsin in the diagnosis of sepsis in neonates and
patients with severe chronic renal insufficiency (CRI).
Our results showed that higher levels of presepsin can
be expected in healthy neonates compared to healthy
adults, but these levels did not exceed 1000 pg/ml. In
the group of patients with severe CRI without sepsis
(K/DOQI 4) we found a similar situation. In a group of
dialysis patients with end-stage CRI (K/DOQI 5)
without sepsis occurred presepsin levels comparable as
in severe sepsis (greater than 1000 pg/ml). The
presented results show that results of presepsin must be
in neonatal sepsis and severe CRI (K/DOQI 4) patient

16

Zdravotnícke listy, Vol. 1, No. 3, 2013

ISSN 1339-3022

sepsou a septickým šokom [2, 3, 5, 6].
Nesporným benefitom presepsínu je nezávislosť jeho produkcie od pečeňových funkcií
(svojou podstatou patrí do monocytomakrofágového systému). Hepatálne disfunkcie
a zlyhávanie sú častou komplikáciou závažných septických stavov. Pečeň je zároveň
hlavným miestom biosyntézy zápalového
prokalcitonínu [7] a výlučným miestom produkcie CRP [8]. Preto v ťažkých prípadoch
sepsy, ktoré sú komplikované zlyhávaním pečene, môže byť diagnostická výpovedná hodnota CRP, ale aj prokalcitonínu, nespoľahlivá.
Presepsín na rozdiel od CRP a prokalcitonínu
dokáže aj v týchto prípadoch spoľahlivo monitorovať tak závažnosť ako aj priebeh sepsy [6].
Úlohou klinickej biochémie do budúcnosti
zostáva prekonať prirodzené limity presepsínu
ako úplne nového biomarkera – nedostatok
skúseností v klinickej praxi a chýbajúce detailné klinicko-diagnostické zadefinovanie
v rôznych klinicko-patologických stavoch.
V tejto štúdii sa aktuálne zaoberáme práve
monitorovaním diagnostických vlastností presepsínu v konkrétnych špecifických prípadoch
– u novorodencov a u pacientov v pokročilom
štádiu CHRI.

U pacientov v súboroch sme stanovovali
hladinu presepsínu v krvi a v celom súbore
resp. podsúboroch sme vyhodnocovali štatistické ukazovatele: medián a minimálne
a maximálne hodnoty, resp. 2,5 a 97,5 percentil. Jednotlivé súbory sme porovnávali
z hľadiska štatisticky významnej odlíšiteľnosti
pomocou dvojvýberového T-testu s rovnakým
rozptylom a obojstrannou distribúciou.
Glomerulárnu filtráciu sme stanovovali zo
sérovej koncentrácie kreatinínu výpočtom
podľa MDRD rovnice. Presepesín bol stanovený pomocou automatického imunoanalyzátora Pathfast, Mitsubishi Chemical Medience Corporation, Japan a jednorazových diagnostických reagenčných kaziet Pathfast Presepsin [2,9]. Analýza bola založená na
princípe CLEIA (chemiluminiscenčná enzýmová imunoanalýza). Na stanovenie kreatinínu bol použitý rutinný automatizovaný analyzátor Siemens ADVIA 1800 a reagencie
výrobcu Siemens Healthcare Diagnostics. Metóda bola založená na enzýmovom princípe.
VÝSLEDKY
Očakávané hodnoty presepsínu u zdravých
novorodencov
V súbore zdravých novorodencov sme zistili
medián presepsínu 335 pg/ml s 2,5. percentilom 179 pg/ml a s 97,5 percentilom 607
pg/ml. V porovnaní so zdravou dospelou
populáciou, ktorú reprezentuje súbor darcov
krvi, sú hodnoty presepsínu u novorodencov
štatisticky významne vyššie (tab.č.1).
Za cut off hodnotu, ktorá rozlišuje medzi
prítomnosťou a neprítomnosťou sepsy sa
považuje hodnota 337 pg/ml [5] a cut off,
ktorá rozlišuje medzi miernou a ťažkou sepsou
hodnota 950 pg/ml [2,3].
Znamená to, že u zdravých novorodencov
očakávané hodnoty budú pravdepodobne porovnateľné s hladinami, ktoré u dospelých znamenajú už stav miernej sepsy, ale nemali by
presiahnuť cut off pre stavy ťažkej sepsy
u dospelých (hodnoty nižšie ako 950 pg/ml).

SÚBORY PACIENTOV A METÓDY
V štúdii boli zostavené tri rôzne súbory:
1. súbor 35 zdravých novorodencov vo veku 0
až 4 dni, u ktorých neprítomnosť zápalového
procesu bola kontrolovaná negativitou CRP.
2. súbor 20 zdravých dospelých darcov krvi,
ktorí absolvovali pred odberom lekársku
prehliadku a bola u nich vylúčená prítomnosť
zápalového procesu. 3. súbor 50 pacientov
v pokročilom štádiu CHRI (K/DOQI 4 a 5)
odoslaných na vyšetrenie z nefrologickej
ambulancie alebo hemodialyzačného oddelenia. V poslednom súbore pacientov boli
zadefinované ďalšie dve podskupiny podľa
hodnôt GF: podskupina 32 pacientov s GF
v rozmedzí 0,2 < GF< 0,5 [ml/s] a podskupina
18 pravidelne dialyzovaných pacientov s GF ≤
0,2 [ml/s].
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Tabuľka 1 Presepsín - zdraví dospelí vs. zdraví novorodenci
Presepsín - zdraví dospelí vs zdraví novorodenci
darci krvi
novorodenci
[pg/ml]
[pg/ml]
p
2.5 percentil
98,00
179,00
medián
131,0
335,0
< 0,001
97.5 percentil
191,0
607,0
Legenda: Zdraví dospelí – darci krvi: súbor n = 20, zdraví novorodenci: n = 35 vo veku 0-4 dni, neprítomnosť
bakteriálneho zápalu bola kontrolovaná stanovením CRP – do súboru boli zaradení novorodenci s negatívnym CRP
(hodnota sa pohybovala v rozmedzí 0-3 mg/l).

úspešnej ATB terapii, pokles dynamiky CRP,
pacientka je afebrilná, stabilizovaná, kompenzovaná, prepustená do ambulantnej starostlivosti. Napriek zjavnému ústupu sepsy
pretrváva zvýšená hladina presepsínu v krvi.
Aktuálne GF výpočtom: 0,23 ml/s.
Kazuistika č.2: Pacient, 64 rokov, diabetik,
diabetická nefropatia K/DOQI 5 – zlyhanie
funkcie obličiek, pacient pravidelne dialyzovaný, t.č. komplikácie po ortopedickej
operácii (TEP), prítomné zápalové zmeny na
RTG pľúc, vysoké zápalové parametre, pozitívna hemokultúra (Staphylococcus plazmakoaguláza negatívny), dg.: Broncho-pneumónia so sepsou. Postupné zlepšovanie klinického stavu po úspešnej ATB terapii, kontrolný
RTG nález pľúc bez zápalových zmien,
kontrolná hemokultivácia negatívna, pokles
dynamiky CRP. Napriek zjavnému ústupu
sepsy pretrváva vysoká hladina presepsínu
v krvi. Aktuálne GF výpočtom: 0,11 ml/s.
Spoločným znakom nefungujúcej dynamiky
presepsínu, ktorý nesprávne monitoroval účinnú liečbu a zlepšujúci sa klinický stav septických pacientov (kazuistika č.1 a č.2) bolo zlyhanie obličiek. Na základe tohto zistenia sme
začali pátrať po odpovediach na otázky: Súvisia hladiny presepsínu s funkciou obličiek?
Je možné použiť presepsín v diagnostike
u pacientov v pokročilom štádiu CHRI? Ak
áno, s akými obmedzeniami z hľadiska interpretácie výsledkov?

PRESEPSÍN V DIAGNOSTIKE SEPSY
U PACIENTOV V POKROČILOM ŠTÁDIU CHRONICKEJ RENÁLNEJ INSUFICIENCIE
Kazuistiky indikujúce hranice presepsínu
v diagnostike sepsy
Pri klinickom testovaní presepsínu v rutinnej
praxi sme sa v našej nemocnici stretli s dvoma
prípadmi preukázanej sepsy, v ktorých dynamika presepsínu bola v rozpore s úspešným
zvládnutím sepsy po účinnej ATB terapii
(kazuistiky a grafy č.1 a č.2). Dynamika CRP
v oboch prípadoch mala klesajúcu tendenciu
a bola v zhode so zlepšovaním klinického
stavu pacientov. U oboch pacientov však pretrvávali vysoké hladiny presepsínu (graf č.1
a graf č.2). Z anamnézy pacientov sme zistili,
že v oboch prípadoch ide o pacientov –
diabetikov s prejavom diabetickej nefropatie
v pokročilom štádiu:
K/DOQI 4. stupňa
v kazuistike č.1, s aktuálnym GF 0,23 ml/s a
K/DOQI 5. stupňa v kazuistike č.2, s aktuálnym GF 0,11 ml/s. V druhom prípade išlo o
pacienta, ktorý bol pravidelne dialyzovaný.
V prvom prípade bola aktuálne u pacientky
zistená afunkcia ľavej obličky.
Kazuistika č.1: Pacientka, 69 rokov, prijatá
na OAIM pre septický šok. V anamnéze
diabetes mellitus II. typu v štádiu orgánových
komplikácií, diabetická nefropatia K/DOQI 4,
aktuálne zistená afunkcia ľavej obličky.
Postupné zlepšovanie klinického stavu po
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Graf 2 Kazuistika č.2

Závisí hladina presepsínu od funkčnosti
obličiek?
V súbore pacientov v pokročilých štádiách
CHRI bez prítomnosti sepsy (z hľadiska sepsy
zdraví), sme sledovali závislosť hladiny presepsínu od funkčného stavu obličiek reprezentovanú hodnotou GF (graf č.3). U pacientov v 4. štádiu CHRI sme často pozorovali
hladiny presepsínu vyššie ako je cut off indikujúca septický stav (337, pg/ml, Mitsubishi
Chemical Medience Corporation, 2011).
U dialyzovaných pacientov v 5. štádiu CHRI
sme často pozorovali hladiny dokonca vyššie
ako je cut off pre ťažkú sepsu (950 pg/ml)
[2,3].
Celý súbor pacientov sme v ďalšom kroku
rozdelili na podskupinu pacientov s renálnym
zlyhaním, ktorí sú pravidelne dialyzovaní a na
podskupinu pacientov v pokročilom štádiu
CHRI, ale bez náhrady funkcie obličiek
(tab.č.2). U dialyzovaných pacientov v terminálnom štádiu CHRI sme zistili medián
presepsínu 1695 pg/ml s minimálnou až
maximálnou hodnotou 340 až 10 340 pg/ml.
To znamená, že u dialyzovaných pacientov sa
vyskytovali hladiny presepsínu vyššie ako sú

cut off hodnoty tak pre miernu sepsu (337
pg/ml) ako aj ťažkú sepsu (950 pg/ml).
U pacientov bez náhrady funkcie obličiek (4.
štádium) sme zistili štatisticky významne
nižšie hodnoty ako u pacientov dialyzovaných
(hodnota p, tabuľka č.2), ktoré v niektorých
prípadoch boli síce vyššie ako cut off pre
miernu sepsu (337 pg/ml), ale maximálna
hodnota v tomto súbore už neprevyšovala cut
off pre ťažkú sepsu, čiže 950 pg/ml (tab.č. 2).

Legenda: Základný súbor 50-tich pacientov v pokročilom štádiu
CHRI (GF[ml/s]<0,5) z nefrologickej ambulancie alebo hemodializačného oddelenia. V čase stanovenia presepsínu boli vybraní pacienti
bez známok prítomnosti sepsy.

Graf 3 Závislosť koncentrácie presepsínu od GF
obličiek u pacientov s pokročilou CHRI bez sepsy

Tabuľka 2 Koncentrácia presepsínu u pacientov s renálnym zlyhaním a pokročilou CHRI
Koncentrácia presepsínu u pacientov s renálnym zlyhaním a pokročilou CHRI
pokročilá CHRI
renálne zlyhanie - HD
0,2 < GF[ml/s] < 0,5
GF [ml/s] ≤ 0,2
p
medián
min - max
medián
min - max
pg/ml
pg/ml
pg/ml
pg/ml
427
118 - 920
1695
340 - 10 340
< 0,001
Legenda: Základný súbor 50-tich pacientov v pokročilom štádiu CHRI ďalej rozdelených do dvoch podskupín:
Pokročilá CHRI – 32 pacientov s GF [ml/s] v rozmedzí: 0,2 < GF< 0,5, Renálne zlyhanie – dialyzovaní: 18
pacientov s GF [ml/s]: GF ≤ 0,2
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voľbou na diagnostiku a monitoring sepsy
u pacientov s renálnym zlyhaním.
Situácia v pokročilom štádiu CHRI, ale bez
nutnosti náhrady funkcie obličiek je trochu
lepšia. U pacientov v 4. štádiu CHRI (GF<0,5
ml/s, podľa National Kidney Foundation [11])
možno očakávať celkovo vyššie hodnoty
presepsínu ako u zdravej populácie, ale tieto
nepresahujú cut off pre ťažkú sepsu, sú teda
nižšie ako 1000 pg/ml. Hodnoty presepsínu
vyššie ako táto hranica so vzostupnou
tendenciou v dynamike spolu s klinickým
obrazom a pozitivitou ďalších zápalových
markerov
indikujú
prítomnosť
sepsy.
Monitoring účinnosti ATB terapie a klinického
stavu však opäť nie je spoľahlivý (kazuistika
č.1, graf č.1). Situáciu môže navyše komplikovať sepsou spôsobené aktuálne zhoršenie
renálnych funkcií alebo akútne renálne zlyhanie. Presepsín je preto aj v tomto štádiu
CHRI nutné indikovať iba ako pomocný marker a výsledky je nutné interpretovať veľmi
obozretne vo vzťahu k uvedeným limitujúcim
skutočnostiam.
Mechanizmus, akým dochádza k nešpecifickému zvýšeniu hladín presepsínu pri renálnom zlyhávaní, zatiaľ nie je známy. V odbornej komunite sa diskutujú hypotézy, že presepsín by sa mohol nešpecificky (v neprítomnosti sepsy) zvyšovať napr. pri orgánovom
poškodení, ktoré by spustilo proteázovú aktivitu s uvoľňovaním frakcie sCD14-ST (presepsínu) do krvi z membrán monocytov
a makrofágov aj v neprítomnosti bakteriálneho
endotoxínu. Otázkou zostáva, či sa obličky nejakým spôsobom podieľajú na eliminácii presepsínu z organizmu a ak áno, akým. Nie je
vylúčené, že nešpecifický vzostup presepsínu
pri renálnom zlyhaní môže byť výsledkom
oboch týchto možností.

DISKUSIA
Referenčné hodnoty presepsínu pre novorodencov sú zatiaľ závažnou chýbajúcou informáciou v klinickej diagnostike sepsy. Pre ich
spoľahlivé zadefinovanie bude potrebné vytvoriť veľký súbor s komplexnou kontrolou
neprítomnosti zápalu u vybraných jedincov.
Na základe našich výsledkov však môžeme
konštatovať, že u zdravých novorodencov
možno očakávať významne vyššie hodnoty
ako u zdravej dospelej populácie, ktoré by
však nemali presiahnuť hodnotu 950 pg/ml.
Tento fakt je nutné brať do úvahy pri interpretácii výsledkov vyšetrení u septických novorodencov. Situácia u novorodencov je v zásade pravdepodobne podobná ako pri prokalcitoníne, ktorý tiež po pôrode u novorodencov
nešpecificky stúpa [10]. Uvažuje sa, že tento
prechodný vzostup môže byť spôsobený
adaptáciou organizmu novorodenca na
vonkajšie nesterilné prostredie. Dôležitú úlohu
môže zohrávať napr. kolonizácia čreva
prirodzenou črevnou mikroflórou. Rovnaké
hypotetické vysvetlenie je možné aj v prípade
zvýšených
hladín
presepsínu
u zdravých novorodencov.
Výsledky analýzy v súbore pacientov
v pokročilom štádiu CHRI bez prítomnosti
sepsy (z hľadiska sepsy zdraví) ukázali, že hladiny presepsínu majú vzťah k funkcii obličiek
resp. k stupňu závažnosti renálnej insuficiencie. Situácia bola najzávažnejšia v terminálnom štádiu u pacientov s renálnym zlyhaním, ktorí sú odkázaní na dialýzu. U týchto
pacientov sa vyskytujú hladiny presepsínu porovnateľné s hladinami, ktoré sú typické pre
všetky stupne závažnosti sepsy (tab.č.2).
U dialyzovaného pacienta v septickom stave
môžeme preto očakávať veľmi vysoké hladiny
presepsínu, ktoré však nemusia korelovať so
závažnosťou septického stavu, ale reflektujú aj
renálne zlyhanie (graf.č.2, kazuistika č.2). Celkové hladiny presepsínu tak v prítomnosti ako
aj v neprítomnosti sepsy môžu byť u pacientov
s renálnym zlyhaním veľmi vysoké a dynamika veľmi nevýrazná (tabuľka č.2, graf a kazuistika č.2). Presepsín preto nie je vhodnou

ZÁVER
Naša práca prezentuje prvé skúsenosti, ktoré
odhaľujú diagnostické limity presepsínu. Tieto
limity neznižujú dobré diagnostické vlastnosti
presepsínu a jeho benefity oproti prokalcitonínu zistené v predchádzajúcich štúdiách [2,
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3, 5, 6]. Nie sú negatívom, ale sú pozitívne
v tom zmysle, že pomáhajú zadefinovať tento
perspektívny marker v špecifických prípadoch.
Prokalcitonín bol doposiaľ jediným dostupným laboratórnym markerom sepsy, známy už
viac ako desať rokov, dobre overený a zadefinovaný. Postupne sa zistilo, že diagnostická
špecificita prokalcitonínu je limitovaná vo
viacerých špecifických klinických stavoch,
v ktorých hladina môže stúpať aj bez prítomnosti sepsy [10, 12, 13]. Ťažká sepsa je
závažný kritický stav, ktorý až v 50 % prípadov končí orgánovým zlyhávaním a smrťou
[14]. Z hľadiska pozitívnej prognózy pacienta
je najdôležitejšia rýchla diagnostika a zvolenie
účinnej ATB terapie. Hemokultivácie sú z hľadiska diagnostiky zdĺhavé a na monitoring
účinnosti ATB terapie úplne nevhodné.
Špecifických laboratórnych biomarkerov sepsy
stanoviteľných v statimovom režime je
absolútny nedostatok. Ideálny marker bez limitov s absolútnou špecificitou neexistuje. Presepsín a prokalcitonín sú biomarkery sepsy,
ktoré majú odlišný pôvod a úlohu v zápalovej
odpovedi. Odlišný pôvod oboch markerov je
z hľadiska diagnostiky veľmi výhodný v tom
zmysle, že v limitujúcich špecifických klinických stavoch sa môžu vzájomne dopĺňať.
Tam, kde jeden marker nefunguje (napr.
prokalcitonín a CRP pri pečeňovom zlyhávaní,
presepsín pri renálnom zlyhávaní), možno
použiť druhý. Obidva biomarkery majú svoje
špecifiká a svoje limity. Ich vzájomné použitie
v indikovaných prípadoch môže podstatnou
mierou zvýšiť spoľahlivosť v laboratórnej
diagnostike sepsy. Znalosť limitov každého
biomarkera je v tomto zmysle vždy rovnako
dôležitá ako znalosť jeho benefitov a podstatná
pre správnu indikáciu a interpretáciu výsledkov vyšetrení.
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APLIKÁCIA TANDEMOVEJ HMOTNOSTNEJ SPEKTROMETRIE
BEZ CHROMATOGRAFICKEJ SEPARÁCIE PRI NOVORODENECKOM
SKRÍNINGU DMP V SCN SR BANSKÁ BYSTRICA
ZAHORCOVÁ Miroslava1, KNAPKOVÁ Mária1, KRNÁČOVÁ Katarína1,
KOHÚT Vladimír2
Skríningové centrum novorodencov SR, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Oddelenie klinickej biochémie, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

1
2

01.01.2013: aminoacidopathies (phenylketonuria /
hyperphenylalaninemia, maple syrup urine diseaseleucinosis), organic aciduries (isovaleric aciduria, glutaric aciduria type 1) and fatty acid disorders of βoxidation (medium chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency, long chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase
deficiency, very long-chain acyl-CoA dehydrogenase
deficiency, carnitine palmitoyltransferase II deficiency,
carnitine-acylcarnitine translocase deficiency, carnitine
palmitoyltransferase I deficiency). The system is
performed in single run continual measurement of
hundred samples per day and tenths of parameters for
individual sample. The measurement is focused on the
determination of aminoacids and acylcarnitines in dry
blood spot. The flow injection analysis coupled with
tandem mass spectrometry (FIA- MS/MS)
meet
requirement of analytical method for using in newborn
screening program. Total incidence of these HMD is 1:
2648 during period from 01.01.2013 to 31.05.2013.

ABSTRAKT
Zavedenie metodiky tandemovej hmotnostnej spektrometrie umožnilo rozšíriť novorodenecký skríning z pôvodne jedného geneticky podmieneného metabolického
ochorenia o deväť ďalších dedičných metabolických
porúch (DMP). Od 01.01.2013 boli MZ SR do štátneho
povinného skríningového programu zaradené nasledovné dedične podmienené metabolické ochorenia:
aminoacidopatie (fenylketonúria/hyperfenylalaninémia,
leucinóza), organické acidúrie (izovalérová acidúria ,
glutárová acidúria I) a poruchy β-oxidácie mastných
kyselín (deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných
kyselín so stredne dlhým reťazcom, deficit acyl-CoA
dehydrogenázy s veľmi dlhým reťazcom, deficit
hydroxyacyl-CoA dehydrogenázy s dlhým reťazcom ,
deficit karnitínpalmitoyltransferázy II, deficit karnitínacylkarnitíntranslokázy, deficit karnitínpalmitoyltranferázy I). Systém vyšetrenia MS/MS umožňuje v jednej
sérii kontinuálne meranie niekoľko sto vzoriek denne,
pričom pri samotnej vzorke je vyhodnotených niekoľko
desiatok parametrov. Stanovenie je zamerané na kvantifikáciu vybraných aminokyselín a acylkarnitínov zo
suchej kvapky krvi. Prietoková injekčná analýza v spojení s detekciou pomocou tandemovej hmotnostnej
spektrometrie (FIA-MS/MS) našla svoje praktické
uplatnenie v skríningovom programe pre novorodencov.
Súhrnná incidencia vybraných skrínovaných DMP za
obdobie od 01.01.2013 do 31.05.2013 predstavuje
1:2648.

Key words: Tandem mass spectrometry. Flow injection
analysis.
Newborn
screening.
Aminoacids.
Acylcarnitines. Dry blood spot.

ÚVOD
V tejto práci sa zameriame na praktické
využitie tandemovej hmotnostnej spektrometrie (MS/MS) v spojení s ionizáciou vzorky
za atmosferického tlaku pomocou elektrospreja (ESI) pri stanovení vybraných aminokyselín (AMK) a acylkarnitínov (AC).
Hromadenie, resp. deficit konkrétnej AMK
a AC, ako aj neprimeraný diagnostický pomer
vybraných analytov, odzrkadľuje narušenie
konkrétnej metabolickej dráhy v organizme,
ktoré je spôsobené znížením aktivity špecifického enzýmu. Znížená aktivita resp.
nefunkčnosť konkrétneho enzýmu je podmienená mutáciou špecifického génu. V Skrí-

Kľúčové slová: Tandemová hmotnostná spektrometria.
Prietoková injekčná analýza. Novorodenecký skríning.
Profil aminokyselín a acylkarnitinov. Suchá kvapka
krvi.
ABSTRACT
The implementation of tandem mass spectrometry
enabled to expand the newborn screening from one to
ten hereditary metabolic disorders (HMD). Ministry of
Health of the Slovak Republic furnished to obligatory
newborn screening program these HMD from

23

Zdravotnícke listy, Vol. 1, No. 3, 2013

ISSN 1339-3022

Naše pracovisko vykonáva aj pravidelný
monitoring FKU/ HPA pacientov, ako aj selektívny skríning vybraných AMK a AC u
pacientov s pozitívnou klinikou pre konkrétne
DMP.
`
Odber biologického materiálu
Na účely skríningového vyšetrenia sa vyšetrenie vykonáva z kapilárnej krvi, ktorá sa
aplikuje na špeciálny odberový papierik
Whatman 903. K výhodám tohto biologického
materiálu patrí stabilita analytov na pevnej
fáze, ako aj zjednodušenie transportu a jednoduchosť samotného odberu [2]. U novorodencov sa odber vykonáva z päty novorodenca u starších pacientov z kapilánej krvi
odoberanej z prsta. Po odber sa vzorka nechá
voľne vysušiť a následne sa doručí do SCN
SR. V laboratóriu sa vyrazí z odberového
papierika terčík s určeným priemerom a tým aj
s presne definovaným objemom krvi.

ningovom centre novorodencov (SCN) SR
vyšetrujeme dedične podmienené metabolické
poruchy (DMP), ktoré sú zapríčinené poruchami odbúravania mastných kyselín a vybraných AMK.
Podľa nového usmernenia MZ SR platného
od 01.01.2013 [1] sa novorodenecký skríninig
vybraných DMP realizuje celoplošne pre všetkých novorodencov narodených na území SR.
V platnosti je povinné skrínovanie tých vybraných DMP, ktoré spĺňajú všeobecné podmienky Wilson-Jungnerových príncípov. Medzi
povinne skrínované DMP u novorodencov boli
zaradené nasledovné poruchy: aminoacidopatie (Fenylketonúria - FKU, Hyperfenylalaninémia - HPA, Leucinóza - MSUD),
organické acidúrie (Izovalérová acidúria –
IVA, Glutárová acidúria I - GA I) a poruchy βoxidácie mastných kyselín (deficit dehydrogenázy-CoA so stredne dlhým reťazcom MCADD, deficit dehydrogenázy-CoA s veľmi
dlhým reťazcom - VLCADD, deficit dehydrogenázy hydroxyacyl-CoA s dlhým reťazcom LCHADD, deficit karnitínpalmitoyltransferázy
II - CPT II, deficit karnitínacylkarnitíntranslokázy - CACT a deficit karnitínpalmitoyltranferázy I - CPT I).
V súčasnosti je v povinnom skríningovom
programe vyšetrených ročne takmer 55 000
vzoriek. Ako biologický materiál sa používa
suchá kvapka krvi (SKK), ktorá sa odoberá
medzi 72-96 hodinou veku novorodenca.
Následne je doručená do skríningového centra
a do 24 hodín vyšetrená.
Za obdobie 5 mesiacov bolo takto vyšetrených 21 186 novorodencov, z toho boli
pozitívne 4 FKU, 2 HPA, 2 MCADD, čo
predstavuje incidenciu 1:2648 pre vybrané
DMP. Okrem spomínaných základných ochorení sme zachytili 2 metylmalónové acidúrie
(MMA), 1 propiónovú acidúriu (PA) už ako
exitus a pri súčasnom patologickom náleze
fenylalanínu (PHE) a tyrozínu (TYR) u jedného novorodenca bola následnými vyšetreniami na Oddelení klinickej biochémie v FNsP F.
D. Roosevelta zistená galaktozémia.

Chemické spracovanie vzorky
Princípom stanovenia je čo najefektívnejšie
vyextrahovať potrebné analyty zo vzorky, pričom musí byť splnená aj podmienka efektívnej
deproteinizácie vzorky. Ako extrakčné činidlo
sa používa metanol s prídavkom viskóznejšieho rozpúšťadla za účelom zábránenia
odparovania a eliminácie presakovania rozpúšťadla cez filtračnú membránu. V extrakčnom
rozpúšťadle sú rozpustené deuterizované interné štandardy s presne definovanou koncentráciou. Po 20 minútovej extrakcii sa centrifugáciou získa čiastočne prečistený supernatant,
ktorý sa vysuší. Následne sa vzorka pomocou
derivatizačného činidla (3mol/l HCl v butan-1ole) zesterifikuje na príslušné butylestery.
Dôvodom tohto kroku je predovšetkým
zvýšenie citlivosti a efektivity stanovenia [3].
V súčasnosti s nástupom vysoko citlivých
MS/MS analyzátorov je tendencia vypustenia
tohto kroku z dôvodu agresívnej chemickej
reakcie, ako aj urýchlenia samotnej prípravy
vzorky [4,5]. Naopak esterifikácia zvyšuje
podiel kladne ionizovaných molekúl v iónovom zdroji, blokuje výskyt neutrálnych
24
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amfiónov. Derivatizácia prebieha 15 min. pri
teplote 60°C, vzorka sa následne vysuší. Pred
analytickým stanovením sa rozpustí vo vhodnom organickom rozpúšťadle (acetonitril).

rozprašované prúdom dusíka do vyhriatej ESI
komory. Ich funkčné skupiny (amóniové
katióny) sú príčinou vzniku pozitívne nabitých
iónov, čo je základnou podmienkou pre ich
ďalšiu MS/MS analýzu [6]. Dochádza k odparovaniu rozpúšťadla a následnej ionizácii
molekúl vplyvom vysokého potenciálu vedeného na kovovú kapiláru.
V laboratóriu používame trojitý quadrupól
Agilent Technologies 6420 TripleQuad. Prvý
a tretí quadrupól (Q1,Q3) sníma jednotlivé
ióny podľa pomeru hmotnosti/ náboja (m/z) a
druhý kvadrupól plní funkciu kolíznej cely
(Q2). Kvantifikácia jednotlivých analytov je
postavená na princípe sledovania dcérskeho
iónu, pričom ako Q1 tak aj Q3 sú nastavené na
sledovanie konkrétnej m/z, ktorá je typická pre
zvolený metabolit. V Q1 sa nastaví snímanie
konkrétnej m/z, následne v kolíznej cele pri
optimálnych nastaveniach dochádza k fragmentácii a v Q3 sa nastaví konkrétne snímanie
iónu (fragmentu) o presne definovanej m/z tzv. SRM režim skenovania [4]. Na obrázku 1
je uvedená schéma fragmentácie esterifikovanej formy vybraného zástupcu pre
AMK a AC.

Analytické stanovenie
Systém na kontinuálne meranie priemerne
300 vzoriek denne musí spĺňať viaceré podmienky. S dostatočnou správnosťou merania
(čo v skríningovom teste predstavuje x ± 25%)
zabezpečiť spoľahlivé výsledky (adekvátne
nastavená automatická integrácia jednotlivých
MRM prechodov, vydelenie šumu od reálne
prítomného analytu). Dôležitá je tiež požiadavka na zabezpečenie rovnakého prietoku
mobilnej fázy so vzorkou do MS/MS analyzátora. Túto zabezpečuje HPLC pumpa,
v princípe ide teda o prietokovú injekčnú
analýzu [2]. Ďalšou podmienkou je on-line
automatický dávkovač, ktorý v prípade našej
metodiky nastrekuje vzorky v intervale 1,1
min. Vzorka je priamo z automatického dávkovača pomocou kapiláry vstrekovaná do
iónového zdroja pracujúceho za atmosferického tlaku - tzv. ESI systém. Acylderiváty AMK a AC ako polárne látky sú

Obrázok 1 Schéma MRM detekcie derivatizovaných aminokyselín a cylkarnitínov
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V metodike je nastavené skenovanie SRM
pre 73 analytov tzv. MRM (z angl. multi
reaction monitoring), pričom jeden cyklus trvá
približne 0,9 sekundy. Elučný čas pre celkový
iónový chromatogram (TIC) je približne 0,250,35 min. V MRM režime sledujeme len
vybrané známe analyty na rozdiel od úplného
tzv. full scan - záznamu. V práci J. Dhonta sú
uvedené výhody ako aj nevýhody full- scan
záznamu [7].

referenčných materiálov je zaručená kvalita
meraného výsledku v zmysle správnej
laboratórnej praxe.
DISKUSIA A VÝSLEDKY
Tandemová hmotnostná spektrometria sa
využíva k analýze AC približne od roku 1980.
Po roku 1990 vedci z Duke University vyvinuli metodiku tandemovej hmotnostnej spektrometrie na stanovenie acylkarnitínov a aminokyselín pre rozšírený novorodenecký
skríning [8]. Našim cieľom bolo zaviesť metodiku do praxe v SCN pri DFNsP v Banskej
Bystrici, pričom neustále prebiehajú štatistické
vyhodnotenia nameraných dát a prehodnocovanie nastavených cut-off limitov v
zmysle čo najnižšej falošnej pozitivity
MS/MS
metóda
AMK
a AC
bez
chromatografického delenia znamená nájsť
konsenzus medzi zachovaním dostatočnej
presnosti merania a rýchlosťou spektrometrického stanovenia [5]. Používanie deuterovaných interných štandardov pre každú zo
stanovovaných aminokyselín a pre skupinu
acylkarnitínov zaručuje dostatočnú správnosť
merania. Samozrejme je potrebné rátať s faktom, že prípadné izoformy záujmových analytov sú sumované. V prípade leucínu sa jedná
o sumu koncentrácie leucínu, izoleucínu,
alloizoleucínu a hydroxyprolínu. Tiež karnitín
C4 tvorí butyryl/izobutyrylkarnitín. V tabuľke
1 sú uvedené jednotlivé DMP s príslušnými
sledovanými markermi a príslušnými diagnostickými pomermi AMK a AC. Sú uvedené aj
rozmedzia resp. cut-off limity pre jednotlivé
parametre.
V tabuľke 2 je štatisticky vyhodnotená presnosť LC-MS/MS merania jednotlivých AC
a AMK, ktorá je vypočítaná na základe
dodaného certifikačného zmesného štandardu
pre 2 koncentračné úrovne. Výsledky sú
vyjadrené. Je vyjadrená opakovateľnosťou
merania pomocou relatívnej smerodajnej odchýlky (σ%). Dosahovaná výťažnosť pre jednotlivé analyty sa pohybuje od 80% do 125%.

Vyhodnotenie záznamov vzorky
Na kvantifikáciu MS/MS analýzy bez chromatografického delenia je použitá metóda
interného štandardu (IŠ), pričom koncentrácia
IŠ pridávaných v prvom kroku extrakcie je
presne definovaná. Výpočet koncentrácie analytu je daný nasledovným vzťahom:

Cs =

As
Ais

Cis

Cs – koncentrácia vzorky (µmol/l), Cis – koncentrácia
interného štandardu (µmol/l), As – plocha elučného píku
vzorky, Ais – plocha elučného píku interného štandardu.

V rámci dennej prevádzky je analyzátor LCMS/MS schopný zmerať niekoľko stoviek
vzoriek pričom u každého pacienta je sledovaných niekoľko desiatok parametrov ako aj
diagnostických pomerov. Z uvedeného vyplýva nutnosť používania spoľahlivého automatického softvéru. V spolupráci s firmou
HermesLab bol vyvinutý jednoduchý diagnostický softvér, ktorý vychádza z požiadaviek
novorodeneckého skríningu. Základom softvéru sú overené a bezpečne stanovené cut-off
limity pre jednotlivé analyty, ako aj definované diagnostické pomery s farebne vyznačenými hodnotami mimo stanovených limitov.
Dáva možnosť voľby sledovania nami zvolených parametrov, možnosť zmeny nastavenia
cut-off limitov.
Pravidelnou externou kontrolou v spolupráci
zo Centre of Disease Control (CDC), ktorá sa
uskutočňuje 2-krát ročne ako aj dennou
internou kontrolou pomocou certifikovaných
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Tabuľka 1 Sledované analyty vo vzťahu k povinne skrínovaným DMP v SCN SR
PKU/HPU
MSUD

Primárny
marker*
Phe
X-Leu

Cut-off limit
µmol/L
> 110
> 230

IVA

C5

> 0,42

GA 1
MCAD

C5 DC
C8
C8/C2
C8/C10
C16-OH
C14:1

0,35-0,7
> 0,25
> 0,01
>2
> 0,1
> 0,26

DMP

LCHAD
VLCAD

Sekundárne
markery*
PheTyr
X-leu/Ala
X-Leu+Val/Phe+Tyr
X-Leu/Phe
C5/C0
C5/C8
C5DC/C8
C10
C10 :1
C6
C18:1OH
C14:1/C2
C14:1/C16

Cut-off limit
(µmol/L)
> 1,6
> 1,4
> 4,2
> 5,5
> 0,03
> 20
> 6,4
> 0,23
> 0,17
> 0,16
> 0,05
> 0,02
> 0,15

C0
> 33
C16+C18/C0
< 0,04
C16+C18:1/C2
< 0,1
> 0,35
CPT 2 /CACT C16+C18:1/C2
C16
> 5,8
Legenda: * - názvy príslušných AC a AMK sú uvedené v tabuľke 3
CPT 1

V rámci rozšíreného novorodeneckého skríningu bolo od 01.01.2013 vyšetrených 21 186
novorodencov, pričom skríningová prevalencia
10–tich DMP vyšetrení je 1:2 648. Okrem
DMP zaradených do povinného novorodeneckého skríningu sme zachytili 2 prípady
následne potvrdenej MMA a 1 prípad PA.
V prípade extrémne zníženej hodnoty voľného
karnitínu boli v sledovaní 2 pacienti s podoz-

rením na maternal karnitínový deficit (mat.
CUD) s postupným nárastom voľného acylkarnitínu v časovom horizonte 2 mesiacov.
V jednom prípade boli opakovane zaznamené
uspektné hodnoty Phe a zároveň aj Tyr, na
Oddelení klinickej biochémie FNsP F. D.
Roosevelta, BB bola u tohto pacienta zistená
galaktozémia.

Tabuľka 2 Presnosť a výťažnosť MS/MS analýzy pre vybrané metabolity (n-25 vzoriek)
Deklarovaná hodnota
Opakovateľonsť merania
certifikovaného referenčného
(vyjadrená ako relatívna
Metabolit*
materiálu (CRM)
smerodajná odchýlka- σ % )
L1
L2
L1
L2
554
675
12,4
11,8
Ala
67
238
11,5
10,5
Asp
559
679
8,2
10,5
Glu
293
461
11,8
10,9
X-Leu
54
181
11,4
10,3
Met
162
435
9,1
11,1
Phe
184
471
9,2
9,2
Tyr
231
373
11,6
12,7
Val
64
173
8,8
9,6
Arg
55
230
16,3
11,4
Cit
619
1086
11,1
8,7
Gly
262
386
14,8
14,6
Orn
Legenda: * - názvy príslušných AC a AMK sú uvedené v tabuľke 3
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Výťažnosť
(%)
108
92,3
94,2
84,6
112,7
101,2
88,9
125,1
107
98,6
90,7
111,2
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Tabuľka 2 Pokračovanie
Deklarovaná hodnota
certifikovaného referenčného
materiálu (CRM)
L1
L2
43,6
107
28,7
68,4
5,5
13,9
0,88
4,15
0,51
2,09
0,53
2,31
0,43
2,01
0,47
2,13
0,49
2,28

Opakovateľonsť merania
(vyjadrená ako relatívna
Metabolit*
smerodajná odchýlka- σ % )
L1
L2
13,1
14,1
CO
12,1
10,7
C2
17,5
11,7
C3
12,6
13,1
C4
14,5
14,6
C5
13,8
13,8
C5DC
14,9
12,9
C6
13,2
15,8
C8
13,9
15,3
C10
37,3
34,9
C10:1
0,45
2,02
15,4
16,5
C12
0,51
2,3
15,4
16,1
C14
29,6
34,8
C14:1
4,35
12,1
10,9
12,6
C16
32,6
41,3
C16OH
2,24
10,4
11,1
13,7
C18
16,9
18,9
C18:1
29,7
34,2
C18OH
Legenda: * - názvy príslušných AC a AMK sú uvedené v tabuľke 3

Výťažnosť
(%)
94,9
92,7
82,9
92,2
90,5
91,1
92,4
94,4
87,2
94,3
80,2
90,5
97,1

Tabuľka 3 Skrínované metabolity a im prislúchajúce deuterované interné štandardy
ACYLKARNITÍNY
Metabolit

Skratka

Voľný karnitín
Acetylkarnitín
Propionylkarnitín
Butyrylkarnitín

CO
C2
C3
C4

Izovalerylkarnitín
Glutyrylkarnitín
Hexanoylkarnitín
Oktanoylkarnitín
Dekanoylkarnitín
Decenoylkarnitín
Dodekanoylkarnitín
Tetradekanoylkarnitín
Tetradecenoylkarnitín
3-hydroxytertradekanoylkar.
Hexadekanoylkarnitín
3-hydroxyhexadekanoylkar.
Oktadekanoylakrnitín
Oktadecenoylkarnitín
3-hydroxyoktadecenoylkar.
3-hydroxyoktadekanoylkar.

C5
C5DC
C6
C8
C10
C10:1
C12
C14
C14:1
C14OH
C16
C16OH
C18
C18:1
C18:10H
C18OH

Deuterizovaný
interný
štandard
C0-D9
C2-D3
C3-D3
C4-D3

C5-D9
C5DC-C6
C6-D3
C8-D3
C10-D3
C12-D3
C14-D3

C16-D3
C18-D3
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AMINOKYSELINY
Deuterizovaný
Metabolit
Skratka
interný
štandard
Ala
Ala-D4
Alanín
Asp.-D3
Kys. asparátová Asp.
Glu-D5
Kys. glutámová Glu.
X-Leu
X-Leu-D3
Leucín,
Izoleucín,
Alloizoleucín,
Hydroxyprolín
Met
Met-D3
Metionín
Phe
Phe-D5
Fenylalanín
Tyr
Tyr-D4
Tyrozín
Val
Val-D8
Valín
Arg
Arg-D7
Arginín
Cit
Cit-D2
Citrulín
Gly
Gly- 13C2-1515
Glycín
Orn
Orn-D6
Ornitín
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MMA resp. PA patria k najčastejšie sa
vyskytujúcim organickým acidúriám. V rámci
skríningového vyšetrenia hodnotíme aj propionylkarnitín, ktorého suspektná hodnota spolu
s ďalšími diagnostickými pomermi ako aj
súvisiacimi suspektnými AC (3-hydroxy
palmitoylkarnitín, 3-hydroxy tetradekanoylkarnitín) úzko špecifikuje spomínané ochorenia. Zo štúdií [11] ako aj praxe ostatných
laboratórií sa ukazuje jeho vysoká falošná
pozitivita. Z tohto dôvodu neboli tieto ochorenia do nášho skríningového programu
zaradené. V SCN SR sa ukazuje, že sledovanie
vybraných parametrov a následné prislúchajúce biochemické vyšetrenia slúžia k diagnostike týchto acidúrií.
V súčasnom období sa z dôvodu nastavenia
bezpečných cut-off limitov [11,12] intenzívne
venujeme štúdiu rozdielnej distribúcie AMK
a AC v plnej krvi oproti séru resp. plazme a
tiež aj relevantnému porovnaniu výsledkov
Phe a Tyr u PKU/HPA pacientov pri stanovení
s MS/MS, fluorometricky a automatickým
analyzátorom aminokyselín [13,14]. V tabuľke
3 sú uvedené sledované AMK a AC a ich
deuterizované formy, ktoré boli použité na ich
kvantifikáciu.
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CYSTATÍN C – BENEFITY V DIAGNOSTIKE OBLIČKOVÝCH FUNKCIÍ.
POROVNANIE ODHADU GLOMERULÁRNEJ FILTRÁCIE POMOCOU CYSTATÍNU
C A ENZYMATICKÉHO KREATINÍNU U DIABETIKOV
HUNÁKOVÁ Alžbeta, BÍLA Michaela, DOMINIKOVÁ Andrea,
ŠTEFANEC František
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica
divided into three subgroup according to GFMDRD
values: I. normal GF, II. moderate CHRI, III. medium
CHRI. In our works, we have confirmed more rigorous
assessment of creatinine GFMDRD values. Nevertheless,
in groups with GF˃1,1 ml/s we found some patients
have a GFCysC less than GFcreatinine values significantly to
change the classification of CHRI. We also found in the
whole group, that the methods used did not correlate
(r=0,61). A better correlation was observed in the
subgroup of patients with GF <1,1 ml/s (r=0,82). We
also found a decrease GF with age is maximal and
significant for both parameters at the age of sixty. No
decrease in median GFcreatinine in subgroups seventy and
eighty seniors was unlikely. Cystatin C reliably
monitored GF decline with age. In our work, we have
confirmed Cystatin C is a good choice in the early
stages of decline in GF and elderly seniors. Cystatin C
improves the reliability of diagnosis of renal function,
particularly in patients at risk of interference with nonrenal factors that influence muscle mass and muscle
metabolism (seniors with loss of muscle mass, children,
obese patients hypercatabolic conditions, cancer
patients, patients with a diagnosis of muscle diseases).
Cystatin C provides clear benefits in the diagnosis of
renal function and therefore deserves the attention and
use in routine clinical practice.

ABSTRAKT
Cieľom našej práce bolo v skupine diabetických
pacientov porovnať kreatinín s cystatínom C s ohľadom
na hodnoty GF a následné zaraďovanie do tried v klasifikácii CHRI. Súbor 119 diabetických pacientov sme
rozdelili na základe odhadu GF pomocou enzymatického kreatinínu a MDRD rovnice na tri skupiny:
I.skupina: normálne GF, II.skupina: mierne CHRI a III.
skupina: stredné CHRI. V našich výsledkoch sme
potvrdili, že v skupinách CHRI v oblasti GF>1,1ml/s, sa
vyskytli aj pacienti, ktorí mali hodnoty GF vypočítané
na základe cystatínu C nižšie natoľko, že to malo vplyv
aj na zaraďovanie do tried v klasifikácii CHRI.
Korelačnou analýzou sme zistili, že tieto dve metódy
v celom súbore navzájom nekorelujú (r=0,61). V oblasti
GF<1,1 ml/s bola už korelácia oboch metód podstatne
lepšia (r=0,82). Sledovali sme tiež pokles GF s vekom,
ktorý bol najvýraznejší a štatisticky signifikantný
zhodne pre obidva parametre v skupine 60-tnikov.
Pozoruhodné a nepravdepodobné bolo zistenie, že
v prípade GF pomocou kreatinínu sme nepozorovali
signifikantný pokles mediánu GF v skupinách starších
seniorov (70-ročných a 80-ročných). Cystatín C
monitoroval pokles GF s vekom spoľahlivejšie. V práci
sme potvrdili, že cystatín C je vhodnou voľbou najmä
v skorých štádiách poklesu GF a u starších seniorov.
Cystatín C zvyšuje spoľahlivosť diagnostiky obličkových funkcií najmä u pacientov s rizikom interferencie nerenálnych faktorov, ktoré ovplyvňujú celkovú masu a metabolizmus svalov (seniori s úbytkom
svalovej hmoty, deti, obézni pacienti, hyperkatabolické
stavy, onkologickí pacienti, pacienti s dg svalových
ochorení). Cystatín C prináša jednoznačné benefity
v diagnostike obličkových funkcií a preto si zaslúži
pozornosť a využitie v rutinnej klinickej praxi.

Key words: Cystatin C. Diabetes mellitus. GF. CHRI.
Creatinine. MDRD.

ÚVOD
Na výpočet glomerulárnej filtrácie v súčasnosti odborné spoločnosti doporučujú používať odhad GF zo sérovej koncentrácie štandardizovaného kreatinínu alebo cystatínu C [13]. Od pôvodného výpočtu GF pomocou
stanovenia sérového aj močového kreatinínu
(klírensová metóda) sa už v súčasnosti
ustupuje. Stanovenie močového kreatinínu je
totiž zaťažené významnými chybami. Krea-

Kľúčové slová: Cystatín C. Diabetes mellitus. GF.
CHRI. Kreatinín. MDRD.
ABSTRACT
Aim of the thesis was to compare creatinine and cystatin
C in a group of diabetic patients with respect to GF
values and also ability sort into classes in the
classifications of CHRI. Group of 119 patients was
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tinín sa v tubuloch aj secernuje, čo nadhodnocuje jeho koncentráciu v moči. Často sa
nedodržuje preanalytická fáza vyšetrenia (presnosť a správnosť pri zbere moča, jeho správne skladovanie, správne zmeranie objemu moča, dodržanie časového limitu zberu, správne
uvedenie všetkých údajov diurézy na žiadanku), čo je v konečnom dôsledku významným
zdrojom veľkej chyby konečného výsledku
klírensových metód. Klírensové metódy je doporučené indikovať už iba v prípadoch, keď
nie je možné použiť odhad GF zo sérového
kreatinínu, ani cystatínu C (prípady ovplyvnenia hladín parametrov v sére nerenálnymi
faktormi).
Cystatín C je novým markerom v diagnostike obličkových funkcií. Je alternatívnou
voľbou ku kreatinínu pri odhadoch GF. Je citlivejší a môže preto odhaliť spoľahlivejšie
a skôr menšie zmeny v GF najmä v skorých
štádiách CHRI [4-8]. Je považovaný aj za
dobrý marker akútneho zlyhania obličiek,
pretože reaguje podstatne skôr (o 1 až 2 dni)
a razantnejšie v dynamike ako kreatinín. Ide o
polypeptid, ktorý patrí medzi inhibítory cysteínových proteáz. Je tvorený každou bunkou
organizmu, ktorá má jadro a následne je secernovaný do krvi. Z tela sa eliminuje iba filtráciou. Po filtrácii glomerulami sa resorbuje
a degraduje v tubuloch. V moči zdravých ľudí
sa nachádza len v zanedbateľnej koncentrácií.
Výnimku tvoria iba stavy s poškodením tubulov. Výhodou cystatínu C je, že jeho hladinu v
sére neskresľuje množstvo nerenálnych faktorov ako je tomu pri kreatiníne (vek, pohlavie, množstvo svalovej hmoty, metabolický
status svalov, výška, hmotnosť, nutričný stav,
fyzická aktivita, hyperkatabolické stavy). Je
citlivejší – rovnaká zmena GF má za následok
väčšiu zmenu v koncetrácii cystatínu ako
kreatinínu. Odhad GF pomocou cystatínu C je
presnejší najmä v skorších štádiách CHRI
(GF>1 ml/s), kde výpočet pomocou kreatinínu
je ešte nepresný s nižšou senzitivitou a špecificitou. Cystatín C môže preto detegovať podstatne skôr aj menšie zmeny v GF, ktoré môžu
zostať pri meraní kreatinínu skryté.

SÚBORY PACIENTOV A METÓDY
Celý súbor pacientov obsahoval 119
diabetikov vo veku od 24 do 86 rokov, z toho
64 mužov a 55 žien. U každého pacienta bol
z jedného odberu venóznej krvi súčasne
stanovený kreatinín a cystatín C a následne
vypočítané hodnoty GF: podľa rovnice MDRD
pre enzymatický kreatinín a podľa Stevensovej
rovnice pre cystatín C. Na základe vypočítaných GF pomocou enzymatického kreatinínu a MDRD rovnice boli zadefinované ďalšie tri skupiny: I.skupina: GF >1,5 ml/s (61
pacientov), II.skupina: GF [1,1 – 1,5] ml/s (42
pacientov), III. skupina: GF [1,09 – 0,5] ml/s
(16 pacientov). Takto definované skupiny
v podstate zodpovedajú prvým trom stupňom
v klasifikácií CHRI. I. skupina predstavuje
normálne GF, II. skupina mierne CHRI a III.
skupina stredné CHRI (do tretej skupiny sme
zaradili aj pacientov nachádzajúcich sa hranične v II. skupine pre názornosť a objektívnu
nepresnosť odhadu GF). Pacienti v IV. skupine (ťažké CHRI) a v V. skupine (konečné
štádium zlyhania funkcie obličiek) sa v našom
súbore nenachádzali. Získané výsledky boli
hodnotené najmä s ohľadom na hodnoty GF
u jednotlivých pacientov a v definovaných
skupinách. Dôležitým kritériom bolo zaraďovanie do tried v klasifikácii CHRI (podľa
National Kidney Foundation [9]) – sledovali
sme, či rôzne spôsoby odhadov GF zaraďujú
jednotlivých pacientov do súhlasných resp.
odlišných tried klasifikácie CHRI. Výsledky
sme hodnotili s dôrazom na spoľahlivosť
záchytu skríningovej metódy, t.j. či skúmaná
metóda pre odhad GF spoľahlivo zachytí
zmeny v GF podstatné pre zaradenie do príslušnej triedy v klasifikácii CHRI.
Posledným kritériom hodnotenia výsledkov
bolo sledovanie odhadu GF v podskupinách
diabetických pacientov definovaných na
základe stúpajúceho veku po dekádach a na
základe vekovej hranice 60 rokov s cieľom
monitorovať spoľahlivosť a vhodnosť použitých metód u starších seniorov. Na stanovenie
kreatinínu bol použitý rutinný automatizovaný
analyzátor Siemens ADVIA 1800 a reagencie
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výrobcu Siemens Healthcare Diagnostics. Metóda je založená na enzýmovom princípe. Na
stanovenie cystatínu C bol použitý rutinný
automatizovaný analyzátor Siemens ADVIA
1800 a reagencie výrobcu Siemens Healthcare
Diagnostics. Metóda je založená na imunoturbidimetrickom princípe.

Zistili sme, že tieto dve metódy navzájom
nekorelujú (korelačný koeficient r = 0,61, graf
č. 1). Odlišnosť metód bola výraznejšia
v oblasti GF (1,1 – 1,5 ml/s): graf č. 2, r = 0,1.
Naopak korelácia bola významnejšia v oblasti
GF < 1,1 ml/s: graf č.3, r = 0,82.

VÝSLEDKY
Porovnanie cystatínu C a enzymatického
kreatinínu v odhade GF pomocou korelácie
Odhad
GF
pomocou
cystatínu
C
a Stevensovej rovnice sme porovnali s enzymatickým kreatinínom a MDRD rovnicou
pomocou korelačnej metódy. Vzhľadom k nepresnosti MDRD rovnice v oblasti GF>1,5
ml/s sme porovnávali iba pacientov s GF<1,5
ml/s (58 pacientov).

Graf 3 Korelácia GF (<1,1) kreatinín vs. cystatín C

Diagnostické
vlastnosti
cystatínu
C
a kreatinínu
Zistili sme, že hodnoty GF získané pomocou
kreatinínu a cystatínu C sú štatisicky
významne odlišné vo všetkých definovaných
skupinách pacientov (viď GF priemer a p v
tab. č. 1).
Znamená to, že cystatín C a kreatinín
v konečnom dôsledku nedávajú zhodné
výsledky – naopak, sú to odlišné systémy
s vlastnými špecifikami. V tab. č. 1 sú uvedené priemery GF dosiahnuté v jednotlivých skupinách a vypočítané pre kreatinín a pre cystatín C podľa príslušných rovníc. So stanovených priemerov je zrejmé, že výpočet GF
pomocou enzymatického kreatinínu a MDRD
rovnice poskytuje celkovo nižšie hodnoty. Vyplýva to z faktu, že MDRD rovnica je postavená tak, aby bola prísnejšia tak v hodnotách

Graf 1 Korelácia GF (<1.5) kreatinín vs cystatín C

Graf 2 Korelácia GF (1,1 - 1,5) kreatinín vs.
cystatín C

Tabuľka 1 Cystatín C vs. kreatinín - porovnanie odhadu GF
skupina
podľa MDRD
GF
GF ˃1,5
GF 1,5-1,1
GF ˂ 1,1

GF priemer [ml/s/1,75m2 ]
kreatinín
cystatín C
MDRD r.
Stevensova r.
enzymatická m
turbidimetria
1,85
2,05
1,28
1,48
0,91
1,13
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kreatinín vs cysC
p
0,03
< 0,001
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GF, ako aj v následnom zaraďovaní do tried
CHRI.
Cieľom prísnejšieho hodnotenia je čo najviac eliminovať objektívne klinické nepresnosti spojené s kreatinínom a zachytiť vývoj
poškodenia obličiek čím skôr. Otázkou je, nakoľko sa prísnejší odhad GF pomocou enzymatického kreatinínu a MDRD rovnice naozaj
približuje reálnemu stavu. Či tento odhad
v určitých prípadoch nie je príliš prísny alebo
naopak, či naozaj zachytí všetky zmeny v GF
najmä v problematických skorých štádiách

Graf 4 Cystatín C vs. kreatinín: GF>1.5

(GF > 1 ml/s). Stanovenie hodnoty GF je dôležité z hľadiska zaradenia pacientov do rôznych
štádií CHRI. Preto sme podrobne analyzovali
nami definované skupiny s cieľom zistiť, či
obidva parametre zaraďujú zhodne každého
pacienta do rovnakej skupiny CHRI (grafy
č.4-7).
V I. skupine pacientov v I. stupni CHRI
z celkového počtu 61 pacientov bolo 50 pacientov zhodne zaradených do tejto skupiny
pomocou oboch parametrov: kreatinínu aj cystatínu C (graf č. 4).

Graf 5 Kreatinín: GF>1,5 vs. Cystatín C: GF<1.5

Vážnejší klinicko-diagnostický dopad by
mohlo mať zistenie, že 11 pacientov z tejto
skupiny vykazovalo hodnoty GF vypočítané
podľa cystatínu C nižšie a to v rozmedzí od 1
do 1,5 ml/s, čo už zodpovedá II. stupňu CHRI
(mierne CHRI, graf č. 5).
V II. skupine pacientov v II. stupni CHRI
(mierne CHRI, GF [1,1–1,5] ml/s) z celkového
počtu 42 pacientov bolo 20 pacientov zhodne
zaradených do tejto skupiny pomocou oboch
parametrov: kreatinínu a cystatínu C (graf č.
6).

Podľa cystatínu C 17 pacientov zodpovedalo
I. skupine CHRI (normálne GF). Piati pacienti
mali hodnotu GF podľa cystatínu C nižšiu,
z toho dvaja podľa cystatínu C už zodpovedali
III. skupine (stredné CHRI) a dvaja boli
hraniční (s GF=1,1 ml/s). Odhad GF pomocou
sérového kreatinínu a MDRD v oblasti (1,0–
1,5) ml/s sa považuje za tzv. šedú zónu. Odhad
GF v tejto oblasti ešte nie je dostatočne presný
a výsledky je nutné inter-pretovať obozretne
a dôsledne v súvislosti s klinickým stavom
pacienta. V tomto kon-texte 17 pacientov,
ktorých odhad GF pomo-cou cystatínu C
zaradil do ľahšej triedy CHRI mohlo byť
MDRD rovnicou hodnotených prí-liš prísne
a naopak u 5 pacientov kreatinín opäť nemusel
byť dostatočne citlivý, aby od-halil včas
pokles GF, ktorý by mal už reálny dopad na
zaradenie týchto pacientov do ťažšej skupiny
CHRI. Cystatín C sa v II. skupine CHRI,
podobne ako v I. skupine, javí ako citlivejší
marker odhadu GF ako enzymatický kreatinín.

Graf 6 Cystatín C vs. kreatinín> GF 1.1-1.5

34

Zdravotnícke listy, Vol. 1, No. 3, 2013

ISSN 1339-3022

U oboch
porovnávaných
parametrov
(cystatín C a enzymatický kreatinín) sme zistili
zhodne najväčší pokles mediánu GF pri
porovnaní II. a III. skupiny – pokles mediánu
GF o 0,3 ml/s v skupine 60-ročných oproti
skupine 50-ročných. Tento pokles bol nielen
najvýraznejší čo do hodnoty, ale aj štatisticky
významný (hodnoty p* resp. p**, tab. č. 2).
Pokles GF s vekom je do určitej miery
prirodzený. Pri chronickej obličkovej chorobe
diabetikov môže byť pokles rýchlejší
a výraznejší v závislosti od prítomnosti
patologických
poškodzujúcich
procesov,
kompenzácie ochorenia a účinnosti liečby.
Významným medzníkom pre vyššie riziko
výraznejšieho poklesu GF podľa našich
výsledkov by mohlo byť práve dosiahnutie 60.
roku života. Rozdiel v poklese mediánu GF
medzi 50-ročnými a 60-ročnými sa javí ako
štatisticky menej významný najmä v prípade
použitia citlivejšieho cystatínu C pre odhad
GF (hodnoty p* resp. p**, tab. č. 2).
Významnejší pokles v GF v prípade použitia
enzymatického kreatinínu pre výpočet GF
v skoršom veku by mohol byť dôsledkom
zostavenia MDRD rovnice tak, aby hodnotenie
bolo prísnejšie v snahe vykompenzovať nižšiu
diagnostickú účinnosť kreatinínu.
Skorší pokles GF pri použití kreatinínu
vidíme aj na grafe č. 8. GF podľa kreatinínu
klesá významnejšie už u 50-tnikov až do 70.
roku života.

V III. skupine pacientov v III. stupni CHRI
z celkového počtu 16 pacientov bolo 9
pacientov zhodne zaradených do tejto skupiny
pomocou oboch parametrov 7 pacientov podľa
cystatínu C by zodpovedalo ľahšej II. skupine
- mierne CHRI (graf č.7).
Z klinicko-diagnostického hľadiska je podstatné, že v tejto skupine už žiadny pacient nevykazoval hodnotu GF z odhadu na základe
cystatínu C nižšiu ako z odhadu na základe
kreatinínu. Filozofiou skríningových metód je
„zachytiť všetkých chorých pacientov“.
V tomto kontexte sa odhad GF pomocou enzymatického kreatinínu a MDRD rovnice javí
v oblasti GF<1ml/s už ako dostatočne spoľahlivý - porovnateľne s cystatínom C.

Graf 7 Cystatín C vs. kreatinín: GF 0,5-1,1

Pokles GF s vekom v skupine diabetických
pacientov
Celý súbor sledovaných pacientov sme
rozdelili do piatich skupín na základe veku
(tab. č. 2).
Tabuľka 2 Pokles GF s vekom
skupina
I.
II.
III.
IV.
V.

vek
24-50
51-60
61-70
71-80
81-86

n
23
28
34
25
9

GF medián [ml/s/1,75m2]
ekreatinín
Cys C
1,77
1,81
1,59
1,81
1,27
1,56
1,23
1,33
1,36
1,31

porovnanie
skupín
I. a II.
II. a III.
III. a IV.
IV. a V.

Cystatín C vykazuje výraznejší pokles
v mediáne GF až u 60-tnikov a tento pokles
pokračuje aj u 70-tnikov. Otázkou je, či
absencia poklesu v mediáne GF v prípade
použitia kreatinínu u 70-tnikov a 80-tnikov je
reálnym stavom (nepravdepodobné) alebo ide

rozdiel GF (medián)
ekreat.
Cys C
0,2
0,0
0,3
0,3
0,0
0,2
-0,1
0,0

p*
ekreat.
0,07
0,0014
0,46
0,45

p**
Cys C
0,36
0,09
0,02
0,79

o zníženú diagnostickú účinnosť pri použití
kreatinínu, ktorá by mohla byť spôsobená
prípadným
úbytkom
svalovej
hmoty
u pokročilých seniorov (pravdepodobné).
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DISKUSIA
Stanovenie GF zo sérovej koncentrácie
kreatinínu aj pri použití spoľahlivej
štandardizovanej analytickej metódy založenej
na enzýmovom princípe, ktorá zvyšuje jeho
špecificitu [10-12] vykazuje stále veľkú
neistotu. Túto neistotu spôsobuje množstvo
nerenálnych faktorov, ktoré nemožno celkom
eliminovať ani pri použití rôznych korekčných
faktorov ako je vek, hmotnosť, pohlavie a rasa
[13]. Hladina sérového kreatinínu nie je iba
funkciou glomerulárnej filtrácie. Je to odpadová látka, ktorá vzniká pri metabolizme
svalov. Preto logicky závisí aj od fyziologického, či patologického stavu svalovej
hmoty a jej celkovej masy [14]. Špecifický
problém sú preto rôzne skupiny pacientov,
u ktorých sú nerenálne faktory ovplyvňujúce
sérovú
hladinu
kreatinínu
podstatné.
Špecifickou skupinou sú aj deti [15] a seniori
[16], u ktorých je množstvo svalovej hmoty
variabilné.
Na základe veľkých štúdií uskutočnených na
veľkých súboroch pacientov [5-8, 17] možno
konštatovať, že výhoda stanovenia GF
pomocou cystatínu C je najmä v tom, že tento
parameter neskresľuje množstvo nerenálnych
faktorov ako je tomu pri kreatiníne. Je
citlivejší – rovnaká zmena GF má za následok
väčšiu zmenu v koncetrácii cystatínu C ako
kreatinínu. Môže preto detegovať menšie
zmeny v GF, ktoré môžu zostať pri meraní
kreatinínu skryté.
Zníženú diagnostickú účinnosť kreatinínu
malo čiastočne vyriešiť zavedenie novej
MDRD rovnice pre odhad GF. Donedávna
používaná rovnica podľa Cockcrofta a Gaulta
sa už dnes v odbornej verejnosti považuje za
obsolentnú. Diskusie o vhodnosti MDRD rovníc naďalej pokračujú [13]. Otázkou zostáva,
či aj napriek ich prísnejšiemu zostaveniu je
diagnostická účinnosť odhadu GF pomocou
kreatinínu dostatočná. Problematické sú najmä
skoré štádiá poklesu GF a chronickej renálnej
insuficiencie, kedy je včasné odhalenie
zhoršenia renálnych funkcií a nasadenie

- GFkreatinín

Graf 8 Pokles GF s vekom

Významnejší pokles v mediáne GF pri
použití cystatínu C pozorujeme až u 60ročných a tento pokles pokračuje aj u 70ročných.
Medzi
sedemdesiatnikmi
a osemdesiatnikmi nepozorujeme podstatnejší
rozdiel v mediáne GF. Podľa uvedených
výsledkov (tab. č. 2 a graf č. 8) sa zdá byť
monitorovanie poklesu GF vo vyššom veku
pravdepodobnejšie a správnejšie pri použití
cystatínu C. Použitie kreatinínu môže byť
menej
diagnosticky
účinnejšie
práve
u seniorov v pokročilom veku, u ktorých často
dochádza k výraznému úbytku svalovej hmoty.
V tabuľke č. 3 sú uvedené mediány GF
vypočítané
na
základe
cystatínu
C
a enzymatického kreatinínu pri rozdelení
nášho súboru pacientov na dve skupiny: do 60
rokov a nad 60 rokov. Podľa oboch
parametrov totiž k najvýraznejšiemu poklesu
v GF dochádza práve po dosiahnutí veku 60
rokov (tab. č. 2). Výsledky uvedené v tabuľke
č. 3 toto zistenie potvrdzujú. Rozdiel
v mediáne GF medzi týmito dvoma skupinami
je zhodne u týchto parametrov výrazný
(0,4ml/s pre kreatinín a 0,3ml/s pre cystatín C)
a aj štatisticky jednoznačne významný
(hodnoty p v tab. č. 3).
Tabuľka 3 GF medián u pacientov do 60 a nad 60
rokov
GF medián
[ml/s/1,75m2]
do 60r. nad 60r.
kreatinín
Cys C

1,7
1,8

1,3
1,5

porovnanie skupín
rozdiel GF
p
(median)
0,4
<0,001
0,3
<0,001
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vhodnej terapie veľmi dôležité z hľadiska
prognózy pacienta [9].
Súhlasne s uvedenými faktami sme aj my
v našich výsledkoch potvrdili, že v skupinách
CHRI v oblasti GF>1 ml/s napriek celkovo
prísnejšiemu hodnoteniu v prípade enzymatického kreatinínu a MDRD rovnice sa vyskytli aj pacienti, ktorí mali hodnoty GF
vypočítané na základe merania cystatínu C
nižšie natoľko, že to malo vplyv aj na zaraďovanie do tried v klasifikácii CHRI. V oblasti
GF<1 ml/s sa už takáto nezhoda medzi
cystatínom C a enzymatickým kreatinínom
nevyskytla. To znamená, že aj výsledky našej
práce potvrdzujú, že cystatín C môže byť
vhodnejšou voľbou pri stanovení GF najmä
v skorých štádiách poklesu GF.
Korelačnou analýzou sme zistili, že tieto dve
metódy navzájom veľmi nekorelujú (korelačný
koeficient r = 0,61, graf č. 5). K podobnému
výsledku dospeli aj autori Lepej a kol. [18],
ktorí vo svojom súbore 148 pacientov tiež
zistili nie veľmi tesnú koreláciu pri stanovení
GF pomocou cystatínu C a kreatinínu (r =
0,65). Títo autori zároveň zistili výrazne lepšiu
koreláciu medzi priemernou GF a sérovou
hladinou cystatínu C (r = 0,98) ako medzi
priemernou GF a kreatinínom (r = 0,69). To
znamená, že hladiny cystatínu C boli podstatne
v lepšej zhode s fyziologickou hodnotou GF
než kreatinín. Z našich výsledkov korelačnej
analýzy je ďalej zrejmé, že odlišnosť metód je
výraznejšia v oblasti GF (1,1 – 1,5) ml/s, graf
č. 6, r = 0,1). Naopak korelácia je tesnejšia
v oblasti GF<1,1 ml/s (korelačný koeficient r =
0,82, graf č. 7). Aj tieto výsledky v konečnom
dôsledku potvrdzujú, že cystatín C je
vhodnejšou voľbou najmä v skorých štádiách
poklesu GF než kreatinín.
V poslednej časti práce sme pozorovali
pokles GF s vekom, ktorý bol v našom súbore
diabetických pacientov najvýznamnejší v skupine šesťdesiatnikov zhodne pre obidva parametre. Pozoruhodné a nie celkom logické bolo
zistenie, že sme pomocou kreatinínu nepozorovali rozdiel v poklese mediánu GF medzi
šesťdesiatročnými pacientmi a sedemdesiat-

nikmi a osemdesiatnikmi. Pokles GF s vekom
je prirodzený a výraznejší pokles u starších
pacientov - seniorov diabetikov určite aj
očakávaný. To znamená, že sa v našej práci
potvrdila aj skutočnosť, že použitie kreatinínu
v populácií seniorov nie je celkom vhodné,
pretože odhad GF pomocou kreatinínu nemusí
byť dostatočne presný. Cystatín C sa opäť
v tomto zmysle javil ako vhodnejšia voľba.
Cystatín C má však tiež svoje obmedzenia
v konkrétnych klinicko- patologických stavoch
[4, 13] a ideálna látka na presné rutinné
stanovenie GF zatiaľ neexistuje.
V súčasnosti sa začína uvažovať aj o možnosti využitia rovníc pre spoločný výpočet GF
na základe súčasného merania kreatinínu aj
cystatínu C. Otázkou je, či je táto voľba
vhodná z hľadiska celkovej presnosti získaných výsledkov alebo či takýto výpočet bude
vykazovať väčšiu neistotu vzhľadom na známe
nepresnosti a problémy spojené s kreatinínom.
V tomto zmysle sa javí ako vhodnejšie používať obidva markery oddelene s vlastnou výpočtovou rovnicou.
ZÁVER
Obidva biomarkery obličkových funkcií kreatinín ako aj cystatín C, majú svoje limity.
Ideálna látka pre odhad GF zatiaľ neexistuje.
Limity oboch parametrov je nutné poznať a
brať do úvahy pri indikovaní vyšetrení v indi–
viduálnych prípadoch. Výsledky vyšetrení je
vždy nutné interpretovať vzhľadom k súčasným poznatkom o špecificite a senzitivite
použitých vyšetrení (kreatinín, cystatín C)
a použitých výpočtových vzťahoch. Je treba
brať do úvahy nepresnosť MDRD rovnice
v skorých štádiách CHRI a jej prísne hodnotenie GF s následkom prísnejšieho zaraďovania do tried CHRI. Cystatín C a kreatinín
preto v konečnom dôsledku nedávajú zhodné
výsledky – naopak, sú to odlišné systémy
s vlastnými špecifikami. Dostupnosť oboch
vyšetrení však môže v indikovaných prípadoch
zvýšiť spoľahlivosť odhadu GF. Nové vyšetrenie – cystatín C je nesporne veľkým prínosom pre stanovenie GF a diagnostiku
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chronickej renálnej insuficiencie. Cystatín
C má svoje nesporné opodstatnenie v laboratórnej medicíne a zaslúži si pozornosť a využitie v rutinnej klinickej praxi.
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HODNOTENIE ZDRAVOTNÍCKYCH TECHNOLÓGIÍ A JEHO VYUŽITIE
V OBLASTI LABORATÓRNYCH VYŠETROVACÍCH METÓD
ONDRUŠOVÁ Adriana, BIELIK Ján, MATIŠÁKOVÁ Iveta, GERLICHOVÁ Katarína
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
ABSTRAKT
Hodnotenie zdravotníckych technológií (Health Technology Assessement; HTA) sa stáva jedinečným nástrojom
efektívnej regulácie využívania zdravotníckych technológií. Pre jeho efektívnu implementáciu je však nevyhnutný predpoklad existencie stabilných politických
a regulačných nástrojov, dostupných zdrojov pre realizáciu rozhodnutí a transparentnosť v hodnotiacom
a rozhodovacom procese. Naše údaje ukazujú medziročný nárast finančných prostriedkov v segmente
spoločných laboratórnych vyšetrovacích zložiek približne o 5,88%, pri súčasnom poklese ceny bodu o 4,76%
(rok 2011). V prípade klinickej tyreoidológie činili celkové priemerné náklady na jedného pacienta 337 €,
pričom priemerná cena laboratórnych vyšetrení (LV)
predstavovala sumu 153 €, čo predstavuje 45,4% celkových nákladov na liečbu. V prípade dialýzy je však
podiel priemerných nákladov na LV z celkových
nákladov na liečbu podstatne nižší (15 862 €celk.; 527
€lab.; LV = 3,32%). Z výsledkov vyplýva nutnosť individuálneho prístupu HTA ku každej skupine pacientov,
resp. ku každej diagnóze.

HTA
Hodnotenie zdravotníckych technológii (z
angl. Health Technlogy Assessement, HTA) je
významným a uznávaným nástrojom, ktorým
sa svojím postupom dokáže priradiť určitú
hodnotu hodnotenej technológii. V tomto kontexte dôležité doplniť, že technológiou sa
označuje akýkoľvek proces alebo prvok
v zdravotníctve, ktorý je začlenený do prevencie, diagnostiky alebo liečby určitého ochorenia, pričom sa môžu hodnotiť aj viaceré procesy alebo prvky súbežne.
Technológiou sa v tomto kontexte rozumie
výkon, činnosť, proces, postup, operácia alebo
akákoľvek intervencia v zdravotníctve.
Nakoľko v podstate nejestvuje iná ekvivalentná metóda, stáva sa HTA svojím spôsobom
jedinečným nástrojom pre zdôvodniteľnú a
efektívnu reguláciu rozšírenia a použitia zdravotníckych technológií. HTA sa tak môže stať
významným prostriedkom napĺňania aj príslušných častí zdravotnej politiky každého štátu.
Aby sa HTA stalo skutočným prínosom
v reálnom čase a priestore, je potrebné splnenie základných podmienok pre jeho činnosť.
Prvou podmienkou je, že príslušné autority
(najmä Ministerstvo zdravotníctva SR a zdravotné poisťovne) akceptovali HTA ako spomínaný nástroj zdravotnej politiky. Druhou podmienkou je použitie správnych metód a postupov HTA. Treťou a poslednou podmienkou je
správne použitie a premietnutie získaných výsledkov a výstupov do reálnej praxe.
Ďalším predpokladom efektívnych výstupov
HTA je začlenenie do jeho činnosti aj pacientov a príslušný priemysel, zabezpečenie financovania a zverejňovania výsledkov to všetko
v rámci vymedzenom príslušnou legislatívou.
Validita metód HTA je výraznou mierou

Kľúčové slová: HTA. Laboratórne vyšetrenia. Náklady.
ABSTRACT
Health Technology Assessment (HTA) has become a
unique tool for effective regulation of health
technologies utilization. For its effective implementation is necessary existence assumption of stable
political and regulatory tools, available resources for
implementing of decisions and transparency in the
evaluation and decision-making. Our data show an
annual increase of costs in the laboratory medicine
segment of about 5.88%, whilst average price of items
has decreased of 4.76% (2011). In clinical
thyreoidology, the total average cost per patient were €
337, while the average price of laboratory analyses (LA)
amounted to € 153, which represents 45.4% of the total
cost of treatment. In the case of dialysis is the average
cost of LA toward total treatment costs significantly
lower (€tot. 15,862; €lab. 527; LA = 3.32%). The results
suggest a need for an individual approach of HTA to
each group of patients or diagnosis respectively.
Key words: HTA. Laboratory analyses. Costs.
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zabezpečená medzinárodnou spoluprácou. Splnenie uvedených podmienok napomáha prekonávaniu bariér, hlavne primárnej nedôvery
a opatrnosti, u hlavných miestnych autorít.
HTA domény, tj. oblasti, do ktorých HTA
zasahuje, sú nasledovné: medicínske, organizačné, ekonomické, právne, etické a spoločenské.
Príkladom pre Slovensko môžu byť zvlášť
krajiny Európskej únie (EU), teda pôvodní
členovia, ktorí začali realizovať programy
HTA pre vykonanie rôznych rozhodnutí približne pred 30 rokmi, a to od určenia cien a hradenia príslušných prvkov a procesov, až po
nastavenie štandardov zdravotníckych služieb.
HTA sa dá teda použiť ako pre tzv. jednoduché hodnotenia aj pre tvz. zložité hodnotenia. Každá krajina môže vytvoriť vlastný
spôsob aplikácie HTA, avšak za predpokladu,
že sú rešpektované uvedené základné podmienky. Tak sa napr. národné orgány HTA
v Európe sa líšia v kompetenciách a zodpovednosti, ale čo majú spoločné, že v podstate
v každom štáte sú vykonávateľom HTA nezávislé hodnotiace orgány alebo telesá s vládnym
poverením. Rovnako sa líši rozsah zastúpenie
príslušných strán krajín ponúka forma použitie
formálnych nástrojov.
HTA vychádza zo základného princípu, že
zdravotnícka intervencia má hodnotu, ak
klinické a ekonomické prínosy sú vyššie, ako
klinické výsledky a ekonomické náklady, pretože zdroje, ktoré terapia spotrebuje, nie sú
dostupné pre iné účely zdravotníckej starostlivosti. HTA pritom, rovnako ako klinická
medicína, vychádza z odborných dôkazov.
Obdobne ako medicína založená na dôkazoch
(z angl. Evidence Based Medicine, EBM),
ktorá sa definuje ako „starostlivé, explicitné a
uvážlivé použitie súčasných najlepších dôkazov pri tvorbe rozhodnutí o starostlivosti o
pacientov“ (Sackett a kol., 1996), sa termín
„dôkaz“ považuje za platný aj pre HTA
(WHO). Len na tejto báze môžu byť výsledky
výskumov a iné poznatky, ktoré môžu byť
užitočné pre rozhodovanie vo verejnom zdravotníctve a zdravotnej starostlivosti, apliko-

vané do praxe (Regionálny úrad WHO pre
Európu, 2004).
Význam HTA narastá aj vo vzťahu k objemu
finančných prostriedkov, ktoré sa dostáva
zdravotníctvu. Rast objemu finančných zdrojov pre zdravotníctvo (OECD, 2009) nadobúda
v porovnaní s minulosťou rýchlejšie tempo,
pričom sa súčasne pozoruje nedostatok
finančných prostriedkov. Kým napr. v OECD
v roku 1960 bol tento rast dokumentovaný o
3,8%, v roku 2007 to bolo až 9,0%. Pri
prepočte na 1 obyvateľa to bolo v roku 1960
celkom 78 USD/per capita, kým v roku 2007
to bolo už 2 915 USD/per capita. V tomto
ohľade je naozaj významné a dôležité vedieť
kvalifikovane posúdiť v hodnotení zdravotníckych technológií aj efektívnosť nákladov,
aby sa verejné zdroje využili v čo najefektívnejšej možnej miere.
Schopnosť ekonomiky toho-ktorého štátu
venovať na zdravotníctvo určitý objem finančných zdrojov sa v premietnutí na jednotku
„zisku“ zdravia vyjadruje aj termínu „ochotou
zaplatiť“ Vyjadruje napr. finančný limit, ktorý
je štát ochotný venovať na spomínanú jednotku zisku, ktorou je zvyčajne 1 rok zachráneného života alebo jedného roku života upravenej kvality (QALY). Uvádzame príklady z vybraných krajín a ich ochotu platiť za 1 QALY
(údaje sú z r. 2009):
- USA
93.500 USD,
- UK (NICE)
30.000 GBP,
- Austrálie
51.000 USD,
- Kanada
83.900 USD,
- Holandsko
80.000 EUR,
- Švédsko
70.000 EUR,
- ČR
40.000 EUR,
- SR
18.000 EUR.
Z politického hľadiska sa, v prípade aplikácie
HTA do praxe, vyžaduje stanovenie jasných
cieľov, z odborného hľadiska sa vyžadujú
transparentné metódy a postupy, resp. jasné
a štandardizované smernice, ktoré definujú
metodologické požiadavky. Z uvedeného vyplýva, že pre začlenenie HTA na Slovensku do
praxe by bolo prospešné, keby Ministerstvo
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zdravotníctva SR a/alebo zdravotné poisťovne
vedeli definovať oblasti záujmu, ktoré by
považovali za vhodné preskúmať metódami
HTA, napr. stanovenie efektívnosti siete príslušného druhu zdravotníckych zariadení, stanovenie klinického a ekonomického prínosu
diagnostických zobrazovacích metód pre určité
ochorenia, alebo vykonanie analýzy prípadného nadužívania laboratórnych vyšetrení.
HTA vzniklo nepochybne na základe tlaku,
vyplývajúceho z nárastu ako počtu zdravotníckych technológií, tak aj z nárastu ich ceny.
Tento pokrok priniesol na jednej strane
významné zlepšenia zdravotného stavu. Uvádza sa, že v susednej ČR prinieslo podstatné
zlepšenie prežívania v oblasti kardiovaskulárnych ochorení práve zriadenie lokálnych
kardiochirurgických centier, čo je v korelácii
s údajmi z USA, že zlepšenie prežitia u infarktov myokardu v Spojených štátoch je až zo
70% výsledkom technologického pokroku.
Jednotlivé štáty tak čoraz viac pociťujú tlak na
nájdenie rovnováhy medzi poskytnutím
kvalitnej a modernej starostlivosti na jednej
strane a použitím rozpočtov na zdravotnú

starostlivosť a zabezpečením základných princípov rovnosti, dostupnosti a voľby na strane
druhej.
Jednotlivé štáty používajú na dosiahnutie
uvedeného cieľa rôzne stratégie, ktoré
využívajú rôzne nástroje regulácie a financovania, či sa to týka tvorby rozpočtu, schém
platenia založených na kapitácii, prípadne
vytvárania špecializovaných centier a následnej koncentrácie najmä vysokošpecializovaných služieb. HTA a jeho uplatnenie v uvedenom priestore si možno predstaviť ako
„multidisciplinárny proces analýzy politiky,
ktorý skúma medicínske, ekonomické, sociálne a etické dôsledky ziskovej hodnoty, rozšírenia a použitia medicínskych technológii
v zdravotnej starostlivosti“. Jedná sa teda
o hodnotenie nielen jednotlivých intervencií,
vrátane medicínskych a chirurgických postupov, ale aj organizačných a podporných systémov a v menšom rozsahu aj národných
zdravotných programov. Prehľad uplatnenia
HTA v národných zdravotných politikách prináša tabuľka 1.

Tabuľka 1 Uplatnenie HTA v národných zdravotných politikách vybraných krajín.
Tvorba
politiky
Kompetencie
Dostupnosť
Funkčnosť
Vnímanie

Austrália

Kanada

Nemecko

Centralizovaná

Decentralizovaná

Centralizovaná

Odporúčania nie sú
záväzné
Otvorená
Stredná úroveň
financovania
Vysoké výstupy
Nízke vnímanie
verejnosťou

Odporúčania nie sú
záväzné
Otvorená
Stredná úroveň
financovania
Vysoké výstupy
Nízke vnímanie
verejnosťou

Odporúčania nie sú
záväzné
Uzavretá
Stredná úroveň
financovania
Vysoké výstupy
Nízke vnímanie
verejnosťou

Pri použití HTA vzniká určitý paradox.
Všeobecne sa uznáva, hodnota a potreba HTA,
ale v praxi sa spôsoby hodnotenia a jeho použitia v jednotlivých krajinách značne líšia, čím
vzrastajú otázky ohľadom jeho efektívneho
použitia v tvorbe politiky. Dovolíme si uviesť
niekoľko ukážok postavenie a funkcie HTA
agentúr v niektorých štátoch: koordinácia
hodnotení, tvorby a rozširovania správ (napr.

Veľká Británia
Centralizovaná, s
decentralizáciou
Záväzné odporúčania
Začína byť otvorená
Vysoká úroveň
financovania
Stredné výstupy
Vysoké vnímanie
verejnosťou

SBU, Swedish Council on Health Technology
Assessment), radenie osobám konajúcim rozhodnutia týkajúce sa hradenia a cien zdravotníckych technológií (napr. IQWiG, nemecký
Institute for Quality and Efficiency in Health
Care) až po vlastné vydávanie rozhodnutí
(napr. LFN, švédsky Pharmaceutical Benefit
Board). Niektoré orgány HTA sú nezávislé
a do značnej miery samosprávne a môžu alebo
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nemusia byť financované prostredníctvom
rôznych mechanizmov financovania, ako
Danish Centre for Health Technology Assessment (DACEHTA) alebo National Institute for
Health and Clinical Excellence (NICE) v UK.
Orgány HTA často spolupracujú v rôznych
aspektoch hodnotenia alebo koordinujú nezávislé prieskumy externých orgánov ako sú
napríklad univerzitné výskumné centrá. V niektorých krajinách na proces HTA dohliada
ministerstvo zdravotníctva, ale riadenie a organizácia každého orgánu HTA závisí na tom,
či je založený primárne kvôli požiadavkám
rozhodovacieho procesu vlády alebo kvôli
širšiemu spektru požiadaviek.
Orgány HTA hrajú rôznu úlohu aj po vykonaní hodnotenia. Tie s regulačnou funkciou sú
bežne zodpovedné za vydávanie rozhodnutí
a nastavenie priorít týkajúcich sa hradenia
a schválenia zdravotníckych technológií, spravidla liekov. V iných krajinách môžu rozhodnutia o hradení a cenách prislúchať pod
národné autority alebo samosprávne orgány.
Časť týchto rozdielov sa odráža v úlohe, ktorú
majú orgány HTA vo vedení hodnotení (t.j.
vytváranie a interpretácia dôkazov), naproti
vydávaniu odporúčaní (t.j. tvorba odporúčaní
pre osoby konajúce rozhodnutia). Väčšina
organizácii zaoberajúcich sa HTA obmedzuje
svoju úlohu len na hodnotenia. NICE je však
zahrnutá v obidvoch fázach: počas hodnotenia
sa preberú otázky účinnosti, bezpečnosti,
efektivity a nákladov, zatiaľ čo širšiemu
dopadu na National Health System (NHS),
pacientov a spoločnosť sa môže venovať pri
schválení.
U všetkých vyššie zmienených faktorov je
dôležité, aby boli systémy HTA čo najviac
nezávislé, zvlášť keď sú výsledky správ HTA
často kontroverzné. Bez dostatočnej nezávislosti nemusia byť rozhodnutia podporené
kvôli dojmu, že proces bol vedený istou
agendou, najčastejšie spojenou s platcami
alebo zdravotníckym priemyslom.
Témy pre HTA prináša neustály pokrok
v technológiách, ktoré sa „tlačia“ na trh,
pričom väčšina štátov sa určite snaží udržať

tempo so zavádzaním nových zdravotníckych
technológii. Výber témy a vymedzenie jej
nositeľa. Žiadateľom o ohodnotenie najčastejšie býva štát alebo výrobca. V Nórsku má
takéto právo aj verejnosť (vrátane pacientov
a zdravotníckych odborníkov) to formou
navrhnutia témy vyplnením formulára pre
Norwegian Knowledge Centre for the Health
Services (NOKC).
Inou oblasťou, v ktorej sa môžu jednotlivé
krajiny líšiť, je typ a kvalita vyžadovaných
a skúmaných dôkazov. Niektoré štáty vyžadujú len údaje o efektívnosti, zatiaľ čo iné
požadujú aj dôkazy o nákladovej účinnosti.
V niektorých prípadoch sa vyžadujú aj dôkazy
o organizačných, sociálnych a etických dôsledkoch daného produktu, hoci napokon nemusia
byť brané do úvahy. Ďalšie rozdiely sa týkajú
úlohy spracovania dát, dôvery v randomizované kontrolované štúdie a použitia ekonomických modelov. I keď existuje silná preferencia dôkazov z randomizovaných kontrolovaných štúdii, sú dosť obmedzené v tom, že
zväčša neporovnávajú všetky možné spôsoby
liečby alebo nemajú zabezpečené celé spektrum dôkazov zdravotníckej ekonomiky. Mnoho výrobcov vytvorilo modely pre vysporiadanie sa s týmito problémami, ale orgány HTA
ich nemusia brať v úvahu kvôli obavám
o odbornú presnosť, alebo konflikt záujmov,
alebo majú svoje vlastné modely.
Ďalšou stále viac dôležitou otázkou je
prenosnosť dôkazov: klinické a epidemiologické dôkazy sú zvyčajne považované za
prenosné, zatiaľ čo použitie zdrojov, náklady
a nákladová efektivita sa považuje za neprenosné. Prenosnosť ekonomických dát sa zvlášť
týka krajín s rozvíjajúcou sa ekonomikou,
ktoré nemajú všetky potrebné kapacity na
realizáciu HTA analýz. Použitie všeobecných
modelov vyplnených lokálnymi dátami,
napriek ich obmedzeniam, môže riešiť niektoré z týchto problémov. Inou možnosťou je
založiť preferenčné hodnotenie produktov
alebo intervencií už hodnotených inými
systémami.
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Výstupy z HTA a ich akceptácia je rôzna.
Výsledné dôkazy nie sú vždy brané do úvahy
alebo uvedené do praxe. Niektoré krajiny, ako
Dánsko a Francúzsko, často neberú do úvahy
informácie zdravotníckej ekonomiky pri určení
hradenia, i keď je analýza nákladovej efektivity doporučená v žiadosti výrobcu. Výsledky HTA sú často považované za dôležitejšie
u nových indikácií a hradených produktov;
preto sa zdá, že majú najväčší dopad na
rozhodnutia o spôsoboch liečby s širším použitím a významným potenciálnym dopadom na
rozpočet a pri odlišnosti nákladovej efektivity
v rôznych indikáciách alebo podskupinách
pacientov (17). V týchto prípadoch sa často
používa obmedzenie prístupu, zvlášť u nákladných spôsobov liečby alebo ak existuje
neistota ohľadom použitia.
Keď to zhrnieme, úspešné zavedenie môže
byť posilnené, ak existujú: vhodné politické
a regulačné nástroje; prednostné záväzky pre
osoby konajúce rozhodnutia používať hodnotiace správy v rozhodovacom procese; dostupné zdroje pre realizáciu rozhodnutí; zainteresovanie držiteľov právomocí; transparentnosť v hodnotiacom aj rozhodovacom procese. Napriek tomu zostáva úspešné zavedenie
odporúčaní výzvou a jednou z najmenej rozvinutých oblastí celého procesu HTA.
Posilnením HTA v hodnotiacich systémoch
sa zaoberajú najmä dve inštitúcie. V európskom priestore je to EUnetHTA (z angl. The
European Network of Health Technology
Assessment), ktorá vznikla v roku 2005. Jedná
sa o európsku sieť (EÚ) jednotlivých členských krajín (s HTA agentúrou), ktorá sa zameriava najmä na nasledovné momenty spolupráce: výmena informácií, štandardizácia
postupov, implementácia HTA princípov do
rozhodovacích procesov. V svetovom priestore
je to INAHTA (z angl. The International
Network of Agencies for Health Technology
Assessment), ktorá bola založená v roku 1993.
Je to Medzinárodná organizácia HTA agentúr
(v roku 2010 to bolo 46 HTA agentúr z 24
krajín. Úlohou tejto organizácie je najmä:
edukácia, výmena informácií, koordinácia pro-

cesov HTA v jednotlivých krajinách (v
príslušných agentúrach). V Českej republike
by sa v roku 2014 mala stať HTA rešpektovanou metódou, začlenenou do rozhodovacích procesov, a to na báze legislatívnych
ustanovení. Slovensko v tomto ohľade čaká
dlhšia cesta, pretože ešte stále nesplnenou
podmienkou zo strany štátnych inštitúcií, je
uznanie HTA ako prínosnej metódy pre
(vybrané) problémy v zdravotnej politike.
Predpokladom uznania je definovaná metodika
HTA akceptovateľná pre Slovensko, poznanie
výsledkov HTA, validizovaná dôvera v danú
metódu, poznanie situácie vo svete a reálne
stanovený cieľ s využitím HTA ako nástroja.
Výber predmetu záujmu pre HTA sa dá
uskutočniť metódou auditu, napr.:
- veľký rozsah rozšírenia: zobrazovacie metódy (CT, MRI, USG), denzitometria,
laboratórne vyšetrenia (hepatológia, diabetológia, imunológia a alergológia, hepatológia, ...), antibiotiká, etc.,
- vysoká cena: záchranná zdravotná služba,
dialýza. etc.,
- závažnosť: optimalizácia siete zdravotníckych zariadení, nozokomiálne infekcie,
dekubity, etc.,
- chybovosť: podľa výberu odborných spoločností.
Štát začína venovať ekonomike zdravotníctva
čoraz väčšiu pozornosť. Svedčí o tom aj skutočnosť, že v materiáli (Nariadenie vlády
Slovenskej republiky z marca 2013, ktorým sa
mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
752/2004 Z. z., ktorým sa vydávajú indikátory
kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej
starostlivosti) sa objavuje celkom 10 ekonomických indikátorov na hodnotenie kvality
zdravotnej starostlivosti (10). Patria medzi ne:
- indikovanie výkonov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (ŠAS, VAS),
- indikovanie výkonov dopravnej služby
(ŠAS, VAS),
- frekvencia pacientov (ŠAS, VAS),
- preskripcia liekov a pomôcok ŠAS),
- preskripcia liekov (VAS),
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- jednodňová starostlivosť.
Náklady na SVALZ-y dosiahli v roku 2011
celkom 105 800 000 € (VšZP, a.s., 2012), pričom tento segment bol v podstate jediným,
u ktorého bol pozorovaný ročný nárast finančných prostriedkov o cca 5,88%, pričom cena
bodu bola napr. v odbornosti laboratórna medicína od 1. januára 2011 znížená o 4,76%
(z 0,006971 € na 0,006639 €). Dá sa predpokladať, že vlastne zvýšenie nákladov na laboratórnu medicínu bolo cca 10,0%. Snaha
o zníženie nákladov vyústila zo strany
VšZP, a.s. k opatreniu, ktorým od 1. júla 2011
u PZS, ktorí mali zazmluvnené laboratórne
SVLZ, sa zaviedla úhrada za výkony vykázané
nad zmluvný objem formou degresu, t. j. VšZP
uhradila PZS formou degresu časť evidovaných výkonov nad zmluvne dohodnutý rozsah.
Laboratórne vyšetrenia majú svoju cenu. Napríklad v tyreoidológii boli vo VšZP, a.s. náklady v roku 2011 (€/1 pacient) nasledovné:
Pri celkových nákladoch cca 5 mil € vychádzali celkové náklady na 1 pacienta celkom
cca 337 €, pričom cena laboratórnych vyšetrení bola priemerne 153 €. Znamená to, že
náklady na laboratórne vyšetrenia tvorili prakticky skoro polovicu všetkých nákladov. Iným
príkladom môže byť dialýza, v rámci ktorej
síce laboratórne vyšetrenia tvorili až 527 €, ale
celkové náklady na1 pacienta boli až 15 862 €.
V prepočte na skupinu pacientov v počte 3 918
to však činí celkovo cca 2 063 540 €. Znamená
to, že ku každej skupine pacientov resp. ku
každej diagnóze si HTA vyžaduje osobitný
prístup.
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METODOLOGICKÉ ASPEKTY LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKY
TOXOPLAZMA GONDII U MAČIEK VRÁMCI PRIMÁRNEJ PREVENCIE
TOXOPLAZMÓZY
BUJNOVÁ Iveta, MELUŠ Vladimír, KRAJČOVIČOVÁ Zdenka
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
overall assessment of the health status of animal there
are also relevant hematological parameters, although
only as an indirect indicator of the possible presence of
zoonoses. The most costly method of determining T.
gondii is the polymerase chain reaction (PCR) for
which the price per test was in the range of about € 1834. The cheapest one is the complement fixation
reaction with the average price around € 6. However,
compared to PCR this test is time consuming and
larger volume of sample is needed for examination.
Taking into account the current epidemiological
situation, it is clear that the determination of T. gondii
in animals is an important tool in prevention of such
kind of zoonosis in humans.

ABSTRAKT
Toxoplasma gondii je pôvodcom zoonózy, dôsledky
ktorej môžu mať na zdravie človeka a kvalitu jeho
života veľmi negatívny vplyv. V rámci prevencie tohto
ochorenia je nesmierne dôležité laboratórne testovanie
zvierat, ktoré predstavujú možný zdroj nákazy človeka.
Sú nimi predovšetkým mačky. Cieľom našej práce
bolo praktické overenie rutinnej laboratórnej diagnostiky zvieraťa s podozrením na toto ochorenie a porovnanie jednotlivých metód stanovenia toxoplazmózy
z hľadiska ich časovej a finančnej náročnosti. Najdostupnejšou metódou stanovenia toxoplazmózy
v našom regióne je komplement fixačná reakcia, ktorá
u testovaného zvieraťa nepreukázala prítomnosť
Toxoplasma gondii. Pri celkovom zhodnotení zdravotného stavu zvieraťa majú význam aj hematologické
parametre, hoci sú iba nepriamym indikátorom možnej
prítomnosti zoonózy. Finančne najnáročnejšou metódou stanovenia T. gondii je polymerázová reťazová
reakcia (PCR), ktorej cena za jedno vyšetrenie sa
pohybuje v rozsahu 18 – 34 €. Najlacnejšou je
komplement fixačná reakcia, ktorej priemerná cena sa
pohybuje okolo 6 €. V porovnaní s PCR je však časovo
náročnejšia a väčší je aj objem vzorky, ktorý je potrebný na vyšetrenie. S prihliadnutím na súčasnú
epidemiologickú situáciu je zrejmé, že stanovenie T.
gondii u zvierat je dôležitým nástrojom prevencie tejto
zoonózy u človeka.

Kľúčové slová: Toxoplasma gondi. Toxoplasmosis.
Domestic cat.

ÚVOD
S postupujúcou dobou sa čoraz viac dostáva
do popredia vlastnenie domácich a chov
hospodárskych zvierat. S tým úzko súvisí
výskyt zoonóz, t.j. chorôb, ktoré sú prenosné
zo živočíchov na ľudí. Medzi tieto patrí jedna
z najdiskutovanejších infekčných agens Toxoplasma gondii. Ide o protozoálneho parazita,
ktorý je v širokej verejnosti známy ako nebezpečná komplikácia pre tehotné ženy a ich
plod [1-3]. Veľký diagnostický význam má
však aj pre iné rizikové skupiny, ako sú
imunosuprimovaní pacienti a novorodenci.
Rod Toxoplasma patrí taxonomicky do kmeňa Apicomplexa, ktorý má charakteristickú
bunkovú štruktúru, usporiadanie organel a cytoskeletový komplex na apikálnom konci
bunky [2]. Jediným definitívnym hostiteľom
T. gondii sú mačkovité šelmy [1], ktoré slúžia
ako hlavný rezervoár tohto ochorenia. Na
dokončenie vývojového cyklu však T. gondii
potrebuje medzihostiteľa, ktorým sú teplo-

Kľúčové slová: Toxoplasma gondi. Toxoplazmóza.
Mačka domáca.
ABSTRACT
Toxoplasma gondii is cause of a typical zoonosis, that
may have very negative impact on human health and
quality of life. In the prevention of this disease there is
extremely important laboratory testing of animals,
which represent a potential source of human infection.
These are especially cats. The aim of our study was to
verify the practical routine laboratory diagnostics of an
animal suspected of having the disease and comparison
of methods for the determination of toxoplasmosis in
terms of their time and cost effectiveness. The most
available method of toxoplasmosis testing in our
region is the complement fixation reaction which did
not revealed presence of Toxoplasma gondii. In the
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krvné stavovce, medzi ktoré patria domáce a
divožijúce zvieratá a taktiež aj človek [4-6].
Toxoplasma môže do tela preniknúť takmer
ktoroukoľvek cestou - cez spojivky, nos,
hltan, kožu, dýchaciu sústavu a črevnú mukóznu membránu. Veľmi nebezpečný je
transplacentárny prenos pri primoinfekcii
matky počas gravidity. Inkubačná doba sa
pohybuje v časovom rozmedzí od 5 do 23
dní [7]. K rozšíreniu T. gondii prispieva
najmä subklinický priebeh toxoplazmózy u
zvierat.
Jedinečnosť uvedenej problematiky spočíva
v primárnej prevencii zoonóz u človeka, ktorou je testovanie zvierat s cieľom maximálnej
možnej eliminácie parazita. Z tohto dôvodu
sme si stanovili nasledovné ciele:
- overiť vybrané diagnostické parametre T.
gondii bežne dostupných testov zvierat
v laboratórnej praxi,
- stanoviť časovú a finančnú náročnosť jednotlivých metodologických princípov stanovenia parazita u zvierat i u človeka.

Graf 1 Porovnanie počtu vyšetrených zvierat na
toxoplazmózu ku pozitívnym v priebehu časového
obdobia 21 rokov. Modifikované podľa [8]

Epidemiologická situácia toxoplazmózy u
ľudí v SR
Zo záznamov Národného referenčného centra pre toxoplazmózu sme vypracovali graf 2
zobrazujúci epidemiologickú situáciu v ľudskej populácii v rokoch 2004-2011. Postupy
stanovení vychádzajú z odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky (MZ SR) o diagnostike toxoplazmózy (Vestník MZ SR, čiastka 52-53, roč.
54, z dňa 10. októbra 2006). Na základe
epidemiologických štatistík bolo v roku 2011
potvrdených 77 ochorení na toxoplazmózu s
incidenciou 1,42 na 100 000 obyvateľov.
Celkový počet vyšetrení v roku 2011 v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpol o
57,3% (r. 2009: 604 vyšetrení, r. 2010: 761
vyšetrení, r. 2011: 1197 vyšetrení) [9].

Epidemiologická situácia toxoplazmózy
zvierat v SR
Z histórie sérologického monitorovania toxoplazmózy v SR popisujeme v nasledujúcich
grafoch celkový počet vyšetrených vzoriek
rôznych druhov zvierat, počet séroreagentov a
percentuálnu zamorenosť od začiatku monitorovania za SR [8]. Z grafu 1 vyplýva, že od
roku 2001 sa znížil počet vyšetrovaných
vzoriek, sérologická pozitivita vyšetrovaných
vzoriek klesla na 9,2%. Celkovo sa v roku
2011 v SR vyšetrilo 294 vzoriek a pozitívne z
nich reagovalo 27, z čoho vyplýva 9,2%
pozitivita. Z celkového počtu vzoriek tvorili
krvné séra laboratórnych myší 40,8%, u
ktorých sa tvorba špecifických protilátok
očakávane nepotvrdila. Rovnakým percentom
boli vyšetrované vzorky mačiek, v tejto
kategórii zvierat sa zistila 15% pozitivita
predstavujúca oproti minulému roku pokles
pozitívnych zvierat o polovicu. Približne
rovnaké percento pozitivity vykazovali i
vyšetrované vzorky psov (12,5%) [8].

Graf 2 Prehľad počtu vyšetrených ľudských
vzoriek na toxoplazmózu za časové obdobie 8
rokov, upravené podľa [10]
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V oblasti surveillance toxoplazmózy gravidných žien, umožňujúcom vyhľadať prípady
aktívnej a kongenitálnej toxoplazmózy a
začať včasnú a cielenú liečbu, sa za obdobie
roka 2011 vyšetrilo 163 vzoriek sér
gravidných žien, pričom nebol potvrdený ani
jeden prípad kongenitálnej formy [9].

Testované zviera: Stanovili sme vzorku
mačky domácej (Felis sivestris domesticus).
Pohlavie: samec/kastrát, vek: 2 roky, váha:
5kg.
VÝSLEDKY
Stanovenie hematologických parametrov
Použitím IDEXX LaserCyt Hematology
Analyzer sme analyzovali vzorku krvi 2
ročného kocúra. Po prvom hematologickom
rozbore sme vo veterinárnej ambulancii diagnostikovali hodnoty v referenčných rozmedziach, až na prípad eozinofílie s podozrením
na parazitárne ochorenie. Na vylúčenie ostatných ochorení súvisiacich s cudzopasnými
organizmami boli nasadené antiparazitiká a
doporučené kontrolné vyšetrenie po ukončení
medikamentóznej liečby (tabuľka 1). Pri kontrolnom vyšetrení sme postupovali rovnakým
spôsobom a výsledky kontroly opäť potvrdili
zvýšený počet eozinofilov. Keďže zviera bolo
na parazitárne ochorenia preliečené, zvýšilo
sa riziko prítomnosti T. gondii v organizme
(tabuľka 1). Následne bola odobratá ďalšia
vzorka krvi a vykonaná analýza vo veterinárnom laboratóriu.

MATERIÁL A METÓDY
Odberové systémy: Vzorky sme odoberali
do skúmaviek: 16 x 75mm so žltým uzáverom, enzymatic wash tube, 16 x 75mm zo
šedým uzáverom, unit-dose CBC5R tubes,
VetCollect skúmavky s fialovým uzáverom.
Roztoky a reagencie: pufrovaný fyziologický roztok, redestilovaná voda 1000ml; 5,5dietylbarbiturát sodný 1,875g; Kyselina dietylbarbiturová 2,875g; NaCl 42,5 g; CaCl2
0,083g; MgCl2.6H2O; morčací komplement;
amboceptor; baranie erytrocyty; antigén Toxoplasma gondii; pozitívne a negatívne sérum
Toxoplasma gondii.
Použité prístroje: IDEXX LaserCyt Hematology Analyzer; IDEXX VetLab Station;
technické váhy; pH meter; centrifúga; vodný
kúpeľ; termostaty 37ºC a 59ºC; trepačka
Metóda stanovenia T. gondii: Komplement fixačný test

Tabuľka 1 Výsledky hematologickej analýzy zvieraťa
Parameter
Prvé vyšetrenie
Kontrolné vyšetrenie
erytrocyty
hematokrit
hemoglobín
MCV
MCH
MCHC
RDW
leukocyty
neutrofily
lymfocyty
monocyty
eozinofily
bazofily
trombocyty

7,76
37,60
12,40
48,40
15,90
32,90
18,70
11,52
5,90
3,96
0,76
0,86
0,03
84

8,76
44,6
13,7
50,9
15,6
30,7
19,3
13,62
5,66
6,07
0,70
1,15
0,04
360

Referenčný interval

Jednotky

5,00 – 10,00
30,00 – 45,00
9,00 – 15,10
41,00 – 58,00
12,00 – 20,00
29,00 – 37,50
17,30 – 22,00
5,50 – 19,50
2,50 – 12,50
0,40 – 6,80
0,15 – 1,70
0,10 – 0,79
0,00 – 0,10
175,00 – 600,00

x1012/L
%
g/dL
fL
pg
g/dL
%
x109/L
x109/L
x109/L
x109/L
x109/L
x109/L
K/μL

Legenda: MCV – stredný objem erytrocytu, MCH – priemerné množstvo hemoglobínu v jednom erytrocyte, MCHC – priemerná koncentrácia
hemoglobínu v erytrocytoch, RDW – distribučná šírka objemu erytrocytov
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Testovanie prítomnosti T. gondii
Z testovaného zvieraťa sme odobrali vzorku
krvi na stanovenie prítomnosti T. gondii s pomocou komplement fixačnej rakcie. Výsledkom analýzy bola negativita na prítomnosť T.
gondii, ktorú sme zistili po nasledujúcich
krokoch:
- po odčítaní titrácie komplementu s pridaným hemolytickým systémom sme určili, že
úplná hemolýza vznikla v 4. skúmavke
(obrázok 1),
- keďže sme pracovali s objemom 300µl zodpovedajúcemu hodnote 100%, na základe
odčítania z tabuľky sme zistili, že pre
ďalšiu titráciu budeme potrebovať 4,2 %
roztok komplementu,
- ten sme následne pridali do titračnej platničky spolu s ostatnými reagenciami a po
inkubácii sme test vizuálne vyhodnotili ako
negatívny, pretože pri porovnaní s pozitívnou kontrolou prebehla vo všetkých
jamkách s nami stanovovanou vzorkou
úplná hemolýza (obrázok 2). Pozitivita na
T. gondii sa vyhodnocuje pri zabránení
hemolýzy v platničke už pri riedení 1:5.

Metodologické porovnanie analýz T. gondii
Na základe dostupných materiálov sme vypracovali nasledujúce porovnávacie tabuľky,
opisujúce rozdielne hodnoty používaných metodík na priamu diagnostiku toxoplazmózy
[10-14]. V tabuľke 2 uvádzame porovnanie
časovej náročnosti analytickej fázy porovnávaných metód. Vyplýva z nich, že najrýchlejšou metódou je ECLIA. Z výsledkov uvedených v tabuľke 2 rovnako vyplýva, že najmenší objem vzorky vyžaduje z uvedených metód
stanovenia T. gondii ECLIA, najväčší objem
zasa ELISA [11-15]. Z hľadiska finančnej
náročnosti jednoznačne dominuje PCR (18–
34€) [10-16].
Tabuľka 2 Časová a finančná náročnosť
jednotlivých metód stanovenia T. gondii
Metóda
KFR
ECLIA
ELISA
PCR

Čas potrebný
na uskutočnenie analýzy
3 hod., 30 min.
18 min.
2 hod. , 5 min.
1 hod. , 5 min.

Množstvo
vzorky
(µl)
50
10
50-100
25 µl

Cena
/
test
( €)
6
7-8
1-8
18-34

Poznámka: Hematologické vyšetrenie s pomocou analyzátora
IDEXX LaserCyte Hematology Analyzer nepatrí medzi metódy
stanovenia T. gondii, preto ho v tabuľke neuvádzame. Priemerná cena
jedného testu činí u tohto vyšetrenia približne 8€. KFR - komplement
fixačná reakcia, ECLIA - elektrochemiluminisenčná analýza, ELISA enzyme linked immunosorbent assay, PCR - polymerázová reťazová
reakcia.

DISKUSIA
V rámci praktického overovania laboratórnych vyšetrovacích metód v oblasti veterinárnej diagnostiky zoonóz sme vyšetrili jedno
zviera (kocúra), ktorému bola odobratá venózna krv do EDTA skúmavky. Následne sme
vykonali automatizovanú hematologickú analýzu, ktorá je jednou zo základných nepriamych orientačných stanovení pri podozrení na
infekčné ochorenie zvieraťa v ambulancii veterinárneho lekára. Medzi vyšetrované parametre patrí množstvo krvných faktorov, no rozhodujúcim často býva hladina eozinofilov, ktorých zvýšená hodnota v krvi je považovaná za
dôkaz parazitárnych ochorení, medzi ktoré sa
zaraďuje i toxoplazmóza. Výsledkom merania

Obrázok 1 Odčítanie úplnej hemolýzy pri
komplement fixačnom teste zvieraťa

Obrázok 2 Výsledok komplement fixačnej reakcie
pri stanovení T. gondii (vľavo - pohľad zhora,
vpravo - pohľad zdola) vo vzorke zvieraťa
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po niekoľkých minútach bol krvný obraz
nasvedčujúci eozinofílii (tabuľka 1).
Aby sme vylúčili prítomnosť najčastejších
parazitov mačiek (škrkavky, hlísty, pásomnice), nasadili sme terapiu a po tejto liečbe
opäť vykonali laboratórny rozbor krvi. Ten
potvrdil predchádzajúcu diagnózu - zvýšený
počet eozinofilov a hladiny ostatných parametrov v referenčných rozmedziach (tabuľka
1). Uvedený nález naznačoval možnosť
infekcie T. gondii u testovaného zvieraťa.
Na zistenie možnej prítomnosti T. gondii v
organizme zvieraťa sme odobrali vzorku krvi
do skúmavky bez antikoagulancií, po odstredení odsali sérum, ktoré sme použili na diagnostiku toxoplazmózy komplement fixačnou
reakciou.
Po dodržaní pracovného postupu sme našu
vzorku vyhodnotili ako negatívnu, keďže v
zriedenej vzorke v platničke došlo po pridaní
ostatných reagencií k úplnej hemolýze.
Okrem samotného testovania nás zaujímali aj
všeobecné charakteristiky vyšetrení – požadované množstvo vzorky, doba trvania vyšetrenia a cena stanovenia. Pre tieto účely sme
preskúmali pokyny jednotlivých výrobcov
a dodávateľov diagnostických súprav ako aj
poskytovateľov vyšetrení.
Hematologické stanovenie síce nepatrí
k stanoveniam T. gondii, ale je nesmierne
dôležitým pomocným vyšetrením. Infekcia
parazitom totiž môže významným spôsobom
meniť hematologické parametre zvieraťa. Pri
hematologickom stanovení vo veterinárnych
ambulanciách pracujeme s analyzátormi, ktorých výhodou je zaistenie stanovenia presného
počtu krvných doštičiek vertikálnym miešačom vzorky, ktorý rozmieša zhluky trombocytov. Ako ďalšie pozitívum hodnotíme
skutočnosť, že nedochádza ku narušeniu počtov leukocytov (WBC) jadrovými červenými
krvinkami (nRBC) a počtu trombocytov malými erytrocytmi alebo bunkovými fragmentami.
Používané skúmavky VetCollect® majú najmenšie objemy na veľkosť vzorky v porovnaní
s ostatnými skúmavkami s EDTA, ktoré vystačia pre plnohodnotnú analýzu. V priebehu

niekoľkých minút získame výsledky 25
hematologických parametrov, čím sa vyhneme
čas. strate v prípade odosielania vzoriek mimo
ambulancie [16].
Medzi nevýhody hematologického vyšetrenia
zvieraťa bezpochyby patrí, že samotné vyšetrenie krvi nám len nepriamo môže naznačiť
možnú prítomnosť T. gondii u zvieraťa a preto
sú potrebné i ďalšie analýzy využitím odlišných laboratórnych diagnostických metód.
Ako ukazuje náš príklad, zmeny v uvedených
parametroch môže mať aj inú príčinu, tá sa
však dá jednoznačne zistiť až pri podrobnejšom testovaní.
Stanovenie toxoplazmózy metódou KFR,
ktorou sme vyšetrovali i naše zviera, patrí
medzi bežne používané diagnostické postupy.
Metóda je dobre štandardizovaná, má mnohoročnú tradíciu a je preverená dlhodobým
používaním. Akútnu toxoplazmózu potvrdzuje
aspoň štvornásobný vzostup titra. Už jedno
vyšetrenie však poskytne základnú predstavu o
tom, či je pacient vôbec infikovaný a v akom
štádiu ochorenia sa pravdepodobne nachádza.
V poslednom období sa však aj na Slovensku
prejavuje vplyv zavádzania rýchlych, menej
manuálnych a časovo nenáročných metód
(ELISA IgG) a KFR sa dostáva postupne do
úzadia. Často uvádzanou nevýhodou KFR je
neschopnosť odlíšenia protilátok triedy IgG,
IgM a IgA, časová náročnosť a veľké nároky
na presnosť práce a erudíciu [17,18]. Kladnými vlastnosťami ELISA testov sú stabilita
výsledkov, nízka ekonomická náročnosť a
možnosť eliminácie prípadných nešpecificky
pozitívnych výsledkov. Za pozitívum sa označuje aj relatívna odolnosť voči nešpecifitám a
principiálna odlišnosť od imunoenzymatických
testov [19].
Veľmi sľubne sa nám javí metóda imunoanalýzy s využitím elektrochemiluminiscencie
(ECLIA) [20]. Metóda ECLIA sa vyznačuje
mimoriadnou citlivosťou, ktorá prevyšuje
ostatné metódy detekcie výsledného imunokomplexu vďaka rekurzívnej elektrochemiluminiscenčnej (ECL) reakcii v prebytku substrátu. Výhodou je taktiež presná reprodukova50
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teľnosť vďaka elektrickej indukcii chemiluminiscenčnej reakcie a široké meracie rozmedzie.
V porovnaní s ELISA metódou je plusom
najmä absencia alikvotovania. Ďalšou uvádzanou výhodou metódy ECLIA je nepochybne aj
menšie nároky na objem vzorky a rýchlejšiu
dobu analýzy (tabuľka 2). V súčasnosti sa však
zatiaľ používa takmer výlučne na diagnostiku
T. gondii u ľudí.
Výhodou ELISA metódy je možnosť odlíšiť
jednotlivé typy imunoglobulínových tried IgA,
IgM, IgG a IgE doplnené vysokou citlivosťou
a špecifickosťou. Pracujú s mikroobjemami,
nakoľko reakcia prebieha v jamke mikroplatničky. Tieto metódy sú nenáročné na čas a
výsledky sú k dispozícii už za pár hodín. Celý
proces, od riedenia sér až po vyhodnotenie
výsledkov je možné plne automatizovať a
významne tak minimalizovať manuálnu prácu,
či možnosť vzniku chýb pri nepresnom pipetovaní. Nevýhodami metódy sú nižšia citlivosť
a zložitá príprava reagencií. Dalším negatívom
ELISA je, že výsledky získané rôznymi kitmi
nemusia byť porovnateľné, pretože využívají
protilátky s odlišnou špecifickosťou a môžu sa
vyskytnúť falošne pozitívne výsledky spôsobené krížovými reakciami. Rizikom je i možnosť inhibície enzýmu niektorými látkami v
biologickom materiáli (napr. salicyláty). Medzi negatíva ELISA metód patrí i vyššia
nešpecifická reaktivita v dôsledku faktorov,
ktoré môžu byť prítomné v sére, ale nemajú
žiadnu súvislosť s toxoplazmózou (antinukleárne protilátky, rheumatoidný factor,
vrodené protilátky) [21,22].
Medzi najnovšie metódy používané pri analýze T. gondii patrí PCR metóda. Výhodou sú
rýchlosť, špeciﬁcita, priamy dôkaz a jednoznačný výsledok (pozitívny alebo negatívny).
Napriek nižšej senzitivite, ktorá sa pohybuje
od 60 do 80%, špecifickosť a pozitívna prediktívna hodnota PCR je až 100 %.PCR techniku
je možné s výhodou aplikovať pri dôkaze T.
gondii zo širokej škály vzoriek ako napr.
plodová voda, fetálna, pupočníkova krv a
placenta, likvor, očná tekutina, moč a plná krv
[6, 23, 24].

Využitie takýchto priamych metód detekcie v
bežných laboratóriách je značne limitované aj
ich finančnou nákladnosťou a vysoko školeným personálom [25,26].
Z hľadiska epidemiologickej situácie je zrejmé, že vyšetrovanie T. gondii na Slovensku
určite nie je na optimálnej úrovni, keďže od
roku 2001 môzeme sledovať rapídny pokles
testovania tohto parazita u zvierat (graf 1). Na
druhej strane je však vidno výrazný potenciál
tejto zoonózy, pretože v období rokov 2001 2011 predstavovali pozitívne zvieratá viac ako
10% celkového počtu. Ako vidno z grafu 1,
vyšetrovanosť má klesajúci trend. Príčinou
môže byť nárast chovu zvierat v mestách
a s tým súvisiace environmentálne zmeny, ktoré s pravidelnejšou veterinárnou starostlivosťou môžu viesť k nižšej incidencii T.
gondii.
V prípade infekcií u ľudí možno od r. 2009
sledovať náznak nárastu nielen celkových
vyšetrení, ale aj počtu pozitívnych prípadov
(graf 2). Tieto údaje sú potvrdením dôležitosti
testovania zvierat ako preventívneho prvku
v ochrane zdravia človeka.
ZÁVER
Toxoplazmóza patrí i v dnešnej dobe rozmachu technológii a veľkých pokrokov v
oblasti medicíny medzi obávané zoonotické
ochorenia. Predstavuje závažnú hrozbu najmä
pre ženy v období gravidity, ktorú zdravotníctvo počas tehotenstva dôsledne monitoruje.
Veľká pozornosť sa venuje i pacientom s
imunodeficienciami, ktorí sú náchylnejší k
pozitivite na tohto prvoka. Na zamedzení
epidemiologického rastu toxoplazmózy sa
významne podieľa Štátny veterinárny a
potravinový ústav, ktorý kontroluje domáce
zvieratá a dobytok s ich produktmi určenými
na konzum. Predkladanou prácou sme
poukázali na dôležitosť monitorovania prítomnosti T. gondii v populácii i u zvierat a
porovnali dostupné metódy využívané pre tieto
ciele. V súčasnosti vidíme veľkú budúcnosť v
najnovšie zavedenej PCR metóde, pri ktorej
môžeme ľahšie stanoviť formu toxoplazmózy
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na základe využitia širokej škály vzoriek.
Postupne sa táto analýza zavádza do zdravotníckej rutinnej diagnostiky toxoplazmózy,
no v laboratórnom vyšetrení zvierat nie je
zaužívanou metódou kvôli ekonomickej
náročnosti a erudovanosti zamestnancov. Pre
tieto odbory sú výhodnejšie kombinácie
ELISA a KFR metód.
Výsledky epidemiologickej situácie u zvierat
i človeka naznačujú, že situácia nie je
povzbudivá a vyžaduje komplexnejší prístup.
Dôvodom je kombinácia prirodzených
vlastností T. gondii s novými behaviorálnymi
javmi v populácii človeka. V súčasnosti sme u
ľudí svedkami citovej substitúcie iných ľudí za
domáce zvieratá. Tie síce nepochybne môžu
majiteľovi jeho starostlivosť oplatiť oddanosťou, avšak pre špecifické skupiny ľudí
predstavujú výrazný rizikový faktor prenosu
zoonózy.
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TESTOVANIE MIERY ZHODY STANOVENÍ KONCENTRÁCIE D-DIMÉRU
MEDZI AMBULANCIOU LEKÁRA A LABORATÓRIOM
ADAMCOVÁ Adriana1, NETRIOVÁ Jana1,2, MELUŠ Vladimír1,
KRAJČOVIČOVÁ Zdenka1
1
2

Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín
Nemocnica Svätého Michala, a.s., Bratislava
significantly different from both laboratory analysers
(p<0.02), however they demonstrated robust stability of
reagents. The results suggest that data obtained from
different analysers should not be exchanged
reciprocally, but there are considered as compliant in
the diagnostical process.

ABSTRAKT
V súčasnej dobe mimoriadne vzrástol význam metód
vyšetrenia vzoriek pacientov v mieste zdravotníckej
starostlivosti (POCT). Medzi parametre stanovované
metódou POCT patrí aj D-dimer, ktorý je veľmi
dôležitý predovšetkým v diagnostike hlbokej žilovej
trombózy a pľúcnej embólie. D-dimer je degradačný
produkt fibrínu, ktorý sa nachádza v krvi po rozpustení
krvného koagula v priebehu fibrinolýzy. Cieľom našej
práce bolo porovnať výsledky stanovenia koncentrácie
D-diméru v
tej istej vzorke získané na dvoch
laboratórnych analyzátoroch (Sysmex CA1500 a
Pathfast) a jednom POCT analyzátore (Smart700).
Celkovo bolo vyšetrených 40 pacientov, ktorí boli
hospitalizovaní na rôznych oddeleniach Nemocnice
Svätého Michala v Bratislave, a.s. alebo boli
v ambulantnej starostlivosti. Zistili sme, že výsledky
získané na POCT analyzátore sa v hodnotách
koncentrácie D-diméru štatisticky významne líšili
v porovnaní s obomi laboratórnymi analyzátormi
(p<0,02), avšak preukazovali robustnú stabilitu
reagencií. Z výsledkov vyplýva, že dáta získané
z rôznych analyzátorov nemožno vzájomne zamieňať,
avšak v dignostickom procese ich môžeme považovať
za rovnocenné.

Key words: D-dimer. Haemostasis. POCT.

ÚVOD
Tromboembolické ochorenia predstavujú
pomerne časté a závažné ochorenia, ktoré sa
objavujú už v mladom veku. Nebezpečné sú
predovšetkým tým, že môžu prejsť do hlbokej
žilovej trombózy (DVT) až pľúcnej embólie
(PE) s nepriaznivými následkami pre postihnutého a jeho okolie. Náklady spojené s diagnostikou a následnou liečbou sú vysoké, preto
je bezpečnejšie im predchádzať. V dnešnej
dobe sa pri určovaní diagnóz čoraz častejšie
ukazuje potreba dostupnosti lepších lekárskych
prístrojov pre primárnych zdravotníckych
pracovníkov, ktorí tak môžu ľahko identifikovať nepriaznivý zdravotný stav pacienta.
Okrem kvalitatívnych testov, ktoré sú už
lekárom k dispozícií, sú však potrebné aj
kvantitatívne testy, ktoré postupne prenikajú
do lekárskej praxe prvého kontaktu, a tak
pomáhajú predchádzať nepriaznivým zdravotným rizikám. Tieto kvantitatívne testy
musia byť porovnateľné s dostupnými laboratórnymi testami, tzn. že musia byť rýchle, jednoduché, ale aj dostatočne spoľahlivé
[1-4].
Dôležitým parametrom v primárnej i sekundárnej prevencii tromboembolických ochorení

Kľúčové slová: D-dimér. Hemostáza. POCT.
ABSTRACT
Nowadays, the importance of point of care testing
(POCT) methods has been extremely increased. Among
tested parameters belongs also D-dimer that is very
useful especially in the diagnostics of deep vein
thrombosis and pulmonary embolism. D-dimer is
a product of the fibrine degradation found in blood after
the dissolution of blood cloths during fibrinolysis. The
aim of our study was to compare results of D-dimer
assays in the same sample obtained from two laboratory
analysers (Sysmex CA1500 and Pathfast) and one
POCT analyser (Smart 700). We evaluated 40 patients
hospitalized in different departments of St. Michael´s
Hospital in Bratislava or ambulatory patients. We found
that results obtained from POCT analyzer are statistical
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rozsiahle popáleniny. Trvalé zvýšenie D-dimeru sa vyskytuje pri ochoreniach a stavoch
ako napr. aneuryzma aorty alebo iné aneuryzmy, hepatálna cirhóza, diseminované malígne nádory, fajčenie a pokročilý vek (nad 70
rokov) [7,9].
V dnešnej dobe nie sú v ambulanciách
lekárov rozšírené kvantitatívne testy na stanovenie D-dimeru. K dispozícií sú prevažne
kvalitatívne testy.

je stanovenie D-dimeru (parametra s negatívnou prediktívnou hodnotou na odhalenie
tromboembolických stavov) v ambulantnej
praxi. D-dimer je degradačný produkt fibrínu,
malý bielkovinový fragment, ktorý sa nachádza v krvi po rozpustení krvného koagula
v priebehu fibrinolýzy. V procese zrážania
krvi je fibrinogén premenený na fibrín
aktiváciou trombínu. Aktívny faktor XIII viaže
dve D-domény a vytvára pevnú fibrínovú
zrazeninu [5]. Stanovenie D-dimeru sa využíva
pri diagnostikovaní a sledovaní PE, DVT a
diseminovanej intravaskulárnej koagulopatie
(DIC). Negatívny výsledok D-dimeru a
zároveň aj nízka klinická prognóza vylučuje
venóznu tromboembolickú chorobu. Zvýšené
hodnoty hladiny D-dimeru sa môžu normalizovať pri podaní antikoagulačnej liečby [6].
Vyšetrenie má však aj svoje obmedzenia.
Nepoužíva sa, ak bola:
trauma alebo operácia pred viac ako 4
týždňami,
antikoagulačná liečba trvajúca viac ako 24
hodín,
fybrinolytická liečba pred menej ako 7
dňami,
známa aneuryzma,
známa hepatálna cirhóza,
diseminované malígne ochorenie,
gravidita.
Pri menovaných stavoch dochádza k falošným hodnotám, ktoré sú ovplyvnené už
existujúcim fyziologickým (gravidita), resp.
patologickým stavom (trauma) [7,8]. Súčasne
je nutné myslieť aj na skutočnosť, že pri
interpretácií výsledkov výrobcovia používajú
rôzne kalibrátory, a preto nie je numerický
súlad medzi výsledkami rôznych testov. Klinicky rozhodovacia hodnota D-dimeru (tzv.
cut-off hodnota) je menšia ako 0,5 mg/l FEU
v závislosti od kalibrátora, resp. menej ako
200 – 250 mg/l [5]. Akútne zvýšenie D-dimeru
sa vyskytuje pri ochoreniach a stavoch ako je
napr. trombóza, PE, aortálna disekcia, dlhotrvajúca fyzická námaha, tehotenstvo a pôrod,
sepsa, prípadne iná ťažká infekcia, traumy i

CIELE
Cieľom práce bolo overiť možnosti diferenciálnej diagnostiky trombózy v ambulancii
lekára a porovnať výsledky stanovenia
D-dimeru medzi koagulačnou metódou v laboratóriu a POCT metódou.
MATERIÁL A METÓDY
Pacienti
V skupine 40 pacientov, u ktorých ošetrujúci lekár požadoval stanovenie D-dimeru, bol
tento parameter vyšetrený certifikovanou
metódou, štandardne používanou, v rutinnej
praxi. Súčasne bol D-dimer stanovený aj
dvomi novými metódami na analyzátoroch,
ktoré pre svoju technickú nenáročnosť
môžeme zaradiť do skupiny POCT. Pre
testovanie nebolo nutné vykonať žiadne
nadbytočné odbery. Vyšetrenie bolo robené
u hospitalizovaných ako aj ambulantných pacientoch i pacientom v ústavnej pohotovostnej službe (ÚPS). Všetkým pacientom
bola zaručená ochrana osobných údajov a
anonymita. Merania boli uskutočnené od decembra 2012 do marca 2013 na Oddelení
klinickej biochémie a hematológie Nemocnice svätého Michala (OKBH NsM) v Bratislave. Pacientom bola odobratá venózna krv
z kubitálnej jamky do skúmavky S-MONOVETTE (kat. č.: 05.1165). Ambulantným
pacientom bola odobratá krv v Odberovom
centre OKBH NsM, hospitalizovaným pacientom na príslušnom lôžkovom oddelení a
pacientom prijatým počas pohotovostnej
služby bola krv odobratá na príjme ÚPS.
Krvné elementy boli od plazmy oddelené na
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OKBH centrifugáciou (15 minút, preťaženie
1 500 x g).

Pathfast využíva chemiluminiscenčnú enzýmovú imunoanalýzu. Použité monoklonálne
protilátky proti D-dimeru sú značené alkalickou fosfatázou. Po reakcii s chemiluminiscenčným
substrátom
CDP-Star®
dochádza k luminiscenčnej reakcii a vyžiareniu svetelného toku s vlnovou dĺžkou 461
nm [29].
Smart je jednoduchý fotometer, ktorý pracuje
na princípe zníženia optickej hustoty pri
vlnovej dĺžke 700 nm. Využíva kinetické
meranie založené na derivácii signálov
absorbančnej krivky [30]. Na stanovenie Ddimeru boli použité reagencie - chemikálie ako
aj pomocné roztoky, ktoré sú súčasťou
reagenčných setov.
Merací rozsah použitých metód a normálne
hodnoty zdravých jedincov sú uvedené v
tabuľke 1.

Prístroje
Testovali sme rozdiely medzi tromi
analyzátormi:
Sysmex CA-1500 využíva svetlo s vlnovou
dĺžkou 600 – 800 nm. Stanovenie D-dimeru je
založené na princípe optickej koagulačnej
metódy. Monochromatické svetelné žiarenie
prechádza kyvetou so vzorkou. V kyvete
prebieha aglutinačná reakcia medzi prítomnými molekulami D-dimeru v reálnej
vzorke a pridanými latexovými mikročasticami pokrytými monoklonálnou protilátkou voči D-dimeru. Vplyvom aglutinácie
dochádza k rozptylu svetla. Sleduje sa zníženie
optickej hustoty.

Tabuľka 1 Merací rozsah testovaných analyzátorov
Analyzátor
Jednotky
Merací rozsah
Sysmex CA1500
mg/l
0,070 – 3,170
Pathfast
mgFEU/l
0,063 – 5,000
Smart 700
mg/l
0,100 – 3,000
Chemikálie a roztoky
Všetky použité chemikálie a roztoky boli
dodané certifikovanými dodávateľmi pre dané
analyzátory a spĺňali všetky kritériá noriem
ISO IEC STN EN 15189:2005.

Normálne hodnoty
<0,200
<0,700
<0,250

3.02 32 bit, 09.24.1998, Graph Pad Software,
Inc.
VÝSLEDKY
U 40 pacientov (13 mužov vo veku 63,92 ±
12,80 rokov a 27 žien vo veku 60,33 ± 17,04
rokov) sme na základe požiadavky ošetrujúceho lekára stanovili D-dimer certifikovanou
metódou na princípe optickej koagulačnej
metódy. Namerané hodnoty sme porovnávali s
výsledkami D-dimeru meraného na analyzátoroch Pathfast a Smart. V sledovanej skupine
bolo 14 (35%) ambulantných pacientov - 7
mužov vo veku 62 ± 11,97 rokov a 7 žien vo
veku 44,71 ± 14,26 rokov, 23 (57,5%)
hospitalizovaných pacientov (4 muži vo veku
77 ± 5,83 rokov a 19 žien vo veku 66,79 ±
14,24 rokov). Sledovania sa zúčastnili aj 3
pacienti (7,5 %) vo veku 54 ± 13 rokov prijatí

Štatistiká analýza
Na testovanie rozdielov medzi priemernými
hodnotami jednotlivých dvojíc analyzátorov
sme použili parametrický párový t-test. Za
hladinu významnosti výsledku sme štandardne
zvolili α = 0,05. Ak hladina významnosti
výsledku štatistického testu p bola nižšia ako
uvedená medzná hodnota, rozdiely v priemerných hodnotách testovaných premenných
sme považovali za štatisticky významné.
Mieru zhody vo výsledkoch jednotlivýh
analyzátorov sme testovali pomocou Pearsonovho korelačného koeficientu. Výpočty sme
realizovali pomocou softvéru InStat® version
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do ústavnej pohotovostnej služby (2 muži a 1
žena).
Najviac pacientov, u ktorých bolo požadované sledované vyšetrenie bolo z Oddelenia
anestézie a intenzívnej medicíny (30%) a
hematologickej ambulancie (17,5%). Najmladšou bola 27 ročná žena z internej ambulancii
v liečbe pre hypertenznú chorobu srdca (dg: I

11) a najstarším 83 ročný pacient v starostlivosti pre ischemickú chorobu srdca (dg: I
25).
Rozdiely medzi priemernými hodnotami
analýz stanovenia D-dimeru na analyzátore
Sysmex CA-1500 a Pathfast sme testovali
parametrickým párovým t-testom (tabuľka 2).

Tabuľka 2 Porovnanie stanovenia D-diméru na analyzátoroch Sysmex CA1500 a Pathfast
Štatistická analýza
Analyzátor
n
X
SD
MIN
MAX
MED
p
Sysmex CA1500
31
0,66
0,57
0,08
2,56
0,51
0,001
Pathfast
31
1,46
1,03
0,40
4,97
1,26
Legenda: n – počet vzoriek, X – aritmetický priemer, SD – smerodajná odchýlka, MIN – minimálna hodnota,
MAX – maximálna hodnota, MED – medián, p – hladina významnosti výsledku t-testu

Ako môžeme vidieť z výsledkov v tabuľke
2, medzi získanými hodnotami je štatisticky
významný rozdiel. Výsledky získané na
analyzátore Pathfast sú vyššie, čo súvisí s
jednotkami, v akých je koncentrácia analytu
udávaná. Tieto jednotky sú však vzťahované
na použitý kalibrátor. Všeobecne platí 1 mg
FEU/l ~ 2,5 mg/l. Medzi meranými hodnotami sme nenašli ani vzájomný korelačný
vzťah vyjadriteľný matematickou funkciou,
preto nie sú tieto metódy v jednom
diagnostickom procese rovnocenné.

Vzhľadom na prítomnosť normality
distribúcie nameraných hodnôt v súbore
výsledkov získaných na analyzátore Sysmex
CA-1500
a
Smart
700
(testovanie
Kolmogorov-Smirnov test, p > 0,05), sa
rozdiely medzi súbormi takisto testovali
parametrickým t-testom. Zistili sme, že
hodnoty získané na analyzátore Smart 700 sú
vyššie v porovnaní s hodnotami nameranými
na Sysmex CA-1500 (tabuľka 3).

Tabuľka 3 Štatistické charakteristiky výsledkov stanovenia D-dimeru na analyzátoroch Sysmex
CA1500 a Smart700
Štatistická analýza
Analyzátor
n
X
SD
MIN
MAX
MED
p
Sysmex CA1500
31
0,66
0,57
0,08
2,56
0,51
0,02
Smart 700
31
0,88
0,72
0,12
2,60
0,63
Legenda: n – počet vzoriek, X – aritmetický priemer, SD – smerodajná odchýlka, MIN – minimálna hodnota, MAX
– maximálna hodnota, MED – medián, p – hladina významnosti výsledku párového t-testu

Naopak, medzi hodnotami analýz D-dimeru
meranými na analyzátore Sysmex CA-1500 a
Smart 700 sme zistili lineárnu závislosť, ktorú
popisuje krivka y = 1,17.x + 0,118 s korelačným koeficientom R = 0,911. Pre prax to
znamená, že metódy nemožno v numerických
hodnotách zamieňať, ale v diagnostickom
procese sú rovnocenné.

DISKUSIA
Na úvod diskusie chceme zdôrazniť
nesmierny význam POCT metód, ktorý v súčasnej dobe neustále narastá. Vzhľadom
k tomu, že v našej populácii stále dominujú
na prvom mieste úmrtnosti kardiovaskulárne
choroby, v práci sme sa zamerali na stanovenie
D-dimeru. V prípade, ak je zvýšená
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koncentrácia D-dimeru, možno oprávnene očakávať zvýšenú aj koagulačnú a fibrinolytickú
aktivitu. Doterajšie experimenty preukázali, že
senzitivita D-dimeru je natoľko vysoká, že aj
pri normálnych hodnotách D-dimeru možno
s vysokou spoľahlivosťou vylúčiť akútnu
cievnu trombózu ako aj pľúcnu embóliu.
Negatívny výsledok stanovenia koncentrácie
D-dimeru a zároveň aj nízka klinická prognóza
vylučuje tromboembolické ochorenia.
V ambulanciách sa vyskytujú hlavne kvalitatívne testy, ktoré fungujú na princípe imunochromatografie. Do popredia sa však dostávajú
kvantitatívne testy na báze POCT, ktoré
možno stanovovať priamo u lekára. Tieto testy
sú rýchle, praktické a vie ich vykonať aj
neodborná verejnosť.
V našej pilotnej štúdii sme porovnávali
hladiny D-dimeru stanovené certifikovanou
koagulačnou metódou. U 40-tich pacientov,
u ktorých bolo indikované vyšetrenie D-dimeru z dôvodu vylúčenia trombózy, sme
stanovovali D-dimer na 3 rôznych analyzátoroch 3 odlišnými metódami. Porovnávali
sme hodnoty získané chemiluminiscenčnou
analýzou na analyzátore Pathfast voči
hodnotám získaných koagulačnou certifikovanou metódou na analyzátore Sysmex CA1500. Súčasne sme merania urobili aj na
analyzátore Smart 700. Získané výsledky fotometrického stanovenia sme porovnali s výsledkami certifikovanou metódy. Samotné číselné
hodnoty chemiluminiscenčnej metódy oproti
koagulačným metódam sa vo výraznej miere
líšia číselnými hodnotami, lebo sú vyjadrené
v jednotkách mg/l FEU (mg/l fibrínových
ekvivalentov), čo je spôsobené hodnotou kalibrátora. Na základe doporučení IFCC sa má
používať jednotka mg/l. Medzi nameranými
hodnotami na analyzátore Pathfast a Sysmex
sme nenašli žiaden vzájomný korelačný vzťah
vyjadriteľný matematickou funkciou, preto nie
sú tieto metódy v jednom diagnostickom procese rovnocenné. Hodnoty získané na analyzátore Smart 700 sú vyššie v porovnaní s
analyzátorom Sysmex CA-1500, ale korelácia
medzi nimi je vysoká. Medzi nameranými

hodnotami je matematická závislosť (lineárna
závislosť y = 1,17. x + 0,118 a korelačný
koeficient r = 0,911). Z uvedeného vyplýva, že
metódy nemožno v numerických hodnotách
zamieňať, ale v diagnostickom procese sú
rovnocenné. Pri POCT metódach je potrebné,
z dôvodu vydávania kvalitných, správnych a
presných výsledkov vykonávať kontrolu
pomocou vnútornej (internej) a vonkajšej
(externej) – nezávislej kontroly kvality. Z
tohto dôvodu sme testovali stabilitu
kontrolného materiálu pre stanovenie Ddiméru na analyzátore Smart 700. Výrobca
deklaruje stabilitu 2°C - 8°C, 8 hodín.
Experimentálnym testovaním sme potvrdili
stabilitu materiálu počas 7 hodín z dôvodu, že
rutinná prevádzka v laboratóriu trvá 7,5
hodiny. Výrobca udáva, že stabilita pri
zamrazení je 1 mesiac pri –20°C. Tento údaj
sme potvrdili vrámci nášho testovania. Zistili
sme, že je dokonca vyššia a predstavuje až 35
dní, čo je pre prax vyhovujúce. Z výsledkov
vyplýva, že POCT analyzátor Smart 700 sa
javí ako vhodný do ambulancie pre svoju
nenáročnosť na údržbu, jednoduchosť
použitia,
malú
veľkosť,
nepotrebnosť
pomocných roztokov. Výhodou je, že je viac
parametrový a voľba meraného analytu je
závislá od reagencií v meracej kyvete a jej
vrchnáčiku (zátke). Testovanie z kapilárnej
krvi sme nemohli uskutočniť, pretože sme
nemali k dispozícií centrifúgu pre kapiláry.
ZÁVER
Tromboembolické ochorenia predstavujú
pomerne časté a závažné ochorenia objavujúce
sa už v mladom veku, ktoré môžu prejsť
do hlbokej žilovej trombózy až pľúcnej embólie s nepriaznivými následkami pre postihnutého a jeho okolie. Pre sledovanie
závažnosti týchto ochorení má väčší význam
kvantitatívne sledovanie D-dimeru. V dnešnej
dobe sú málo dostupné rýchle kvantitatívne
testy, ktoré na rozdiel od kvalitatívnych lepšie
dokážu odhaliť tromboembolické ochorenia. Je
vhodné, aby bola aj v ambulanciách
k dispozícii robustná, rýchla a spoľahlivá
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metóda, ktorá by korelovala aj s výsledkami
vyšetrení v laboratóriu. Preto sme porovnávali
možnosť
stanovenia
D-dimeru
POCT
technikou vhodnou pre ambulantnú prax alebo
laboratórium s nižším počtom vyšetrených
pacientov. Na základe prieskumu trhu sme
zistili, že existuje celý rad kvantitatívnych
a semikvantitatívnych testov na stanovenie Ddimeru, vhodných pre ambulancie prvého
kontaktu. Naše výsledky potvrdili vysokú
koreláciu medzi porovnávanými laboratórnymi
a POCT metódami. Žiaľ, tieto testy nie sú
zatiaľ veľmi rozšírené v ambulantnej praxi ani
v laboratóriách.
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STANOVENIE INR V ODBORNEJ AMBULANCII
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creases directly at professional ambulances. The aim of
our study was to compare the extent of conformity
between laboratory determination of INR analyzer and a
portable analyzer, which is used in the ambulance. We
tested samples of 73 patients who were pairwise
examined with the CA1500 analyzer (Sysmex) and
portable device SMART (EUROLyser DIAGNOSTICA). Most of patients came from internal (n = 29)
and cardiac (n = 19) ambulance, the rest were patients
with hematological (n = 8) general (n = 11), surgical (n
= 5) and gastroenterology (n = 1) ambulances. Overall
differences in mean INR between the two devices were
at the marginal level of significance (n = 73; x CA1500 =
2.01; x SMART = 2.10; t - test: p = 0.09), while the
correlation coefficient was high (Pearson´s R = 0.86).
Differences between analyzers were considerably more
significant in samples of patients without anticoagulant
therapy (n = 19; x CA1500 = 1.04; x SMART = 1.17, t test: p < 0.001, Pearson's R = 0.50). The data show that
portable analyzers are important in the rapid diagnostics
and treatment of the patient in his place of residence.
However, the results obtained from these analyzers,
should not be interchangeable with outputs from clinical
laboratory. The reasons are differences in
methodological principles as well as establishing more
reliable laboratory results in terms of quality
management.

ABSTRAKT
Stanovenie koagulačných parametrov má význam najmä
pri monitorovaní účinnosti antikoagulačnej terapie.
V súčasnosti sa ako štandardná metóda používa
stanovenie INR. V prípade neúčinnosti liečby sa môže
rozvinúť tromboembolická choroba, krvácavé komplikácie sa prejavujú pri predávkovaní pacienta. Z týchto
dôvodov rastie význam stanovenia INR priamo v odbornej ambulancii. Cieľom našej práce bolo porovnať
mieru zhody stanovenia INR medzi laboratórnym analyzátorom a prenosným analyzátorom, ktorý sa využíva
v odbornej ambulancii. Vykonali sme vyšetrenia vzoriek 73 pacientov, ktoré boli párovo vyšetrené na laboratórnom analyzátore CA1500 (Sysmex) a prenosnom
prístroji SMART (EUROLyser DIAGNOSTICA). Najviac pacientov pochádzalo z internej (n = 29) a kardiologickej (n = 19) ambulancie, zvyšok tvorili pacienti
z hematologickej (n = 8), všeobecnej (n = 11), chirurgickej (n = 5) a gastroenterologickej (n = 1) ambulancie.
Celkové rozdiely v priemernej hodnote INR medzi obomi prístrojmi boli na hranici marginálnej hladiny
významnosti (n = 73; x CA1500 = 2,01; x SMART = 2,10;
t-test: p = 0,09), pričom korelačný koeficient bol vysoký
(Pearsonov R = 0,86). Rozdiely medzi analyzátormi boli
podstatne významnejšie u vzoriek pacientov bez antikoagulačnej terapie (n = 19; x CA1500 = 1,04; x SMART =
1,17; t-test: p < 0,001; Pearsonov R = 0,50). Z údajov
vyplýva, že prenosné analyzátory majú význam
v rýchlej diagnostike a liečbe pacienta v mieste jeho
pobytu. Výsledky získané z týchto analyzátorov sa však
nesmú zamieňať za výstupy z klinického laboratória.
Dôvodom je metodologická odlišnosť princípov stanovení ako aj vyššia spoľahlivosť laboratórnych výsledkov z hľadiska riadenia kvality.

Key words: INR. Numerical coincidence. Correlation.

ÚVOD
Pre existenciu organizmu je dôležité zachovanie krvi v tekutom stave. Pri poškodení cievnej steny je naopak potrebné zastavenie krvácania a vytvorenie krvného koagula. Zdravý
organizmus dokáže zložitými cestami účinne
a bezpečne regulovať procesy, aby nedochádzalo k nadbytočnej aktivácii zrážania
a ohrozenia života a súčasne reguluje zastavenie krvácania. Poruchy rovnováhy procesov
sa môžu prejaviť krvácaním alebo naopak zvýšenou zrážanlivosťou [1]. Ľuďom, ktorí majú

Kľúčové slová: INR. Numerická zhoda. Korelácia.
ABSTRACT
Determination of coagulation parameters is particularly
important in monitoring the effectiveness of anticoagulant therapy. The INR determination is currently used
as a standard method. In the case of treatment ineffectiveness may develop thromboembolism, bleeding
complications occur at overdosed patients. For these
reasons the importance of direct setting of INR in-
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väčší sklon k tvorbe krvných zrazenín hrozí, že
by sa zrazeniny mohli dostať do iných orgánov
a spôsobiť embóliu alebo mŕtvicu.
Z preventívnych dôvodov (predchádzanie
tvorby krvných zrazenín) alebo liečebných
(terapia krvných zrazenín) sa používa antikoagulačná liečba. Úlohou antikoagulačnej
liečby je znižovať schopnosť zrážania krvi. Je
namierená proti tvorbe a účinku trombínu
s cieľom predchádzať premene fibrinogénu na
fibrín. Zle dávkovaná antikoagulačná liečba
má za následok ohrozenie pacienta vznikom
alebo recidívou tromboembolickej choroby pri
neúčinnej liečbe, ktorá je pri nízkej hodnote
INR [2-4]. naopak vysoká hodnota INR býva
pozorovaná pri krvácavých komplikáciách pri
predávkovaní pacienta. Preto je potrebné
účinok antikoagulačnej liečby pravidelne monitorovať, počas iniciálnej fázy je liečbu nutné
kontrolovať denne.
Pri stanovení protrombínového času sa
sleduje schopnosť systému tvoriť aktívne koagulačné komplexy v citrátovej plazme, sleduje
sa čas do vzniku prvého fibrínového koagula
[5-9]. Proces kontrol a častých odberov, ako
aj čakanie na výsledok je pre pacienta pomerne stresujúce. Veľmi výhodné a časovo
nenáročné sa javí stanovovanie INR z kapilárnej krvi pomocou POCT analyzátorov priamo
v odbornej ambulancii lekára.
Hlavnými kritériami pre výber prístroja
POCT by preto mali byť: porovnateľnosť s výsledkami v laboratóriu, validovaný systém
internej a externej kontroly kvality a dostupnosť servisu [10-12].

vou metódou, ktorej postačuje kapilárna krv
z bruška prsta.
Skupine 73 pacientov (19 bez antikoagulačnej
liečby a 54 s antikoagulačnou liečbou) bola
odobratá venózna krv do skúmavky obsahujúcej
antikoagulačné činidlo citrát sodný. Boli použité skúmavky VACUTAINER alebo SMONOVETTE®. Pred stanovením INR boli
krvné elementy od plazmy oddelené centrifugáciou (15 minút, preťaženie 1500 x g).
Odber kapilárnej krvi bol robený ihneď po
odbere žilovej krvi z bruška prsta druhej ruky
pomocou kapiláry s presne definovaným objemom (20μl) a krv bola prenesená do meracej
kyvety analyzátora Smart 700. Analyzátor
Smart patrí k POCT analyzátorom, preto
stanovenie bolo robené hneď pri pacientoch.
Meranie INR z venóznej krvi bolo robené na
analyzátore Sysmex CA-1500. Sysmex Ca1500
využíva červené svetlo s vlnovou dĺžkou
660nm. Monochromatické svetelné žiarenie
prechádza kyvetou so vzorku a sleduje sa
zníženie optickej hustoty. Optická hustota dopadajúceho žiarenia odráža stav koagulácie v kyvete. Test sa štartuje pridaním tromboplastínu
s obsahom vápenatých iónov k plazme a sleduje
sa čas do vzniku prvého fibrínového koagula.
Meranie INR z kapilárnej krvi bolo robené na
analyzátore Smart 700. Analyzátor pracuje na
princípe fotometrickej detekcie zníženia optickej hustoty žiarenia s vlnovou dĺžkou 700nm.
Využíva kinetické meranie založené na derivácii absorbančnej krivky.
Použité chemikálie
Na stanovenie protrombínového času (PT),
ktorého hodnotu potrebujeme poznať pre výpočet INR, sme použili nasledovné diagnostiká
a pomocné roztoky:

CIEĽ
Cieľom predkladanej práce bolo porovnať
výsledky INR získané z kapilárnej krvi s výsledkami INR z venóznej krvi.
- Práca s analyzátorom Sysmex CA-1500:
- kalibračný roztok: Standard Human Plasma
MATERIÁL A METÓDY
Pacienti, u ktorých ošetrujúci lekár požadoval
(REF. ORKL 17, SIEMENS, expirácia:
vyšetrenie INR, boli oboznámení s možnosťou
26/05/ 2013),
stanoviť INR okrem bežného postupu certifi- - kontrolný materiál: Contol Plasma N (REF.
kovanou metódou (nutný venózny odber) aj noORKE 41, SIEMENS, expirácia: 24/08/
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2013), Control Plasma P (REF. OUPZ 17, trolných materiálov a neznámych vzoriek sa
SIEMENS, expirácia: 16/11/2012),
uskutočňuje rovnakým spôsobom:
®
- reagenčný roztok: Thromborel
S(REF. - definované množstvo vyšetrovanej plazmy
OUHP 49, SIEMENS, expirácia: 19/07/
(50μl) sa inkubuje pri 37 ºC,
2013),
- po pridaní reagencie Thromborel S (100µl)
- na prípravu roztokov bola použitá sterilná
je vzorka vystavená svetelnému žiareniu
voda firmy BRAUN, Agua B. Braun sterile,
s vlnovou dĺžkou 660nm,
expirácia 05/2015.
- dochádza k premene fibrinogénu na fibrín,
vzniká koagulum, ktoré znižuje optickú hustotu a narastá intenzita rozptýleného svetla,
Práca s analyzátorom Smart
- kalibračný roztok: súprava neobsahuje, údaje - meria sa čas, za ktorý dochádza k zmene
o kalibrácii sú zaznamenané na priloženej
intenzity svetla (vznik koagula).
magnetickej karte a obsahujú základné údaje
Na základe hodnôt získaných analýzou štano kalibrácii, použitých roztokoch a ich dardného roztoku sa zostrojí kalibračná krivka,
koncentráciách, hodnote ISI pre trombo- ktorá slúži na vyhodnocovanie analýzy neznáplastín, údaje sa pred analýzou načítajú mych vzoriek plazmy.
z karty do analyzátora,
- kontrolný materiál: Smart PT (INR) control Smart
kit (REF. ST 1800, EUROLyser DIAGIde o jednoduchý fotometer (fy EUROLyser
NOSTICA, 2x1 ml (Control N, Control DIAGNOSTICA), ktorý zachytáva žiarenie s
AK), expirácia 12/2012,
vlnovou dĺžkou 700nm. Možno ho použiť ako
- reagenčný kit: Smart PT (INR) Test (REF. viacparametrový POCT analyzátor. Voľba meST0180, EUROLyser DIAGNOSTICA, raného analytu je závislá od reagencií obsiahexpirácia 12/2012) obsahuje dve reagencie: nutých v meracej kyvete a v jej zátke. V exR1 – suchá reagencia nanesená na povrchu perimente sme použili test určený na vyšetreagenčnej nádobky s obsahom rekombi- renie PT z kapilárnej krvi. Merací rozsah je
nantného tromboplastínu s ISI ~ 1,00 (v zá- 1,0 - 6,0 INR.
vislosti od šarže súpravy), ktorá slúži ako
Reagenčný set na stanovenie INR obsahuje
meracia kyveta; R2 – 170 μl tromboplastínu 32 špeciálnych meracích kyviet so suchou reas obsahom CaCl2, roztok je umiestnený genciou (rekombinovaný tromboplastín s ISI ~
v zátke kyvety,
1), prislúchajúcu sadu kyvetových zátok
- na prípravu roztokov kontrolného materiálu s obsahom tromboplastínového roztoku s chlobola použitá sterilná voda firmy BRAUN, ridom vápenatým a sadu 20μl kapilár na odber
Agua B. Braun sterile, expirácia 05/2015,
krvi (obr. 1).
- súprava obsahuje aj odberové pipetky kalibrované na objem 20 μl.
PRACOVNÝ POSTUP
Sysmex CA-1500
Je plne automatizovaný viacparametrový koagulačný analyzátor (fy SYSMEX) používaný
pre in vitro diagnostiku. Meranie PT sa
vykonáva z plazmy.
Pred analýzou vzoriek je nutné analyzátor kalibrovať a kalibračnú krivku skontrolovať pomocou kontrolného materiálu. Analýza kalibračného roztoku (štandardného roztoku), kon- Obrázok 1 Testovací kit na vyšetrenie PT (INR)
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Pred meraním je nutné do prístroja vložiť
magnetickú kartu, ktorá je súčasťou balenia reakčných kyviet, aby sa načítali potrebné parametre kalibrácie a prevádzky prístroja (obr. 2).

A

- Control plasma P: šarža 509 993, rozmedzie
INR: 1,58 – 2,38.
Materiál sme pred analýzou rozpustili
v 1,0ml sterilnej vody. Stabilita plazmy je po
rozpustení 4 hodiny pri teplote +15 až +25ºC
a pri pri teplote –20ºC 4 týždne. Z tohto dôvodu sme pripravili alikvotné podiely po
200μl, ktoré sme dali zamraziť. Pred každým
použitím sme rozmrazili jednu alikvotnú časť
a analyzovali. Každú kontrolnú vzorku sme
merali trikrát v priebehu dvoch hodín počas
piatich dní. VK% bol menší ako 10 %. Použitý
kontrolný materiál je stabilný dve hodiny po
príprave a päť dní pri uchovávaní v zamrazenom stave. Ani jedenkrát sme nenamerali
hodnotu INR mimo deklarovaného rozsahu.
Opakovateľnosť a reprodukovateľnosť stanovenia INR na analyzátore Smart sa robila na
základe kvantitatívnej analýzy kontrolného
materiálu s normálnymi a patologickými hodnotami. Použili sme kontrolný lyofilizovaný
materiál s deklarovanou hodnotou INR:
- Control N: šarža 0911-1, rozmedzie INR:
0,77 – 1,23, stredná hodnota INR: 1,00,
- Control AK: šarža 0911-1, rozmedzie INR:
2,23 – 3,57, stredná hodnota INR: 2,90.
Materiál sme pred analýzou rozpustili
v 1,0ml sterilnej vody. Stabilita plazmy je po
rozpustení 4 hodiny pri izbovej teplote a mesiac pri teplote – 20 ºC. Preto sme pripravili
alikvotné podiely po 200μl, ktoré sme dali
zamraziť. Pred každým použitím sme rozmrazili jednu alikvotnú časť a analyzovali.
Každú kontrolnú vzorku sme merali trikrát
v priebehu dvoch hodín počas piatich dní.
Z nameraných výsledkov vyplýva, že opakovateľnosť a reprodukovateľnosť metódy v čase
sú vyhovujúce, lebo VK% je menšie ako 10%.
Rozpustený kontrolný materiál je stabilný dve
hodiny pri izbovej teplote a 5 dní pri zamrazení. Nenamerali sme hodnotu INR kontrolného materiálu mimo deklarovaného rozsahu.
Keďže na analýzu sa spotrebuje malé
množstvo materiálu (20μl) a kontrolný materiál Control N a Control AK je jednoparametrový, po rozpustení nového balenia sme

B

Obrázok 2 Práca s analyzátorom Smart: A –
vloženie magnetickej karty, B – prevádzkové
parametre prístroja

Krv sa odoberá do kapiláry a pomocou piestika je vzorka prenesená do meracej kyvety,
ktorá sa uzavrie zátkou (obr. 3A). Po zadaní
identifikačných údajov pacienta sa uzavretá
meracia kyveta (obr. 3B) vloží do prístroja
(obr. 3C) a následne sa vykoná analýza.

A

B

C

Obrázok 3 Príprava meracej kyvety: A – odber
krvi, B – uzavretá meracia kyveta, C – vloženie
kyvety do prístroja

Po vykonaní analýzy sa na displeji zobrazí
výsledok, ktorý možno vytlačiť na prídavnej
tlačiarni alebo po napojení na LIS poslať
priamo k výsledkom pacienta.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Pred analýzou reálnych klinických vzoriek sa
robila validácia použitej metodiky.
Opakovateľnosť a reprodukovateľnosť stanovenia INR na analyzátore Sysmex CA-1500 sa
robila na základe kvantitatívnej analýzy kontrolného materiálu s normálnymi a patologickými hodnotami. Použili sme kontrolný
lyofilizovaný materiál s deklarovanou hodnotou INR:
- Control plasma N: šarža 503 160, rozmedzie INR: 0,86 – 1,30,
63
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pripravili alikvotné podiely s objemom 80μl
a dali zamraziť pri teplote –20ºC. Použili sme
ich na sledovanie stability v priebehu 31 dní.
Kontrolný materiál s normálnymi hodnotami
INR je stabilný 30 dní pri zamrazení (graf 1)
ako udáva výrobca. Až 31. deň od prípravy
kontrolného materiálu sme namerali hodnoty

mimo deklarovaného rozmedzia. Stabilitu kontrolného materiálu s hodnotami pre antikoagulačnú liečbu sa nám nepodarilo potvrdiť
(graf 2). Už 28. deň od prípravy materiálu sme
namerali hodnoty mimo deklarovaného
rozmedzia. Z našich meraní môžeme potvrdiť
stabilitu do 24 dní od rozpustenia lyofilizátu.

Graf 1 Stabilita kontrolného materiálu Control N

Graf 2 Stabilita kontrolného materiálu Control AK
Sledovania sa zúčastnilo 50 mužov vo veku
23–90 rokov (priemerný vek 65,56 ± 15,54,
medián 66) a 23 žien vo veku 32–88 rokov
(priemerný vek 65,56±13,27, medián 67) z internej ambulancie, kardiologickej ambulancie,

hematologickej ambulancie, chirurgickej ambulancie, gastroenterologickej ambulancie a
ambulancie všeobecného lekára. Zastúpenie
pacientov z jednotlivých ambulancií v závislosti od veku je uvedené v tabuľke 1 a grafe 1.

Tabuľka 1 Veková charakteristika sledovaného súboru v závislosti od ambulancie
Ambulancia
interná
kardiologická
hematologická
všeobecná
chirurgická
gastroenteroloická
Legenda:

x

Počet
29
19
8
11
5
1

x

SD
11,99
8,24
15,08
16,65
18,15
-

67,31
73,95
51,00
65,45
47,40
64,00

Vek
Medián
65,0
72,0
47,5
75,0
58,0
-

Mi
38
62
32
28
23
-

– aritmetický priemer, SD – smerodajná odchýlka, Min. – minimálna hodnota, Max. – maximálna hodnota
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Max
90
88
68
85
63
-
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tom (KS). Hladiny významnosti výsledku KS
boli p>0,1, preto sme nezamietli prítomnosť
normality distribúcie numerických hodnôt
a použili párový t-test pre porovnanie hodnôt
získanými na oboch analyzátoroch.
Graf 3 Zastúpenie pacientov z odborných ambulancií

V rámci experimentálnej práce 19 (26,03 %)
pacientov neužívalo žiadnu antikoagulačnú
liečbu, v liečbe kumarínovými preparátmi bolo
54 (73,97 %) pacientov.

Graf 5 Korelácia INR Smart vs Sysmex CA1500

Porovnanie hodnôt INR z kapilárnej a venóznej krvi získaných na anlazátore Smart 700
a CA1500 je uvedené v tabuľke 2. Tabuľka
obsahuje výsledky meraní INR pacientov bez
ohľadu na terapiu Warfarínom. Z údajov vyplýva, že aj keď analyzátor Smart vykazuje
tendenciu k vyšším priemerným hodnotám
v porovnaní s CA1500, rozdiel nie je štatisticky signifikantný (párový t-test; p=0,09; n=
73). Rovnako výrazná je aj korelácia medzi
výsledkami oboch analyzátorov (R=0,86).
Z hodnôt v tabuľke 2 teda vyplýva, že výsledky oboch analyzátorov nie sú štatisticky signifikantne odlišné.

Graf 4 Porovnanie hodnôt INR meraných na
analyzátore Sysmex CA1500 a Smart

Medzi meranými hodnotami je lineárna závislosť, ktorú popisuje krivka y = 0,911.x +
0,26 (sx = ± 0,756 a sy = ± 0,796) a korelačný
koeficient je r = 0,865 (graf 5). Namerané
hodnoty boli testované na normalitu distribúcie hodnôt Kolmogorov-Smirnovovým tes-

Tabuľka 2 Porovnanie priemerných hodnôt INR získaných na analyzátore Smart a CA1500
Analyzátor
Smart
CA1500

n
73
73

x
2,10
2,01

SD
0,80
0,76

Štatistické zhodnotenie
Median
Min.
2,06
1,00
2,05
0,90

Max.
4,04
3,45

p

R

0,09

0,86

Legenda: n – počet vyšetrených pacientov, x – aritmetický priemer, SD – smerodajná odchýlka, Min. – minimálna hodnota, Max. –
maximálna hodnota, p – hladina významnosti párového t-testu testu, R – hodnota Pearsonovho korelačného koeficientu.

Dôležitá je otázka numerickej zhody oboch
analyzátorov v prípade podávania Warfarínu.
Výsledky merania INR na oboch analyzátorov
u pacientov bez terapie a s Warfarínom sú
uvedené v tabuľkách 3 a 4. Z hodnôt v tabuľke
3 vyplýva, že v prípade pacientov bez Warfarínu sa výsledky oboch analyzátorov signifikantne líšia (párový t-test; p<0,001) a vzájomne korelujú iba stredne (R=0,50). Opakom

sú výsledky paralelných meraní INR na Smart
a CA1500 u pacientov s terapiou Warfarínom.
Hoci aj v tomto prípade má analyzátor Smart
miernu tendenciu vyšších hodnôt, výsledky
párového t-testu ukazujú, že rozdiely medzi
oboma analyzátormi nie sú štatisticky
signifikantné (p=0,30). Hodnoty párových
meraní vykazujú silnejšiu vzájomnú koreláciu
(R=0,72).
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Tabuľka 3 Porovnanie priemerných hodnôt INR získaných na analyzátore Smart
u pacientov bez podávania Warfarínu
Analyzátor
Smart
CA1500

n
19
19

x
1,17
1,04

SD
0,12
0,10

Štatistické zhodnotenie
Median
Min.
1,15
1,00
1,03
0,90

Max.
1,41
1,37

a CA1500

p

R

<0,001

0,50

Legenda: n – počet vyšetrených pacientov, x – aritmetický priemer, SD – smerodajná odchýlka, Min. – minimálna hodnota, Max. –
maximálna hodnota, p – hladina významnosti párového t- testu, R – hodnota Pearsonovho korelačného koeficientu.

Tabuľka 4 Porovnanie priemerných hodnôt INR získaných na analyzátore Smart a CA1500
u pacientov s Warfarínom
Analyzátor
Smart
CA1500

n
54
54

x
2,42
2,35

SD
0,66
0,56

Štatistické zhodnotenie
Median
Min.
2,41
1,00
2,31
1,09

Max.
4,04
3,45

p

R

0,30

0,72

Legenda: n – počet vyšetrených pacientov, x – aritmetický priemer, SD – smerodajná odchýlka, Min. – minimálna hodnota, Max. –
maximálna hodnota, p – hladina významnosti párového t- testu, R – hodnota Pearsonovho korelačného koeficientu.

Graf 6 Vzájomná závislosť hodnôt INR u pacientov bez liečby a s liečbou Warfarínom
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Z grafu 6 vyplýva, že namerané hodnoty INR
oboch analyzátorov použitých v experimente
sa líšia u pacientov bez Warfarínu v hodnotách, ktoré sa pohybujú v dolnej časti numerického spektra INR. Štatistický významný
rozdiel je teda daný pomerne vysokými
vzájomnými rozdielmi malých numerických
hodnôt. V prípade pacientov s terapiou
Warfarínom ide o podstatne vyššie hodnoty,
v ktorých vykazujú obe metódy dobrú
korelovanosť. Na základe uvedených zistení
možno doporučiť použitie analyzátoru Smart
na monitoring hodnôt INR predovšetkým
u pacientov s terapiou Warfarínom.

[4] NIZAMOGLU M., ABBOTT V.: Warfarin
loading and dosing at adistrict general
hospital, In: Haematologica, 2011, 96 (S2):
662.
[5] HAGEMO J.S.: Prehospital detection of
traumatic coagulopathy, In: Transfusion
2013, 53, Supplement: 48S – 51S.
[6] van der BESSELAAR A.M. et al.: Pointfo-care monitoring of vitami K-antagonists:
validation of CoaguCheck XS test strips
with International Standard thromboplastin.
In: Journal of Clinical Pathology, 2012, 65
(11): 1031-1035.
[7] van der BESSELAAR A.M. et al.:
Biological variation of INR in stable
patients on long-term anticoagulation with
warfarin, In: Thrombosis research, 2012,
130, (3): 535-537.
[8] KITCHEN D.P. et al.: Point of Care INR
testing devices: performance of the Roche
CoaguCheck XS and XS Plus in the UK
NEQUAS BC external quality assessment
programme of healthcare professionals:
four years´ experience. In: Journal of
clinical pathology, 2012, 65, (12): 11191123.
[9] SØLVIK U.Ø. et al.: Effect of coagulation
factors on discrepancies in International
Normalized
Ratio
results
between
instruments. In: Clinical Chemistry and
laboratory medicine, 2012, 50, (9): 16111620.
[10] DUSSE L.M. et al.: Point-of-care test
(POCT) INR: hope or illusion? In: Revista
Brasileira de Cirurgia Cardiovascular,
2012, 27, (2): 296-301.
[11] KRISTOFFERSEN A.H. et al.:
Interpretation and management of INR
results: A case history between survey in 13
countries. In: Thrombosis research, 2013,
130, (3): 309-315.
[12] FATTORINI A. et al: Use of INR
calibrator plasmas in the routine
coagulation laboratory: A study of two
thromboplastin reagents. In: Thrombosis
research, 2012, 130, (3), 156-162.

ZÁVER
Na monitorovanie účinku antikoagulačnej
liečby pri liečbe warfarínom (kumarínové
deriváty) sa používa stanovenie protrombínového času vyjadrené v INR. Štandardne sa
toto vyšetrenie vykonáva v laboratóriu vyšetrením venóznej krvi odobratej do citrátu sodného. Novou možnosťou monitorovania antikoagulačnej liečby je stanovenie INR z kapilárnej krvi. Toto stanovenie má mnoho výhod,
medzi ktoré patrí rýchla informácia o výsledku
INR, skrátenie času ošetrenia pacienta a jednoduchší spôsob odberu. Vyšetrenie INR z kapilárnej krvi by nemalo nahrádzať monitorovanie INR štandardnou metódou v laboratóriu (schválenou IFFC), ale je vhodné pre
lepší manažment antikoagulačnej liečby u vybranej skupiny pacientov priamo v ambulancii
lekára.
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STANOVENIE MIERY ÚSPEŠNOSTI MAMODIAGNOSTIKOV V BI-RADS
KLASIFIKÁCII NÁLEZOV
SLOBODNÍKOVÁ Jana 1,2 , MELUŠ Vladimír1, KRAJČOVIČOVÁ Zdenka1
1
2

Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Rádiologická klinika s.r.o., Trenčín
ÚVOD
V odbornej, vedeckej ba dokonca aj v populárnej literatúre u nás aj vo svete rezonuje a
dominuje malígne ochorenie prsníka, dg. C 50.
Do popredia sa preto dostáva včasná diagnostika, skríning, prevencia, bioptické overenie ložísk prsníka, komplexná liečba karcinómu prsníka, starostlivosť o ženu po liečbe
a pod. V rámci mamografického skríningu celosvetovo a na území Slovenskej republiky
v rámci preventívnych mamografických vyšetrení hrá rozhodujúcu úlohu popis mamografického vyšetrenia, ako základnej metódy skríningu a prevencie. Ide o opis snímok, ktoré
hodnotia dvaja mamodiagnostici nezávisle od
seba. Pri hodnotení vyšetrení pomocou všetkých štandardných zobrazovacích metód používajú všetci členovia multidisciplinárneho
týmu štandardizovaný systém pre hodnotenie BI-RADS [1]. Prednosťou systému je jednotné
hodnotenie, jednotné a porovnateľné závery,
na základe kategórií jednoznačne odporúčané
ďalšie postupy vyšetrení, štandardizácia, aj záver vyšetrenia. V rámci skríningu sa neodporúča používať rozvetvený opis a práve BIRAD systém je vynikajúci na jednoznačné
zatriedenie nálezu, ktorý je podľa kategórie
jasný ostatným odborníkom [2,3]. V Amerike
bol systém vypracovaný najskôr len pre skríningové mamografické vyšetrenia. Postupne sa
však začal uplatňovať pri opisoch a záveroch
sonografických vyšetrení [4-6], neskôr pre
závery vyšetrení magnetickej rezonancie.
V súčasnosti sa používa štvrtá verzia, v tomto
období boli vypracované a publikované kritéria (známe pod pojmom lexikón nálezov) pre
sonografiu a magnetickú rezonanciu, ktoré
tvorili súčasť štvrtej verzie, ktorá stále platí [2,

Abstrakt
BI-RAD systém je celosvetovo prijatý a uznávaný
štandardizovaný systém hodnotenia a záverovania
nálezov zobrazovacích metód v rámci diagnostiky
ochorení prsníkov. Je prevzatý do klasifikácie a komunikácie medzi rádiologickými pracoviskami a ostatnými pracoviskami v rámci multidisciplinárneho týmu.
V rámci konferencie VIII. Mammotrendy boli zúčastneným lekárom (mamodiagnostikom a gynekológom)
prezentované kazuistiky 24 pacientok, ktoré boli
súčasne hodnotené samotnými lekármi formou anonymných dotazníkov. Lekári mali za úlohu opísať typ
a kategóriu BI-RADS, stanoviť strany, odporučiť ďalší
postup ako aj navrhnúť doplňujúce modality. Vyhodnotili sme výsledky zo 65 dotazníkov ktoré sú prehľadne spracované v grafickej podobe. Z výsledkov vyplýva
alarumjúco vysoký podiel nesprávne diagnostikovaných
nálezov.
Kľúčové slová: Karcinóm prsníka.
Sonografia. BI-RADS. Skríning.

Mamografia.

Abstract
BI-RAD system is globally accepted and recognized
standardized system for evaluating findings in the
diagnosticis of breast disease. It is assumed in the
classification and communication between radiological
and other departments within a multidisciplinary team.
On the conference “VIII. Mammotrendy“ were participating physicians (mammodiagnostics and gynecologists) presented case reports of 24 patients who were
simultaneously evaluated by physicians themselves
through anonymous questionnaires. Physicians were
given the task to describe the type and category of BIRADS, determined by, recommend further action and
propose additional modality. We evaluated the results of
65 questionnaires that are transparently handled in
graphical form. The results show alarmingly high
proportion of incorrectly diagnosed findings.
Key words: Breast cancer. Mamography. Sonography.
BI-RADS. Screening.
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3, 6, 7]. Cieľom predkladanej práce je preto informácia o úspešnosti slovenských mamodiagnostikov v klasifikácii BI-RADS.

operáciách pre karcinóm prsníka v minulosti.
Lekárom bola prístupná krátka anamnéza, 4
mamografické snímky a tabuľka (obr.1), do
ktorej mali anonymne vyplniť a označiť
krížikom kategóriu BI-RADS, určiť stranu,
odporučiť ďalšie vyšetrenia, časový odstup
kontroly. Test sme rozdali všetkým lekárom,
ktorí sa zúčastnili na VIII. Medzinárodnej konferencii Mammotrendy. Rozdaných bolo viac
ako 140 testových hárkov s návratnosťou 58%
(n = 81). Vzhľadom k nekompletným údajom,
resp. vyplnením dotazníka osobou z nelekárskym zdravotníckym vzdelaním (napr. rádiologický technik) bolo vyhodnotených 65
dotazníkov.

MATERIÁL A METÓDY
Pripravili sme kaziustiky 24 pacientok,
u ktorých sme predložili mamografické vyšetrenie z digitálneho mamografického prístroja
Hologic (OÚSA), nepriamo digitalizovaného
mamografického vyšetrenia (Nova 3000,
Siemens + Medixray) a analogové snímky
odfotené klasicky na mamografickom negatoskope (Nova–Siemens, Trenčín) v dvoch
základných projekciách. Pacientky boli
asymptomatické, aj s palpačným nálezom a po

BI-RADS TEST
kraj: BA NR TT TN ZA BB KE PO
dĺžka praxe :
Pac.
BI RADS – kategórie / strana / odp. vyšetrenia /
časový interval – v mesiacoch
Č.
0
1
2
3
4a
4b
4c
5
6

dx/sin

ad.. mes.
exam

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Obrázok 1 Schéma testu
VÝSLEDKY A DISKUSIA

Pacientka č. 1
Pacientkou č. 1 bola 68 ročná žena, ktorá
prišla na 1. vyšetrenie s hmatným nálezom
vľavo (obr.2). Ako je vidieť z grafu 1A, kategóriu BI-RADS 4 (a, b, c), ktorá je správnou
odpoveďou, označilo celkom 39 lekárov,
z ktorých 17 označilo kategóriu BI-RADS 4c,
9 BI-RADS 4b a 13 lekárov označilo BIRADS 4a. Kategóriu BI-RADS 5, ktorá je tiež
vhodná, použilo 10 lekárov. Ako prvú diagnózu je taktiež možné určiť kategóriu BIRADS 0. Tú určilo 11 lekárov. Celkom až 60
lekárov z 65-tich ložisko našlo, určilo ho ako
ložisko k sledovaniu a doriešeniu. Nesprávnu
odpoveď (BI-RADS 2, resp. BI-RADS 3)
uviedlo 5 lekárov (7,7%).

V práci prezentujeme výsledky na 3 modelových pacientkach, z celkového počtu 24.
Výsledky sú udané dvomi typmi grafov pre
každú pacientku zvlášť. Prvý graf znázorňuje
počet odpovedí na otázku klasifikácie nálezu
podľa BI-RAD systému, pričom celkový súčet
je vždy rovný celkovému počtu respondentov
– 65. Druhý graf znázorňuje počet odpovedí na
laterálnu lokalizáciu nálezu. Aj v tomto prípade súčet kategórií činí vždy n = 65. V porovnaní s klasifikáciou BI-RADS je v prípade
DX/SIN/BILAT lokalizácie nálezov značný
počet neudaných odpovedí.
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Celkom 75% lekárov (n = 49) zaradilo ložisko správne vľavo. Stranu, ako ukazuje graf 1B,

určili správne všetci tí, ktorí vyplnili stranu
nálezu (n = 57, 87,7%).

Pacientka č. 1
68 ročná pacientka, 1. vyšetrenie
hmatný nález vľavo

Obrázok 2 Mamografické snímky pacientky č. 1

A

B

Graf 1. Pacientka č.1: A - výsledky kategorizácie BI-RADS, B – stranové určenie ložiska
hormonálnu liečbu a bola prvýkrát na mamografickom vyšetrení. Lekári mali k dispozícii
digitálne snímky, 4 projekcie (obr.3).

Pacientka č. 2
U pacientky č. 2 išlo anamnesticky o 50
ročnú ženu, asymptomatickú, ktorá neužívala
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Pacientka č. 2
50.ročná pacientka,
asymptomatická, 1. vyšetrenie
negatívna RA
bez HT

Obrázok 3 Mamografické snímky pacientky č. 2
Správne hodnotenie nálezu u pacientky č.2 je
BI-RADS 1, event. BI-RADS 2. Nález je veku
primeraný, bez prítomnosti zmien susp. z malignity, bez odporúčaní iných vyšetrení, interval ďalšej kontroly v rámci skríningu, t.j. o 2
roky. Správne hodnotenie BI-RADS 1 vyplnilo
až 32 lekárov (49,2%), BI-RADS 2 až 7 lekárov (10,8%). Našli sa aj lekári, ktorí zaškrtli
BI-RADS 4a, tzn. podozrenie z malignity s vyžiadaním bioptického overenia. Ich počet bol
alarmujúci n = 9, t.j. 13,8%. Celkovo uviedlo
nesprávnu odpoveď alebo neodpovedalo 40%
lekárov (n = 26) (graf 2A).

Stranové určenie – jedná sa o bilaterálny
nález, v prípade asymetrie množstva reziduálnej žľazy by mala byť určená ľavá strana.
Výsledky sú zobrazené v grafe 2B. Počet
správnych odpovedí o lokalite bilaterálne je 6,
len vľavo 15 odpovedeí a len vpravo 4. Nevyplnilo až 40 respondetov. Nakolko však bol
nález veku primeraný, neurčenie strany , alebo
presne neurčenie nie je nijaká chyba. Možno aj
naopak. Pri BI-RADs 1 neurčujeme strany, len
symetrickosť.

A
B
Graf 2. Pacientka č.2: A - výsledky kategorizácie BI-RADS, B – stranové určenie ložiska
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Obrázok 4 Mamografické vyšetrenie pacientky č. 9
kategóriu určuje nález na prsníku vpravo.
Ložisko je ostro ohraničené, bez kacifikátov.
Lekári použili pri klasifikácii nálezu takmer
celú škálu kategórií BI-RAD systému. BIRADS 4a označilo 12 lekárov (18,5%), BIRADS 4b 3 lekári (4,6%) a BI-RADS 4c
určilo za správnu odpoveď 6 lekárov (9,2%).
Z výsledkov je zrejmé, že správnu kategóriu
BI-RADS označilo iba 21 lekárov (32,3%).
Kategóriu BI-RADS 6, ktorú môžeme považovať za absolútne nesprávny výsledok určila
až jedna tretina lekárov (n = 19). Pozoruhodné
je aj určenie kategórie BI-RADS 2, či BIRADS 0 u celkom 15 lekárov. Hranične
akceptovateľná by bola aj kategória BI-RADS
3 označená 6 lekármi (9,2%).
Stranovo určilo nález správne 33 lekárov
(50,8%), avšak až 19 lekárov (29%) túto
odpoveď nevyplnilo (graf 3B).

Pacientka č. 9
Pacientka č.9 je 43 ročná žena, ktorá bola
v roku 2006 operovaná s diagnózou C 50, IDC
l. sin. Prišla na vyšetrenie s hmatným nálezom
vpravo, v hornom laterálnom kvadrante. Realizovali sme 4-snímkové mamografické vyšetrenie (obr.4).
Výsledky, ktoré sme našli v testových hárkoch, boli rôznorodé (graf 3A), pričom správne hodnotenie nálezu je BI-RADS 4 (a, b, c),
strana l. dx s odporúčaním na dovyšetrenie
a biopsiu. Nesprávny (chybný) nie je ani záver
BI-RADS 0, pretože je potrebné doplniť
vyšetrenie a jednoznačné záverovanie v tomto
prípade nie je možné. Nález je vľavo. Anamnestický stav po operácii pre karcinóm z roku
2006 neurčuje kategorizáciu v BI-RAD systéme, nakoľko by bol BI-RADS 1,2. Hlavnú
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A
B
Graf 3. Pacientka č.9: A - výsledky kategorizácie BI-RADS, B – stranové určenie ložiska
ZÁVER
V texte sme opísali výsledky iba troch modelových pacientoch z celkového počtu 24, ktoré
mali lekári pri teste k dispozícii. Dôkladné
rozoberanie všetkých pacientok, správnych
kategorizácií ich nálezov by bolo veľmi zdĺhavé a prekračuje rámec tejto práce. Pri zhrnutí výsledkov 65-tich respondentov však jednoznačne môžeme konštatovať, že lekári nie
sú jednoznační a hodnotenie pomocou BIRAD systému je veľmi subjektívne [2, 3, 7].
Pravdou je, že prezentované snímky boli rôznej kvality, prezentácia snímok na plátne
prostredníctvom dataprojektoru je určite iné,
ako hodnotenie na špecializovaných monitoroch. Respondenti nemali k dispozícii ani lupu,
ani porovnanie s minulými vyšetreniami, možnosť postprocesingu a pod. Napriek tomu nás
výsledky nemilo prekvapili. Hodnotenie
výsledkov však aj napriek týmto skutočnostiam jednoznačne vedie k niekoľkým výstupom:
- hodnotenie pomocou BI-RAD systému je,
napriek 9 ročnému používaniu v praxi, veľmi nejednoznačné a vysoko subjektívne,
- lekári potrebujú naozaj veľkú prax, potrebujú naozaj vyhodnocovať tisícky vyšetrení
ročne, aby našli určitú istotu pri hodnotení
mamografických vyšetrení,
- bolo by zaujímavé hodnotiť výstupy pri
dvojitom čítaní,

- pred zavedením skríningu na Slovensku venovať veľa času tréningu lekárov pri čítaní
snímok,
- výsledky jednoznačne svedčia o tom, že je
treba sa neustále zdokonaľovať.
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VZŤAH FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ VZORKY ZÍSKANEJ PRI CORE CUT BOPSII
PRSNÍKA FIXOVANEJ VO FORMALDEHYDE K HISTOLOGICKÉMU NÁLEZU
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mamografia (röntgenové vyšetrenie prsníkov)
a sonografia. Každý podozrivý nález je nutné
histologicky alebo cytopatologicky verifikovať. Výrazne sa tak napomáha včasnej diagnostike karcinómu prsníka a naopak sa znižuje
počet chirurgických zákrokov u benígnych ložísk [1,2]. Základnou metódou je perkutánna
biop-sia tenkou alebo hrubou ihlou, čo je
súčasťou intervenčných prsníkových procedúr.
Vykonávanie intervenčných prsníkových procedúr za sonografickej kontroly predstavuje
jednu zaujímavú, unikátnu problematiku, a to
bez ohľadu na mamografiu a stereotaxiu. Prevažnú väčšinu lézií, určených k sonograficky
riadeným výkonom, tvoria lézie diagnostikované ako prvé na mamogramoch. Takmer
až 77% mamograficky podozrivých nálezov
môže byť sonograficky verifikovaných, detekovaných [3,4]. Pre sonograficky riadenú
biopsiu musíme jednoznačne vedieť, že lézia
viditeľná pri sonografickom vyšetrení je
identická s nálezom na mamografii. Väčšina
prípadov je jednoduchá, ak sledujeme lokalitu,
tvar, veľkosť a charakter ložiska [2,5,6].
V zásade máme dve základné možnosti aspiračnú biopsiu alebo Core-Cut biopsiu. Na
histologické vyšetrenie sa používajú štandardne Truc-Cut alebo Cor-Cut bioptické ihly.
Podľa vyjadrení cytopatológov [3,7] dostačujú
pre cytologickú diagnostiku ihly hrúbky 2024G. Ihly sa vyrábajú s echokontrastným hrotom a markermi po 0,5cm, 1cm prípadne po
2cm. Skúsený lekár nemusí mať hrot punkčnej
ihly označený. Inštrumentárium pre intervencie je finančne dosť náročné. Podtlak na
aspiráciu vytvoríme striekačkou, napojenou
pomocou spojovacej hadičky na ihlu. Niektoré

ABSTRAKT
Karcinóm prsníka je najčastejšou malignitou ženskej
populácie a súčasne najčastejšou príčinou úmrtia na
onkologické ochorenie. Jeho výskyt v populácii celosvetovo narastá. V prospektívnej štúdii sa zaoberáme
predpokladom výsledku konečnej histológie na základe
správania sa vzorky materiálu z core cut biopsie
prsníkových lézií fixovaných vo formaldehyde.
Klúčové slová: Prsník. Karcinóm prsníka. Core cut
biopsia. Histológia.
ABSTRACT
Breast cancer is the most common malignant tumor in
women, affects every and it is presence in the global
population continues to grow. According to the behavior
of the samples we introduce the presupposition of the
outcome of the final histology. Core-cut biopsy was
used at the area of interest or on the lession in the
breast. Four and more samples were taken under the
ultrasound control Taken samples were taken in the
fixative solution (formaldehyde) and the behavior of the
tissue samples during fixation was observed.
Key words: Breast. Carcinoma. Core cut biopsy.
Histology.

ÚVOD
Karcinóm prsníka je najčastejším malígnym
nádorom u žien, postihuje každú desiatu až
dvanástu ženu a jeho výskyt v populácii
v celosvetovom meradle neustále narastá.
Ročne pribúda viac ako 2650 novo diagnostikovaných prípadov rakoviny prsníka v Slovenskej republike. Za posledných 10 rokov sa
celosvetový výskyt karcinómu prsníka zvýšil o
viac ako 33%. Najčastejšie sa vyskytuje v období ohraničenom 35. až 75. rokom života
ženy.
K základným diagnostickým metódam patria
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pracoviská dávajú prednosť tzv. pištoľovej
alebo automatickej biopsii s ihlami 14-16G.
Materiál týchto bioptických výkonov je určený
k histologickému vyšetreniu. Výhodou výkonu
je veľká rýchlosť a dostatok materiálu, ktorý
sa schováva v záreze ihly. Dôležité je
spracovanie odobratého materiálu na skle
alebo uloženie do skúmavky, fixácia, správne
označenie (identifikácia) a sprievodný list pre
patológa, ktorý je adekvátne vyplnený. V tomto prípade odporúčame konzultovať cytológa
či cytopatológa a dohodnúť presné postupy,
ktoré cytopatológovi vyhovujú. Výhodná je aj
spolupráca priamo pri výkone. Môžeme
zabrániť vzniku rôznych chýb a zbytočne
opakovaným odberom materiálu [4,8,9].

teriálu a v reálnom čase hneď pri odberu regulovať odber [4-6,9].
MATERIÁL A METÓDA
V období od 21. 2. 2009 do 30. 5. 2013 sme
na mamografickom pracovisku Fakultnej nemocnice v Trenčíne a na pracovisku Rádiologickej kliniky s.r.o. realizovali core cut bioptické odbery z prsníkových lézií u 200 pacientok. Všetky odbery boli realizované pod kontrolou sonografie, prístroje firmy B-K Focus
400 a Siemens SG 60. Odbery boli realizované
16G ihlou, 5-7 krát z jedného miesta. Odbery
boli realizované bez ako aj po lokalánej
anestézii, aj keď táto bola len výnimočne.
Používali sme predovšetkým tzv. punkčné
delo, niekedy aj poloautmatické sety. Odobratý
materiál sme fixovali v skúmavkách s formaldehydom. Najskôr na začiatku výskumu sme
zaznamenávali pokles materiálu po 1., 2., 3.
a 5-tej minúte, neskôr sme tento postup
opustili a vyhodnocovali sme len klesajúce
a neklesajúce vzorky. Výsledky sme porovnávali s definitívnymi histologickými výsledkami.

Indikácie k vykonávaniu biopsií solídnych
lézií:
- solídne ložiská susp. z malignity, určenie
diagnózy pred chirurgickým výkonom,
- ak je prítomné viac ako jedno ložisko a je
susp. z multifokality či multicentricity pri
existujúcom, dokázanom malígnom tumore
v prsníku,
- možnosť sledovania – exstirpácie, pre dif.
dg., najviac používané u dif. dg. fibroadenom, lobulárny karcinom, mucinózny či
gelatinózny karcinom, adenóm, v prípade
nálezu hypoechogénneho ložiska, ktorého
pôvodom nie je simplexná cysta,
- pri diagnostike atypickej cysty,
- neurčité lézie so susp. z malignity,
- dysplastické ložiská, ložiská adenózy – dif.
dg.,
- LU v axile, susp. z infiltrácie,
- lézie benígneho vzhľadu s patologickou
angiogenézou.

POZOROVANIE A VÝSLEDKY ŠTÚDIE
Na začiatku našej prospektívnej štúdie sme
sledovali počet klesajúcich vzoriek v závislosti
od času, t.j. počet za 1, 2 a 3 minútu, prišli sme
však k záveru, že nie je podstatné za aký čas
dochádza ku klesaniu jednotlivých vzoriek, ale
či vzorky v konečnom dôsledku klesajú alebo
zostávajú (plávajú) na/pri povrchu fixačného
roztoku - formaldehydu.
Spracované boli vzorky od všetkých 200 pacientok, (tab.1) pričom v 143 prípadoch
klesala jedna a viac vzoriek z čoho: 57 potvrdilo diagnózu karcinómu - duktálny, lobulárny,
invazívny, infiltrujúci, DCIS a LCIS. Z 57 celkovo až v 26 prípadoch klesali všetky vzorky.
V 19 prípadoch potvrdilo diagnózu adenózy
(lobulárnej epiteliálnej hyperplázie), sklerotizujúcej adenózy a mikrokalcifikátov (MK vo
väčšine prípadov histologickej diagnózy kombinované s variantou adenózy). 15 vzoriek
odpovedalo diagnóze fibroadenómu, 10 vzo-

CIEĽ ŠTÚDIE
Cieľom našej prospektívnej štúdie bolo porovnať fyzikálne vlastnosti odobraných vzoriek z core cut biopsie prsníkových lézií s definitívnou histológiou, overiť si, že vzorky karcinómov a fibrozneho tkaniva prsníka klesajú
vo formalíne, ostatné plávajú na povrchu. Tým
sa rýchlo orientovať pri realizácii odberu ma-
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riek predstavovalo diagnózu duktálnej epiteliálnej hyperplázie, epiteliózy, 5 vzoriek atypickú hyperpláziu, väčšina s odporučením
extirpácie, 3 vzorky s onkocytárnou metapláziou, 2 vzorky patrili zmenám s dystrofickými
makrokalcifikátmi a v 1 prípade bola diagnostikovaná vzorka so stenou cysty. Celkom 31
vzoriek bolo bez patologických zmien
(obsahovalo tuk, dukty, lobuly, väzivo), to
znamená, že v 40% z celkového počtu klesajúcich vzoriek bol potvrdený karcinóm a v 46%
z potvrdených karcinómov dochádza ku klesaniu všetkých odobratých vzoriek.

patrila papilómu, 1 vzorka adenóze a 1 vzorka
prezentovala stenu pseudocysty (tab.2).
Štatisticky nám vychádza, že v 68% z
celkového počtu neklesajúcich vzoriek sa nepotvrdili žiadne patologické zmeny vo vyšetrovaných vzorkách.
DISKUSIA
Na základe správania sa vzorky môžeme
predpokladať správnosť odberu, odpovedajúce
správanie vzorky predpokladanej entite z morfologických metód a tým aj predpokladaný
výsledok definitívnej histológie. Ak vzorky
plávajú na, resp. pri povrchu môžeme predpokladať negatívnu diagnózu, to znamená že
sa nejedná o zhubný nádor, fibroadenom, solídne tkanaivo s prevahou fibrózy a podobne,
vzorky mali nižšiu hustotu ako fixačný roztok,
neklesali ku dnu a obsahovali najmä fragmenty
fyziologických štruktúr parenchýmu prsníka.
U vzoriek, ktoré klesali ku dnu naopak predpokladáme pozitívnu diagnózu karcinómu,
alebo predpokladaný fibroadenóm, sklerotizujúcu adenóz ..., to znamená, že mali vyššiu
hustotu ako fixačný roztok. Môžu okrem
karcinómu tedy obsahovať i iné histologické
varianty – sklerotizujúca adenóza, adenóza,
fibroadenóm, duktálna hyperplázia, bunkové
atypie, prítomnosť mikrokalcifikátov i fragmentov z makrokalcifikátov atď.
K jednotlivým úskaliam histologického spracovania vzoriek, ku ktorým sme sa počas našej
prospektívnej štúdie dopracovali, patria nasledujúce:
- zmliaždenie tkaniva - vyžaduje vyškolenie
personálu pri manipulácii so vzorkou počas
odberu i pri následnom spracovaní,
- vzorka nie je reprezentatívna - odber nepochádza z ložiska - nutná je komunikácia
medzi lekárom vykonávajúcim odber a patológom, odber musíme zopakovať,
- vzorka nie je reprezentatívna - ložisko bolo
zasiahnuté iba okrajovo - je možné vyjadriť
iba podozrenie z malignity a doporučiť zopakovať odber,
- fragmentácia materiálu pri spracovaní - najmä pri viacpočetných kalcifikáciách, ktoré

Tabuľka 1 Histologické nálezy – rozbor
klesajúcich vzoriek
Počet
prípadov
(n = 143)
57
19
15
10
5
3
2
1
31

Histologická diagnóza
karcinóm
adenóza/sklerotizujúca, MK
FIA
duktálna epitelilna hyperplázia
atypická duktálna hyperplázia
onkocytárna metaplázia
dystrofické makrokalcifikáty
stena cysty
bez patolog. nálezu

V 57 prípadoch nedochádza ku klesaniu vzoriek vo fixačnom roztoku z čoho: 39 vzoriek
potvrdilo fyziologické štruktúry parenchýmu
prsníka (dukty, lobuly, tuk, väzivo), 9 vzoriek
napriek neklesnutiu histologicky potvrdilo
karcinóm (duktálny, lobulárny, infiltrujúci,
adenokarcinóm a DCIS), 3 vzorky odpovedali
duktálnej epiteliálnej hyperplázii, 3 vzorky potvrdili atypickú duktálnu hyperpláziu, 1 vzorka
Tabuľka 2 Histologické nálezy - rozbor
neklesajúcich vzoriek
Počet
prípadov
( n= 57)
39
9
3
3
1
1
1

Histologická diagnóza
fyziologické štruktúry parenchýmu
karcinóm
duktálna epiteliálna hyperplázia
atypická duktálna hyperplázia
papilóm
adenóza
stena pseudocysty
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sa z rezu vytrhávajú spolu s fragmentami
epitelu, epitel je nehodnotiteľný a pomliaždený,
- staging z ihlového odberu nie je možný,
- implantácia nádorového tkaniva mimo
ložisko - je opakovane diskutovanou problematikou, bolo preukázané, že nádorové
elementy sa uvoľňujú do cirkulácie, avšak
význam pre následnú progresiu ochorenia
nebol jednoznačne dokázaný.
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ZÁVER
Definitívnu histológiu vzoriek a falošnú
negativitu predovšetkým ovplyvňujú spolupráca pacientky pri odbere materiálu, technika
odberu a spracovania vzoriek, erudícia lekára
vykonávajúceho biopsiu, spracovanie vzoriek
v laboratóriu a vyhodnotenie vzoriek skúseným patológom. Napriek tomu, pri správnom
odbere vzoriek môžeme predbežne predpokladať konečnú histológiu, pri klesaní je
prítomnosť karcinómu vysoko pravdepodobná.
V štúdii chceme pokračovať, zdokonaľovať
sa a na väčšom súbore aj štatisticky výsledky
ďalej spracovávať.
LITERATÚRA
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