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EDITORIÁL

Klinická biochémia a laboratórna medicína
Prof. MUDr. Horejší, DrSc. prvý predseda Československej spoločnosti klinickej biochémie (ČSKB)
v r. 1957 pri založení spoločnosti ČSKB napísal:
„Je potrebné, aby sa klinický biochemik stal spolupracovníkom a podľa potreby aj
konziliárom klinika. Klinická biochémia musí zaistiť potrebné a rýchle informácie
pre lekárov prvého kontaktu, aby bola dosiahnutá rýchla informácia k základnému
diagnostickému rozhodovaniu a určeniu ako sa o pacienta postarať. Podielať sa na riešení
otázok diagnostiky a terapie v spolupráci s klinikom...“
Význam laboratórnych testov v ostatných rokoch výrazne narastá. Účinnosť laboratórnych testov však
musí byť posudzovaná na základe klinických výhod, ktoré poskytujú, pokiaľ ide o prevenciu, diagnostiku i
monitorovanie liečby s cieľom optimalizovať všeobecné zdravotné výsledky. Žiaľ je medzi nami veľa
„biochemikov-manažerov“, ktorým ide o „peniaze až v prvom rade“ a pre ktorých je hlavné koľko sa
na testoch zarobí a pacient ich takmer nezaujíma. Je pravda, že zdravotnícke rozpočty na celom svete čelia
rastúcemu tlaku na zníženie nákladov a zvýšenie efektivity pri zachovaní kvality (podotýkam pri
zachovaní kvality!!!). Tento tlak sa nevyhol ani laboratórnym vyšetreniam, nadužívanie laboratórneho
testovania rýchlo rastie a prispieva k finančnej záťaži v systéme zdravotnej starostlivosti. Vo Veľkej Británii
je 25% zbytočne ordinovaných analýz a odhad straty je 2,5 mld ročne. V Kanade bolo publikované zistenie,
že podstatná časť objednaných testov bola zbytočná (Clin Endocrinol (Oxf). 2014). Na Slovensku je to
možno ešte horšie. Treba si uvedomiť, že klinická biochémia poskytuje klinickým pracovníkom 70%
dôležitých informácií na potvrdenie správnej diagnózy. Laboratórna medicína, ktorá spája biochémiu,
imunológiu, hematológiu, koaguláciu, mikrobiológiu, genetiku dokonca až 90% dôležitých informácií.
Väčšina laboratórnych skúšok sa vykonáva vo vysoko automatizovaných core laboratóriach, kde sú k
dispozícii moderné technické prostriedky, ktoré sú použité na určenie klinickej účinnosti, efektívnosti a
bezpečnosti liečby alebo účinnosti uskutočňovaných preventívnych opatrení, ako aj na zabezpečenie
ekonomického hodnotenia celého procesu. Tu vidíme aká dôležitá je edukácia laboratórnych diagnostikov
a ich zapojenie do celého diagnostického procesu. Laboratórni profesionáli musia mať zodpovedajúce
vedomosti, aby mohli pomôcť zlepšiť kvalitu a účinnosť zdravotnej starostlivosti a organizovaním
kontrolných procesov v zdravotníctve tak zlepšiť využívanie testov vo vzťahu ku klinickým procesom.
Takisto je nesmierne dôležitá edukácia pracovníkov, aby mohli byť rovnocennými partnermi klinickým
pracovníkom. Spomínam si keď som v r. 1994 v spolupráci s doc. Rašlovou začal analyzovať homocysteín
pomocou HPLC, mnoho praktických lekárov mi telefonovalo čo je to homocysteín, je to nové antibiotikum?
Žiaľ aj teraz sú niektorí lekári, ktorí odvolávajúc sa na trial „Norvit“ nepovažujú vysoký homocysteín za
závažný rizikový faktor. Nevedia, alebo si neuvedomujú celú biosyntézu homocysteínu (dôležitosť Sadenosylmetionínu a S-adenosylhomocysteínu pri metylácii DNA - pozri Wagner and Koury “Plasma SAdenosylhomocysteine Versus Homocysteine as a Marker for Vascular Disease”) a pri odbúravaní
homocysteínu dôležitosť vitamin B12 a vitaminu B9 (kyseliny listovej) pre remetyláciu hmocysteínu na
metionín. Toto je potom parketa edukovaných zdravotnických pracovníkov, ktorí formou prednášok alebo
publikácií musia edukovať klinikov a ponúknuť im tieto vyšetrenia. Pre lepšie využitie laboratórnych testov,
bolo navrhnutých mnoho stratégií, ktoré obsahujú pokyny pre klinickú prax a organizáciu celého procesu.
Potreba vhodného riadenia využitia diagnostických testov je preto čoraz dôležitejšia. Core laboratóriá sú
určené pre vysoký výkon a z toho potom plynú úspory, že produkujú veľké množstvo výsledkov pomerne
lacno, avšak veľmi často zbytočne ordinovaných. Väčšinu základných laboratórnych testov možno rozdeliť
podľa toho, či majú resp. musia byť ordinované alebo nemajú byť ordinované vôbec. Dôležitá je aj
frekvencia ordinovaných vyšetrení (napr. neobmedzené, denné, týždenné, mesačné, ročné alebo raz
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za život). Elektronizácia zdravotníctva umožní zaviesť logiku do ordinovania jednotlivých vyšetrení a tento
prístup umožní na pravidlách logiky pre detekciu, určiť ktoré testy sú vhodné pre danú klinickú indikáciu a
upozorní na prípadnú duplicitu vyšetrení. Pokroky v oblasti informačných a webových technológií môžu
riadenie dopytu urobiť dosiahnuteľnejším. Dopyt po laboratórnych skúškach sa zvyšuje neúmerne
k lekárskej činnosti, a tento jav vidieť súbežne s klesajúcou úrovňou výučby laboratórnej medicíny
v lekárskych osnovách. Tu je treba si uvedomiť potrebu edukácie všetkých zdravotníckych pracovníkov a
intenzívna spolupráca s klinickými pracovníkmi, aby sa zlepšilo využívanie služieb laboratória a aby sa
zabránilo zbytočným výdavkom a tu je práve dôležitá spätná väzba od spolupracujúcich klinikov. Efektívne
riadenie využitia laboratórneho vyšetrenia vyžaduje zabezpečenie adekvátneho využitia potrebných analýz
u niektorých pacientov a musí upozorňovať na zbytočné testy u ostatných pacientov. Treba si uvedomiť, že
konečné klinické rozhodnutie závisí na klinikovi, ale ten musí mať istotu, že spolupracujúci laboratórny
diagnostik mu dáva spoľahlivé výsledky analýz. Treba si uvedomiť, že niektoré analýzy sú obsolentné a
treba ich nahradiť modernejšími analýzami. Treba si uvedomiť, že nás čakajú nové výzvy čípové
technológie, farmakogenomika, peptidomika, proteomika, genomika….a na to musíme byť aj teoreticky
dobre pripravení, preto je celoživotné vzdelávanie nesmierne důležité a nutné, lebo klinická biochémia a
laboratórna medicína sú celoživotné vzdelávanie.

Doc. Ing. Pavel Blažíček, CSc.
Laboratórium špeciálnych metód
Alpha Medical Bratislava
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PROBLEMATIKA CLOSTRIDIUM DIFFICILE V GERIATRICKOM OŠETROVATEĽSTVE
THE ISSUE OF CLOSTRIDIUM DIFFICILE IN GERIATRIC NURSING
ŠTEFKOVIČOVÁ Mária1,2, LITVOVÁ Slavka1, MATIŠÁKOVÁ Iveta 2, DROBNÁ Terézia3
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne,Trenčín
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín
3
Fakultná nemocnica Trenčín, Trenčín
1
2

Materials and methods: Sample consisted of patients from
Region of Trencin with enterocolitis due to C. difficile (A 04.7
according to ICD-10) reported into EPIS. Review of literature
was made from guidelines of expert organisations and institutions available online.
Results: 220 cases of enterocolitis due to C. difficile was
reported into EPIS from 2008 to 2013, 176 (80%) of them were
nosocomial. Proportion of nosocomial enterocolitis due to C.
difficile from all reported cases of nosocomial infections is
12.9% in the region. Distribution of nosocomial enteroco-litis
due to C. difficile by ward: internal medicine 35%, geria-trics
23%, orthopedics 13%, general surgery 9%, other 30%.
The most important measures in prevention of nosocomial
spread of enterocolitis due to C. difficile are: isolation of patient,
washing hands with water and soap, using gloves, performance
of barrier nursing techniques, individualization of medical
equipment and their disinfection with sporicidal disinfectants,
adequate disinfection of patient environment and revision of
antimicrobial treatment. To prevent transmission of C.difficile
care bundle approach is recommended.
Summary: Nosocomial enterocolitis due to C. difficile is
serious medical, economic, but also society-wide problem for
high morbidity and mortality. The good knowledge of control
measures is one of the preconditions for problem solving.

ABSTRAKT
Cieľ: V súbore pacientov z Trenčianskeho kraja evidovaných
v EPIS (epidemiologický informačný systém) zistiť chorobnosť na enterokolitídu spôsobenú Cl. difficile (CDI), podiel
nozokomiálnych foriem a ich distribúciu podľa oddelení.
Navrhnúť adekvátne protiepidemické opatrenia na základe
literárnej rešerše odborných publikácií.
Materiál a metódy: Súbor tvorili pacienti z Trenčianskeho
kraja, hlásení do programu EPIS diagnózou A 04.7 – Enterokolitída zapríčinená C. difficille. Literárna rešerš bola vykonaná z odporúčaní odborných profesijných organizácií a inštitúcií uverejnených na webovej stráne.
Výsledky: V rokoch 2008-2013 bolo v EPIS zaevidovaných 220
CDI, z toho 176 (80%) je nozokomiálnych (N-CDI). Tie tvoria
12,9% zo všetkých zaevidovaných nozokomiálnych nákaz na
území kraja. Distribúcia N-CDI bola nasledovná: interné
oddelenia 35%, geriatrické oddelenia 23%, ortope-dické
oddelenia 13%, chirurgické oddelenia 9%, ostatné 30%.
V literatúre sa za najdôležitejšie opatrenia v prevencii nozokomiálneho šírenia CDI považujú: izolácia pacienta, umývanie rúk personálu mydlom pod tečúcou teplou vodou a používanie rukavíc, dodržiavanie bariérovej ošetrovateľskej techniky, individualizácia zdravotníckych pomôcok a ich dezinfekcia sporocídnymi dezinfekčnými prostriedkami, správna
a účinná dezinfekcia prostredia pacienta, revízia ATB liečby.
Na zabránenie prenosu C.difficile sa odporúča používať metódu
„care bundle“.
Záver: Nozokomiálne CDI sú pre vysokú morbiditu a mortalitu nielen významným medicínskym, ekonomickým ale aj
celospoločenským problémom. Dobrá znalosť protiepidemických opatrení je jedným z predpokladov riešenia problému.
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ÚVOD
Clostridium difficille patrí k najzávažnejším nemocničným patogénom. Bežne sa vyskytuje
v črevnom trakte. Vo forme spóry je vysoko rezistentné a dlhodobo perzistuje v prostredí nemocnice. Toxigénne kmene produkujú toxín A (enterotoxín) a toxín B (cytotoxín), ktoré sú považované za
hlavné faktory virulencie. Toxíny poškodzujú
črevnú sliznicu, v čreve môžu vzniknúť ulcerácie
s typickými pablanami. Klinicky sa ochorenie
prejavuje od ľahších foriem hnačiek (pripomínajúcich skôr odchod stolice pri počínajúcej inkontinencii) cez závažnejšie formy (bolesti brucha,
meteorizmus), až po ťažké formy enterokolitíd či
vývoj toxického megakolonu. Laboratórne býva
potvrdená leukocytóza, kontrastujúca s nízkym
CRP. Baktérie, ktoré neprodukujú toxíny nevyvolávajú ochorenie ani u oslabených jedincov.

Klúčové slová: C.difficille. Klostrídiová enterokolitída.
Ošetrovateľstvo. Geriatria.
ABSTRACT
Background: Clostridium difficille is one of the most severe
nosocomial pathogens. It occurs in intestinal tract normally. It
is highly resistance in the spore form and persists in the hospital
environment for a long time. C. difficile toxins cause diarrhea,
including severe forms of enterocolitis. Infection often occurs
after antimicrobial treatment and the nosocomial spread is
significant. Infected patient excrete bacteria by stool,
contaminate his environment and subsequently bacteria are
transmitted to another patients by hands.
Aim: In patients from Region of Trencin reported in EPIS
(epidemiological information system) identify incidence of
patients with enterocolitis due to C. difficile, proportion of
nosocomial forms and its distribution by ward. Propose adequate control measures according to review of literature.
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Významné je nozokomiálne šírenie. C.difficile
patrí k najčastejším vyvolávateľom nozokomiálnych hnčiek [1]. Chorý vylučuje stolicou baktérie
do prostredia, masívne kontaminuje svoje okolie
a následne sú baktérie rukami a kontaminovanými
zdravotníckymi pomôckami prenášané na ďalších
pacientov. Rizikové faktory pre akviráciu klostrídiovej infekcie sú: črevná dismikróbia (najčastejšie
v dôsledku antibiotickej liečby aminopenicilínmi,
cefalosporínmi, linkosamidmi alebo fluorochinolonmi), črevná imobilita (stavy po operácii brušnej
dutiny, podávanie liekov na tlmenie črevnej peristaltiky, tehotenstvo), celková imobilita (dlhodobý
pobyt na lôžku, operačné zákroky v celkovej narkóze, reumatické a nervové ochorenia obmedzujúce pohyb) poruchy slizničnej imunity GIT
(nedostatočná tvorba slizničných IgA, karencia
bielkovín, malígne tumory, liečba cytostatikami,
ulcerózna kolitída), vyšší vek (incidencia výrazne
narastá od veku nad 65 rokov) [2]. Laboratórna
diagnostika sa vykonáva zo vzorky stolice (2 ml
stolice vyšetrenej do 2 hodín od odberu) dôkazom
toxínov v bežnej praxi. K nadstavbovým vyšetreniam patrí dôkaz metódou PCR a anaeróbnou
kultiváciou stolice.

organizácií a inštitúcií uverejnených na webovej
stráne.
VÝSLEDKY
V rokoch 2008-2013 bolo v EPIS zaevidovaných
220 CDI (ročný priemer 37 CDI, rozpätie 8-101).
Výskyt ochorení sa zvyšoval so stúpajúcim vekom,
najvyšší bol vo vekovej skupine nad 65 rokov veku. V roku 2013 bola chorobnosť v tejto vekovej
skupine 84,44 / 100 000, čo je päťkrát vyššia ako
v celej populácii. Chorobnosť v celej populácii bola
17,03 / 100 000 (obr.1). Z celkového počtu 220
prípadov CDI v rokoch 2008-2013 bolo 176 (80%)
nozokomiálnych (N-CDI) (obr.2). Tie tvoria 12,9%
zo všetkých zaevidovaných nozokomiál-nych nákaz
na území kraja. Distribúcia N-CDI bola nasledovná:
interné oddelenia 35%, geriatrické oddelenia 23%,
ortopedické oddelenia 13%, chi-rurgické oddelenia
9%, ostatné 30% (obr.3).

MATERIÁL A METÓDY
Súbor tvorili pacienti z Trenčianskeho kraja, hlásení do programu EPIS diagnózou A 04.7 – Enterokolitída zapríčinená C. difficille. Analýza bola
vykonaná pomocou štatistických funkcií programu
EPIS a programu MS Excel. Literárna rešerš bola
vykonaná z odporúčaní odborných profesijných

Obrázok 1 Vekovošpecifická chorobnosť, r.2013,
Trenčiansky kraj

Obrázok 3. Proporcia výskytu nozokomiálnych
CDI podľa oddelenia vo FN Trenčín v r.2008-2013

Obrázok 2. Distribúcia komunitných a nezokomiálnych prípadov: roky 2008-2013, Trenčiansky kraj
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Analyzovali sme elektronicky dostupné odborné
odporúčania niekoľkých odborných spoločnosti:
 Prevention of C.difficile cross-infection Care
Bundle, Health Protection Scotland (HPS),
2011,
 Infection Prevention and Control Guidance for
Managment in Long-term Care Facilities, The
Public Health Agency of Canada, revidované
2013,
 Clostridium difficile infection (CDI): Prevention, Treatment and Control, Basingstoke and
north Hampshire NHS foundation trust, 2007,
 Guideline for desinfection and sterilization in
Healthcare Facilities, CDC Atlanta, 2008,
revidované 2013.

Všetky revidované materiály uvádzali tieto prvky
protiepidemických opatrení.
DISKUSIA
S postupným zavádzaním laboratórnej diagnostiky sa zvyšuje počet zaznamenaných prípadov
CDI. V Trenčianskom kraji bola v roku 2013 chorobnosť 17,13 / 100000. Podobná chorobnosť bola
zaznamenaná v rámci celej SR (chorobnosť 17,08 /
100000), avšak v jednotlivých krajoch varíruje
(rozpätie: 4,30 / 1000 - 49,78 / 100000)). Chorobnosť sa zvyšuje postupne v priebehu rokov na celom území (chorobnosť v roku 2008 - 1,33 / 100000;
v roku 2013 - 17,13 / 100000) [3]. Súvisí to
s rozširovaním laboratórnej diagnostiky a následným hlásením, ale aj šírením toxigénnych
kmeňov baktérie v populácii. Mieru podielu týchto
dvoch faktorov je ťažko odhadnúť.
Incidencia a závažnosť ochorenia podstatne narastá s pribúdajúcim vekom. Spolu s užívaním
širokospektrálnych ATB a imobilitou patrí vek nad
65 rokov k najvýznamnejším rizikovým faktorom
[2,4]. V nami analyzovanom súbore tvorila populácia nad 65 rokov viac ako 70% všetkých chorých.
Preto je vhodné zacieliť edukačné aktivity predovšetkým do geriatrického ošetrovateľstva. C.
difficile je významný nemocničný patogén. V bodovej prevalenčnej štúdiu nozokomiálnych nákaz
v SR vykonanej v roku 2012, bolo C. difficile
dokázané v 1,7% izolátov biologického materiálu
pacientov s nozokomiálnou nákazou, v celoeurópskom súbore až v 5,4% izolátov [5,6] . Podľa
analýzy epidemiologickej situácie v roku 2013 v SR
C. difficile bolo vyvolávateľom nozokomiál-nych
nákaz v 7,35%, kým v Trenčianskom kraji to bolo
až 12,9% [3,7].
Baktéria sa stolicou chorého masívne vylučuje do
prostredia, kde sa mení na spóry. Spóry sú
vysokorezistentné, v izbe pacienta perzistujú pomerne dlho (aj 5 mesiacov) [2]. Teoreticky môžu
byť kontaminované všetky povrchy. Miera kontaminácie je rôzna: 8 - 30% v izbách s pacientmi
s kolonizácou, 9 - 50% v izbách s pacientmi
s akútnou infekciou. Enviromentálne kontaminácia
býva spájaná predovšetkým so stolíkmi pacientov,
detskými vaničkami, rektálnymi teplomermi. Riziko prenosu endoskopmi je pri dodržaní správneho
postupu dekontaminácie (čistenie a následné ponorenie do 2% alkalického glutaraldehydu na 10
minút) pravdepodobne nízke. 2% alkalický glutaraldehyd pri expozícii 10 minút zabíja spóry C.

V analyzovanej literatúre sa za najdôležitejšie
opatrenia v prevencii nozokomiálneho šírenia CDI
považujú: izolácia / kohortácia pacientov (samostatné WC, umývadlo) – minimálne 48 hodín od poslednej hnačky, revízia preskripcie ATB, barierová
ošetrovateľská technika, predovšetkým používanie
rukavíc, záster (vždy zvliecť pred opustením izby),
umývanie rúk zdravotníckych pracovníkov (mydlo,
voda, jednorazový uterák, alkoholové dezinfekčné
prostriedky nie sú účinné na spóry, preto sa
alkoholová dezinfekcia rúk nepoužíva), dezinfekcia
izby (veľké a hlavne malé dotykové plochy, záverečná dezinfekcia izby so sporicídnymi prostriedkami: glutaraldehydy, peroxozlúčeniny, záverečná
dôkladná ohnisková dekontaminácia po prepustení
pacienta, až potom nové prijímanie), používanie
jednorazových zdravotníckych pomôcok a individualizácia zdravotníckych pomôcok (tlakomer, fonendoskop, teplomer, podlož. misa...).
Na zabránenie prenosu C.difficile sa odporúča
používať metódou „care bundle“. V prípade prevencie nozokomiálneho šírenia CDI v nemocnici sa
„care bandle“ skladá z nasledovných prvkov:
 ATB terapia: ak je možné zastaviť ATB terapiu
alebo vymeniť za úzkospektrálny druh ATB,
 včasná diagnostika prípadu, včasné začatie
liečby,
 včasná izolácia (podľa možností do izby so samostatným sociálnym zariadením),
 implementácia protiepidemických opatrení,
 upratovanie a dezinfekcia malých a veľkých povrchov v okolí pacienta,
 dekontaminácia / sterilizácia zdravotníckych
pomôcok.
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difficile. Na dezinfekciu prostredia sa majú používať dezinfekčné prípravky so sporocídnym účinkom. K nim patria glutaraldehydy a peroxozlúčeniny, či už ako Persteril alebo vo forme jeho
stabilizovaných zlúčením [8].
Bariérové metódy a izolácia zabraňujú horizontálnemu prenosu C.difficile z pacienta, či už priamym kontaktom alebo kontaktom s nemocničným
personálom, prostredníctvom jeho rúk. K najvýznamnejším opatreniam v tomto ohľade patrí
používanie rukavíc a dôkladné umývanie rúk
mydlom pod tečúcou vodou, pri ktorom dochádza
k zmývaniu spór. Žiadne z dezinfekčných látok
(vrátane alkoholu, chlórhexidínu, hexachlorofénu,
jodoforov, chlórfenolu, triclosanu) používaných na
hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk v koncentráciách, v ktorých sú používané, nemajú
spoľahlivý sporidídny efekt proti rodom Clostridium a Bacillus [9]. Po ošetrení pacienta s CDI
preto nie je vhodná alkoholová dezinfekcia, ale
umývanie rúk mydlom pod tečúcou vodou.
Izolácia / kohortácia pacientov s CDI na izbe
so samostatným WC je významným protiepidemickým opatrením. Zdravotnícke zariadenia by
mali myslieť na túto potrebu a pri plánovaní nových zariadení realizovať jedno alebo dvojlôžkové
izby so sociálnym zariadením, ktoré by sa v prípade výskytu tohto patogéna alebo multirezistentných patogénov (napr. enterobaktérií rezistentných
na karbapenémy) využili na izoláciu resp. kohortáciu. Izolácia takýchto pacientov na infekčných
oddeleniach je vzhľadom na rôznorodosť pacientov, časté základné ochorenia vyžadujúce rôzne
formy intenzívnej zdravotnej starostlivosti a na
nízky počet infekčných oddelení v SR nereálna.
Z bodového prevalenčného sledovania NN nemocniciach v EÚ vyplynulo, že celkovo je v európskych nemocniciach 25,6% izieb jednolôžkových (v prepočte ku všetkým izbám), zatiaľ čo
na Slovensku 13,5 % [6]. Jednolôžkové izby nie sú
iba otázkou vysokého štandardu hospitalizácie, ale
hlavne otázkou bezpečnosti pacientov z hľa-diska
jeho ochrany pred nozokomiálnymi náka-zami.
Nedostatok jednolôžkových izieb môže vý-razne
zhoršiť možnosti izolácie pacientov so zá-važnými
nozokomiálnymi patogénmi.
Ošetrujúci personál pri vstupe do izby používa
ochranný (najlepšie jednorazový) plášť, používa
jednorazové rukavice. Po ošetrení pacienta odloží
jednorázový plášť a rukavice do jednorazového
vreca na infekčný odpad. Následne si dôkladne

umyje ruky [2,10]. Nami analyzované štyri odporúčania [4,9,11,12] obsahovali uvedené protiepidemické opatrenia. Výnimočné postavenie v prevencii prenosu CDI má balík opatrení „care bundle“
a k tomu vytvorené postupy, ktoré umožňujú
minimalizovať nozokomiálny prenos na oddelení s
vysokou
prevalenciou
CDI.
Posky-tovaná
zdravotná starostlivosť je vo veľkej miere závislá
od individuálnych vedomostí, motivácie a zručností
klinických pracovníkov. V dôsledku individuálnej
variability pacient väčšinou nedos-tane zdravotnú
starostlivosť v takom rozsahu a ča-se, ako je
odporúčané
predpísanými
normami,
odporúčaniami či smernicami. Care bundle je definované ako skupinová „evidence based“ intervencia (postupy zvolené na základe overených
štúdií). Jej úspech tkvie v tom, že ak sú na danom
pracovisku implementované všetky prvky balíka
opatrení spoločne (všetkými dotknutými členmi
personálu), výsledok je lepší ako pri individuálnej
implementácii. Jeho tvorca Dr. Donald Berwic
hovorí, že sila tejto metódy je v jej jednoduchosti,
konzistencii a zaznamenávaní každého prvku
metódy [10] . Na Slovensku zatiaľ táto metódy nie
je používaná.
ZÁVER
Nozokomiálne CDI sú pre vysokú morbiditu
a mortalitu nielen významným medicínskym, ekonomickým ale aj celospoločenským problémom.
Dobrá znalosť protiepidemických opatrení je jedným z predpokladov riešenia problému. Vzhľadom
na základný rizikový faktor pre akviráciu CDI vek
nad 65 rokov je žiaduce zacieliť intervenciu do geriatrického ošetrovateľstva.
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RIZIKÁ V ETIOLÓGII NÁDOROV PRSNÍKA
RISKS IN THE ETIOLOGY OF BREAST CANCER
TIRPÁKOVÁ Michaela
Ústav verejného zdravotníctva, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Košice
Conclusion: The results of document the occurrence of selected lifestyle risk factors that are involved in the the development of breast cancer, mainly in the female population between
41 and 60 years of age. The best prevention should be a lifestyle
change, such as reducing alcohol consumption, ability to cope
with stressful situations, increasing fruit and vegetable
consumption.

ABSTRAKT
Východiská: V ženskej populácii sú nádory prsníka najčastejším zhubným nádorom. V celkovej incidencii onkologických ochorení u žien je v 15 až 30% podiele. Výskumu sa
zúčastnilo 80 respondentiek. Jednu skupinu tvorilo 40 žien
s potvrdeným karcinómom prsníka a druhú skupinu tvorilo 40
žien bez karcinómu prsníka, ktoré predstavovali kontrolnú
skupinu.
Ciele: Úlohou výskumu bolo premeniť teoretické poznatky do
klinickej praxe a vyhodnotiť rizikové faktory, ktoré vplývajú na
incidenciu onkologického ochorenia prsníka v populácii slovenských žien, so zameraním na preventabilné negenetické etiologické faktory.
Súbor a metódy: Použitá metodika výskumu „prípad - kontrola“
sa zhoduje so zberom údajov IARC. Odpovede sa štatisticky
vyhodnotili, pričom sa použili opisné vyhodnotenia formou
tabuliek a grafov, a analytické vyhodnotenie pomocou chí
kvadrátového testu a stupňa významnosti. Jednotlivé rizi-kové
faktory vzájomne porovnávali u oboch sledovaných skupín.
Výsledky: Pri analýze údajov bola štatistická významnosť pri
stravovacích návykoch, konkrétne konzumácii ovocia a zeleniny a príležitostnej konzumácii alkoholu.
Záver: Výsledky dokumentujú výskyt vybraných rizikových
faktorov životného štýlu, ktoré sa podieľajú na vývoj karcinómu prsníka a to hlavne v populácii žien medzi 41 a 60 rokom
života. Najlepšou prevenciou by mala zmena životného štýlu,
ako je zníženie konzumácie alkoholu, schopnosť vyrov-návať
sa so stresovými situáciami, zvýšenie konzumácie ovo-cia
a zeleniny.

Keywords: Smoking. Breast cancer. Risk factors.

ÚVOD
Po analýze epidemiologických údajov, za posledné roky zomiera na nádory na celom svete pri-bližne
6 300 000 ľudí, z toho 42% vo vyspelých krajinách
a 58% v rozvojových krajinách. Počet malignít
prsníka na území Slovenska v posledných rokoch
neklesá, rovnaký trend je aj v medzi-národných
štatistikách, v chorobnosti sú geolo-gické rozdiely
súvisiace s výživou a životným štý-lom. V ženskej
populácii je najčastejším zhubným nádorom.
V celkovej incidencii onkologických ochorení
u žien je v 15 až 30% podiele (Oncolink team, 2002,
Pleško, 2005). Na území Slovenska v roku 2002
bolo novodiagnostikovaných približne 1 800
prípadov (pred rokom 2000 to bolo približne 1 500
prípadov). Až 70% všetkých onkologických
ochorení prsníka je u žien po 50 r. života, ale postihuje aj mladšie ženy. Na Slovensku ročne zomrie
asi 800 žien na následok malígneho ochorenia prsníka. Z etiologického hľadiska nie je známa jednoznačná príčina vzniku karcinómu prsníka a je to
multifaktoriálny proces, ktorý je podmienený
faktormi (Abrahámová, Dušek):
 genetickými - mutácie tumor-supresorových
génov a proonkogénov,
 negenetickými - faktory osobnej anamnézy (vek,
rasa, telesná výška, telesná hmotnosť); faktory
životného štýlu (fajčenie, alkohol, obe-zita,
stravovanie, fyzická aktivita); hormonálne
a gynekologické faktory (menarché, menopauza, vek pri 1. pôrode, počet pôrodov, dojčenie,
gynekologické operácie, hormonálna substitučná terapia a hormonálna antikoncepcia).

Kľúčové slová: Fajčenie. Karcinóm prsníka. Rizikové faktory.
ABSTRACT
Background: In the female population, breast tumors are the
most frequent malignancy. The the total incidence of cancer in
women in the 15 to 30% share. Participated in the research 80
respondents. One group consisted of 40 women with confirmed by breast cancer and a second group consisted of 40 women without breast cancer, which represented a control group.
Objectives: The task of the research was to transform
theoretical knowledge into clinical practice and to evaluate risk
factors that affect the incidence of the cancer of the breast in the
population of Slovak women, focusing on the preventable nongenetic etiological factors.
Materials and Methods: The methodology applied research
"case - control" coincides with the data collection IARC.
Answers were statistically evaluated, and used descriptive
assessment in the form of tables and graphs and analytical
evaluation using the chi-square test and the degree of
significance. Individual risk factors compared to each other in
both investigated groups.
Results: When analyzing the data was statistical significance in
eating habits, particularly the consumption of fruit and
vegetables and an occasional alcohol consumption.
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Negenetické faktory, medzi ktoré patrí životný
štýl, sa vo veľkej miere podieľajú na rozvoji chronických neinfekčných ochorení. Nezdravý spôsob
života vplýva na predčasnú mortalitu, spôsobenú
najmä kardiovaskulárnymi a onkologickými ochoreniami. Stravovacie návyky v dnešnej podobe sú
charakterizované nízkym príjmom ovocia a zeleniny, teda súčasne nielen vlákniny, ale aj antioxidantov, ktoré protektívne chránia organizmus pred
pôsobením voľných kyslíkových radikálov (Kimáková, 2009). Tieto extrémne reaktívne látky zohrávajú dôležitú úlohu v patogenéze aj onkologických
ochorení. Ich škodlivé pôsobenie na ľudský organizmus potenciuje vyššia konzumácia alkoholu
a fajčenie. Fajčenie je jedným z primárnych
ovplyvniteľných faktorov, ktoré negatívne pôsobia
na ľudský organizmus z hľadiska vzniku a rozvoja
malignít. V medzinárodnom meradle zomiera v dôsledku používania tabaku ročbe 3 milióny osôb, to
je každých desať sekúnd jeden ľudský život (Kimáková, 2010). Pri dnešnom stúpajúcom trende
spotreby cigariet je predpoklad, že za 20 až 30 rokov
bude až 10 miliónov mŕtvych ročne, teda jeden
mŕtvy každé tri sekundy. Podľa WHO je faj-čenie
zodpovedné za vznik až 30% nádorov, vráta-ne
rakoviny prsníka (Rimárová, 2010). Cigaretový
dym obsahuje látky farmakologicky aktívne, antigénne a toxické pre bunku, látky spôsobujúce
zmeny dedičných vlastností a karcinogénne látky.
Tabakový dym je podľa kritérií IARC (Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny) zaradený
do skupiny 1, dokázané humánne karcinogény.
Najzávažnejšie škodliviny v cigaretovom dyme sú
nikotín, oxid uhoľnatý, oxidanty, kadmium a polycyklické aromatické uhľovodíky.

onkologického ochorenia prsníka u chorých žien
a porovnať výskyt týchto rizikových faktorov
v skupine zdravých žien. Výskumu sa zúčastnilo 80
respondentiek, ktoré tvorili dve skupiny. Jednu
skupinu tvorilo 40 žien s potvrdeným karcinómom
prsníka a druhú skupinu tvorilo 40 žien bez karcinómu prsníka, ktoré predstavovali kontrolnú skupinu. Kontrolná skupina sa vyberala náhodne, podľa
pohlavia, veku a vzdelania, a porovnávali sa údaje
od skupiny žien, ktoré mali diagnostikovanú malignitu prsníka. Výskumu sa zúčastnili pacientky
Východoslovenského onkologického ústavu, ako
aj členky Klubu Liga proti rakovine. Prvú skupinu
respondentiek, teda s nádorovým ochorením, tvorili ženy s vekovým rozpätím od 28 rokov do 65
rokov, pričom priemerný vek bol 51 rokov. Kontrolnú skupinu tvorili ženy s vekovým rozpätím
od 31 do 67 rokov, pričom priemerný vek bol 50
rokov. Dotazník obsahoval otázky 4 väčších cel-kov
→ osobné údaje, stravovacie návyky, údaje
o spôsobe života, rodinná a gynekologická anamnéza. Odpovede, získané pomocou dotazníka, sme
štatisticky vyhodnotili, pričom sme použili opisné
vyhodnotenie formou tabuliek a grafov, a analytické vyhodnotenie pomocou chí kvadrátového testu a stupňa významnosti. Jednotlivé rizikové faktory vzájomne porovnávali u oboch sledovaných
skupín.
VÝSLEDKY
Analýzou údajov o veku sme zistili, že najviac
postihnutých žien s touto chorobou bolo vo veku 41
– 50 rokov (40%). Druhá v poradí s výskytom
rakoviny prsníka bola veková kategória 51 – 60
rokov (37,5%). Vo vekovej kategórii 62 – 67 rokov
to už bolo len 12,5% , 35 – 40 rokov 7,5% a 28 –
31 rokov 2,5%. Z týchto výsledkov sme zistili, že
najviac postihnutou skupinou žien v našom sledovanom súbore je veková kategória od 41 – 60 rokov
(tab.1, graf 1).

CIELE PRÁCE
Úlohou výskumu bolo premeniť teoretické
poznatky do klinickej praxe a vyhodnotiť rizikové
faktory, ktoré vplývajú na incidenciu onkologického ochorenia prsníka v populácii slovenských
žien, so zameraním na preventabilné negenetické
etiologické faktory.
SÚBOR A METODIKA
V štúdii „prípad - kontrola“ boli retrospektívne
sledované vybrané parametre, ako možné rizikové
faktory pri vzniku rakoviny prsníka. Prioritou bolo
podrobnejšie sa zamerať na analýzu rizikových
faktorov životného štýlu, negenetických preventabilných rizikových faktorov, na riziko vzniku

Graf 1 Rozdelenie sledovaných skupín podľa veku
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Pri hodnotení stravovacích návykov sme sledovali u oboch skupín respondentiek konzumáciu ovocia a zeleniny. Analýzou údajov o konzumácii ovocia a zeleniny, u oboch sledovaných skupín sme
zistili vysoké percento konzumácie týchto komodít. V kontrolnej skupine konzumuje ovocie až
97,5% a príležitostne ho konzumuje len 2,5%.
V skupine s nádorom prsníka konzumuje ovocie

90% respondentiek a 7,5% priznalo príležitostnú
konzumáciu. V tejto skupine sa našla jedna respondentka, ktorá ovocie vôbec nekonzumuje. Týmto
výskumom sme však zistili, že pri udávanej vysokej konzumácii sledované respondentky konzumujú len nízky počet porcií, pričom percentá klesajú
s rastúcim počtom porcií (tab. 2 a 3).

Tabuľka 1 Rozdelenie sledovaných skupín podľa
veku

Tabuľka 3 Počet porcií ovocia v sledovaných
skupinách

Vek
28 – 31 r.
35 – 40 r.
41 – 50 r.
51 – 60 r.
61 – 67 r.

Kontrolná
skupina
2,5%
5,0%
42,5%
37,5%
12,5%

Počet porcií
ovocia
0,5
1
2
3
4-5

Skupina s Ca
prsníka
2,5%
7,5%
40,0%
37,5%
12,5%

Tabuľka 2 Konzumácia ovocia v sledovaných
skupinách
Konzumácia
ovocia
Áno
Príležitostne
Nie

Kontrolná
skupina
97,5%
2,5%
0,0%

Konzumácia
zeleniny
Áno
Príležitostne
Nie

Skupina s Ca
prsníka
90,0%
7,5%
2,5%

Skupina s Ca
prsníka
5,0%
42,5%
37,5%
10,0%
5,0%

Tabuľka 6 Fajčenie v sledovaných skupinách
Fajčenie
Áno
Nie

Kontrolná
skupina
17,5%
82,5%

Kontrolná
skupina
92,5%
7,5%
0,0%

Skupina s Ca
prsníka
85,0%
15,0%
0,0%

V obidvoch sledovaných skupinách priznalo
fajčenie rovnaké percento respondentiek – 17,5%.
Zatiaľ čo v kontrolnej skupine fajčí v priemere 6
cigariet denne viac ako 20 rokov 57% žien, v skupine s onkologickým ochorením prsníka je to až
71%, pričom denne vyfajčia v priemere 8 cigariet.
Pobyt vo fajčiarskom prostredí priznalo v oboch
skupinách 27,5% respondentiek, 72,5% respondentiek sa pohybuje v nefajčiarskom prostredí (tab.
6 a 7).
Pri konzumácii alkoholu sme zistili odlišnosti
medzi sledovanými skupinami. Na otázku áno
v oboch skupinách odpovedal rovnaký počet žien –
2,5 %. Pri príležitostnej konzumácii alkoholu sú už
evidentné rozdiely.

Tabuľka 5 Počet porcií zeleniny v sledovaných
skupinách
Kontrolná
skupina
0,0%
40,0%
47,5%
5,0%
7,5%

Skupina s Ca
prsníka
5,0%
40,0%
32,5%
7,5%
12,5%

Tabuľka 4 Konzumácia zeleniny v sledovaných
skupinách

Podobná situácia je pri konzumácii zeleniny. V
kontrolnej skupine zeleninu konzumuje 92,5%
a príležitostne 7,5%. V skupine žien s rakovinou
prsníka konzumuje zeleninu 85% a príležitostne ju
konzumuje 15%. Aj u zeleniny klesá percento
s rastúcim počtom porcií (tab.4 a 5).

Počet porcií
zeleniny
0,5
1
2
3
4-5

Kontrolná
skupina
0,0%
50,0%
32,5%
10,0%
7,5%

Tabuľka 7 Typ prostredia v sled. skupinách

Skupina s Ca
prsníka
17,5%
82,5%

Typ
prostredia
Fajčiarske
Nefajčiarske
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Kontrolná
skupina
27,5%
72,5%

Skupina s Ca
prsníka
27,5%
72,5%
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Tabuľka 8 Konzumácia alkoholu v sledovaných
skupinách
Konzumácia
alkoholu
Áno
Príležitostne
Nie

Kontrolná
skupina
2,5%
80,0%
17,5%

Ako vyplýva z týchto výsledkov, vysoká je aj
konzumácia alkoholu, aj keď ide len o príležitostnú. Pri fajčení je situácia opačná, tam pozorujeme len nízke percento, či už pri fajčení alebo
fajčiarskom prostredí.
Medzinárodné štúdie poukázali na možnú súvislosť psychickej záťaže a depresívnych stavov so
zvýšeným rizikom ochorenia. Preto sme sa aj my
v našom dotazníku zamerali na psychickú záťaž
respondentiek v práci a v súkromí. Zvláštnosťou
bolo, že obe sledované skupiny uviedli vysoké percento záťaže, či už v práci alebo v súkromnom
živote (tab. 9).

Skupina s ca
prsníka
2,5%
47,5%
50%

V kontrolnej skupine príležitostne konzumuje
alkohol až 80% a v druhej skupine len 47,5% respondentiek, pričom 50% žien s rakovinou prsníka
nekonzumuje alkohol vôbec. Obe skupiny preferujú víno, potom tuhý alkohol a nakoniec pivo (tab.
8).
Tabuľka 9 Výskyt stresu u sledovaných skupín
Stres
Áno
Niekedy
Nie
Dôchodkyne

Kontrolná skupina
v súkromí
v práci
17,5%
37,5%
57,5%
50,0%
25,0%
7,5%
5,0%

Pri rozhovore väčšina respondentiek uviedla, že
príčinou ich ochorenia bola obrovská psychická záťaž v období pred zistením karcinómu prsníka. Je
možné, že sa stres spolupodieľal na vzniku ochorenia s ďalšími rizikovými faktormi, ktorých pôsobenie sme našou metódou zistili, aj keď nebol hlavnou príčinou vzniku tohto nádorového ochorenia.
Pri analýze údajov bola štatistická významnosť pri
stravovacích návykoch, konkrétne konzumácii
ovocia a zeleniny a príležitostnej konzumácii alkoholu. Štatisticky nevýznamné hodnoty, medzi skupinou chorých žien a kontrolnej skupiny, boli sledované v pravidelnej konzumácii alkoholu, fajčiarskeho prostredia a fajčenia, aj keď v skupine žien
s malignitou prsníka bol väčší počet cigariet vyfajčených počas jedného dňa.

Skupina s Ca prsníka
v súkromí
v práci
20,0%
35,0%
67,5%
40,0%
12,5%
12,5%
12,5%

nách EÚ, vrátane Slovenska, je spojený so stúpajúcou incidenciou tejto malignity. Z nášho výskumu vyplýva, že je v rukách samotnej ženy, ako
ovplyvní možnosť rozvoja ochorenia. Je v jej možnostiach primárnou prevenciou, teda zmenou
výživy a životného štýlu, znížiť možné riziko
vzniku karcinómu na minimum alebo nie. Racionálne stravovanie, obmedzenie počtu vyfajčených
cigariet denne a zníženie konzumácie alkoholu, aj
keď len príležitostnej, zvyšuje imunitu organizmu,
a zároveň znižuje účinok karcinogénov. Je predpoklad, že 1/3 karcinómu prsníka je v úzkej súvislosti
s tým, čo konzumujeme. Americký odborný časopis Cancer zverejnil štúdiu, zaoberajúcu sa súvislosťou stravy a výskytom rakoviny. Z počtu
úmrtia na onkologické ochorenie prsníka v rôznych
krajinách sveta a miestnych stravovacích zvyklostí
určil autor štúdie William Grant „najväčšie riziko
pre vznik rakoviny prsníka predstavujú živočíšne
bielkoviny“, tak charakteristické pre stravu v krajinách Európy. Rovnako negatívne pôsobí aj konzumácia alkoholu, ale v menšej miere ako živočíšne proteíny. Za posledné roky predklinický,
klinický i epidemiologický výskum nazhromaždil
dostatok vedeckých dôkazov o pozitívnom vzťahu
medzi konzumáciou ovocia a zeleniny a zdravým
životným štýlom a chorobnosťou v populácii. Záver štúdie „European Prospective Investigation Into

DISKUSIA
Rakovina prsníka je stále najčastejšou malignitou
v ženskej populácii vo vyspelých krajinách. Najvyššia incidencia je medzi americkými beloškami
a najnižšia incidencia je v krajinách juhovýchodnej
Ázie a v Japonsku. Za geografické rozdiely je vo
veľkej miere zodpovedný životný štýl, dodržiavanie zásad racionálnej výživy a nutričné zvyklosti
danej oblasti. Orientálne krajiny majú výrazne nižšie riziko vzniku, incidenciu a rovnako aj mortalitu
na karcinóm prsníka. Západný životnýštýl v kraji17
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Cancer and Nutrition“ (EPIC) rovnako pri-púšta
význam konzumácie rastlinnej stravy pri znižovaní
rizika rakoviny prsníka. Pri analýze už známych
etiologických vplyvov na riziko vzniku rakoviny
prsníka netreba zabudnúť na elimináciu možných
a modifikovateľných rizikových faktorov v rámci
efektívnej primárnej a sekundárnej preven-cie. Sem
môžeme zaradiť kampane zamerané na racionálnu
životosprávu, zdravotnú uvedomelosť a aktívnu
prevenciu v ženskej populácii (fajčenie, pohybová
aktivita ako prevencia obezity, konzu-mácia
alkoholu). Význam výživy v súvislosti s onkologickými ochoreniami je v súčasnosti zo všeobecného hľadiska široko akceptovaný.

lepšou prevenciou by mala zmena životného štýlu,
ako je zníženie konzumácie alkoholu, schopnosť
vyrovnávať sa so stresovými situáciami, zvýšenie
konzumácie ovocia a zeleniny.
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ZÁVER
Štatistickou analýzou spracované výsledky výskumu dokumentujú výskyt vybraných rizikových
faktorov životného štýlu, ktoré sa podieľajú na
vývoj karcinómu prsníka a to hlavne v populácii
žien medzi 41 a 60 rokom života. Z toho vyplýva,
že najviac ohrozená je táto veková kategória. Naj-
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ÚVOD
V odbornej i laickej verejnosti je všeobecne známe, že karcinóm prsníka je najčastejším malígnym
ochorením ženskej populácie [1-3]. V roku 2008
bolo v Slovenskej republike novo diagnostikovaných 2 608 karcinómov prsníka. Pre porovnanie
nárastu bolo v roku 2003 diagnostikovaných 2016
prípadov a v roku 1983 iba 1002 prípadov. V porovnaní s rokom 1968, kedy bol počet novo
diagnostikovaných karcinómov prsníka žien 821,
ide o celkový nárast vo všetkých vekových kategóriach o viac ako 200% nových prípadov za obdobie
45 rokov [4]. Nárast môžeme preto považovať za
signifikantný. Celosvetovo je z celkového počtu
novo diagnostikovaných karcinómov diagnostikovaných 6-8% prípadov karcinómu prsníka u mladých žien, t.j. žien do 40-teho roku života [5-7].
Prognóza ochorenia mladých žien závisí od viacerých aspektov Jedným z podstatných je vek pacientky, ďalej štádium ochorenia, histologická
diagnóza, imunohistochemické výsledky [8,9],
genetický status a prítomnosť rizikových faktorov.
Pre pacientky od 40-teho života je preventívnym
vyšetrením mamografia a v prípade potreby i následné modality ako sú sonografia, biopsia, či
magnetická rezonancia. U mladých asymptomatických žien, t.j. žien medzi 20-tym a 40-tym rokom, je prvou diagnostickou modalitou sonografia.
Podľa znenia prílohy č. 2 Zákona o rozsahu
uhrádzaní zdravotnej starostlivosti č. 577/2004 Z.z.
[10] majú asymptomatické ženy od 18 roku veku
indikované v rámci preventívnej gynekologickej
prehliadky klinické, palpačné vyšetrenie raz ročne a
sonografické preventívne vyšetrenie prsníkov
v intervale raz za dva roky. Ženy od 40. roku života
potom majú mať právo raz za dva roky na
mamografické vyšetrenie. Diagnostika možných
ložiskových zmien v prsníkoch mladých žien býva
navyše sťažená hormonálnym statusom, často
výrazne zmnoženým fibroglandulárnym tkanivom,
neprehľadným a niekedy aj zle hmatným terénom.

ABSTRAKT
Karcinóm prsníka predstavuje najčastejšie malígne ochorenie
ženskej populácie, ktorého výskyt štatisticky významne narastá
predovšetkým v období medzi 50. - 60. rokom a 60. - 70. rokom
života. V období posledných rokov sa však v praxi stretávame
stále častejšie s prípadmi ochorenia u mladých žien do 30. roku,
ale aj medzi 30. a 40. rokom. Pre ženy, ktoré ešte nedovŕšili
vek, od ktorého začína skríning tohto ochorenia, neexistuje
organizované, celoplošné, štatisticky vyhodnoco-vané
a jednotne riadené vyšetrovanie prsníkov. Štatistiky výskytu
karcinómu prsníka v populácii žien tzv. preskrínin-govej
skupiny, tzn. do 40., 45. a 50. roku života, nie sú v Slovenskej
republike v období rokov 2008 - 2014 pre orga-nizačné zmeny
v Národnom onkologickom registri Slovenskej republiky
dostupné. V retrospektívnej štúdii sme sa preto rozhodli
porovnať počet novo diagnostikovaných karcinómov prsníka
mladých žien (žien do 40. roku veku pri diag-nostikovaní
ochorenia) v súbore všetkých novo diagnosti-kovaných
karcinómov prsníka na pracovisku Rádiologickej kliniky s.r.o.
v období 10 rokov existencie pracoviska, so štatistikou z
okolitých krajín.
Kľúčové slová: Mladé ženy. Karcinóm prsníka. Skríning.
Mamografia. Sonografia.
ABSTRACT
Breast cancer represents the most common malignancy of the
female population, its incidence statistical significantly increases mainly between 50th – 60th and 60th – 70th year of age.
In recent years however, we meet more often with the occurrence of breast cancer in women before age 30 but also between
30th and 40th year of life. For women who have not yet reached
the age from which starts the screening of the disease, there is
not organized, allover, statistically tested and uniformly
controlled breast examination. Statistics of breast cancer
incidence in the women population so called pre-screening
group, i.e. to 40th, 45th and 50th year of life are in the Slovak
Republic due to organizational changes in the National Cancer
Registry of the Slovakia not available. In our retro-spective
study we compare the number of new diagnosed breast cancers
of young women (women under 40th year of life at the time of
diagnosis) of all newly diagnosed breast cancers on the Clinic
of Radiology Ltd. within the period of 10 years with the
statistics of neighboring countries.
Key words: Young wome. Breast cancer. Screning. Breast
sonography. Mammography.
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Ložiská hormonálne-dependentného tkaniva vykazujú v sonografickom obraze veľmi podobný obraz
ako lézia malígneho charakteru, naopak ložisko
typicky benígneho charakteru v sonografickom
obraze, ako napr. fibroadenóm, môže byť ložiskom
napr. aj invazívneho duktálneho karcinómu,
mucinózneho či lobulárneho karcinómu [11,12].
Sonografická vyšetrenia mladých žien majú veľa
predností, ale aj môžu mať nepriaznivé dôsledky.
Ide o navýšenie biopsií, traumatizáciu pacientok
a /alebo aj zbytočnú iatrogenizáciu.
Výsledky viacerých štúdií porovnávajú specificitu a senzitivitu mamografie, mamografie a sonografie a sonografie v rámci skríningu rakoviny
prsníka. Z týchto štúdií vyplýva, že senzitivita
mamografie samotnej je od 78% a v kombinácii so
sonografiou narastá na 95%. Sonografia samotná
má senzitivitu 80%, v kombinácii s mamografiou až
91% [9]. Tieto výsledky boli prezentované u žien
v intervale 40-50 rokov. Dokázali, že samot-ná
sonografia zvyšuje riziko prehliadnutia karcinó-mu.
Avšak v skupine žien do 40 roku veku,
asymptomatických, s hmatnými a realtívne veľkými nálezmi (do 2 cm) má sonografia senzitivitu až
95,7% a prevyšuje mamografiu [13].
V rámci prevencie vyšetrujeme na Slovensku ženy
asymptomatické, viac menej bez hmatných lézií. Pri
sonograficky podozrivom náleze sa ani nemyslí na
možnú malígnu etiológiu ložiska, práve vďaka veku
pacientky. Pre pokročilejšie štádia u mladých žien
a pre hormonálny stav býva liečba karcinómu
prsníka komplikovanejšia a aj prognóza býva
horšia. Situácia býva komplikovaná aj gravi-ditou
a/alebo laktáciou, nakoľko sa zvyšuje vek primipar,
a tým sa diagnostikuje aj vyšší počet karcinómov
v období tehotenstva, či laktácie [14,15].

mamografických vyšetrení a zároveň viac ako
120 000 sonografických vyšetrení. Najmladšia
pacientka mala 8 rokov, najstaršia 94 rokov.
Vyšetrenia sme realizovali na mamografickom
prístroji firmy Siemens NOVA 3000, sonografické
vyšetrenia na prístroji firmy Siemens SG 50, B-K
Focus 400 a Philips HD 7. Pacientky boli na
vyšetrenia odosielané ošetrujúcimi gynekológmi
alebo praktickými lekármi. Preventívne vyšetrenie
absolvovali ženy asymptomatické, bez klinického
nálezu. Podľa Odborného usmernenia MZ SR [16]
sme vyšetrovali ženy od 40-teho roku života mamograficky, podľa nálezu boli následne dovyšetrené sonograficky a podľa potreby bolo doplnené
bioptické vyšetrenie, kontroly podľa algoritmov BIRADS systému [17]. Mladé ženy a dievčatá sme
vyšetrovali sonograficky. Za sledované obdo-bie
sme diagnostikovali 328 nových prípadov
karcinómu prsníka. V retrospektívnej štúdii sme
preto pracovali so súborom 328 pacientok. Všetky
prípady boli histologicky verifikované. Z celkového retrospektívneho súboru sme sa zamerali na
vekovú skupinu žien do 50.roku veku a analyzovali
jednotlivé nálezy, predovšetkým vzhľadom k možnosti diagnostiky palpačne a potom klinicky.
Retrospektívne sme hodnotili žiadanky a opisy
vyšetrení, kde sme spätne hľadali informácie o klinickom vyšetrení, eventuálne informácie o našom
klinickom vyšetrení, ktoré predchádza sonografickému vyšetreniu pacientky na našom pracovisku. Na záver sme pripravili dve kazuistiky žien
z nášho pracoviska.
VÝSLEDKY
Za sledované obdobie sme diagnostikovali 328
prípadov karcinómu prsníka, pričom najmladšia
pacientka mala 23 rokov a najstaršia 92 rokov.
Sledovaný súbor sme rozdelili do skupín po 5-tich
rokoch, nakoľko skríning začína v rôznych krajinách Európy od 45-teho alebo 50teho roku života.
Výsledky sú graficky znázornené v grafe 1.

CIEĽ
Cieľom našej retrospektívnej štúdie bolo porovnať počet novo diagnostikovaných karcinómov
prsníka žien do veku nižšom ako je vek pre ich
zaradenie do skríningu, tzn. do 45-teho, resp. 50teho roku života, ktoré boli diagnostikované na
pracovisku Rádiologickej kliniky s.r.o. v Trenčíne
s dostupnými údajmi z okolitých krajín a so svetovými štatistikami z danej oblasti.
MATERIÁL A METÓDY
V období od 1.5.2005 do 30.11.2014 sme na
mamografickom a sonografickom pracovisku Rádiologickej kliniky s.r.o realizovali viac ako 56 000

Graf 1 Grafické rozloženie výskytu karcinómu
prsníka v závislosti od veku
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Z celkového počtu 328 karcinómov, bolo u žien do
50-teho roku života diagnostikovaných 74
prípadov, čo predstavuje 22,56% (Tab.1, Graf 2).

Podľa údajov získaných zo žiadaniek sme sa
následne v skupine žien do 50 rokov snažili
retrospektívne rozdeliť vyšetrovacie modality.
(Tab.2, Graf 3).

Tabuľka 1 Zastúpenie preskríningových skupín žien v súbore
Veková skupina
20- 49
50 - 92
Spolu

počet
74
254
328

Graf 2 Zastúpenie preskríningových žien v súbore

%
22,56
77,44
100,00

Graf 3 Zastúpenie hmatných a nehmatných lézií
v súboru žien do 49 roku veku

Tabuľka 2 Zastúpenie hmatných a nehmatných lézií v súbore žien do 49. roku veku
Vek
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
Spolu

počet
2
3
6
12
20
31
74

hmatné
2
3
6
12
20
20
63

nehmatné
0
0
0
0
0
11
11

USG
2
3
6
12
20
31
74

MG
0
1
4
12
20
31
68

CCB
2
3
6
12
20
31
74

obraze bolo ložisko hypoechogénne, laločnaté,
vo vnútri nehomogénne (obr. 1). Sonograficky bol
obraz typický pre prítomnosť mikrokalcifikátov
a makrokalcifikátov (obr. 2), čo vo fibroadenome
mladých pacientoch nebýva typické.

KAZUISTIKY
Vybrali sme kazuistiky dvoch pacientok, u ktorých bol karcinómu prsníka diagnostikovaný vo
vekom intervale do 35 rokov.
Kazuistika 1
26 ročná pacientka bola odoslaná na naše pracovisko ku konzultácii hmatného nálezu vľavo
na rozhraní dolných kvadrantov pod areolou.
Pred tým mala realizované 2 sonografické vyšetrenia u svojho ošetrujúceho gynekológa. Vyšetrenia boli uzavreté ako solídne ložisko benígneho
vzhľadu vľavo, typom najskôr fibroadenóm. Ložisko bolo na pohmat tuhé, nebolestivé a voľne pohyblivé, pomaly narástlo za 6 mesiacov cca
o 3 mm. Pacientku sme vyšetrili klinicky pohmatom, ložisko bolo lokalizované v centrálnom kvadrante ľavého prsníka pod areolou, tuhé, nestlačiteľné, voľne pohyblivé, hrboľaté. V sonografickom

Obrázok 1 Hypoechogénne laločnaté ložisko na
rozhraní dolných kvadrantov vľavo
21

Zdravotnícke listy, Ročník. 3, Číslo 1, 2015

ISSN 1339-3022

Obrázok 2 Hypoechogénne ložisko, vo vnútri
nehomogénne. Diferencujeme hyperechogénne
drobné ložiská, ktoré odpovedajú makrokalcifikátom a mikrokalcifikátom

Obrázok 3 CFM – vo farebnom kódovaní
diferencujeme prítomnosť patologických ciev vo
vnútri solídneho ložiska

Vo farebnom kódovaní sme vo vnútri ložiska našli
niekoľko patologických ciev (obr. 3). Ložisko bolo
22,6 x 16 mm veľké. Ostatný nález oboj-stranne bol
veku primeraný, bez poruchy architek-toniky
mliečnej žľazy, axilly boli bez prítomnosti
patologicky zmenených lymfatických uzlín.
V ten istý deň sme realizovali odber materiálu
z ložiska pod kontrolou sonografie – tenkoihlovú
biopsiu a po lokálnej anestézii kože a podkožia 3
odbery hrubou ihlou (obr. 4, core cut biopsia, pomocou bioptického dela, hrúbka ihly 16 G).

teronové aj estrogenové receptory negatívne, her2+
pozitívne. Pacientka je v súčasnej dobe po operačnom zákroku, quadrantektomii, rádioterapii a absolvuje cytostatickú liečbu. Klasifikácia TNM:
T1NoMo.
Kazuistika 2
35 ročná žena bola na naše pracovisko odoslaná
s požiadavkou na sonografické vyšetrenie prsníkov
a axilly. Na žiadanke bol uvedený hmatný nález
v ľavej axille, najskôr zväčšená lymfatická uzlina.
Ošetrujúci lekár, gynekológ realizoval sonografické vyšetrenie a záver vyšetrenia bol - bez príznakov malignity a zväčšená lymfatická uzlina.
Z osobnej anamnézy: pacientka bola matkou 5 detí,
dojčila celkom 9 rokov. Inak bola rodinná anamnéza negatívna, osobná a gynekologická anamnéza
v norme. Pred vyšetrením na našom pracovisku
mala pacientka realizované len jednou sonografické vyšetrenie prsníkov, práve u svojho ošetrujúceho gynekológa. Po rozhovore a klinickom, palpačnom vyšetrení sme realizovali sonografické
vyšetrenie. Pri vyšetrení sme zistili normálny sonografický obraz prsníkov a vľavo v preaxille nepravidelné hypoechogénne ložisko, 5 x 9 mm veľké,
nehomogénnej echotextúry (obr. 5) vo farebnom
kódovaní sme diagnostikovali vo vnútri ložiska
patologické cievy. Na základe sonografického nálezu sme doplnili mamografické vyšetrenie, a to aj
napriek tomu, že pacientka mala liba 35 rokov. Na
mamografických snímkach v kraniokaudálnej projekcii nebolo ložisko diferencovateľné a zachytené,

Obrázok 4 Core cut biopsia pod sonografickou
kontrolou zo solídneho ložiska.
Výsledok histologického a cytopatologického vyšetrenia nás napriek očakávaniu zaskočil. Išlo o invazívny duktálny karcinóm, grading 3, proges-
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v mediolaterálnej šikmej projekcii sme vysoko
v preaxille vľavo diferencovali sýte, laločnaté
ložisko, bez mikrokalcifikátov (obr. 6) Ihneď sme
realizovali aspiračnú biopsiu 20 G ihlou a core cut
biopsiu 16 G ihlou, celkom sme odobrali pod kontrolou sonografie 5 vzoriek. Vzorky klesali vo fixačnom roztoku. Výsledok histopatologického vyšetrenia bol nález infiltratívneho duktálneho karcinómu mliečnej žľazy, G2, imunohistochemia:
progesteronové a estrogenové receptory negatívne,
Her2+ pozitívny. Pacientka je po operácii, radioterapii a chemoterapii, nemala našťastie postihnuté
žiadne lymfatické uzliny. Veľkosť nádoru bola
v definitívnom histologickom vyšetrení 9 x 8 mm.
TNM klasifikácia : T1NoMo.

Obrázok 5 Sonografické vyšetrenie – hypoechogénne ložisko vysoko v preaxille vľavo. Os lézie kolmá na kožu je dlhšia ako paralelná s kožou.
Ložisko nemá ostré kontúry, je laločnaté a vo vnútri
nehomogénne. Ložisko bolo aj hmatné

DISKUSIA
Karcinóm prsníka u žien do tridsiatichpiatich rokov už dnes nie je žiadnou výnimkou. Približne 1020% všetkých prípadov karcinómu prsníka vzniká
u žien v mladšom veku, 6,6% u žien do 40. roku
veku [5]. Napriek tomu, že pravdepodobnosť, že
žena pod 35 rokov dostane rakovinu prsníka, je
percentuálne nižšia ako u žien po 40-tom roku života, je rozumné pokúsiť sa o jeho včasnú diagnostiku, ktorá môže mladej žene zachrániť život. Je
to reakcia na fakt, že na karcinóm prsníka mladé
ženy ďaleko častejšie umierajú a aj liečba je náročnejšia ekonomicky aj sociálne. Dôvodom je nielen
často nepriaznivá biologická charakteristika ich nádoru, ale tiež jeho pokročilosť [18]. Napriek tomu
u mladých žien počet karcinómov pomaly stúpa.
Pre spresnenie incidencie karcinómu prsníka na
území Slovenskej republiky môžeme uviesť fakty
uverejnené v článkoch o epidemiologických ukazovateľoch [19]. Na Slovensku narastá incidencia
od roku 1978 ročne o 2,2%, vekovo-špecifická
incidencia stúpa od 3. decénia a vrcholí vo veku 7579 rokov. Na Slovensku bolo v roku 2003 novo
diagnostikovaných u žien vekovej skupiny 20-29
rokov 8 prípadov karcinómu prsníka, u žien vekovej skupiny 30-39 rokov 81 prípadov [20]. V roku
2005 vo vekovej skupine 20-29 rokov bolo diagnostikovaných 12 prípadov karcinómu prsníka
a v skupine 30-39 rokov 96 prípadov [21]. V roku
2006 bolo diagnostikovaných vo vekovej skupine
20-29 rokov len 9 prípadov, avšak v skupine žien
30-39 rokov až 135 nových prípadov. V porovnaní
s našimi výstupmi za obdobie takmer 10 rokov je
nárast v jednotlivých vekových skupinách výraznejší.

Obrázok 6 Mamografické vyšetrenie v mediolaterálnej projekcii obojstranne. Vpravo nález veku primeraný, fertílny typ žľazy, vľavo preaxilárne
sýte, denzné, laločnaté ložisko veľkosti 9 x 11
rtg/mmm. Odpovedá hmatnému aj sonografickému obrazu. Obojstranne tukovo zmenené lymfatické, nesusp. uzliny.
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Podľa dostupných informácií Národného onkologického registra z roku 2006 bolo podľa odovzdaných hlásení 135 prípadov nahlásených karcinómov pod 40-ty rok veku [17]. Informácie o presnom výskyte karcinómu prsníka u žien do 35. roku
života v rokoch 2012 a 2013 v Slovenskej republike nemáme k dispozícii. Podľa informácií prezentovaných na konferencii SEKCAMA [3] ide o 2–6%
z novo diagnostikovaných karcinómov, obdob-né
čísla sú prezentované aj v najnovšej literatúre [22].
Na našom pracovisku sme napr. od 2.1.2013 do
31.10.2013 diagnostikovali 19 prípadov, ktoré boli
chirurgicky riešené na pracoviskách vo Fakult-nej
nemocnici Trenčín, na pôde OÚSA alebo NOÚ.
Podľa osobnej konzultácie s kolegyňami majú
obdobné informácie aj v Bratislave, Banskej
Bystrici a Košiciach. Takže výskyt je podstatne
vyšší. Podobné čísla sú prezentované aj v najaktuálnejšej práci o diagnostike karcinómov žien do
40-teho roku veku. Kompletné informácie o situácii
v Českej republike, kde počet karci-nómov prsníka
u mladých žien presahuje 3% všet-kých
diagnostikovaných karcinómov (140-160), boli
prezentované na konferencii 13. Chyby a omy-ly
v mamárnej diagnostike, ktorá sa konala 30. 31.5.2013 a aj 14. Chybách a omyloch z 30.5.a 1.6.
2014 v Bystřici pod Perštýnom a rovnako na
konferencii VII. Chyby a omyly v mamodiagnostike, ktoré sa konali 5.12.2014 na pôde
Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne. Na základe písomných a osobných
skúseností musíme práve na možnosť výskytu karcinómu u mladých žien viac myslieť. V restospektívnej štúdii za 10 rokov na pracovisku prezentujeme v rámci 328 prípadov novo diagostikovaných karcinómov, z ktorých až 74 karcinómov
bolo diagnostikovaných u žien do 49. roku života
(23%), t.j. do 30. roku 5 prípadov, do 40. roku 23
prípadov, do 45. roku 43 a do 49. roku veku 74
prípadov. Podľa grafu 1 je evidentné obvyklé
rozloženie výskytu tak, ako poznáme zo štatistík.
V uvedených kazuistikách z nášho pracoviska
prezentujeme prápady dvoch žien do 30. roku
života, dominuje tak mladý vek pacientok. Kazuistiky spája fakt, že diagnostici a ošetrujúci lekári
najskôr nepredpokladali prítomnosť možného
zhubného ochorenia. Ani jedna zo žien nemala ani
len žiadanku na biopsiu, mamografiu, či iné doriešenie. Možno rozhodovala prax vyšetrujúcich
lekárov, typ a kvalita sonografických prístrojov
alebo ich skúsenosti. Nešlo o preventívne vyše-

trenia, pacientky samé na vyšetrenie prišli, nálezy
boli hmatné, viedli ich klinické symptómy,
subjektívne problémy, takže nešlo o asymptomatické ženy, a tým teda ani o „preventívne“ vyšetrenia. Podľa anamnestických údajov pacientok a aj
údajov na žiadankách išlo o hmatné nálezy.
Všetky pacientky veku do 45 rokov podľa našej
retrospektívnej štúdie mali hmatné nálezy a potom
aj sonografické vyšetrenia, niektoré u svojich
ošetrujúcich gynekológov, niektoré u rádiológov.
Neboli teda zanedbané žiadné vyšetrenia klinické
ani sonografické. Keďže v rámci diagnostiky karcinómu prsníka v kategórii mladých žien ide o relatívne vzácne ochorenie, každý rok sa v Slovenskej
republike diagnostikuje len okolo 60-150 nových
prípadov karcinómu prsníka do 40. roku veku
celkovo a z toho počtu až 60 do 35-teho roku veku
(odhad na základe svetových % štatistík). Na možnosť prítomnosti karcinómu prsníka nemyslia niektoré ženy ani lekári V iných prípadoch je to práve
naopak. Hmatná rezistencia, viazaná napríklad na
hormonálny cyklus - žena príde vystrašená a nemyslí na nič iné, než na možné malígne ochorenie.
Vyvrátiť jej túto myšlienku je tiež komplikované.
Vyžaduje to veľa skúseností, vedomostí a komunikatívnosti.
V rámci prevencie karcinómu prsníka mladých
žien je Slovenská republika jedinou krajinou v Európe, kde je uzákonené preventívne vyšetrenie
prsníkov u asymptomatických žien od 20. roku veku
sonograficky raz za dva roky [2]. Podľa zverejnených štúdií je samotná sonografia u mladých
žien prínosná predovšetkým pre benígne lézie –
cysty, hormonálne lézie, fibroadenómy, lipómy
[23,24]. Realizácia sonografie u žien do 35. roku
veku, asymptomatických, bez hormonálnej liečby,
bez genetickej záťaže je relatívne luxusom. Tak
k tomu pristupujú kolegovia v Českej republike,
Nemecku a iných krajinách. Možno aj povedať, že
tým míňame peniaze na regulárny skríning. Navyše
sonografie nie je zatiaľ metódou vhodnou
k primárnej diagnostike mikrokalcifikácií [25]. Samostatná senzitivita sonografie je nižšia, ako
pri kombinácii s mamografiou. Tak vyzneli prednášky na Európskom Rádiolgickom kongrese
vo Viedni [26].
Mamografické skríningové vyšetrenie potom
máme uzákonené od 40 roku veku raz za dva roky
[2]. Mamografiu môžeme pri podozrení na malígny nález pri sonografickom vyšetrení realizovať
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v každom veku pacientky, aj napr. pri gravidite,
kedy chránime bruško ochrannou vestou.
Karcinóm prsníka môže byť ovplyvnený niektorými hormonálnymi príčinami, napríklad skorým
nástupom menštruácie, jej skorým ukončením,
prvým pôrodom po 30. roku života, krátkym alebo
žiadnym dojčením. To sú ale len niektoré nepriaznivé faktory, ktoré sa podieľajú na vzniku karcinómu prsníka všeobecne. V súčasnej dobe, kedy
mladé ženy odkladajú svoje prvé tehotenstvo, rieši
sa stále častejšie problém výskytu karcinómu prsníka v tehotenstve, počas obdobia dojčenia alebo
naopak u žien, ktoré zatiaľ nerodili, ale dieťa si
prajú. Karcinóm prsníka a jeho vznik súvisí aj so
životným štýlom – výživa, fajčenie, dlhodobé užívanie hormonálnej antikoncepcie, ale aj s genetickým potenciálom
V roku 1990 boli objavené dva gény BRCA 1 a 2,
ktoré sú zodpovedné za vysoké riziko vzniku
karcinómu prsníka a ďalších nádorov. Nosičky
tohto génu je potrebné vyhľadávať a sledovať, aby
sa predišlo vzniku nádoru, alebo aby sa zachytil
včas v liečiteľnom štádiu. Preto sa odporúča
indikuje pri potvrdení karcinómu prsníka u mladej
pacientky genetické vyšetrenie. Napriek tomu, že
v našich kazuistikách neboli pacientky geneticky
testované, ani pacientky s pozitivitou génu BRCA1,
BRCA2, musíme si uvedomiť to, že práve pri
výskyte invazívneho typu karcinómu prsníka v
mladom veku je podozrivým a rizikovým faktorom
aj genetická dispozícia. Na pôde II. Rádiologickej
kliniky OÚSA v Bratislave sa pri biopsii lézií
pacientok pod 35-ty rok veku vždy berie jedna
vzorka pre genetické vyšetrenie [27].

vyšetrovaniu prsníkov a správnej realizácii tejto
procedúry.
Pravideľné preventívne prehliadky mladých žien
sú potom završením starostlivosti o včasnú diagnostiku karcinómu prsníka aj u mladých žien.
Z pohľadu patologickej anatómie v prsníkoch žien
v
mladom veku prevažujú benígne nálezy,
fibroadenómy, hormonálne zmenené ostrovčeky
žľazy, cysty a pod. Malígne nálezy sú relatívne
vzácne. Lekári, ktorí vyšetrujú sonograficky prsníky mladých žien by mali mať dostatočné skúsenosti so sonografickým vyšetrením. Mali by vedieť, kedy sa obrátiť na vyššie pracovisko a konzultovať vyšetrenia Požiadať o konzultáciu nie je
priznanie nedostatku a bezmocnosti neznalosti,
naopak – je to obraz zodpovednosti lekára. Spolupráca, multidisciplinarita, možnosť konzultácií – to
je obraz modernej medicíny. Ideálne by bolo
nestretávať sa s malígnymi ochoreniami prsníkov
mladých žien. Skutočnosť je však iná. Počet novo
diagnostikovaných prípadov narastá. Preto je treba
postaviť sa im a diagnostikovať túto zákernú
chorobu, ako je karcinóm prsníka, čo najskôr a v čo
najnižšom štádiu. Je treba pacientky učiť
samovyšetrovaniu.
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KOĽKO MÄSA JE SKUTOČNE V MÄSOVÝCH VÝROBKOCH?
HOW MUCH MEAT IS REALLY IN MEAT PRODUCTS?
FRAŇO Ľuboš1,2
1
2

Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Bratislava
MIKROLAB, s.r.o. , Rimavská Sobota
At present is paying too much attention to the requirements for
hygiene, but the quality is ignored. All the information which
consumer can trust is the information declared on the label. But
is this information always truthful?
Aim: In this study we aimed to determine the amount of meat in
meat products and compare it with the information on the label
and with the Journal of the Ministry Decree no. 1895 / 2004100 Ministry of Agriculture of the Slovak Republic and the
Slovak Ministry of Health on 18 August 2005.
Patients and methods: Legislative a desirable method for
calculating the amount of meat, Stubbs-Moor method described in the Guidelines ŠVPS 4512 / 05-270 and 4798 / 05-270
and Commission Regulation (EC) No. 2004/2002. Method
consists in determining protein, fat, hydroxyproline, ash, water
and soy. Between 01/2011 - 06/2014, we analyzed 459 samples of meat products. The composition of them was compared
with the labelling declared on the labels.
Results: A total of 459 samples were examined meat products
from 10 manufacturers. Of all examined samples we observed
inconsistencies in labelling at 40 samples (quantity of meat
under the declared value was from 8-15%) and non-compliance with the Journal of the Ministry of Agriculture in 2
samples (set values were lower compared to that prescribed by
5-8%). The largest contributions in the calculation of the meat
content are proteins. In the high-quality meat product they
should only come from meat. Nowadays, commonly replacement for the meat protein is vegetable protein, soya or soy flour,
which increases the nutritional value of meat products, but on
the other hand soy is one of the allergens, which must be
described on the label. In terms of time can be stated oscillating
trend of unsatisfactory samples of meat products, which were
non-compliance with a label.
Conclusion: The quality of food is still a debated issue, and
therefore control the quality of meat products is an irreplaceable role in the direction along the food chain from producer to
consumer. Modern society is still reviewing the approach to
healthy eating and healthy lifestyle. Producer in addition to the
safety must comply with the labelling requirements of food so
that consumers are not misled, especially as regards its
composition.

ABSTRAKT
Úvod: Spotrebiteľ by chcel nakupovať potraviny ktoré sú nielen lacné a chutné, ale aj zdravotne nezávadné, no vo väčšine
prípadov sa tieto kritériá vylučujú. Výnimkou nie sú ani mäsové výrobky. V súčasnej dobe sa príliš veľa pozornosti venuje
požiadavkám na hygienu a zabúda sa na kvalitu. Jediné informácie, o ktoré sa môže spotrebiteľ pri výbere potravín oprieť,
sú informácie deklarované na etikete. Sú ale tieto informácie
vždy pravdivé?
Cieľ: V tejto štúdii sme sa zamerali na stanovenie množstva
mäsa v mäsových výrobkoch a porovnali ich s informáciou
na etikete a s Vestníkom MP SR Výnos č. 1895/2004-100
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. augusta 2005.
Súbor a metodika: Legislatívne žiadanou metódou pre výpočet
množstva mäsa je Stubbs-Morova metóda, popísaná aj v Usmerneniach ŠVPS SR 4512/05-270 a 4798/05-270 a Nariadení
komisie (ES) č. 2004/2002. Metóda pozostáva zo stanovenia
bielkovín, tuku, hydroxyprolínu, popola, vody a sóje. V ro-koch
01/2011 - 06/2014 sme vyšetrili 459 vzoriek mäsových
výrobkov, ktorých zloženie sme porovnali s označovaním
deklarovaným na etiketách.
Výsledky: Celkovo bolo vyšetrených 459 vzoriek mäsových
výrobkov od 10 výrobcov. Zo všetkých vyšetrených vzoriek
sme konštatovali nesúlad v označovaní pri 40 vzorkách,
(množstvo mäsa pod deklarovanou hodnotou bolo od 8-15%)
a nesúlad s Vestníkom MP SR pri 2 vzorkách (stanovené hodnoty boli nižšie oproti predpísanej hodnote o 5-8%). Najväčším príspevkom vo výpočte obsahu mäsa sa podieľajú bielkoviny. V kvalitnom mäsovom výrobku by mali pochádzať len
z mäsa. V súčasnosti je bežné, že sa mäsové bielkoviny
nahrádzajú rastlinnými bielkovinami, pridáva sa sója alebo sójová múka, ktorá zvyšuje nutričnú hodnotu mäsových
výrobkov, ale na druhej strane patrí medzi alergény, ktoré
musia byť označované na etikete. Z časového hľadiska možno
konštatovať oscilujúci trend nevyhovujúcich vzoriek mäsových výrobkov, ktoré mali nesúlad s etiketou.
Záver: Kvalita potravín je stále diskutovaná téma a preto
kontrola kvality nielen mäsových výrobkov zohráva nezastupiteľné miesto v celom potravinovom reťazci smerom od výrobcu k spotrebiteľovi. Moderná spoločnosť stále prehodnocuje prístup k zdravej výžive a zdravému životnému štýlu.
Výrobca okrem požiadaviek na bezpečnosť musí dodržať požiadavku na označenie potravín tak, aby spotrebiteľ nebol
uvedený do omylu, najmä ak ide o jeho zloženie.

Key words: Meat content. Stubbs-Moor method. Codex
Alimentary. Food quality.

ÚVOD
Spotrebiteľ by chcel nakupovať potraviny, ktoré
sú nielen lacné, chutné, ale aj zdravotne bez-chybné.
Vo väčšine prípadov sa tieto kritériá vylu-čujú.
Výnimkou nie sú ani mäsové výrobky. V sú-časnej
dobe sa príliš veľa pozornosti venuje požia-davkám

Kľúčové slová: Množstvo mäsa. Stubbs-Morova metóda.
Potravinový kódex. Kvalita potravín.
ABSTRACT
Introduction: The consumer wants to buy food that is not only
cheap, tasty, but also medically flawless. In the most cases these
criteria are excluded. An exception is not even meat products.
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na hygienu a zabúda sa na kvalitu. Vo väč-šine
prípadov si zákazníci vyberajú tovar, ktorý kúpia na
základe ceny, odporučenia známych, resp. ľudí
ktorých nasledujú, taktiež na základe reklamy
v médiách alebo letákoch ktorých sú plné poštové
schránky alebo na základe vzhľadu daného produktu. Čím ďalej tým viac zákazníkov sa pri výbere
produktov zameriava aj na etikety na obaloch. Je to
tá posledná a snáď najdôležitejšia informácia ktorú
zákazník dostáva predtým, ako výrobok nakúpi.

Stubbs-Morovej metódy výpočtu pomocou dusíkových faktorov [1-3].
VÝSLEDKY
Zo 459 vzoriek mäsových výrobkov, v ktorých sa
stanovoval podiel mäsa, sme konštatovali nesúlad
v označovaní s etiketou pri 40 vzorkách, čo predstavuje 8,7% zo všetkých stanovovaných vzoriek.
Nesúlad s Vestníkom MP SR sme konštatovali v 2
vzorkách, čo predstavuje 0,4% z analyzovanej skupiny vzoriek. Podiel mäsa sa v nevyhovujúcich
vzorkách pohyboval až do 15% pod deklarovanou
hodnotou.
V Grafe 1 sú znázornené počty vzoriek celkové,
nevyhovujúce a % podiel nevyhovujúcich v závislosti od sledovaného obdobia. Z grafu vidieť, že
podiel nevyhovujúcich vzoriek do roku 2013 lineárne narastal. Výsledky v roku 2014 sú zaznamenané len do mesiaca jún, ale dá sa predpokladať
markantné zlepšenie oproti ostatným sledovaným
rokom.

CIEĽ
V tejto štúdii sme sa zamerali na stanovenie
množstva mäsa v mäsových výrobkoch a porovnali
ich s informáciou na etikete a s Vestníkom MP SR
Výnos č. 1895/2004-100 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. augusta 2005
(ďalej Vestníkom MP SR).
SÚBOR
V našom laboratóriu bolo v období 01/2011 06/2014 analyzovaných 459 individuálnych vzoriek mäkkých mäsových výrobkov a mäsových
konzerv (párky, špekáčiky, salámy, šunky, klobásy, paštéty, mäsové krémy a pasty) na vybrané
kvalitatívne ukazovatele (celkové bielkoviny, tuk,
voda, hydroxyprolín a popol). Taktiež sme sa zamerali na zistenie prítomnosti nemäsovej bielkoviny - sóje, ktorá patrí medzi alergény, musí byť
osobitne označovaná a taktiež navyšuje podiel mäsa. Spomínané mäsové výrobky pochádzali od 10
slovenských a českých výrobcov, ktoré sú distribuované nielen v obchodných reťazcoch, ale aj
v malých mäsiarstvach.

Graf 1 Počet vzoriek analyzovaných v rokoch
2011-2014
V tabuľke 1 sú zosumarizované výsledky množstva mäsa pre vybrané mäsové výrobky, ktorých
zloženie je okrem etikety uvádzané aj vo Vestníku
MP SR.

METODIKA
Laboratórne stanovenia sa vykonávali v akreditovanom laboratóriu odporúčanými metódami podľa
platných slovenských a európskych noriem. Celkové bielkoviny sa stanovili Kjeldahlovou metódou
podľa STN ISO 937:2001, tuk extrakčne podľa STN
ISO 1444:2002, hydroxyprolín podľa ISO
3496:1994, popol gravimetricky podľa STN
570185:1989, voda gravimetricky podľa STN ISO
1442:2001 a sója ELISA metódou podľa STN EN
15633-1:2009.
Z nameraných hodnôt sa podľa zložitého algoritmu vypočítal podiel mäsa v mäsových výrobkoch.
Tento algoritmus výpočtu vychádza z nepriamej

Tabuľka 1 Stanovené hodnoty množstva mäsa
pre vybrané mäsové výrobky
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Graf 2 Bratislavské párky – priemerné hodnoty

Graf 3 Šepačky – priemerné hodnoty

Priemerné množstvo mäsa Bratislavských párkov
má oscilujúci trend, čo možno vidieť na grafe 2, ale
taktiež z Tab. 1 možno vyčítať, že najnižšie hodnoty
sa pohybujú na hranici s deklarovanej
legislatívnymi požiadavkami. Dokonca najvyššie
hodnoty množstva mäsa sa z roka na rok zvyšujú od
hodnoty 57,4 % po 60,9%.
Na grafe 3 a Tab.1 vidieť, že priemerné hodnoty
množstva mäsa v špekačkách majú rastúci trend,
najvyššia vypočítaná hodnota množstva mäsa mala
hodnotu 70,3%. Táto hodnota je až 30% nad minimálnou deklarovanou hodnotou vo Vestníku
MP SR.
Priemerné hodnoty množstva mäsa v Šunkovej
saláme (graf 4) si udržiavajú z časového hľadiska
rovnaké hodnoty, kolíšu na úrovni ± 6% deklarovanej hodnoty, ktorá je stanovená na 55%.
Výsledky Luncheon meat sa z hľadiska legislatívy aj označovania skoro u všetkých vzorkách
nachádzali dlhodobo pod deklarovanou hodnotou
55%, viď graf 5.
Prekvapujúco vynikajúce výsledky boli zistené
pre Pečeňovú paštétu (graf 6), pri ktorej boli všetky hodnoty množstva mäsa nad deklarovanou hodnotou v najlepšom prípade až o 30%. Avšak z časového hľadiska priemerná hodnota množstva mäsa výrazne klesá a pomaly sa približuje k minimálnej hodnote deklarovanej legislatívou.

Graf 4 Šunková saláma – priemerné hodnoty

Graf 5 Luncheon meat – priemerné hodnoty

DISKUSIA
Moderná spoločnosť stále prehodnocuje prístup
k zdravej výžive a zdravému životnému štýlu.
Pod neustálym tlakom potravinových reťazcov sa
niektorí výrobcovia snažia cenu mäsových výrobkov zachovať znížením podielu mäsa a prídavkom
mäsových náhrad ako sú mäkké šľachy kože, mechanicky separované mäso. Tieto mäsové náhrady
nie je možné laboratórne kvantifikovať, kladne
prispievajú k celkovému množstvu mäsa a mylne

Graf 6 Pečňová paštéta – priemerné hodnoty
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navyšujú jeho hodnotu. Iným prípadom je, pokiaľ
výrobcovia namiesto hodnoty množstva mäsa
na obaloch uvádzajú v zložení len pojmy množstvo
pečene, bôčika, mäsové suroviny, bravčové mäso.
Tým pádom sa stáva výrobok vzhľadom k parametru množstvo mäsa s inými výrobkami neporovnateľný a znova môže dôjsť uvedeniu spotrebiteľa
do omylu. Takisto prídavok rastlinných bielkovín,
ako je napr. sója, ktorá patrí medzi potravinové
alergény, môže predstavovať vážne zdravotné riziko, pokiaľ nie je uvádzaná jej prítomnosť na etikete.

o jeho zloženie. Podľa §16 bodu a) Vestníka MP SR
sa mäsové výrobky považujú za falšované, ak
nespĺňajú požiadavky na označovanie. V tejto štúdii sme zistili nesúlad v označovaní mäsových výrobkov až v 8,7% prípadov. Ak zloženie výrobku
nesúhlasí s údajom na etikete, zákazník je uvedený
do omylu a môže sa pri kúpe výrobku rozhodnúť
nesprávne. Dokonca pri použití prídavku nemäsovej bielkoviny - sóje, ktorá navyšuje množstvo
mäsa a nie je uvedená na obale, môže dôjsť aj
k ohrozeniu zdravia spotrebiteľa.
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH
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[1] Usmernenie Štátnej veterinárnej a potravinovej
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ZÁVER
Kvalita potravín je stále diskutovaná téma a preto
kontrola kvality nielen mäsových výrobkov zohráva nezastupiteľné miesto v celom potravinovom
reťazci smerom od výrobcu k spotrebiteľovi. Výrobca okrem požiadaviek na bezpečnosť musí dodržať požiadavku na označenie potravín tak, aby
spotrebiteľ nebol uvedený do omylu, najmä ak ide
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v súčasnosti Európa, severná Amerika a Austrália,
hemoglobinopatie sa však rýchlo rozširujú po celom svete a začínajú zaťažovať medicínske systémy v krajinách, v ktorých táto problematika bola
doteraz prakticky neznáma.
Už v 90-tych rokoch minulého storočia sa objavila snaha sprehľadniť vznikajúcu situáciu v Európe, keďže neexistovali spoľahlivé dáta týkajúce
sa prevalencie, celkového počtu postihnutých osôb,
ani jednotlivých diagnóz a ich klinickej závažnosti.
Vo väčšine európskych krajín nebol známy ani finančný dopad na zdravotnícky systém, ktorý si
vyžaduje diagnostika a liečba závažných hemoglobinopatií. Prevencia a manažment choroby bol dobre organizovaný len v krajinách Európy s endemickým výskytom uvedených chorôb (Grécko, Cyprus, Taliansko) a v krajinách s vysokým prílivom
emigrantov (Veľká Británia, Francúzsko).
Svetová zdravotnícka organizácia definovala klinickú jednotku „zriedkavá anémia“ (RA), t.j. anémiu, ktorej výskyt je nižší ako 5 / 10000 jedincov
v populácii, medzi ktoré patria aj vrodené hemoglobinopatie. V Európe sa založili referenčné centrá zaoberajúce sa uvedenou problematikou, tzv.
White book for creation of a European reference
centre for rare anemias (Biela kniha na založenie
európskych referenčných centier pre zriedkavé
anémie). R. 2002 zdravotnícky výbor Európskej
komisie poskytol financovanie na projekt European Network for Rare Congenital Anemias s cieľom zmapovať výskyt zriedkavých anémií v Európe. R. 2005 bol projekt rozšírený o vyhľadávanie
nielen vrodených, ale aj získaných RA s názvom
European Network for Rare and Congenital
Anaemias (ENERCA).
Na čele ENERCA pracuje komisia zameriavajúca
sa na zber, kompletizáciu a vyhodnotenie epidemiologických dát z európskych krajín. Z praktického hľadiska nie je možné zmapovať všetky RA,
ktorých je dnes zaregistrovaných viac ako 90 typov
a z ktorých niektoré sa vyskytujú len v niekoľkých

ABSTRAKT
Kosáčiková anémia a talasémie sú veľkým zdravotníckym
problémom v mnohých krajinách Afriky a Ázie. V posledných
rokoch vďaka emigrantom do Európy sa objavujú mutácie
globínových génov v homozygotnom stave s vážnym klinickým stavom, na ktoré medicínske systémy európskych krajín
nie sú pripravené. WHO, ENERCA (Európska sieť pre zriedkavé a vrodené anémie) a TIF (Medzinárodná federácia pre
talasémie) navrhli program na vyhľadávanie a manažment
hemoglobinopatií v krajinách s vysokým, ako aj so sporadickým výskytom uvedených chorôb. V predloženom príspevku predkladáme postupy na zachytenie hemoglobinopatií
v našej populácii.
Kľúčové slová: Hemoglobinopatie. Hemoglobín S. Talasémie.
ENERCA. TIF.
ABSTRACT
Sickle cell anaemia and thallassaemias are a major health
problem in many countries in Africa and Asia. In the last years
due to migrants appear genetic globin mutations in a homozygous form with severe clinical conditions in Europe. They
become a great medical and social problem. WHO, ENERCA
(European network for rare and congenital anaemias) and TIF
(Thallassaemia international federation) program designed to
search and manage hemoglobinopathies in countries with a high
prevalence and a sporadic occurence of the diseases. In this
paper we present recommended practices for detection of
haemoglobinopathies in our population.
Key words: Haemoglobinopathies.
Thallassaemia. ENERCA, TIF.

Haemoglobin

S.

ÚVOD
Ročne sa rodí na svete viac ako 300 000 novorodencov s ťažkou formou hemoglobinopatie. Podľa
WHO 70% predstavuje kosáčiková anémia a 30%
talasémia major. Nárast hemoglobinopatií je závažným medicínskym a sociálnym problémom v 71%
z 229 krajín sveta, kde prichádza na svet až 89%
postihnutých detí. Ide väčšinou o štáty s veľmi
nízkou hospodárskou úrovňou a obmedzenými finančnými zdrojmi v zdravotníctve. Krajiny s endemickým výskytom uvedených hemoglobinopatií sú
hlavne stredomorská oblasť, Afrika a Ázia. Vzhľadom na emigračné vlny, ktorých svedkami sa stali
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prípadoch na svete. Preto sa organizácia sústreďuje
na najzávažnejšie formy hemoglobinopatií ako sú
kosáčiková anémia, talasémie, ďalej sleduje poruchy erytrocytovej membrány (sférocytóza, eliptocytóza) a poruchy erytrocytových enzýmov (deficit
glukózo-6-fosfát dehydrogenázy, pyruvátkináza),
Diamondovu-Blackfanovu anémia, Fanconiho anémiu, kongenitálne dyserytropoetické anémie a paroxyzmálnu nočnú hemoglobinúriu. Dôležitým
faktorom pri tom je zistenie nielen klinicky zjavných foriem (väčšinou homozygotov pre patologický gén), ale aj tiché formy (t.j. heterozygotných
prenášačov patologických génov), vďaka ktorým sa
mutácie udržujú v populácii a môžu byť problémom do budúcna.
Vzhľadom na celkove neutešenú situáciu vykonala ENERCA spolu s Medzinárodnou federáciou
pre talasémie (Thalassaemia International Federation, TIF) r. 2012 rozsiahlu štúdiu zaoberajúcu sa
stavom hemoglobinopatií v 10 európskych štátoch,
do ktorej boli zapojené ministerstvá zdravotníctva,
pacientske asociácie, zdravotnícky personál, špecialisti v odbore, administratívne centrá a média.
Podľa dosiahnutých výsledkov v rámci štúdie sa
zistilo 44 000 prípadov ťažkých foriem RA, pri-čom
počet kolíše od 150 prípadov vo Švédsku po 10 500
prípadov vo Francúzsku.
Komisia však upozorňuje, že čísla sa týkajú len
vlastnej štúdie. Uvedený prieskum potvrdil, že
vo väčšine európskych štátov nie je vytvorený
analytický systém na zber údajov a nie je prehľad
o migrácii a etnických skupinách, ktoré sa v krajinách pohybujú. Vo väčšine prípadov neexistujú
skríningové programy, zdravotnícky personál krajín nie je dostatočne informovaný, v pregraduálnej
a postgraduálnej výchove sa problému nevenuje
pozornosť, neexistujú predpisy zamerané na vyhľadávanie rizikovej populácie a uvedomelosť obyvateľstva je nízka. Lekársku starostlivosť poskytujú
špecialisti a nemocnice, avšak prevencia a liečba
nemajú systém a vzájomnú prepojenosť. Psychologická a sociálna starostlivosť ide len čiastočne zo
štátnych prostriedkov, väčšinu hradia pacientske
organizácie.
ENERCA na záver upozorňuje, že vzhľadom
na mobilitu emigrantov v EÚ a v ostatných európskych krajinách ako aj očakávané ďalšie emigračné
vlny, sa situácia podceňuje a zanedlho sa môže stať
problémom aj v „netradičných“ krajinách.

Z uvedenej štúdie vyplynulo 10 odporúčaní v manažmente hemoglobinopatií pre európske zdravotnícke systémy:
 Rozvinúť a efektívne implementovať zber dát,
vytvoriť analytický systém.
 Rozvinúť a implementovať cielené programy
venované hemoglobinopatiám.
 Podľa aktuálnych špecifických národných potrieb zaviesť adekvátne opatrenia na vyhľadávanie chorôb hemoglobínu v rámci epidemiologických programov pre zriedkavé choroby.
 Vytvoriť referenčné centrá pre hemoglobinopatie podľa odporúčania WHO (viď vyššie).
 Založiť výskumné centrá pre hemoglobinopatie.
 Implementovať a podporovať výchovu obyvateľstva v uvedenej oblasti, venovať pozornosť
pacientom a nositeľom patologických génov
so špeciálnym zameraním na migrantov a etnické skupiny. Upozorňovať na potrebu prevencie,
hlavne u zdravotníckych pracovníkov v prvej
línii. Zvláštnu pozornosť venovať ženám v počiatočných štádiách gravidity s možnosťou prenatálnej diagnostiky.
 Implementovať a aktívne podporovať cielenú
výchovu zdravotníckeho personálu v prevencii,
diagnostike a manažmente hemoglobinopatií.
 Podporovať účasť pacientov a ich organizácií na
zdravotníckej starostlivosti.
 Podporovať rozvoj a implementáciu predpisov
(guadelines) v starostlivosti a prevencii hemoglobinopatií.
 Prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov
v zdravotnej starostlivosti o pacientov s hemoglobinopatiami.
NAVRHOVANÉ POSTUPY (GUADELINES)
na vyhľadávanie nosičov génov pre hemoglobinopatie upravené podľa odporúčania WHO,
ENERCA (European Network for Rare and
Congenital Anaemias) a TIF (Thallassaemia
International Federation)
Odporúčania pre:
1. Krajiny s vysokým výskytom hemoglobinopatií
2. Krajiny so sporadickým výskytom hemoglobinopatií
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti predkladáme návrh na vyhľadávanie hemoglobinopatií
na Slovensku.
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Diagnostika hemoglobinopatie v našich podmienkach so sporadickým výskytom choroby sa vykonáva pri klinickom a/alebo laboratórnom podozrení na hemoglobinopatiu.
Z diagnostických metód sa okrem základného
vyšetrenia KO (krvný obraz), KN (krvný náter),
vyšetrenia parametrov železa a vitamínov ako
špeciálne testy najčastejšie využívajú rôzne druhy
ELFO (elektroforézy) hemoglobínu, HPLC (vysokoúčinná kvapalinová chromatografia), izoelektrická fokusácia. Konečnú diagnózu však poskytuje
až vyšetrenie DNA alebo analýza globínových
reťazcov. Na orientačné vyšetrenie je možné použiť niektoré orientačné kvalitatívne testy.

2. Heterozygotný stav pre hemoglobín S (HbS) nebývajú klinické prejavy, avšak pri v niektorých záťažových situáciách (infekcia, hypoxia, extrémna námaha, horolezectvo, gravidita)
sa môže objaviť nejasná hematúria, v krvnom
nátere mikrocyty s predĺženou osou až kosáčikové formy. V ELFO hemoglobínu môže byť
zvýšená hodnota hemoglobínu A2. Deficit železa ako aj megaloblastové zmeny môžu prekrývať uvedený obraz. Najmä u pacientov z vyššie
uvedených etník je potrebná zvýšená pozornosť.
Poznámka: Pred anestetickým a chirurgickým výkonom je u pacienta s podozrením na nosičstvo
génu hemoglobínu S potrebné vykonať uvedené
testy a upozorniť anesteziológa a chirurga na mimoriadnu prevenciu hypoxie, možného zníženia
objemu krvi, acidózu a hypotermiu.

Klinické podozrenie na možnú hemoglobinopatiu:
 klinická suspekcia na kosáčikovú anémiu (resp.
heterozygozitu HbS),
 klinická suspekcia na talasémiu alfa, beta, hemoglobín H, hemoglobín Bart hydrops fetalis,
 nevysvetliteľná mikrocytóza,
 nevysvetliteľná hemolýza,
 nevysvetliteľná cyanóza,
 nevysvetliteľná sekundárna erytrocytóza,
 pri vyšetrovaní HbA1c sa na HPLC zistí možný
variant hemoglobínu.

II. Diagnostický postup pri podozrení na betatalasémiu
1. Na beta-talasémia major je treba myslieť, keď
dieťa po 3-6 mesiacoch veku (najčastejšie určitého etnického pôvodu) má mikrocytovú anémiu, ktorá nie je zapríčinená deficitom železa.
Postup vyšetrenia:
a. rodinná anamnéza, etnický pôvod, vhodné
vyšetrenie oboch rodičov s konzultáciou,
b. klinický obraz – porucha vývoja, rôzne somatické a orgánové zmeny,
c. KO, KN, bazofilné bodkovanie erytrocytov
(inklúzie alfa reťazcov), v ELFO hemoglobínu a HPLC sú vysoké hodnoty hemoglobínu A2 a F, hemoglobín A je neprítomný alebo značne znížený, v kostnej dreni je
erytroidná hyperplázia, dyserytropoéza, bazofilné bodkovanie,
d. DNA analýza.

I. Diagnostický postup pri podozrení na kosáčikovú anémiu
1. Kosáčikovanie erytrocytov vzniká nielen pri
kosáčikovej anémii v homozygotnom stave, ale
aj pri niektorých ďalších hemoglobinopatiách
(kosáčikové choroby).
Postup vyšetrenia u pacientov so suspektnou
kosáčikovou anémiou (homozygot pre HbSS):
a. RA (rodinná anamnéza), etnický pôvod
rodiny (Afrika, ale aj Grécko, Taliansko,
India),
b. klinické vyšetrenie: daktylitída, splenická
sekvestrácia, aplastické krízy vyvolané
infekciou parvovírusom B19, bolestivé
krízy,
c. KO, KN, test solubility hemoglobínu,
orientačný test na sklíčku po deoxygenácii,
ELFO hemoglobínu na celulózoacetátových fóliách pri alkalickom pH, kapilárna
elektroforéza, HPLC. Testy u detí mladších ako 6 mesiacov nie sú spoľahlivé
(vysoký obsah hemoglobínu F),
d. DNA analýza.

2. Na beta-talasémia intermédia je treba myslieť,
keď staršie dieťa alebo adolescent (najčastejšie
určitého etnického pôvodu) má mikrocytovú
anémiu, hepatosplenomegáliu, niekedy žltačku,
prominujúce nadočnicové oblúky a lícne kosti,
poruchy vo vývoji zubov. Väčšinou obaja rodičia sú heterozygoti pre beta-talasémiu, niekedy
jeden z nich môže mať „tichú“ mutáciu. Dieťa je
dvojitý heterozygot. Postup vyšetrenia ako pri
talasémia major. V ELFO hemoglobínu a
v HPLC je prítomný hemoglobín A2 a F, nízke
percento hemoglobínu A.
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3. Beta-talasémia minor: Potrebné vylúčiť najprv
deficit železa a anémiu pri ACD. Postup vyšetrenia:
a. rodinná anamnéza, etnický pôvod,
b. v objektívnom vyšetrení niekedy splenomegália,
c. KO v norme, resp. anémia, znížené hodnoty
MCV, v krvnom nátere mikrocyty, anizocyty, poikilocyty, bazofilné bodkovanie, terčové bunky, retikulocytóza, zvýšená osmotická rezistencia erytrocytov, ELFO hemoglobínu a HPLC - zvýšené hodnoty HbA2
(v 1/3 prípadov aj HbF),
d. DNA analýza.

Hemoglobín Constant Spring
Má nápadnejší klinický obraz, môže byť anémia, žltačka, splenomegália. Laboratórne znížené MCV, MCH, zvýšený MCHC, bazofilné
bodkovanie erytrocytov, retikulocytóza. Je
možné ho dokázať na ELFO hemoglobínu na
acetátocelulózových fóliách pri alkalickom pH,
pomocou HPLC a DNA analýzou.
3. Hemoglobín H (alfa talasémia -,-, /-, alfa),
vytvára sa hemoglobín zo 4 beta reťazcov. Postup vyšetrenia:
a. RA, etnický pôvod,
b. splenomegália, žltačka,
c. anémia, znížené hodnoty MCV, retikulocytóza, inklúzie hemoglobínu H („golfové
loptičky“),ELFO hemoglobínu a HPLC prítomný hemoglobín H, nízke hodnoty
hemoglobínu A2,
d. DNA analýza.

Problémom môže byť talasémia minima
bez akýchkoľvek laboratórnych zmien (môže sa
prejaviť v homozygotnom alebo dvojitom heterozygotnom stave potomstva dvoch heterozygotných rodičov).

4. Hemoglobín Bart hydrops fetalis (alfa talasémia ,-, /-,-,). Dieťa sa narodí mŕtve alebo skoro
umiera (najčastejší etnický pôvod je Čína, juhovýchodná Ázia, Turecko, oblasť Stredozemného mora).

III. Diagnostický postup pri podozrení na alfatalasémiu
1. Alfa+ talasémia v heterozygotnej (-, alfa / alfa,
alfa) a homozygotnej (-, alfa / -, alfa) forme
Potrebné vylúčiť najprv beta-talasémiu a deficit železa. Postup vyšetrenia:
a. RA, etnický pôvod,
b. klinický obraz je nenápadný,
c. anémia nemusí byť prítomná, sú znížené
hodnoty MCV a MCH, ELFO hemoglobínu
a HPLC sú v norme (zriedka sa zachytí hemoglobín Bart),
d. DNA analýza.
Na rozdiel od beta-talasémie môže byť hneď po
narodení nápadná mikrocytóza.

IV. Diagnostický postup pri nevysvetliteľnej
mikrocytóze
Potrebné vylúčiť deficit železa a anémiu chronických chorôb. Anémia nemusí byť prítomná.
Postup vyšetrenia:
a. RA, etnický pôvod,
b. klinický obraz väčšinou nenápadný,
c. KO, krvný náter - hodnoty MCV sú znížené; ak
je MCH menej ako 27 pg treba myslieť
na heterozygotnú beta-talasémiu. ELFO hemoglobínu, HPLC. Ak sa pri vyšetrení ELFO
hemoglobínu nezistí zvýšená hodnota HbA2,
zvážiť inú hemoglobinopatiu. Pri hodnote MCH
menej ako 25 pg, môže sa jednať o alfa-talasémiu,
d. DNA analýza.

2. Alfa0 talasémia v heterozygotnej forme (-, - / alfa,
alfa)
Postup vyšetrenia:
a. RA, etnický pôvod,
b. klinicky obraz je nenápadný,
c. môže byť ľahká anémia, zvýšený počet erytrocytov, retikulocytóza, znížené hodnoty
MCV, občas sa dajú dokázať inklúzie hemoglobínu H. ELFO hemoglobínu a HPLC sú
v norme,
d. DNA analýza.

V. Diagnostický postup pri nevysvetliteľnej hemolytickej anémii
Potrebné vylúčiť častejšie príčiny hemolýzy.
Možné hemoglobinopatie:

Po narodení je v krvnom nátere nápadná mikrocytóza, prechodne sa v ELFO alebo HPLC
môže zachytiť hemoglobín Bart.

1. Hemoglobín H:
a. RA, etnický pôvod,
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b. klinický nález – splenomegália, žltačka,
tmavý moč, žlčové kamene,
c. znížené hodnoty MCV, MCH, MCHC, mikrocytóza, hypochrómia, poikilocytóza, terčové bunky, inklúzie hemoglobínu H, ELFO
hemoglobínu, HPLC,
d. DNA analýza.

VII .Diagnostický postup pri nevysvetliteľnej
erytrocytóze
Vylúčenie primárnej polycytémie a ostatných príčin sekundárnej erytrocytózy.
Možná je sekundárna erytrocytóza vyvolaná hemoglobínmi s vysokou afinitou ku kyslíku (včítane
niektorých hemoglobínov M).
Postup vyšetrenia:
a. RA (autozomálne dominantná dedičnosť), etnický pôvod,
b. klinický nález pletory,
c. KO (zvýšené hodnoty hemoglobínu, erytrocytov, hematokritu), KN, tepelný alebo isopropanolový test na nestabilné hemoglobíny, ELFO
hemoglobínu (pri alkalickom aj kyslom pH),
HPLC, izoelektrická fokuzácia, erytro-poetín.

2. Hemoglobín C:
a-b. V bode a, b, viď vyššie.
c. znížené hodnoty MCV a MCH, terčové bunky, rôzne deformované erytrocyty, hypochrómia, kryštály hemoglobínu C v erytrocytoch, ELFO hemoglobínu, HPLC,
d. DNA analýza.
3. Nestabilné hemoglobíny
Postup vyšetrenia:
a-b.V bode a, b, viď vyššie. Ikterus sa objavuje
len občas, väčšinou pri infekcii alebo po užití
oxidujúcich látok.
c. KO, KN, zvýšené hodnoty MCV, znížené
MCHC, polychromázia, rôzne deformácie
erytrocytov, Heinzove telieska, inklúzie hemoglobínu H, tepelný alebo isopropanolový
test na nestabilné hemoglobíny, ELFO hemoglobínu, HPLC,
d. DNA analýza.

PROBLÉMY PRI DIAGNOSTIKE
HEMOGLOBINOPATIÍ
Organizačné
 nemyslí sa na možnú hemoglobinopatiu,
 nevykoná sa príslušný test, aj keď sa naň myslí
(podcenenie diagnostiky, finančné problémy),
 laboratórium vykonávajúce príslušné testy nemá dosť informácií na stanovenie správnej
diagnózy (nie je uvedený etnický pôvod pacienta, transfúzna liečba, podávanie liekov).

VI. Diagnostický postup pri nevysvetliteľnej
cyanóze

Technické
 bežné laboratórne chyby rôzneho druhu, neskúsenosť personálu v uvedenej diagnostike,
 potrebné zvolenie správneho diagnostického
postupu, overenie výsledku viacerými metódami,
 v krajinách len so sporadickým výskytom betatalasémií sa beta-talasemická črta hodnotí mylne ako hepatopatia, deficit železa a vitamínov,
účinok niektorých liekov a pod.,
 pri vyšetrovaní KO skladovaných vzoriek sa
MCV erytrocytov po 24 hodinách od odberu
krvi zvyšuje,
 diagnostika beta-talasémie sa má vykonať aj pri
hraničných hodnotách HbA2 3,5% a MCH
menej ako 27 pg. Tiché formy beta- talasémie pri
normálnych hodnotách parametrov krvného
obrazu a bežnej diagnostike unikajú zachyteniu,
 podcenený význam rodinnej anamnézy,
 po preliečení deficitu železa je potrebná kontrola krvného obrazu; dôležité myslieť aj na to,

V prípade normálnej kyslíkovej saturácia v arteriálnej krvi môže sa jednať o:
a. enzýmovú poruchu (deficit cytochrómu b5-MetHb.NADH reduktázy, výskyt môže byť aj u súrodencov pacienta),
b. methemoglobín pri možnom hemoglobíne M so
sklonom k oxidácii (výskyt je v rodine vo vertikálnej línii),
c. variantné hemoglobíny so zníženou afinitou
ku O2 a nestabilné hemoglobíny.
Postup vyšetrenia:
a. RA,
b. klinicky nález cyanózy,
c. KO, KN (Heinzove telieska),tepelný alebo
isopropanolový test na nestabilné hemoglobíny, vyšetrenie spektrálnej absorpcia hemolyzátu, ELFO hemoglobínu (pred elektroforézou všetky vyšetrované hemoglobíny
majú byť zmenené na methemoglobín pridaním KCN).
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že deficit železa znižuje frakciu HbA2 pri ELFO
hemoglobínu.
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viď v príslušnej literatúre.
ZÁVER
V minulosti sa diagnostikovali hemoglobinopatie
na Slovensku len sporadicky. Jednalo sa o mutácie,
ktoré sa dostali do našej populácie počas dlhej
a pohnutej histórie krajiny. Boli to prevažne stredomorské mutácie génov pre beta-talasémiu, ale
boli diagnostikované aj východoázijské mutácie,
ktoré sa udržovali v heterozygotnej forme a väčšinou nerobili svojim nositeľom zdravotné ťažkosti. V SR pracuje už viac ako 20 rokov študijná
skupina pre vyhľadávanie talasémií a iných hemoglobinopatií. R. 2014 bola so svojimi výsledkami
prijatá do systému ENERCA, informácie sú
dostupné v európskej databáze.
Vzhľadom na geopolitické zmeny vo svete mení
sa aj genetický fond obyvateľstva európskych krajín. Hoci Slovensko ešte nepatrí ku cieľovým krajinám emigrantov z Ázie a Afriky, v posledných rokoch zaznamenávame zvýšený príchod cudzincov
aj k nám. Okrem toho naši obyvatelia pracujú
v rôznych oblastiach sveta, naši zdravotníci sú
aktívni v rozvojových krajinách s vysokým výskytom hemoglobinopatií, vznikajú miešané manželstvá, z ktorých pochádzajú deti so zdedenými
mutáciami. Napokon, ako krajina EÚ sme povinní
podieľať sa na riešení jej problémov, z ktorých
jeden z najzávažnejších je prílev emigrantov
z Afriky a Ázie do Európy prinášajúcich neob-vyklé
genetické mutácie.
Možno už v blízkej budúcnosti sa problém hemoglobinopatií bude týkať aj nás.
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ZAVEDENIE MONITOROVANIA NOVÝCH ANTIKOAGULANCIÍ
INTRODUCTION OF MONITORING OF NEW ANTICOAGULANTS
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ABSTRAKT
Podľa doporučení výrobcov pri liečbe Dabigatranom nie je
nutný monitoring. Ale prax ukázala, že dochádza ku krvácavým komplikáciám. Preto je nevyhnutné vedieť o stave
hemostázy pacienta, aby mu mohla byť poskytnutá adekvátna
zdravotná starostlivosť. V práci sa zameriavame na zavedenie
novej metodiky na sledovanie účinnosti liečby Dabigatranu. PT
je málo citlivý, preto nie je vhodným testom. Na sle-dovanie
času zrážania v závislosti od koncentrácie liečiva v krvi sa
používa test Hemoclot.

pred podaním liečiva, ich účinok nastáva s určitým
„omeškaním“ niekoľkých dní. Ich antagonistom je
vitamín K [2].
Dlhodobá liečba antikoagulačnými látkami prináša nebezpečenstvo krvácavých komlikácií, preto je
nutné terapiu monitorovať. Pri terapii heparínom sa
monitorovanie uskutočňuje nepriamo pomocou
APTT (aktivovaný parciálny tromboplastínový
čas), pri terapii kumarínovými liečivami pomocou
INR (medzinárodne normalizovaný pomer protrombínového času pacienta a normálnej kontroly
umocnený indexom citlivosti použitého tromboplastínu ISI, INR = (PTpacienta/PTnormálnej kontroly)ISI ).
Liečba LMWH je monitorovaná len pri závažných
a výnimočných situáciách (napr. renálna insuficiencia, gravidita) pomocou aktivity faktora anti-Xa
[3,4].
Nevýhodou nepriamej inhibície je nedosiahnutie
inaktivácie viazaného trombínu na fibrín, ktorý
po uvoľnení z väzby spôsobí opätovné spustenie
koagulačnej kaskády. Výhodnejšie sú preto priame
trombínové inhibítory, ktoré inaktivujú aj naviazaný trombín.

Kľúčové slová: Diagnostika. Terapia. Antikoagulancia.
ABSTRACT
Manufacturer's recommendations for the treatment of Dabigatran is not necessary monitoring. Therefore, it is essential to
know about the status of hemostasis patient so that she could be
provided with adequate health care. In this paper, we focus on
the introduction of new methodologies to monitor the
effectiveness of treatment with Dabigatran. PT is a little
sensitive, the treatment for monitoring of clotting time,
depending on the concentration of the drug in the blood test
Hemoclot monitored.
Key words: Diagnostics. Therapy. Anticoagulants.

ÚVOD
Antikoagulačná liečba v širšom poňatí zahrňuje
farmakoterapiu ovplyvňujúcu zrážanlivosť krvi.
Zahŕňa antitrombotickú (antiagregačnú) liečbu,
antikoagulačnú liečbu v užšom slova zmysle
a liečbu trombolytickú.
Antikoagulačná liečba v užšom slova zmysle je
namierená proti tvorbe a účinku trombínu (obr. 1).
Jej cieľom je predchádzať tvorbe krvného koagula
zabránením premeny fibrinogénu na fibrín.
Podľa účinku rozdeľujeme inhibítory koagulácie
na priame a na nepriame. Priame inhibítory vedú
k potláčaniu aktivity koagulačných enzýmov aktiváciou antitrombínu. Ich účinok nastáva hneď
po styku s krvou a ich použitie je vhodné v súrnych
prípadoch. Hlavným predstaviteľom je heparín
a nízko molekulové hepríny (LMWH). Nepriame
inhibítory potláčajú syntézu koagulačných faktorov
závislých od vitamínu K priamo v pečeni, vedú
k vzniku nefunkčných faktorov krvného zrážania.
Vplyvom koagulačných proenzýmov vzniknutých

Obrázok 1 Miesta účinku antikoagulačných liečiv
[1]
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Ide o jediné orálne antikoagulancium, ktoré v porovnaní s warfarínom, významne redukuje riziko
ischemickej aj hemoragickej mozgovej príhody.
Žiaľ, zatiaľ nemá špecifické antidótum [6].
Jeho sumárny empirický vzorec je C34H41N7O5 •
CH4O3S, relatívna molekulová hmotnosť je 723,86
(soľ) a 627,75 (voľná zásada).
Dabigatran etexilate mesylat je žlto-biely až žltý
prášok. Rozpustnosť vo vode za štandardných
podmienok je 1,8 mg/ml. Veľmi dobre sa rozpúšťa
v metanole, menej v etanole [8].
Doporučené dávkovanie je 150 mg 2 x denne,
u pacientov s vyšším rizikom krvácania sa doporučuje dávka 110 mg a 2 x denne. Pred zahájením
liečby je nutná kontrola obličkových funkcií a zis-tenie klírens kreatinínu. Je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou renálnou insuficienciou [5,6,8].
V bežnej klinickej praxi pri dodržiavaní doporučených dávok liečiva nie je nutná rutinná kontrola
koagulačných parametrov. V prípade krvácania
alebo v špecifických situáciách (predĺženie eliminácie, predávkovanie, operačný výkon, zlyhávanie
obličiek, polymorbidita) je veľmi vhodné poznať
aktuálny účinok liečiva a jeho hladinu v krvnej
plazme (tabuľka 1) [5].
Dabigatran predlžuje APTT, TČ a PT. Normálne
hodnoty týchto parametrov svedčia o neprítomnosti účinku liečiva. PT nie je dostatočne citlivý,
preto sa nedoporučuje na monitorovanie. Pre dabigatran je k monitorovaniu doporučovaný kalibrovaný test inhibítoru trombínu HEMOCLOT (trombin inhibitor assay, Hyphen) [5, 9].

Priame inhibítory trombínu
Priame inhibítory trombínu (FIIa) – DTI (direct
trombin inhibitors) priamo inhibujú trombín, ktorý
je kľúčovým prvkom v závere koagulačnej kaskády, premieňa fibrinogén na fibrín a aktuvuje FV,
FVIII, FXI, FXIII a doštičkové receptory aktivované proteázami. K svojmu účinku nepotrebujú
antitrombín. DTI vyvolávajú predpokladateľný
antikoagulačný účinok, nie sú neutralizované doštičkovým faktorom 4, preto sa vylučuje vznik
heparínom indukovanej trompocytopénie [5].
Zástupcom tejto skupiny je Dabigatran (dabigatran etexilát, liek Pradaxa, firma BoehringerIngelheim).
Dabigatran
Dabigatran (obr. 2) je reverzibilný inhibítor
trombínu. Inhibuje voľný, ale aj viazaný trombín [5,
6]. Užíva sa vo forme prekurzoru (dabigatran
etexilát), ktorý sa až v organizme metabolizuje na
aktívnu substanciu. Má rýchly nástup účinku
(1–4 hod) a dlhú dobu pôsobenia (t1/2 = 12–17 hod).
Nemá interakcie s izoenzýmami cytochrómu P450,
preto interakcie s liekmi sú minimálne. Rýchlo sa
vstrebáva v gastrointestinálnom trakte (GITe).

CIEĽ
Cieľom práce bola validácia metódy pri terapii
Dabigatranom a jej zavedenie do praxe.

Obrázok 2 Štruktúrny vzorec Dabigatranu [7]

Tabuľka 1 Očakávané plazmatické koncentrácie Dabigatranu (Pradaxa) [5]

Prevencia CMP pri
FS
Prevencia CMP pri
FS
Prevencia VTEp

Dávka v priebehu
dňa

Čas po podaní
liečiva [hod]

Pradaxa
110 mg a 2 x
Pradaxa
150 mg a 2 x
Pradaxa
220 mg a 1 x

2
10 – 16
2
10 – 16
2
10 - 16

Očakávaná koncentrácia [ng/ml]
stredná
126
65
175
91
71
22

Legenda: CMP - cievna mozgová príhoda, FS - fibrilácia predsiení, VTEp - primárna venózna tromboembólia
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85 – 200
43 – 102
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61 – 143
35 – 162
13 – 36
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Po zapísaní metodiky pre stanovenie DTI testom
Hemoclot do analyzátora Sysmex CA 1500, sme
metódu nakalibrovali. Bola použítá trojbodová
kalibrácia. Namerané hodnoty kalibračných roztokov sú zaznamenané v tabuľke 2.

MATERIÁL A METÓDY
Experimentálne merania sa uskutočnili v septembri 2013 až v decembri 2013 v klinickom laboratóriu OKBH Nemocnice svätého Michala v Bratislave. Na OKBH sme u 2 800 pacientov vyšetrili
na žiadosť lekára požadované rutinné koagulačné
parametre – PT, INR, APTT, ATIII%, TČ, FIB, DDIM. U pacientov liečených dabigatranom (liek
PRADAXA) sa stanovil čas inhibície trombínu
špecifickým testom DTI Hemoclot .

Tabuľka 2 Čas zrážania kalibračných roztokov
(Dabigatran plazma kalibrátor)
Hodnota
kalibrátora
35 ng/ml
240 ng/ml
470 ng/ml

PRÍSTROJE A ZARIADENIA
Merania DTI testom Hemoclot sa robili na analyzátore SYSMEX CA 1500. Analyzátor pri meraní
využíva červené svetlo. Monochromatické svetelné
žiarenie prechádza kyvetou so vzorkou a sleduje
zníženie optickej hustoty. Optická hustota dopadajúceho žiarenia odráža stav koagulácie v kyvete.

Čas zrážania
53,6 s
82,8 s
113,9 s

Kalkulované
hodnoty
33
ng/ml
244 ng/ml
468 ng/ml

Na vyhodnotenie nameraných údajov bola použitá
lineárna regresia. Závislosť času zrážania
(vytvárania koagula) je priamoúmerná množstvu
dabigatranu podľa rovnice:
y = ax(T) + b, kde a = 7,218 – 3,538 . 102.

POUŽITÉ CHEMIKÁLIE
Na stanovenie DTI testom Hemoclot boli použité
diagnostické reagencie, ktoré sú súčasťou diagnostických súprav:
 kalibračný roztok - Dabigatran Calibrator (kat. č:
22801, Lot: 2202-PK:10, HYPHEN BIO-MED,
expirácia 2014-11,
 kontrolný materiál - Dabigatran Control plasma
(kat. č.: 224701, Lot: 34206-PK:1, HYPHEN
BIOMED, expirácia 2016-04,
 reagenčné roztoky - Hemoclot Thrombin
Inhibitors (kat. č.: CK002K, Lot: 23205-PK:13,
HYPHEN BIOMED, expirácia 2015-02.

Stabilitu reagencií sme zisťovali pomocou analýzy kontrolného materiálu. Použili sme lyofilizovaný kontrolný materiál Dabigatran Control plasma:
 C1 = 103 ng/ml (rozmedzie: 83 – 123) –
normálna kontrola,
 C2 = 280 ng/ml (rozmedzie: 250 – 310) patologická kontrola
Materiál bol rozpustený v 1 ml vody vždy pred
analýzou. Každú vzorku sme analyzovali trikrát.
Stabilitu reagencie sme sledovali 9 hodín
od otvorenia pri laboratórnej teplote. Výrobca udáva 8 hodinovú stabilitu, čo nemôžeme presne
potvrdiť. Nepodarilo sa nám zrealizovať analýzy
v ôsmej hodine po otvorení setu. Analýzy sme robili
v 7. a 9. hodine.
Z tabuľky 3 vidíme, že reagencia je určite stabilná sedem hodín. Hodnoty kontrolného materiálu sa
pohybovali v 7-mej hodine v doporučenom roz-sahu
hodnôt pri analýze kontrolného materiálu
s normálnou a aj patologickou hodnotou.

PRINCÍP STANOVENIA
Riedená testovaná plazma pre stanovenie DTI je
zmiešaná s normálnou poloovanou humánnou
plazmou. Koagulácia je zahájená pridaním konštantného objemu vysoko čisteného ľudského
trombínu v α forme. Koagulačný čas je priamoúmerný koncentrácii testovaného DTI.
VÝSLEDKY
Zavedenie monitorovania liečby pri terapii novými antikoagulanciami (Dabigatranom – liek
Pradaxa) v prípade krvácavých komplikácií
predstavuje zavedenie novej metodiky do klinického laboratória. Preto je nevyhnutné, pred samotným zavedením metodiky, oboznámiť sa s validačnými charakteristikami.
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Tabuľka 3 Namerané hodnoty kontrolného materiálu C1 pri laboratórnej teplote (sledovanie stability
reagenčného roztoku)
čas
[hod]

štatistické
charakteristiky

meranie

1
2
3
4
5
6

0
1
3
5
7
9
Ø
SD
VK%
MED
MIN
MAX

1.
117
108
107
100
92
86
104,8
9,36
8,93
107,00
0
92,00
117,00

meranie
2.
115
110
111
98
89
82
104,6
10,78
10,31
110,00
89,00
115,00

3.
118
108
109
96
92
81
104,4
10,83
10,37
108,00
91,00
118,00

Ø
116,67
108,67
109,00
98,00
90,67
83,00

štatistické charakteristiky
SD
VK%
MED
MIN
1,53
1,30
117
115
1,15
1,06
108
108
2,00
1,83
109
107
2,00
2,04
98
96
1,52
1,68
91
89
2,65
3,19
82
81

MAX
118
110
111
100
92
86

Legenda: Ø – priemer, SD – smerodajná odchýlka, MED – medián, MIN – minimálna hodnota, MAX – maximálna hodnota, VK
% - variačný koeficient (výpočty sa vzťahujú na čas stability reagenčného roztoku)

Predĺženie stability mnohých reagencií sa dosahuje podmienkami skladovania. Preto sme sledovali zmeny koncentrácie kontrolného materiálu, ak
sa reagencie uchovávali pri teplote 2 – 8 ºC.
Kontrolný materiál bol pripravený pred každou
analýzou. Výrobca udáva, že reagencie na stanovenie DTI sú stabilné 24 hodín pri uchovávaní
v chlade. V našom experimente sme zistili, že analyzovaný kontrolný materiál s nízkou koncentrá-

ciou dabigatranu (103 ng/ml) nepresiahol doporučené rozmedzie rozptylu hodnôt ani pri skladovaní
30 hodín. Pri dlhšom skladovaní (analýza v 34.
hodine skladovania) bol už pozorovaný pokles
koncentrácie normálnej aj patologickej kontrolky
(tabuľka 4). Môžeme usudzovať, že materiál je stabilný pri uskladňovaní pri teplote 2 – 8 ºC 1 deň (24
hodín), ako udáva výrobca.

Tabuľka 4 Namerané hodnoty kontrolného materiálu C2 pri skladovaní reagencií pri teplote 2 – 8 ºC

1
2
3
4
5
6
7
8

štatistické
charakteristiky

meranie

Čas
[hod]
0
4
8
12
16
24
30
34
Ø
SD
VK%
MED
MIN
MAX

1.
297
290
281
264
252
253
250
247
272,80
19,23
7,05
272,50
252,00
297,00

meranie
2.
302
294
279
269
263
251
249
245
276,33
20,50
7,42
274,00
251,00
302,00

3.
308
301
299
286
268
256
247
241
286,30
19,24
6,72
292,50
256,00
308,00

Ø
302,33
295,00
286,33
273,00
261,00
253,33
248,67
244,33

štatistické charakteristiky
SD
VK%
MED
5,51
1,82
302
5,57
1,89
294
11,02
3,85
281
11,53
4,23
269
8,19
3,14
263
2,52
0,99
253
1,53
0,62
249
3,05
1,25
245

MIN
297
290
279
264
252
251
247
241

MA
X
308
301
299
286
268
256
250
247

Legenda: Ø – priemer, SD – smerodajná odchýlka, MED – medián, MIN – minimálna hodnota, MAX – maximálna hodnota, VK
% - variačný koeficient (výpočty sa vzťahujú na čas stability reagenčného roztoku)
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Dĺžku stability reagencie najviac predĺžime
uskladňovaním reagencie v zamrazenom stave
pri -20 ºC. Vyplýva to z nameraných koncentrácii
kontrolného materiálu. Reagenčné roztoky boli
po príprave rozalikvotované do 15-tich malých
reagenčných nádobiek, zamrazené a postupne použité na analýzu kontrolného materiálu. Ten bol pripravený vždy pred analýzou. Analýzy boli realizované počas piatich dní každý deň, potom každý
piaty deň (mesiac) a nakoniec každý 10-ty (ďalší
mesiac).
Na základe nameraných údajov (tabuľka 5) si
môžeme všimnúť, že k prudkému poklesu stability
dochádza po 35-tom dni skladovania. Výrobca
udáva stabilitu reagencií pri skladovaní pri –20 ºC
2 mesiace, t.j. 60 dní, čo sa nám nepodarilo dokázať.
Dokázali sme, že použité reagencie sú stabilné pri
zamrazení
35
dní.
Preto
doporučujeme
rekonštituované reagencie skladovať v mraze len
mesiac.

Pre podmienky praxe je veľmi dôležité poznať
stabilitu kontrolného materiálu. Dabigatran control
plasma je podľa výrobcu stabilná 48 hodín pri laboratórnej teplote a 7 dní pri uskladnení v chlade.
Stabilita kontrolného materiálu pri laboratórnej
teplote nebola sledovaná. Z ekonomického dôvodu
sme sledovali len stabilitu kontrolného materiálu
v priebehu desiatich dní pri uskladnení v chlade.
Materiál sme pred analýzou rozpustili v 1 ml
deionizovanej vody, po 30-tich minútach sme pripravili alikvotné diely po 200 μl, ktoré sme dali do
chladu pri 4 ºC. Pred každým meraním sme zabezpečili vytemperovanie jedného alikvotného podielu
normálnej alebo patologickej vzorky na teplotu
okolia (cca 25 ºC).
Reagencie potrebné na analýzu sme rozpustili
v 1 ml sterilnej vody, po 20 minútach sme pripravili alikvotné podiely po 500 µl, ktoré sme dali zamraziť a pred každým meraním zabezpečili vytemperovanie.

Tabuľka 5 Namerané hodnoty kontrolného materiálu C1 pri skladovaní reagencií pri -20 ºC (sledovanie
stability reagenčného roztoku)
štatistické charakteristiky

1.

2.

3.

Ø

SD

VK%

MED

MIN

MAX

0

109

114

112

111,67

2,52

2,26

112

109

114

1

107

110

110

109,00

1,73

1,59

110

107

110

2

111

104

110

108,00

3,79

3,51

110

104

110

3

109

99

108

105,33

5,51

5,23

108

99

109

4

108

102

103

104,33

3,21

3,07

103

102

108

5

102

100

96

99,33

3,06

3,08

100

96

102

10

99

98

99

98,67

0,58

0,59

99

98

99

15

101

93

97

97,00

4,00

4,12

97

93

101

20

98

92

94

94,67

3,06

3,23

94

92

98

25

92

89

89

90,00

1,73

1,92

89

89

92

30

84

87

85

85,33

1,52

1,78

85

84

87

deň merania

35

86

83

87

85,33

2,08

2,44

86

83

87

40

83

79

79

80,33

2,31

2,88

79

79

83

50

71

69

64

68,00

3,60

5,29

69

64

71

60

58

62

56

58,67

3,06

5,22

58

56

62

Ø

100,50

97,58

99,17

štatistické
charakteristiky

meranie

SD

9,14

9,26

9,47

VK%

9,09

9,49

9,55

MED

101,50

98,50

98,00

MIN

84,00

83,00

85,00

MAX

111,00

114,00

112,00

Legenda: Ø – priemer, SD – smerodajná odchýlka, MED – medián, MIN – minimálna hodnota, MAX – maximálna hodnota, VK
% - variačný koeficient (výpočty sa vzťahujú na čas stability reagenčného roztoku)
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A

B

Obrázok 3 Stabilita kontrolného materiálu v priebehu 10 dní: A - kontrolný materiál C1 = (103 ± 20) ng/ml;
B - kontrolný materiál C2 = (280 ± 30) ng/ml
Každú vzorku sme merali v triplete (obr. 3). Ani
raz sme nezaznamenali hodnoty mimo doporučený
rozsah. Z nameraných hodnôt vyplýva, že kontrolný materiál je stabilný 10 dní, ak sa po rozpustení
uchováva v chlade pri teplote 2 – 8 ºC.

koagulačné parametre PT, INR, APTT, ATIII%,
TČ, FIB, D-DIM, DTI.
V skupine pacientov na antikoagulačnej liečbe
bolo 821 mužov vo veku (67,1 ± 11,6) rokov a 402
žien vo veku (67,1 ± 10,9) rokov. Najstarším pacientom bol 91 ročný muž, najmladším pacientom
bol 26 ročný muž.
V sledovanej skupine bolo súčasnými antikoagulanciami liečených 1 207 pacientov. Najviac bol
zastúpený perorálne podávaný Warfarín (578 mužov, 222 žien), 9 pacientov (3 muži a 6 žien) bolo
liečených Pradaxou (iba 9 pacientov malo zapísanú
liečbu novými.antikoagulanciami).

Sledovanie koagulačných parametrov v reálnych vzorkách
Po validácii metódy na stanovenie hladiny dabigatranu (liek PRADAXA) bola metóda zavedená do
rutinnej praxe laboratória OKBH NsM.
V priebehu štvrťroka bolo na oddelení analyzovaných 2 800 vzoriek, v ktorých boli vyšetrené

Tabuľka 6 Popisná štatistika súboru pacientov na antikoagulačnej liečbe Dabigatranom
Liek
Pradaxa

m
3

počet
ž
6

spolu
9

xØ
67,87

SD
14,38

Vek [roky]
MED
70

MIN
43

MAX
84

Legenda: m - počet mužov, ž - počet žien, xØ - priemerný vek, SD - smerodajná odchýlka, MED – medián, MIN - minimálna
hodnota, MAX - maximálna hodnota

U týchto pacientov boli stanovené požadované
koagulačné parametre, ktorých hodnoty sú zaznamenané v tabuľke 6.
Aj u týchto pacientov bola na žiadanke o vyšetrenie požiadavka na stanovenie INR. To však nie je
možné, lebo INR je kalibrované a validované len
pre kumarínové deriváty (napr. Warfarin). Preto
sme stanovili len PT, ktoré však nie je dostatočne
citlivé.
O užívaní Dabigatranu svedčí predĺžený APTT, ak
je hodnota v norme, liek nie je podaný. U Dabi-

gatranu ide aj o výrazné predĺženie TČ, často nad
180 sekúnd.
Nakoľko na žiadanke na vyšetrenie sa nenachádza informácia o množstve podaného antikoagulačného prípravku, dávkovaní, poslednom podaní a čase odberu biologického materiálu, nemožno
namerané výsledky hneď interpretovať. Možno
však upozorniť, že pri hladine > 200 ng/ml pri užívaní lieku Pradaxa, hrozí zvýšené riziko krvácania.
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Tabuľka 7 Hodnoty koagulačných parametrov u pacientov v liečbe Dabigatranom

Po

Dg.

Po

Vek
roky

1
2
3
4
5
6
7
8
9

I25
I25
K30
M54
J03
E03
N17
D63
I10

Ž
M
M
Ž
Ž
Ž
M
Ž
Ž

84
84
63
51
43
70
77
77
62

Liečba dabigatranom – liek PRADAXA
APTTR
ATIII
D-DIM
FIB
%
mg/l
g/l
0,8 - 1,2 80 - 120
0 – 0,20
1,8 – 4,0
3,59
2,38
1,13
84,40
3,18
3,29
0,20
3,04
2,48
0,07
1,43
72,90
0,39
4,61
2,33
103,10
0,07
3,75
1,61
-

PT
sek
11-14,8
16,70
13,20
15,00
13,1
14,80
14,00
22,50
13,60
12,70

TČ
sek
16 – 21
84,40
66,60
> 180
> 180
-

DTI
ng/ml
281
39
351
21
138
154
371
93
94

Legenda: Dg - diagnóza, M - muž, Ž - žena

vysokých koncentráciách dabigatranu (sledo-vané
analýzou patologickej kontrolky). Reagenčný
materiál je stabilný pri uskladňovaní pri teplote
2 – 8 ºC 1 deň (24 hodín), ako udáva výrobca. Reprodukovateľnosť metódy pri skladovaní reagencií
v chlade je vyhovujúca aj pre nízke koncentrácie
sledovaného analytu (VK% = 10,19 – 10,60), aj pre
vysoké koncentrácia analytu (VK% = 6,72 – 7,42).
Výrobca udáva stabilitu reagencií pri sklado-vaní
pri –20 ºC 2 mesiace, t.j. 60 dní, čo sa nám
nepodarilo dokázať. Dokázali sme, že použité reagencie sú stabilné pri zamrazení 35 dní. Preto
doporučujeme rekonštruované reagencie skladovať
v mraze len mesiac. Pre podmienky praxe je veľmi
dôležité poznať stabilitu kontrolného materiálu.
Dabigatran control plasma je podľa výrobcu stabilná 7 dní pri uskladnení v chlade. Na základe našich meraní sme zistili, kontrolný materiál je
stabilný 10 dní, ak sa po rozpustení uchováva
v chlade pri teplote 2 – 8 ºC.
O užívaní Dabigatranu svedčí predĺžený APTT, ak
je hodnota v norme, liek nie je podaný. U Dabigatranu ide aj o výrazné predĺženie TČ, často nad
180 sekúnd. Pri výraznom patologickom náleze sa
analýzy opakujú, preto je veľmi dôležité udávať
liečbu, aby nedochádzalo k zbytočným ekonomickým stratám. Dôležitá je aj informácia o čase, ktorý
uplynul medzi podaním poslednej dávky liečiva
a odberom. Interpretácia DTI je viazaná nielen na
dávku liečiva, ale aj čas odberu.

DISKUSIA
Cieľom práce bolo oboznámiť sa s novými antikoagulanciami, ktoré sa v poslednom čase dostávajú do rutinnej praxe. Ide predovšetkým o priame
inhibítory FIIa, ktoré nie sú závislé na antitrombíne. Podanie týchto antikoagulancií vedie k predpovedateľnej antikoagulačnej odpovedi, preto
podľa výrobcov, nie je nutné ich monitorovanie.
V prípade krvácania alebo v špecifických situáciách, akým je predĺženie eliminácie, predávkovanie, operačný výkon, zlyhávanie obličiek,
polymorbidný pacient, je veľmi vhodné poznať
aktuálny účinok liečiva, resp. jeho koncentráciu
v krvnej plazme.
K najpoužívanejším patrí Dabigatran Žiaľ, nemá
špecifické antidotum, preto pri vysokom predávkovaní spojenom s mohutným krvácaním je nevyhnutné podanie krvných konzerv.
Dabigatran predlžuje okrem APTT aj TČ a PT.
Protrombínový čas však nie je dostatočne citlivý
a INR nemožno použiť, lebo je kalibrované a validované na kumarínové preparáty.
Účinok Dabigatranu však možno sledovať na základe stanovenia priamych inhibítorov trombínu
(DTI – Direct Thrombin Inhibitors). Predkladaná
práca sa zaoberala zavedením metodiky stanovenia
DTI do rutinnej praxe v OKBH Nemocnice sv.
Michala v Bratislave. Reprodukovateľnosť metódy
pri reagenciách skladovaných pri laboratórnej teplote počas dňa je vyhovujúca. Variačný koeficient
sa pohybuje v rozmedzí 8,93 – 10,37% pri nízkych
koncentráciách dabigatranu (sledované analýzou
normálnej kontrolky) a v rozmedzí 5,86 - 6,58% pri

ZÁVER
Práca sa zaoberá laboratórnou diagnostikou
pri terapii priamym inhibítorom trombínu – pri te44
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rapii Dabigatranom. Liečivo je dostupné v perorálnej forme, čo je veľmi vhodné pre pacienta.
Podľa doporučení výrobcov, antikoagulačnú liečbu
pri užívaní týmto preparátom, nie je nutné monitorovať. Pri antikoagulačnej liečbe klasickými antikoagulanciami sa na sledovanie účinku liečby
najčastejšie stanovuje PT resp. INR. Na sledovanie
protrombínoveho času pri užívaní Dabigatranu sa
INR nemá stanovovať lebo je štandardizovaný na
kumarínové preparáty. PT ktorý sa stanovuje súčasnými metodikami nie je dostatočne citlivý.
Pri užívaní Pradaxy v prípade krvácajúcich komplikácii je vhodné sledovať hladinu liečiva v krvi.
Vhodným testom je test Hemoclot. Test je stabilný
pri laboratórnej teplote 7dní. Pri sledovaní antikoagulačnej liečby je nevyhnutné pre správnu
interpretáciu výsledkov analýzy koagulačných parametrov vedieť aký preparát pacient užil, kedy ho
uži, koľko ho užil a čas uplynutia od poslednej
dávky. Preto je nevyhnutná obojstranná komunikácia s lekárom a ošetrujúcim personálom.
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VYUŽITIE MIKROČIPOVEJ ELEKTROFORÉZY NA MONITORING NIEKTORÝCH
NEUROLOGICKÝCH OCHORENÍ
THE USE OF MICROCHIP ELECTROPHORESIS IN MONITORING OF SOME
NEUROLOGICAL DISEASES
TROŠKA Peter, MASÁR Marián, BODOR Róbert
Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
incorporated into the analytical procedure in order to remove
interferents present in the CSF (chloride).
Results: The proposed SPE-ITP-CZE approach was used for the
analysis of real CSF samples, in which concentrations of nitrite
ranged from 0.9 to 3.0 μmol/l and from 10 to 45 μmol/l for
nitrate.
Conclusion: Developed microanalytical method can be used for
fast monitoring of concentration levels of nitrite and nitrate in
CSF in clinical laboratories.

ABSTRAKT
Východiská: Niektoré závažné neurologické ochorenia, ako sú
napríklad skleróza multiplex, zápal mozgových blán, prípadne
Parkinsonova choroba, sú ovplyvnené zmenami koncentračných úrovní dusitanov a dusičnanov, oxidačných produktov oxidu dusnatého, v mozgovomiechovom moku (CSF).
Ciele: Cieľom štúdie bolo vyvinúť nové elektroforetické separačné systémy na báze miniaturizovaných zariadení – mikročipov za účelom dosiahnutia rýchleho, citlivého a spoľahlivého stanovenia koncentračných úrovní dusitanov a dusičnanov v CSF.
Metodika: Elektroforetické separácie dusitanov a dusičnanov
boli realizované na mikročipe so spájanými kanálikmi. V prvom separačnom kanáliku mikročipu boli analyty izotachoforeticky (ITP) zakoncentrované a následne v druhom separačnom kanáliku zónovo-elektroforeticky (CZE) rozlíšené a
detegované integrovaným vodivostným detektorom. Na odstránenie interferujúcich látok prítomných v CSF (chloridy)
bola do analytického postupu začlenená mikroextrakčná úprava vzorky na báze extrakcie tuhou fázou (SPE).
Výsledky: Navrhnutý SPE-ITP-CZE prístup bol použitý
na analýzu reálnych vzoriek CSF, v ktorých sa koncentrácie
dusitanov pohybovali na úrovni 0,9-3,0 μmol/l a dusičnanov na
úrovni 10-45 μmol/l.
Záver: Vypracovaná mikroanalytická metóda môže byť použitá na rýchly monitoring koncentračných úrovní dusitanov
a dusičnanov v CSF v klinických laboratóriách.

Keywords: Neurotransmitter. Nitrite. Nitrate. Microchip
electrophoresis. Cerebrospinal fluid.

ÚVOD
V uplynulých rokoch sa významne zvýšil záujem
o stanovenie dusitanov a dusičnanov v rôznych telových tekutinách. Tieto anióny sú do ľudského tela
prijímané potravou, alebo ich telo produkuje
endogénne z oxidu dusnatého (NO) [1]. NO pôsobí
v imunitnom systéme ako mediátor, ovplyvňuje
prietok krvi cievami a neurotransmisiu [2].
V ľudskom organizme je NO syntetizovaný
z aminokyseliny L-arginínu pomocou enzýmu NOsyntázy [3]. Miera produkcie NO je ovplyvnená
poruchovou aktivitou rôznych zápalových ochorení, akými sú napríklad astma, zápal močového
mechúra a zápal slepého čreva [4]. Rovnako ako
NO, aj jeho oxidačné produkty nachádzajúce sa
v telových tekutinách, sú indikátormi rôznych neurologických ochorení. Napríklad zvýšené koncentračné úrovne dusitanov a dusičnanov v mozgovomiechovom moku (CSF) v porovnaní s ich fyziologickými hodnotami môžu byť symptómom sklerózy multiplex [4] a zápalu mozgových blán [5].
Na druhej strane, indikátorom Parkinsonovej
choroby môžu byť znížené koncentrácie dusitanov
a dusičnanov v CSF [6].
V tab. 1 sú uvedené koncentračné úrovne dusitanov, dusičnanov, chloridov (hlavná anorganická
makrozložka) a iných aniónov v CSF u zdravých
ľudí.

Kľúčové slová: Neurotransmiter. Dusitany. Dusičnany.
Mikročipová elektroforéza. Mozgovomiechový mok.
ABSTRACT
Background: Several serious neurological disorders such as
multiple sclerosis, meningitis, and Parkinson's disease are
affected by changes in the concentration levels of nitrite and
nitrate, oxidation products of nitric oxide, in cerebrospinal fluid
(CSF).
Aims: The aim of this study was to develop new electro-phoretic
separation systems based on the miniaturized devices –
microchips in order to achieve fast, sensitive and reliable
determination of nitrite and nitrate in CSF.
Methods: Electrophoretic separations of nitrite and nitrate were
carried out on a microchip with coupled separation channels.
Analytes were pre-concentrated by isotachophoresis (ITP)
performed in the first separation channel. In the second
separation channel, analytes were separated by capillary zone
electrophoresis (CZE) and subsequently detected by an
integrated conductivity detector. Microextraction sample
pretreatment based on solid phase extraction (SPE) was
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Tabuľka 1 Koncentračné úrovne dusitanov, dusičnanov a iných aniónov prítomných v CSF (normálne
hodnoty)
Anióny
Dusitany
Dusičnany
Chloridy
Šťaveľany
Citrany
Octany

Priemerná koncentrácia v CSF
(µmol/l)
(µg/l)
0,9
41
15,3
950
120000 - 130000
4210000 - 4650000
6,1 - 8,3
800 - 1100
176
33900
19 - 210
1100 - 12600

Stanovenie koncentračných úrovní dusitanov
a dusičnanov v rôznych environmentálnych a biologických vzorkách bolo realizované viacerými
separačnými a neseparačnými technikami využívajúcimi rôzny stupeň úpravy vzorky. Z neseparačných techník boli použité napríklad kolorimetria
[9], spektrofotometria [10], fluorimetria [11,12]
a elektroanalytické metódy [13]. Vo väčšine týchto
techník je analýza založená na stanovení celkových
dusitanov po redukcii dusičnanov (NOx – celkový
obsah dusitanov a dusičnanov).
Zo separačných techník, ktoré poskytujú komplexnejšie analytické informácie (súčasné stanovenie dusitanov a dusičnanov v jednej analýze) boli
použité: plynová chromatografia [14], vysokoúčinná kvapalinová chromatografia [15-17]
a kapilárna elektroforéza [7,18-22]. Tieto metódy
však vyžadujú ich spojenie s vhodnou úpravnou
technikou.

Literatúra
[7]
[7]
[8]
[8]
[8]
[8]

v prípade zložitej mnohozložkovej biologickej
vzorky (CSF).
SÚBOR
Reálne vzorky CSF (tab. 2) boli odobraté pacientom s príznakmi rôznych neurodegeneratívnych ochorení v laboratóriu 1. Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave a uskladňované pri -40 °C v polypropylénových mikroskúmavkách o objeme 2 ml.
METODIKA
Separácie analytov boli realizované na
miniaturizovanom elektroforetickom zariadení
(mikročipe) so systémom spájania separačných
kanálikov (channel-coupling – CC). Mikročip
s daným usporiadaním umožňuje v prvom
separačnom kanáliku izotachoforeticky (ITP)
zakoncentrovať analyzované zložky do úzkych zón
a v druhom kanáliku ich rýchlu zónovoelektroforetickú (CZE) separáciu. Na detekciu
analyzovaných iónov bol použitý integrovaný
vodivostný detektor. Z dôvodu vysokých
koncentrácií interferentov (chloridy) bola do
analytického postupu začlenená mikroextrakčná
úprava CSF vzoriek na báze extrakcie tuhou fázou
(SPE) v off-line spojení s mikročipovou
elektroforézou.

CIEĽ
Práca je zameraná na vývoj novej mikroanalytickej metódy na kvantitatívne stanovenie dusitanov a dusičnanov v CSF. Dané analyty sa v CSF
nachádzajú na stopových koncentračných úrovniach, zatiaľ čo interferujúce látky sú prítomné o
niekoľko tisícnásobne vyšších koncentráciách. Pre
diagnostické účely je preto potrebné, aby navrhnutá metóda umožnila ich spoľahlivé stanovenie aj
Tabuľka 2 Analyzované vzorky CSF
Vzorka č.

Pohlavie pacienta

Vek pacienta

1
2
3
4
5

Ženské
Ženské
Ženské
Ženské
Mužské

58
33
62
30
17
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Skleróza multiplex
Poruchy vestibulárnej funkcie
Skleróza multiplex
Bolesť hlavy
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dostatočné rozlíšenie bolo dosiahnuté až po prídavku zwitterionického detergentu 3-(N,N-dodecyldimetylamónio)propán-1-sulfonátu (DDAPS).
CSF, ako aj iné biologické vzorky, obsahujú
množstvo potenciálnych iónogénnych komigrantov, napríklad chloridy, sírany, fosforečnany, citrany a octany.
Chloridy prítomné v CSF vo veľmi vysokých
koncentráciách (100000-krát vyšších ako dusitany)
majú za následok prekročenie separačnej kapacity.
V danom kontexte má vypracovaná ITP-CZE metóda určité obmedzenia týkajúce sa maximálnej
dávkovanej kapacity, ktorej limitná hodnota bola
určená koncentračným pomerom chloridy / dusitany 10000:1.
Implementácia úpravnej mikrotechniky na báze
SPE na Ag+ sorbente pred ITP-CZE metódu umožnila odstrániť cca. 95-99 % chloridov pri 50násobnom zriedení vzorky CSF (obr. 1). Postup
SPE úpravy bol mierne modifikovaný vzhľadom
k veľkému mŕtvemu objemu komerčne dos-tupných
Ag+ mikro-kolónok (cca. 1 ml).
ITP-CZE metódou na CC mikročipe s vodivostnou detekciou a SPE úpravou na Ag+ sorbente bolo
analyzovaných päť reálnych vzoriek CSF. Vypracovaný analytický postup na báze on-line spojenia
ITP-CZE na CC mikročipe je vhodný na spoľah-livé
stanovenie dusitanov a dusičnanov po SPE
odstránení chloridov ako hlavnej interferujúcej
iónogénnej zložky v CSF.
Elektroforeogramy z SPE-ITP-CZE analýzy 25- a
30-krát zriedených reálnych vzoriek CSF sú znázornené na obr. 2.
Stanovené koncentračné úrovne dusitanov a dusičnanov v CSF navrhnutým SPE-ITP-CZE analytickým postupom na mikročipe sú zosumarizované
v tab. 3.

VÝSLEDKY A DISKUSIA
ITP separačné podmienky pre ITP-CZE separáciu
dusitanov a dusičnanov boli optimalizované s cieľom riešiť nasledovné problémy:
 odstrániť potenciálne komigrujúce látky, nachádzajúce sa v reálnych vzorkách CSF (predovšetkým slabé organické kyseliny, viď tab. 1),
ktoré by po prenose z ITP do CZE stupňa mohli
rušiť stanovenie dusitanov a dusičnanov;
 dosiahnuť dostatočnú čistotu elektrolytov v ITP
stupni, vzhľadom na silnú koncentračnú schopnosť ITP a použitie univerzálnej vodivostnej
detekcie;
 zakoncentrovať analyty do úzkeho pulzu medzi
vodiace a zakončujúce ióny, a tak zlepšiť koncentračné LOD.
Po zohľadnení vyššie uvedených problémov boli
ITP separačné podmienky pre ITP-CZE kombináciu dosiahnuté za použitia vodiaceho elektrolytu o pH = 3,6 (chloridy použité ako vodiace
ióny), čo umožnilo potlačiť migráciu slabších kyselín. Ako zakončujúce ióny boli použité relatívne
rýchle mravčany, čo umožnilo prenos analytov
do CZE stupňa len s obmedzeným množstvom
sprievodných iónogénnych zložiek matrice.
Pri optimalizácii CZE stupňa v ITP-CZE separáciách bol kladený dôraz na výber nosného elektrolytu z hľadiska:
 čistoty jednotlivých zložiek nosného elektrolytu, vzhľadom na univerzálnu vodivostnú
detekciu;
 rýchleho a citlivého rozlíšenia dusitanov a dusičnanov.
Octanový nosný elektrolyt o pH = 3,8 bol použitý
na CZE separáciu študovaných analytov, avšak

Tabuľka 3 Koncentrácie dusitanov a dusičnanov vo vzorkách CSF po ich SPE úprave
Vzorka
č.
1
2
3
4
5

Dusitany
c ± SD (µg/l)
c ± SD (µmol/l)
58,5 ± 3,4
1,3 ± 0,1
41,1 ± 2,5
0,9 ± 0,1
56,2 ± 4,3
1,2 ± 0,1
138,4 ± 13,7
3,0 ± 0,3
51,3 ± 2,0
1,1 ± 0,1

Dusičnany
c ± SD (µg/l)
c ± SD (µmol/l)
1886,3 ± 79,3
30,4 ± 1,3
891,2 ± 56,6
14,4 ± 0,9
1443,2 ± 34,6
23,3 ± 0,6
2801,7 ± 93,3
45,2 ± 1,5
647,2 ± 43,4
10,4 ± 0,7

FZ

n

50
15
30
50
25

6
6
6
6
6

Legenda: c - priemerná hodnota koncentrácie analytu vo vzorke; SD - smerodajná odchýlka; FZ - zrieďovací faktor; n - počet
opakovaných meraní. ITP-CZE separácie boli uskutočnené pri hnacom prúde 20 µA v obidvoch separačných kanálikoch.
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Obrázok 1 Elektroforeogramy z priamej ITP-CZE analýzy reálnej vzorky CSF (a, c) a po jej SPE úprave
na Ag+ sorbente (b). Vzorky dávkované na mikročip:
(a) zakončujúci elektrolyt (slepý pokus); (b) 50-krát
zriedená vzorka č. 4 po SPE úprave; (c) 50-krát zriedená
vzorka č. 4 bez SPE úpravy. Hnací prúd bol stabilizovaný na 20 µA v oboch separačných kanálikoch.
G - vodivosť.

Obrázok 2 Elektroforeogramy z SPE-ITP-CZE analýzy
vzoriek CSF. Vzorky dávkované na mikročip: (a) 25-krát
zriedená vzorka č. 5; (b) 30-krát zriedená vzorka č. 3 po
ich SPE úprave. Hnací prúd bol stabilizovaný na 20 µA
v oboch separačných kanálikoch. G - vodivosť.
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APLIKÁCIA MIKROČIPOVEJ ELEKTROFORÉZY NA SLEDOVANIE HLADINY
BIOMARKERU OXIDAČNÉHO STRESU V MOČI
APPLICATION OF MICROCHIP ELECTROPHORESIS TO THE MONITORING OF OXIDATIVE
STRESS BIOMARKER IN URINE
RUDAŠOVÁ Marína, BODOR Róbert, MASÁR Marián
Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava
Conclusion: Based on the obtained results it can be concluded
that the developed method is suitable for simple, sensitive and
rapid determination of trace concentration of 3-nitrotyrosine in
urine.

ABSTRAKT
Východiská: 3-nitrotyrozín je jedným z najvýznamnejších
biomarkerov oxidačného poškodenia proteínov, čoho následkom je vznik rôznych ochorení, napr. Alzheimerovej choroby,
aterosklerózy, kardiovaskulárnych chorôb, diabetes a i.
Cieľ: Táto práca bola zameraná na vývoj jednoduchej, citlivej
a rýchlej mikroanalytickej metódy pre stanovenie stopových
koncentrácií 3-nitrotyrozínu v ľudskom moči. Analýza ľudského moču bola uskutočnená metódou mikročipovej elektroforézy so spektrofotometrickou detekciou.
Vzorka a metodika: Počas výskumu boli analyzované vzorky
moču troch dobrovoľníkov. Na stanovenie hladiny 3-nitrotyrozínu v moči bola použitá mikročipová elektroforéza spojená
on-line so spektrofotometrickým detektorom pracujú-cim pri
vlnovej dĺžke detekcie 400 nm.
Výsledky: Metódou prídavku štandardu boli spoľahlivo stanovené koncentračné úrovne 3-nitrotyrozínu (1,2-3,8 μmol/l) v
analyzovaných vzorkách ľudského moču. Mikročipová elektroforéza s Vis detekciou poskytla nízky detekčný limit pre 3nitrotyrozín (42,2 nmol/l), pričom celkový čas analýzy nepresiahol 11 min.
Záver: Na základe dosiahnutých výsledkov je možné konštatovať, že vypracovaná metóda je vhodná pre jednoduché, citlivé
a rýchle stanovenia stopových koncentrácií 3-nitro-tyrozínu
v moči.

Key words: 3-nitrotyrosine. Oxidative stress. Microchip
electrophoresis. Spectrophotometric detection.

ÚVOD
Teória oxidačného stresu, predtým označovaná
ako teória voľných radikálov, bola sformulovaná
v roku 1956 [1]. Hovorí o nerovnováhe medzi
prooxidantami a antioxidantami v prospech prooxidantov, ktorá má za následok poškodenie významných biomolekúl, ako napríklad DNA, lipidy alebo
proteíny. Oxidačné poškodenie purínových a pyrimidínových báz má za následok vznik rôznych
mutácií, ktoré môžu mať negatívny, ale aj pozitívny účinok. Oxidačné poškodenie membránových fosfolipidov môže viesť ku zmenám membránových funkcií. Následkom oxidačného poškodenia proteínov je vznik mnohých závažných ochorení [2]. Monitoring produktov oxidačného stresu
umožní poznať príčinu poškodenia (druh oxidantu), prípadne dôsledok poškodenia a následne
umožní voľbu cielenej farmakoterapie. Vývoj
jednoduchej, správnej a spoľahlivej metódy pre
rýchly a citlivý monitoring biomarkerov oxidačného poškodenia si preto vyžaduje prísne kritéria. Na
stanovenie stopových koncentrácií 3-nitrotyrozínu
(3-NT) bolo vyvinutých niekoľko techník, ako napríklad plynová chromatografia [3], vysokoúčinná
kvapalinová chromatografia (HPLC) s elektrochemickou detekciou [4], HPLC s UV detekciou [5, 6],
kapilárna elektroforéza [7], ELISA test [8] a i.
Jednou z analytických techník, ktorá spĺňa požadované kritéria na kvantifikáciu stopových koncentrácií analytov v zložitých biologických matriciach,
je mikročipová elektroforéza (MCE) so spektrofotometrickou detekciou. MCE je moderná miniaturizovaná elektroseparačná technika, ktorá poskytuje vysokú separačnú účinnosť, vysokú citlivosť,

Kľúčové slová: 3-nitrotyrozín. Oxidačný stres. Mikročipová
elektroforéza. Spektrofotometrická detekcia.
ABSTRACT
Background: 3-nitrotyrosine is one of the most important
biomarkers of oxidative damage of proteins, resulting in the
formation of various diseases, e.g. Alzheimer´s disease,
atherosclerosis, cardiovascular diseases, a.o.
Aim: This work dealt with a development of simple, sensitive
and rapid microanalytical method for the determination of trace
concentration of 3-nitrotyrosine in human urine. The analysis
of human urine was performed by microchip electrophoresis
with spectrophotometric detection.
Sample and methods: The urine samples of three volunteers
were analyzed during the study. To determine the levels of 3nitrotyrosine in urine, microchip electrophoresis combined online with spectrophotometric detector working at a 400 nm
detection wavelength was used.
Results: Concentration levels of 3-nitrotyrosine (1.2-3.8
μmol/l) was reliably determined by a method of standard
addition in the analyzed human urine samples. Microchip
electrophoresis with Vis detection provided low limit of
detection of 3-nitrotyrosine (42.2 nmol/l) while total time of
analysis did not exceed 11 min.
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krátky čas analýzy, nízku produkciu odpadu a nevyžaduje použitie veľkých objemov vzoriek a iných
chemikálií.
Elektroforetický
mikročip
so spájanými kanálikmi (CC) poskytuje viacero
separačných prístupov, ako napríklad on-line kombinácie ITP-CZE, CZE-CZE, ITP-ITP, ktoré
umožňujú zakoncentrovať vzorky, prípadne odstrániť nežiaduce zložky matrice [9, 10].

medzi najčastejšie analyzované vzorky v klinických laboratóriách [18].
METODIKA
Elektroforetické separácie boli uskutočnené
na polymetylmetakrylátovom (PMMA) mikročipe
so spájanými kanálikmi (CC) a s implementovanou
vodivostnou detekciou (Merck, Darmstadt, Nemecko). Mikročip bol vyrobený technologickým postupom, ktorý je podrobne popísaný v práci [19].
Na sledovanie koncentračných hladín 3-NT bol
použitý Vis spektrofotometer WellChrom Filterphotometer K-2001 (Knauer, Berlin, Nemecko).
Vlnová dĺžka detekcie bola 400 nm. Absorpčné
spektrum 3-NT o koncentrácii 1 mmol/l bolo
získané z Vis spektrofotometra Shimadzu UV-1800
(Kyoto, Japonsko).
Na meranie vodivosti bol použitý konduktometer
Jenway 4310 (Jenway, Dunmow, Anglicko), pH
roztokov elektrolytov bolo merané pomocou pH
metra IonLab 720 (WTW, Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH, Weilheim, Nemecko)
s kombinovanou elektródou. Malé objemy vzoriek
boli homogenizované na zariadení vortex Reax
2000 (Heidolph Instruments, Schwabach, Nemecko) a odplynené v ultrazvukovej vani K 5 (Ecotest,
Topoľčany, Slovensko).
Chemikálie použité na prípravu elektrolytových
roztokov a modelových vzoriek boli získané od firiem Merck (Darmstadt, Nemecko), Serva (Heidelberg, Nemecko) a Sigma-Aldrich (Seelze, Nemecko). Zásobný roztok 3-NT bol pripravený o koncentrácii 10 mmol/l. Na prípravu elektrolytových
roztokov a roztokov vzoriek bola použitá deionizovaná voda čistená pomocou Pro-PS systému
(Labconco, Kansas City, KS, USA) a následne
deionizovaná zariadením Simplicity (Millipore,
Molsheim, Francúzsko).
Reálne vzorky boli získané z ranného moču troch
dobrovoľníkov. Následne boli zriedené deionizovanou vodou a uskladňované pri teplote -30°C.
Žiadna ďalšia úprava nebola použitá.

CIEĽ
Cieľom práce bol vývoj novej, jednoduchej
a rýchlej mikroanalytickej metódy aplikovateľnej
na monitoring stopových koncentrácií biomarkera
oxidačného stresu v malých objemoch telových
tekutín.
VÝSKUMNÝ SÚBOR
Dôsledkom vzniku oxidačného stresu je vznik
rôznych ochorení, ako napríklad Alzheimerova
choroba, ateroskleróza, rôzne typy rakoviny, diabetes mellitus a mnoho ďalších ochorení [11-15].
Existencia oxidačného stresu môže byť dokázaná
viacerými prístupmi: (1) detekciou voľných radikálov, (2) stanovením koncentračných úrovní antioxidantov, (3) meraním aktivity respiračných enzýmov, prípadne (4) stanovením produktov oxidačného stresu. Jedným z hlavných biomarkerov
oxidačného poškodenia proteínov je 3-nitrotyrozín
(3-NT). Zvýšená hladina 3-NT je charakteristická
pre rôzne ochorenia, ako napríklad amyotrofická
laterálna skleróza, astma bronchiale, Crohnova
choroba, cystická fibróza, hypercholesterolémia,
chronická obličková nedostatočnosť, chronická
obstrukčná choroba pľúc, karcinóm pečene, ochorenie kardiovaskulárneho systému, preeklampsia,
reumatoidná artróza, skleróza multiplex a syndróm
dychovej tiesne [16, 17].
Moč je tekutina tvorená a vylučovaná obličkami.
Močom sa organizmus zbavuje mnohých látok,
ktoré v ňom vznikli za fyziologických a patologických okolností, ale tiež látok, ktoré sa do organizmu dostali z vonkajšieho prostredia. Vzhľadom k neinvazívnemu spôsobu je odber moču
napríklad v porovnaní s odberom krvi oveľa jednoduchší a pre pacienta menej stresujúci. Vyšetrenie
sa vykonáva zvyčajne z ranného moču a moč je
odoberaný buď do rôznych odberových nádobiek
alebo do špeciálnych plastových skúmaviek v závislosti od typu a miesta analýzy. Vďaka ľahkej
dostupnosti a pomerne vysokej výpovednej hodnote patrí analýza tohto biologického materiálu

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Ako je uvedené vyššie, moč je komplexná biologická matrica s veľkým počtom zložiek. Preto
pre stanovenie daného analytu vo vzorke moču je
potrebné správne optimalizovať elektroforetické
separačné podmienky pre zvolený analyt. Princípom elektroforetickej separácie je rozdielna rýchlosť pohybu iónov v jednosmernom elektrickom
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poli. Na základe pKa hodnôt 3-NT (pKa+1 = 2,02;
pKa-1 = 6,87; pKa-2 = 9,59) bolo testovaných 5
nosných elektrolytov v rozsahu pH = 7-9, v kto-rých
boli porovnávané závislosti efektívnych pohyblivostí 3-NT od pH použitého nosného
elektrolytu (obrázok 1).

Hodnoty limitu detekcie (LOD) pre 3-NT
vo vzorkách ľudského moču technikou MCE s Vis
detekciou vo vybranom separačnom systéme boli
vypočítané Foley-Dorseyho metódou [20]. Následne boli vypočítané hodnoty limitu kvantifikácie (LOQ) zo vzťahu LOQ = 3,3.LOD. Hodnota LOD pre 3-NT bola 42,2 nmol/l a hodnota
LOQ 139,3 nmol/l. V porovnaní s inými publikovanými prácami, ktoré sa zaoberali stanovením 3NT, je dosiahnutá LOD hodnota výrazne nižšia
(Tabuľka 1).
Tabuľka 1 Porovnanie publikovaných hodnôt LOD
pre 3-NT

Obrázok 1 Závislosť efektívnych pohyblivostí 3NT od pH nosného elektrolytu
MCE separácie boli uskutočnené za identických
separačných podmienok na elektroforetickom mikročipe so spektrofotometrickou detekciou. Vlnová
dĺžka detekcie bola 400 nm vzhľadom na absorpčné maximá 3-NT (obrázok 2).

LOD [μmol/l]
1,77
0,07
0,002
3,097

LOD [mg/l]
0,4
1,16 x 10-2
4,52 x 10-4
0,7

0,004

9,54 x 10-4

Literatúra
8
21
22
23
vypracovaná
metóda

Stanovenie koncentračných úrovní 3-NT vypracovanou MCE metódou s Vis detekciou bolo
uskutočnené vo vzorkách moču troch zdravých
dobrovoľníkov, nefajčiarov, vo veku od 26-30 rokov. Pre kvantifikáciu 3-NT vo vzorkách moču bola
zvolená metóda prídavku štandardu (Tabuľka 2).
Koncentrácia roztoku štandardu pridaného do
reálnej vzorky bola 2 μmol/l a 4 μmol/l. Opakovateľnosti plochy píku 3-NT nepresiahli hodnotu
8,3% relatívnej smerodajnej odchýlky pre 5 opakovaných meraní.
Tabuľka 2 Koncentrácie 3-NT vo vzorkách
ľudského moču
c [μmol/l]
RSD [%]

Obrázok 2 Absorpčné spektrum 3-NT o koncentrácii 1 mmol/l

vzorka I
1,2
8,2

vzorka II
3,1
7,8

vzorka III
3,8
8,3

Hodnoty 3-NT boli stanovené u jedného mužského dobrovoľníka – vzorka moču I (obrázok 3)
a dvoch ženských dobrovoľníčok – vzorka moču II
a III. Koncentrácie 3-NT vo vzorke moču ženských
dobrovoľníčok boli približne 3-krát väčšie ako vo
vzorke moču muža. V prepočte na hmotnosť dobrovoľníkov vzorka moču I obsahovala 4,6 μg/kg,
vzorka moču II obsahovala 10,2 μg/kg a vzorka
moču III obsahovala 12,3 μg/kg 3-NT.

Za daných podmienok bol pre analýzu reálnych
vzoriek zvolený nosný elektrolyt s hodnotou
pH = 9. Pri danom pH je 3-NT disociovaný do druhého stupňa a dosiahnutá separačná účinnosť (N =
14907) a tiež hodnota efektívnej pohyblivosti (μeff =
-6,74 x 10-9 m2/Vs) boli najvyššie zo všetkých
testovaných nosných elektrolytov (obrázok 1).
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ZÁVER
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MARKERY OCHORENIA PEČENE VO VZŤAHU K RÔZNYM DIAGNÓZAM
MARKERS OF LIVER DISEASE IN RELATION TO VARIOUS DIAGNOSES
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ABSTRAKT
Ochorenia pečene patria medzi tie ochorenia, ktoré nezdravý
životný štýl môže výrazne ovplyvniť. Cieľom práce je zistiť, či
základné hepatálne markery u pacientov s ochorením pečene sú
výrazne odlišné od zdravých jedincov a či sa odlišujú vzhľadom
na rozdielne diagnózy. Spracovali sme numerické data
laboratórnych parametrov ALT, ALP, AST, GMT a bilirubín
získaných od 1996 pacientov. Túto skupinu sme rozdelili na
pacientov s chorobami pečene (MKCH: K70 – K77)
a kontrolný súbor tvorený pacientmi s ochorením, ktoré
neovplyvňuje sledované parametre (MKCH: H25 - H28, M15 M19). Naše výsledky ukazujú štatisticky zvýšenú koncentráciu
ALT, AST, GMT (p < 0,002) hepatálnych markerov u mužov
v porovnaní so ženami, u ktorých nárast nebol štatisticky
signifikantný. Pohlavie však nie je jediný faktor nábehu na
poškodenie heparu. Dôležitú úlohu hrá aj životný štýl a terapia.

cie lekára.
Ochorenia pečene patria medzi tie ochorenia,
ktoré nezdravý životný štýl môže výrazne ovplyvniť. Nedostatok aktívneho pohybu, strava obsahujúca veľké množstvo tukov, nedostatok vitamínov,
alkoholizmus, nadmerné užívanie liekov, či už
v rámci liečby alebo ako doplnok stravy, patria
k negatívnym faktorom životného štýlu a môžu výrazne ovplyvniť priebeh ochorenia.
Cieľom práce je zistiť, či základné hepatálne
markery u pacientov s ochorením pečene sú výrazne odlišné od zdravých jedincov a či sa odlišujú
vzhľadom na rozdielne diagnózy.

Kľúčové slová: Hepatálne markery. Ochorenia pečene.

DIAGNOSTIKA PEČEŇOVÝCH OCHORENÍ
Diagnostika pečeňových ochorení má dôležitý
význam v ich odhalení a následnej liečbe, ako aj
v znižovaní nepriaznivých prognóz ochorenia.
Ochorenia pečene je možné odhaliť v rámci vyšetrenia krvi pri zdravotných problémoch poukazujúcich na poškodenie pečene, pri internom predoperačnom vyšetrení, ale aj využitím cielených vyšetrení pri genetickej predispozícii.
Prvotné vyšetrenie po stanovení anamnézy zahŕňa krvný obraz s diferenciáciou buniek a sérové
vyšetrenie hodnôt pečeňových enzýmov, ktoré síce
nie sú celkom špecifické pre pečeň, ale ich aktivita
pri ochoreniach pečene býva zvýšená. Využíva sa aj
stanovenie hladiny celkového a konjugovaného
bilirubínu, albumínu, protrombínového času a ojedinele aj elektroforéza bielkovín a stanovenie imunoglobulínov. Súčasťou špeciálnych krvných vyšetrení, ktorých cieľom je objasniť etiológiu choroby
pečene, sú vyšetrenia protilátok a antigénov
(tabuľka 1).
Najčastejšie používané enzýmy, ktoré slúžia pre
posúdenie poškodenia pečene sú ALT a AST.
Pomer ich katalytickej koncentrácie (ALT/AST) sa
označuje ako de Ritisov index. Ľahšie formy hepatopatie majú hodnoty > 1,0, s narastajúcou hodnotou indexu sa zhoršuje prognóza ochorenia.

ABSTRACT
Liver disease belong to the diseases that can be significantly
affected by unhealthy lifestyle. The aim of this work is to
determine whether the basic hepatic markers in patients with
liver disease expression differ from healthy subjects and
whether they vary with respect to different diagnoses. We
processed the numerical data of laboratory parameters ALT,
ALP, AST, GGT and bilirubin obtained from 1996 patients.
This group was divided into patients with liver diseases (ICD:
K70 - K77) and a control group composed of patients whose
disease does not affect endpoints (ICD: H25 - H28, M15 M19). Our results show a statistically increased concentration
of ALT, AST, GMT (p <0.002) hepatic markers in men
compared with women whose increase was not statistically
significant. Sex is not the only factor for damage of hepar.
Important role plays also lifestyle and therapy.
Key words: Hepatal markers. Liver diseases.

ÚVOD
Zodpovedným prístupom k vlastnému zdraviu sa
dá zabrániť a predísť mnohým komplikáciám z toho vyplývajúcich pre jednotlivca, rodinu, zamestnávateľa, ale aj spoločnosť. Základnú úlohu musia
plniť úrady verejného zdravotníctva a poskytnúť
verejnosti kvalitné informácie. Na základe medicínsky overených informácií má každý jedinec
na výber, akú cestu si vyberie, či cestu pevného
zdravia alebo cestu, ktorá ho dovedie do ambulan56
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Vyšetrenia krvi pri diagnostike pečeňových ochorení dopĺňajú zobrazovacie metódy (abdominálna
ultrasonografia, počítačová tomografia, magnetic-

ká rezonancia a intervenčná ultrasonografia) a
v rámci histologického vyšetrenia sa využíva biopsia pečene.

Tabuľka 1 Vyšetrenia z krvi pri podozrení na poškodenie pečene
VYŠETRENIA

základné

izoenzýmy
špeciálne

tumormarkery

vírusové
protilátky
autoprotilátky

SKRATKA
AST
ALT
ALP
GMT
Bi-T
Bi-D
izoenzým ALP
AFP
Ca 19-9
HBsAg
Anti-HCV
HIV
CMV
EBV
ANA
AMA
ANCA
ASMA

NÁZOV
aspartátaminotransferáza
alanínaminotransferáza
alkalická fosfatáza
gamaglytamyltransferáza
bilirubín celkový
bilirubín priamy
pečeňová frakcia ALP
alfafetoproteín
karbohydrát antigén 19-9
austrálsky antigén
vírusová hepatitída C
vírus ľudskej imunodeficiencie
cytomegalovírus
Epstein-Barr vírus
antinukleárne protilátky
antimitochondriálne protilátky
protilátky proti cytoplazme neutrofilov
protilátky proti hladkému svalu

Zdroj: Vlastný prieskum – OKBH, Nemocnica sv. Michala, Bratislava

ČASOVÝ HARMONOGRAM A PRIESKUMNÁ VZORKA
Reálne vzorky boli vzorky ambulantných pacientov, u ktorých ošetrujúci lekár požadoval vyšetriť
základné markery hepatálneho poškodenia (ALT,
AST, ALP, GMT a BIL v sére) a pacienti prišli
na odber do odberového centra OKBH NsM. Vzorky boli vyšetrené v OKBH. Od týchto pacientov
boli získané aj informácie o ich životnom štýle
a stravovacích návykoch formou anonymného dotazníka. Zber dát prebiehal od decembra 2013
do februára 2014.

VÝSLEDKY
Z numerických laboratórnych hodnôt ALT, ALP,
AST, GMT a Bil (tabuľka 2) získaných v priebehu
sledovaného obdobia od 1 996 pacientov sme porovnali laboratórne parametre pacientov s chorobami pečene (MKCH: K70 – K77) s kontrolným
súborom pacientov. Celý súbor tvorilo 1 078 mužov vo veku od 18 do 92 rokov - priemerný vek bol
(58,61 ± 14,54) rokov, medián 61 rokov a 918 žien
od 19 do 89 rokov – priemerný vek bol (60,44 ±
13,28) rokov, medián 62 rokov.

Tabuľka 2 Referenčné rozmedzie markerov hepatálneho poškodenia v závislosti od pohlavia u dospelých
marker
muži
ženy

ALT
[µkat/l]
od
do
0,20
0,80
0,20
0,60

ALP
[µkat/l]
od
do
0,67
2,17
0,58
1,75

AST
[µkat/l]
od
do
0,10
0,85
0,10
0,60

57

GMT
[µkat/l]
od
do
0,18
1,02
0,15
0,65

Bil
[mmol/l]
od
do
0,00
21,00
0,00
21,00
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Kontrolný súbor tvorili pacienti s ochorením (tabuľka 3), ktoré neovplyvňuje sledované parametre
(MKCH: H25 - H28, M15 - M19). Do kontrolnej
skupiny sme nezahrnuli pacientov, ktorí síce mali
inú chorobu, ako postihnutie pečene, avšak táto
mohla nepriamo ovplyvňovať aj parametre testovaných enzýmov. Išlo predovšetkým o diagnózy
MKCH C15 - C26, D37 - D48, E70 - E90, I10 - I25,
K20 - K31 a ostatné málopočetné kategórie.
Hladiny enzýmov hepatálneho poškodenia sú zá-

vislé od pohlavia, preto sme skupinu mužov a žien
sledovali oddelene.
Zo skupiny 1078 mužov tvorilo testovaciu skupinu 29 (2,69%) mužov s ochorením pečene, kontrolnú skupinu 42 (3,90%) mužov a 1007 (93,41%)
mužov bolo vylúčených pre iné ochorenie. Zo
skupiny 918 žien bolo v testovacej skupinu 14
(1,53%) žien s ochorením pečene. V kontrolnej
skupine bolo 56 (6,10%) žien a 848 (92,37%) bolo
pre iné ochorenie vylúčených (graf 1).

A

B

Graf 1 Percentuálne zastúpenie skupín pacientov vo vzťahu k ochoreniam pečene: A – muži, B - ženy
Tabuľka 3 Popisná charakteristika veku kontrolnej skupiny a skupiny s hepatálnym ochorením (testovacej)
Pohlavie
muži
ženy

Skupina

n

kontrolná
testovacia
kontrolná
testovacia

42
29
56
14

medián
64,5
52
63,5
60,5

Ø
64,69
52,38
63,41
58,07

Vek [roky]
sd
9,84
12,86
9,86
12,62

min
38
34
43
31

max
84
81
87
78

Legenda: n - počet, Ø - priemer, sd - smerodajná odchýlka, min - minimálny vek, max - maximálny vek

Tabuľka 4 Porovnanie vybraných hepatálnych markerov u mužov s ochoreniami pečene s kontrolnou
skupinou pacientov
Parameter
ALT
ALP
AST
GMT
BIL
AST/ALT

Skupina

n

medián

min

max

Hepatálne ochorenie
Kontrolná
Hepatálne ochorenie
Kontrolná
Hepatálne ochorenie
Kontrolná
Hepatálne ochorenie
Kontrolná
Hepatálne ochorenie
Kontrolná
Hepatálne ochorenie
Kontrolná

29
42
29
42
29
42
29
42
29
42
29
42

0,70
0,36
1,25
1,13
0,55
0,35
0,99
0,53
11,00
12,10
0,76
0,97

0,26
0,16
0,69
0,73
0,25
0,24
0,28
0,19
4,40
4,40
0,44
0,52

3,33
1,05
4,58
3,18
5,08
0,72
10,20
2,76
36,60
42,00
1,79
1,81

Mann-Whitneyov
test
p < 0,001
p = 0,230
p = 0,001
p = 0,002
p = 0,930
p = 0,009

Legenda: n - počet, min - minimálna hodnota sledovaného parametra, max - maximálna hodnota sledovaného parametra

58

Zdravotnícke listy, Ročník. 3, Číslo 1, 2015

ISSN 1339-3022

Tabuľka 5 Porovnanie vybraných hepatálnych markerov u žien s ochoreniami pečene s kontrolnou
skupinou pacientov
Parameter
ALT
ALP
AST
GMT
BIL
AST/ALT

Skupina

n

medián

min

max

Hepatálne ochorenie
Kontrolná
Hepatálne ochorenie
Kontrolná
Hepatálne ochorenie
Kontrolná
Hepatálne ochorenie
Kontrolná
Hepatálne ochorenie
Kontrolná
Hepatálne ochorenie
Kontrolná

14
56
14
56
14
56
14
56
14
56
14
56

0,40
0,29
1,08
1,25
0,34
0,34
0,62
0,35
8,10
9,20
0,90
1,15

0,16
0,07
0,74
0,73
0,20
0,18
0,19
0,15
5,70
4,80
0,51
0,61

3,54
1,01
3,18
3,07
1,82
0,78
8,44
5,44
14,40
30,40
1,50
2,57

Mann-Whitneyov
test
p = 0,22
p = 0,89
p = 0,52
p = 0,10
p = 0,28
p = 0,06

Legenda: n - počet, min - minimálna hodnota sledovaného parametra, max - maximálna hodnota sledovaného parametra

Na porovnanie sme použili neparametrický MannWhitneyov test. Z tabuľky 4 vyplýva, že medzi
ALT, AST, GMT a pomerom AST/ALT u mužov je
štatisticky signifikantný rozdiel medzi skupinou
s hepatálnym ochorením a kontrolnou skupinou.
Rozdiely sa nenašli pri testovaní ALP
(p = 0,23) a bilirubínu (p = 0,93). Rozdiely v sledovaných charakteristikách u žien (tabuľka 5) nie sú
v základných parametroch štatisticky významné.
Výnimkou je pomer AST/ALT, ktorý je sa blíži
k hranici významnosti danej hodnotou p = 0,05.
Získané výsledky u žien môžu byť dôsledkom
kombinácie viacerých faktorov. Okrem nižšieho
počtu pacientov (n = 14), ktorý však je postačujúci
na použitie neparametrického Mann-Whitneyovho
testu, je zrejme kľúčové zohľadniť najmä fakt, že
vzhľadom na zameranie zdravotníckeho zariadenia
zrejme existujú zásadné odlišnosti v spektre mužov
a žien využívajúcich liečebno-preventívnu starostlivosť. Nasvedčujú tomu aj rozdiely vo veku pacientov s chorobami pečene. U mužov je medián 52
rokov s minimom 34 rokov a maximom 81 ro-kov.
U žien je medián 60,5 rokov s minimom 31 rokov
a maximom 78 rokov (tabuľka 3).
Rozdiely vo veku testované Mann-Whitneyovým
testom vykazujú p-hodnotu testovacej charakteristiky p = 0,10, čo síce neznamená významný rozdiel, ale poukazuje na heterogenitu oboch skupín
pacientov vo vekovej štruktúre.
K veľmi častým ochoreniam súčasnej doby, hlavne vplyvom stresu a nesprávneho stravovania, sú

ochorenia gastrointestinálneho traktu. Ide hlavne
o ochorenia pažeráka, žalúdka a dvanástnika
(MKCH: K 20 – K 31) a ochorenia žlčníka,
žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy (MKCH:
K 80 – K 81).
Zaujímalo nás, do akej miery tieto ochorenia
pri štandardnom liečebno-preventívnom procese
ovplyvňujú koncentráciu sledovaných hepatálnych
enzýmov. Vzhľadom na závislosť enzýmov od pohlavia, sme testovali zvlášť skupinu mužov
a skupinu žien.
S ochorením pažeráka, žalúdka a dvanástnika bolo 97 (74,04%) mužov a s ochorením žlčníka, žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy bolo 34 (25,96%)
mužov zo skupiny gastrointestinálnych ochorení
mužov. Žien s ochorením pažeráka, žalúdka a dvanástnika bolo 76 (69,72%) a s ochorením žlčníka,
žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy 33 (30,28%)
zo skupiny s gastrointestinálnym ochorením u žien.
Na posúdenie sme použili neparametrický MannWhitneyov test. Zistili sme, že u mužov je medzi
testovanou skupinou s gastrointestinálnym ochorením a kontrolnou skupinou štatisticky významný
rozdiel pri enzýme ALT a v pomere enzýmov
AST/ALT (tabuľka 6). U ostatných sledovaných
parametroch AST, ALP, GMT nebol zistený
štatisticky významný rozdiel (p > 0,05).
V sledovanej skupine žien nie sú štatisticky
významné rozdiely medzi pacientmi s gastrointestinálnym ochorením a kontrolnou skupinou
(tabuľka 7).
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Tabuľka 6 Porovnanie vybraných hepatálnych markerov u mužov s gastrointestinálnym ochorením
a kontrolnou skupinou
Parameter
ALT
ALP
AST
GMT
BIL
AST/ALT

Skupina

n

medián

min

max

Gastro. ochorenia
Kontrolná
Gastro. ochorenia
Kontrolná
Gastro. ochorenia
Kontrolná
Gastro. ochorenia
Kontrolná
Gastro. ochorenia
Kontrolná
Gastro. ochorenia
Kontrolná

131
42
131
42
131
42
131
42
131
42
131
42

0,46
0,36
1,21
1,13
0,39
0,35
0,49
0,53
12,80
12,10
0,88
0,97

0,10
0,16
0,39
0,73
0,10
0,24
0,17
0,19
2,50
4,40
0,29
0,52

5,96
1,05
14,01
3,18
5,32
0,72
44,21
2,76
297,9
42,00
2,25
1,81

Mann-Whitneyov
test
p = 0,02
p = 0,28
p = 0,14
p = 0,88
p = 0,33
p = 0,03

Legenda: n - počet, min - minimálna hodnota sledovaného parametra, max - maximálna hodnota sledovaného parametra

Tabuľka 7 Porovnanie vybraných hepatálnych markerov u žien s gastrointestinálnym ochorením
a kontrolnou skupinou
Parameter
ALT
ALP
AST
GMT
BIL
AST/ALT

Skupina

n

medián

min

max

Gastro. ochorenia
Kontrolná
Gastro. ochorenia
Kontrolná
Gastro. ochorenia
Kontrolná
Gastro. ochorenia
Kontrolná
Gastro. ochorenia
Kontrolná
Gastro. ochorenia
Kontrolná

109
56
109
56
109
56
109
56
109
56
109
56

0,30
0,29
1,25
1,25
0,32
0,34
0,35
0,35
10,20
9,20
1,09
1,15

0,08
0,07
0,26
0,73
0,12
0,18
0,12
0,15
3,20
4,80
0,31
0,61

4,31
1,06
7,12
3,07
3,44
0,78
10,10
5,44
109,50
30,40
21,60
2,57

Mann-Whitneyov
test
p =0,78
p =0,74
p =0,60
p =0,95
p =0,21
p =0,59

Legenda: n - počet, min - minimálna hodnota sledovaného parametra, max - maximálna hodnota sledovaného parametra

K veľmi závažným ochoreniam ovplyvňujúcich
kvalitu života a výkonnosť pri práci sú ischemické
choroby srdca (MKCH: I 20 – I 25), ktorých počet
v súčasnej dobe pomerne veľmi rýchlo stúpa. Aby
neprešli do akútneho infarktu myokardu, treba im
venovať zvýšenú pozornosť a postihnutý jedinec by
mal viac dbať na svoju životosprávu a životný štýl.
V súbore pacientov, ktorí prišli v priebehu
sledovaného obdobia na odber, bolo 78 (3,90%)
mužov a 41 (2,05%) žien z celkového počtu pacientov. Z dôvodu závažnosti ochorenia sme chceli
overiť, do akej miery ovplyvňuje liečebný postup
hepatálne enzýmy, keďže lieky a liečivé prípravky
sú prevažne metabolizované v pečeni a pečeň súčastne pôsobí ako detoxikačné centrum organizmu.

Popisná charakteristika súboru pacientov s ischemickou chorobou srdca je v tabuľke 8.
Na posúdenie sme opäť použili neparametrický
Mann-Whitneyov test. Zistili sme, že u mužov
s kardiovaskulárnym ochorením je štatisticky významný rozdiel voči kontrolnej skupine u enzýmu
ALP a bilirubínu (tabuľka 9). Zistené rozdiely
vzhľadom k ischemickému ochoreniu srdca u žien
voči kontrolnej skupine v žiadnom zo sledovaných
parametrov nie sú štatisticky významné (p > 0,05)
(tabuľka 10).
Veľmi početnú skupinu, nad 50%, tvoria pacienti
s hypertenznými ochoreniami (MKCH: I 10 – I 15).
V sledovanom súbore je 565 (52,41%) mu-žov
a 496 (54,03%). Títo pacienti užívajú mnoho liekov,
ktoré môžu ovplyvniť funkciu pečene, lebo sa
60
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v pečeni metabolizujú. Aby sme mohli zistiť ich
vplyv, potrebovali by sme vedieť viac informácií
o medikamentóznej liečbe, jej dávkovaní, ako aj

dĺžke ochorenia. Tieto informácie sa nám však
z dokumentácie nepodarilo zistiť a testovaním sme
sa ďalej nezaoberali.

Tabuľka 8 Popisná charakteristika kontrolnej skupiny a skupiny pacientov s ischemickou chorobousrdca
(testovacia)
Pohlavie
muži
ženy

Skupina

n

kontrolná
testovacia
kontrolná
testovacia

42
78
56
41

medián
64,5
70
63,5
70

Ø
64,69
70,29
63,41
71,17

Vek [roky]
sd
9,84
9,06
9,86
7,24

min
38
49
43
59

max
84
92
87
84

Legenda: n - počet, Ø - priemer, sd - smerodajná odchýlka, min - minimálny vek, max - maximálny vek

Tabuľka 9 Porovnanie vybraných hepatálnych markerov u mužov s ischemickou chorobou srdca
s kontrolnou skupinou pacientov
Parameter
ALT
ALP
AST
GMT
BIL
AST/ALT

Skupina

n

medián

min

max

Ischemické ochorenie srdca
Kontrolná
Ischemické ochorenie srdca
Kontrolná
Ischemické ochorenie srdca
Kontrolná
Ischemické ochorenie srdca
Kontrolná
Ischemické ochorenie srdca
Kontrolná
Ischemické ochorenie srdca
Kontrolná

78
42
78
42
78
42
78
42
78
42
78
42

0,36
0,36
1,32
1,13
0,35
0,35
0,58
0,53
13,45
12,10
1,01
0,97

0,14
0,16
0,63
2,20
0,20
0,24
0,17
0,19
6,30
4,40
0,49
0,52

1,41
1,05
0,73
3,18
1,13
0,72
7,31
2,96
47,70
42,00
2,22
1,81

Mann-Whitneyov
test
p = 0,41
p = 0,02
p = 0,92
p = 0,76
p = 0,05
p = 0,25

Legenda: n - počet, min - minimálna hodnota sledovaného parametra, max - maximálna hodnota sledovaného parametra

Tabuľka 10 Porovnanie vybraných hepatálnych markerov žien s ischemickou chorobou srdca s kontrolnou
skupinou pacientov
Parameter
ALT
ALP
AST
GMT
BIL
AST/ALT

Skupina

n

medián

min

max

Ischemické ochorenie srdca
Kontrolná
Ischemické ochorenie srdca
Kontrolná
Ischemické ochorenie srdca
Kontrolná
Ischemické ochorenie srdca
Kontrolná
Ischemické ochorenie srdca
Kontrolná
Ischemické ochorenie srdca
Kontrolná

41
56
41
56
41
56
41
56
41
56
41
56

0,30
0,29
1,24
1,25
0,35
0,34
0,38
0,35
11,00
9,20
1,09
1,15

0,13
0,04
0,44
0,73
0,13
0,18
0,14
0,15
4,20
4,80
0,67
0,61

0,69
1,06
2,04
3,07
0,56
0,78
1,18
5,44
23,80
30,40
2,19
2,57

Mann-Whitneyov
test
p =0,98
p =0,77
p =0,98
p =0,41
p =0,21
p =0,83

Legenda: n - počet, min - minimálna hodnota sledovaného parametra, max - maximálna hodnota sledovaného parametra
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ného štýlu má na rozvoj ochorenia pečene veľký
nepriaznivý vplyv.
Na základe získaných reálnych výsledkov môžeme konštatovať, že nábeh na poškodenie pečene
nemusí súvisieť len s genetickou predispozíciou
a životným štýlom, ale aj s liečbou iných základných ochorení následkom užívania veľkého množstva liekov.
Na základe získaných výsledkov odporúčame do
praxe viac programov zameraných na skupiny ľudí
s konkrétnym ochorením a opakované zdôrazňovanie zdravého životného štýlu ako formy primárnej prevencie a možnosti na zlepšenie zdravotného
stavu už pri prebiehajúcom ochorení.

DISKUSIA
Pre potvrdenie hypotézy o rozdielnych laboratórnych výsledkoch hepatálnych markerov u zdravých a chorých jedincov sme získali len malé
množstvo údajov, nakoľko sme zúčastnených respondentov museli pre iné ochorenie vylúčiť z testovania. Po rozdelení súboru podľa pohlavia sa nám
podarilo zistiť, že v mužskej populácii sa
u pacientov s hepatálnym ochorením vyskytli rozdiely v hladinách sledovaných enzýmov v porovnaní s kontrolným súborom. V ženskej populácii sa
nám tento rozdiel nepodarilo zistiť. Pre úplné potvrdenie hypotézy by sme odporúčali zopakovať
výskum na dostatočne veľkej vzorke respondentov
oboch pohlaví.
V druhej časti sme sa zamerali na ochorenia, ktoré
rovnako
súvisia
so
životným
štýlom,
na ochorenia gastrointestinálneho traktu a ischemické ochorenia srdca. U mužov sa nám podarilo
zistiť v niektorých parametroch rozdielne výsledky
voči kontrolnej skupine, u žien sme štatisticky významné rozdiely nezaznamenali.
Veľký vplyv na výsledky hepatálnych enzýmov
má množstvo a druh podávaných liekov, ich spô-sob
degradácie v pečeni a priamy vplyv vznik-nutých
metabolitov na ňu. Pre spresnenie výsled-kov
odporúčame zopakovať výskum na dostatočne
veľkej vzorke s rovnakým zastúpením oboch pohlaví s doplnením údajov o množstve a druhu užívaných liekov a výživových doplnkov.
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ZÁVER
Hepatálne poškodenie patrí medzi celosvetovo
rozšírený problém. Pôsobenie nezdravého život-
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EKONOMICKÁ EFEKTIVITA MOLEKULOVO – BIOLOGICKÝCH
LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ
ECONOMICAL EFFICIENCY OF MOLECULAR - BIOLOGICAL
LABORATORY EXAMINATIONS
MELUŠ Vladimír, KRAJČOVIČOVÁ Zdenka
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín
costs are prices and equipment, while in our work we consider
the using of conventional PCR-RFLP techniques as well as
newer and more sophisticated real-time PCR. Signifi-cant parts
of the work occupy the revenue calculations for the particular
testing procedures according to the current catalogue of medical
procedures with regard to the possibi-lities of alternative
combinations and ambiguities that arise from the catalog. Based
on the findings, we can conclude that despite the high costs
there is more efficient to introduce modern and faster
molecular-biological technologies like the real-time PCR. They
significantly accelerate the laboratory analytical phase and
consequently the entire diagnostic process which significantly
reduce random and gross errors of personnel. Thus they allow
a significant economic effecti-visation of the human resources
utilization.

ABSTRAKT
Molekulovo-biologické analýzy sa stali integrálnou súčasťou
laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve. Predstavujú najmodernejšiu, ale zároveň aj finančne najnákladnejšiu
skupinu metód. Naša práca sa zameriava na komplexné
porovnanie ekonomickej efektivity uvedených laboratórnych
metód v prípade najprínosnejšej alternatívy ich zavedenia,
ktorou je prevádzková integrácia metód v už existujúcich
konsolidovaných laboratóriách zdravotníckeho zariadenia.
Na príklade najfrekventovanejšie vyšetrovaných parametrov
genetickej predispozície trombofilných stavov a kvantitatívneho stanovenia množstva genetickej informácie patogénu v
organizme pacientov rozoberáme najvýznamnejšie faktory,
ktoré ovplyvňujú výslednú ekonomickú efektivitu metód. Podrobne analyzujeme mzdové náklady, ktoré vo všetkých
uvažovaných alternatívach činili nadpolovičný podiel celkových nákladov. Ďalšou významnou zložkou fixných nákladov
sú ceny prístrojov a zariadení, pričom v práci uvažujeme o
použití ako klasických PCR-RFLP techník, tak aj novších a
sofistikovanejších real-time PCR. Významnú časť práce tvoria
výpočty príjmov za jednotlivé vyšetrovacie úkony podľa položiek platného katalógu zdravotných výkonov s prihliadnutím na
možnosti alternatívnych kombinácií a nejednoznačností, ktoré
z katalógu vyplývajú. Na základe zistení môžeme konštatovať,
že napriek finančnej nákladnosti je efektívnejšie zaviesť
modernejšie a rýchlejšie molekulovo-biologické tech-niky typu
real-time PCR. Významne urýchľujú laboratórnu analytickú
fázu a tým aj celý diagnostický proces, pričom významne
redukujú náhodné i hrubé chyby personálu. Preto dovoľujú
významnú ekonomickú efektivizáciu využitia ľudských
zdrojov.
Kľúčové slová: Náklady.
laboratórnych vyšetrení.

Príjmy.

Riadenie

Key words: Costs. Incomes. Quality management of laboratory
tests.

ÚVOD
Laboratórne vyšetrovacie metódy predstavujú
dôležitú súčasť zdravotníctva. V posledných dvoch
desaťročiach prekonali výrazný rozvoj nielen
z metodologického, ale aj z technologického hľadiska.
Do tohto kontextu zapadá aj rozvoj molekulovobiologických analýz, založených prevažne
na testovaní nukleových kyselín. V porovnaní
so staršími „piliermi“ laboratórnych metód, akými
boli napríklad mikrobiológia, klinická biochémia
alebo imunológia, prišli tieto metódy do rutinnej
laboratórnej praxe neskôr. To malo za následok
difúznosť ich využitia v rámci už existujúcej
štruktúry laboratórií. Dôsledkom toho možno dnes
aplikácie molekulovej biológie nájsť nielen ako
súčasť klinickej genetiky, ale aj mikrobiológie
(hlavne pri identifikácii patogénov), patológie a
často aj biochemicko-hematologických laboratórií.
V prípade posledných menovaných sa analýzy DNA
využívajú na overenie dedičnej podmiene-nosti
metabolických
ochorení
(hyperlipidémia,
hypercholesterolémia, hypertenzia, trombofilné
stavy a pod.), prítomnosť ktorých sa dokázala
biochemicko-hematologickými vyšetreniami.

kvality

ABSTRACT
Molecular-biological analyses have become an integral part of
the laboratory examination methods in health care. They
represent the most advanced, but also the most costly group of
methods. Our work focused on a comprehensive comparison of
the economic efficiency of these laboratory methods in the case
of the most beneficial alternatives for their implemen-tation,
which is the operational integration of existing methods in the
consolidated laboratory medical equipment. On example of the
most frequently tested parameters of genetic predis-position for
thrombophilia and quantitative determination of the amount of
genetic information of the pathogen in patients’ organisms we
discuss the most important factors that influence the final costeffectiveness of methods. We narrowly analyze payroll costs
that represented more than half of the total costs for all
considered alternatives. Other important components of fixed
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Z uvedených skutočností vyplýva, že najefektívnejší prínos týchto metód je práve v prípade ich
zavedenia a včlenenia do už existujúceho systému
laboratórnych vyšetrení [1].
Špecifikom molekulovo-diagnostických analýz je
komplexný prístup, ktorý je tvorený niekoľkými
hierarchicky usporiadanými rovinami. Prvou rovinou je analýza na úrovni DNA. Tá sa týka nielen
človeka, ale aj prípadných patogénov. Druhú rovinu tvorí analýza úlohy produktu sledovaného génu
(alebo mikroorganizmu s daným genómom) na
úrovni buniek a metabolizmu daného organizmu.
Najvyššou rovinou je analýza cieľovej populácie.
Najčastejšie ide o štatistickú analýzu alelových a
genotypových frekvencií, penetrancie a expresivity
alel sledovaných génov, mieru environmentálneho
vplyvu alebo incidencie a prevalencie ochorenia.
Uvedený prístup sa aplikuje pri stanovovaní patogénov, vyšetrovaní v klinickej genetike a onkogenetike a pri určovaní rizikových alel génov, ktoré
podmieňujú rozvoj civilizačných ochorení.
Aplikácie
molekulovo-biologických
metód
na stanovenie patogénov sa týkajú predovšetkým
mikrobiológie, či už klinickej alebo v rámci verejného zdravotníctva. Výraznou prednosťou týchto
metód je, že priamo stanovujú prítomnosť nukleových kyselín patogénneho agens. Ide teda o tzv.
priame metódy s vyššou senzitivitou i špecificitou v
porovnaní s nepriamymi metódami. Nepriame
metódy stanovujú prítomnosť patogénu nepriamo,
určovaním protilátok, ktoré organizmus voči nemu
produkuje [2].
Z hľadiska kvantifikácie patogénu sa molekulovo-biologické postupy používajú ako na kvalitatívne, tak aj na kvantitatívne analýzy.
Výzvy molekulovo-biologickej diagnostiky sú
v prípade kardiovaskulárnych ochorení najväčšie
práve pre relatívne malý individuálny vplyv genetických faktorov, hoci väčšinou už terapeuticky a
medikamentózne ovplyvniteľných. Relatívna početnosť (frekvencia) rizikových alel pre tieto choroby je väčšia ako 1%, hoci v populáciách býva
pomerne nízka a zriedka prevyšuje 5%. Je to dôležité zistenie, pretože za mutantnú sa považuje taká
alela sledovaného génu, ktorá má relatívnu frekvenciu v populácii menšiu ako 1%. Ak jej relatívna
frekvencia presiahne uvedenú hranicu, ide o polymorfizmus. Čím vyššia je relatívna frekvencia alely,
tým nižší selekčný tlak pravdepodobne pôso-bil
voči jedincom predchádzajúcich generácií, ktorí ju
obsahovali vo svojom genotype. Vyššie frek-vencie

uvedených rizikových alel znamenajú, že selekčný
tlak voči nim asi nebol úplný. Je to logické pri
uvedomení, že súčasný životný štýl je tu približne
storočie. V prípade diametrálne odliš-ných
životných podmienok spred niekoľkých sto-ročí až
tisícročí sa znižuje aj rizikovosť alel v ich súčasnom
ponímaní [3, 4].
Diagnostika týchto rizikových alel však má svoje
opodstatnenie nielen pre vysoký počet kardiovaskulárnych ochorení. Pre človeka súčasnej epochy je
jednoduchšie prijať od lekára medikament na terapiu svojej choroby, ako meniť svoje stravovacie,
pohybové a kultúrne návyky a stereotypy. Vyžaduje to oveľa viac vôle, energie, vytrvalosti a snahy.
METODOLOGICKÉ ŠPECIFIKÁ MOLEKULOVO-BIOLOGICKÝCH VYŠETRENÍ
Molekulovo-biologické vyšetrenia majú niektoré špecifiká, ktoré je nutné zohľadniť pri posudzovaní ich zavedenia do palety vyšetrení medicínskeho laboratória. Táto úloha je výsostnou povinnosťou každého laboratória podľa jeho prevádzkových
špecifík, preto v tejto oblasti neexistujú podrobnejšie literárne zdroje vo forme manuálov.
Rekurentnosť (opakovateľnosť) vyšetrení
Požiadavka na opakovanie molekulovo-biologických analýz je rôzna. Ak sa testuje prítomnosť
patogénu ako napríklad HCV, sú opakované vyšetrenia v určitom časovom intervale žiaduce, dokonca nevyhnutné. V tomto prípade sa molekulovobiologické aplikácie nelíšia od opakovania iných
laboratórnych vyšetrení, ako sú napríklad rutinné
biochemické vyšetrenia.
Výnimočná situácia však nastáva pri vyšetrení
v rámci klinickej genetiky alebo rizikových faktorov civilizačných chorôb. V tomto prípade sa analýza určitej oblasti DNA vykonáva iba raz. V prípade stanovenia rizikového genotypu sa logicky
predpokladá, že sa už nebude v budúcnosti opakovane vyšetrovať. Preto sa v rámci analýz využíva
systém kontrolných materiálov v procese interného
a externého riadenia kvality.
Riadenie kvality molekulovo-biologických
vyšetrení
Interné riadenie kvality vyšetrenia spočíva v tom,
že spolu s neznámymi vzorkami pacientov sa analyzujú aj kontrolné vzorky, u ktorých je overený
genotyp, ktorý sa vyšetruje. Správny odber a
transport vzoriek je ďalším predpokladom úspešnej
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analýzy. Týka sa to nielen stanovenia patogénov,
kde ako typický príklad možno uviesť správne vykonanie steru krčka maternice lekárom pri odbere
vzorky na analýzu HPV. Pri odbere biologického
materiálu na genotypizáciu pacienta je nesmierne
dôležité zaistiť jednoznačnú identifikáciu vzorky.

Ekonomické ukazovatele zavedenia molekulovo–
biologických metód sme vyjadrili s pomocou celkových nákladov na jednu laboratórnu analýzu,
priemerných jednotkových nákladov, bodom zvratu a celkovými tržbami za dané vyšetrenie.
V prípade non-rekurentných analýz (genotypizácia jedincov na prítomnosť rizikových alel) sme
frekvencie rizikových alel v populácii určili s pomocou matematických vzťahov pre genetickú rovnováhu, danú Hardyho-Weinbergovým zákonom.
Molekulovo-biologické laboratórne vyšetrovacie
metódy sú definované v katalógu zdravotných
výkonov, podľa nariadenia vlády SR č. 776/2004 Z.
z., zo dňa 15. 12. 2004 [5]. Cena jedného bodu pre
vyšetrenie v rámci SVaLZ činí 0,0073 € [6,7].
V tabuľke 1 uvádzame rozpis mzdových nákladov.
Pre porovnanie ekonomickej efektivity laboratórnych vyšetrení boli použité parametre, ktoré sú
definované nasledovnými vzťahmi [11 - 14].

Validácia výsledkov molekulovo–biologických
vyšetrení
Postup pri validácii výsledkov molekulovo–biologických analýz závisí od objektu vyšetrenia.
V prípade stanovení genotypov HPV, kvantifikácie
HCV v organizme pacienta alebo stanovenia rizikových génov pre karcinóm prsníka BRCA1 a
BRCA2 je informácia na výsledkovom formulári
jednoznačná. Oveľa ťažšie je to v prípade ochorení, ktoré sú dané multifaktoriálne a/alebo má na ich
incidenciu a prevalenciu významný vplyv prostredie, ako je tomu napr. v prípade kardiovaskulárnych ochorení. V takom prípade stanovený rizikový faktor nie je jediný, ktorý môže ochorenie
podmieňovať. Jeho prítomnosť u daného pacienta
znamená iba štatistické zvýšenie rizika, nie kauzálne. Tomu musí zodpovedať aj vhodná a primeraná
interpretácia výsledkov.

Tabuľka 1 Rozpis mzdových nákladov
Kategória zamestnanca
*

Laborant

Iný
zdravotnícky
pracovník

490

644

H2: Mzdové náklady budú vždy tvoriť najväčšiu
časť fixných nákladov molekulovo–biologických vyšetrení.
H3: Veľkosť spádového územia laboratória zásadne vplýva na ekonomickú efektivitu porovnávaných molekulovo–genetických laboratórnych
analýz.

Zamestnávateľ

Nemocenské poistenie
Starobné poistenie
Invalidné poistenie
Poistenie
v nezamestnanosti
Garančný fond
Rezervný fond
Úrazové poistenie
Sociálne poistenie spolu
Zdravotné poistenie
Odvody spolu ***
Celkové náklady
zamestnávateľa

H1: Zavedenie a používanie nových automatizovaných technológii v molekulovo–biologických analýzach znižuje celkové ekonomické
náklady na diagnostický proces v porovnaní
s klasickými manuálnymi technikami.

Zamestnanec

Položka

Zamestnávateľ

CIELE PRÁCE
Na príklade modelového zavedenia vyšetrovania mutácií génov F5, F2, MTHFR a prítomnosti
patogénu – vírusu hepatitídy typu C (HCV) sme
overovali nasledovné hypotézy:

Zamestnanec

Priemerná tarifná
mesačná mzda (v €) **
Odvody (v €)

6,80
19,60
14,70

7,00
69,00
15,00

9,00
25,70
19,30

9,00
90,00
19,00

4,90

5,00

6,40

6,00

46,00
19,60
65,60

1,00
23,00
4,00
123,00
49,00
172,00

60,40
25,76
86,16

-

662,00 €

-

2,00
31,00
5,00
162,00
64,00
227,00
871,00
€

Legenda: * kategórie pracovníkov, ktorí môžu vykonávať
laboratórny analýzy v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. (o
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve) a
nariadenie vlády SR č. 742/2004 (o odbornej spôsobilosti na
výkon zdravotníckeho povolania); ** hrubá mesačná mzda bez
odmien a osobného ohodnotenia; *** údaj platí pre priemernú
hrubú mesačnú mzdu za predpokladu ženatého (/vydatej)
pracovníka s max. 2 deťmi. Priemerný počet rokov praxe nebol
osobitne vypočítaný a je vyjadrený v hodnote priemernej
tarifnej mzdy. Vypočítané podľa zdrojov [8-10].

MATERIÁL A METÓDY
Vzhľadom k vytýčeným cieľom práce sme vychádzali z platnej kategorizácie zdravotných výkonov a platnej ceny jedného bodu pre SVaLZ (stav
k 1. 1. 2013) [5].
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Celkové náklady na konkrétne molekulovo-biologické vyšetrenie možno vyjadriť súčtom fixných
nákladov a variabilných nákladov, vynásobených
o jednotkové množstvo vykonaných analýz:

sme uviedli nielen na základe oficiálne dostup-ných
cenníkov, ale aj z uverejnených výsledkov
výberového konania v prípade nákupu týchto
prístrojov do štátnych zdravotníckych zariadení.
Dôležitým zdrojom informácií bola takisto osobná
komunikácia s obchodnými zástupcami distribútorov.

N=F+n.q
(1)
N
F
n
q

celkové náklady na dané vyšetrenie
fixné náklady
variabilné náklady na jedno vyšetrenie
počet vyšetrení za hodnotené obdobie

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Bodové ohodnotenie jednotlivých technologických krokov molekulovo-biologických analýz
vybraných parametrov uvádzame v tabuľke 2, ktorá
zároveň udáva alternatívu „najnižšie mož-ného“
bodového ohodnotenia výkonov, t.j. argu-mentačne
nespochybniteľného pri nárokovaní pla-tieb za
výkony. Je možné používať aj iné kombi-nácie
vykazovania výkonov s vyšším súčtom bodového
ohodnotenia.

Priemerné jednotkové náklady na molekulovobiologické vyšetrenie možno vyjadriť nasledovným vzťahom:
Nj = F/q + n
(2)
Nj
F
n
q

priemerné jednotkové náklady
fixné náklady
variabilné náklady na jedno vyšetrenie
objem laboratórnych vyšetrení za hodnotené
obdobie

Tabuľka 2 Bodové
vyšetrení a ich cena v €

S počtom vyšetrení súvisí aj bod zvratu. Je to také
množstvo vykonaných laboratórnych vyšetre-ní, pri
ktorom nevzniká zisk ani strata (tzv. hra-ničná
rentabilita):

Predanalytická
fáza

Analytická fáza

Kódy

Body

Kódy

Body

F V –Leiden

4981

1900

Protrombín
20120

4981

1900

MTHFR

4981

1900

4990;
4991
4990;
4991
4990;
4991

2500;
700
2500;
700
2500;
700

4981

1900

3954

4981

1900

3954a

4981

1900

4982
4982

Vyšetrovaný
parameter

vybraných

Body
spolu

Príjem za
1
vyšetrenie
(€)

5100

37,23

5100

37,23

5100

37,23

3000

4900

35,77

3000

4900

35,77

3954e

1500

3400

24,82

2000

4781e

3000

5000

36,50

2000

4781f

3500

5500

40,15

PCR-RFLP

B = F / (p - n)
(3)
B
F
p
n

ohodnotenie

bod zvratu
fixné náklady
cena jedného vyšetrenia
variabilné náklady na jedno vyšetrenie

Real-time
PCR
F V –Leiden
Protrombín
20120
MTHFR
HCV
kvalitatívne
HCV
kvantitatívne

V našej práci sme pri stanovovaní alelových
a genotypových frekvencií vychádzali s našich
vlastných praktických analýz, ako aj z literárnych
zdrojov, ktoré uvádzali tieto údaje v okolitých populáciách [3,4]. Frekvenciu rizikových alel vo vyšetrenej populácii sme stanovili podľa vzťahu [15]:

Legenda: Údaje platia pre hodnotu 1 bodu pre SVaLZ =0,0073
€. Body spolu sú vyjadrením súčtu bodového ohodnotenia
predanalytickej a analytickej fáze.

q = (2R + H)/ 2N
Z uvedených údajov v tabuľke 2 vyplýva, že bodové ohodnotenie vybraných molekulovo-biologických analýz sa pohybuje v rozsahu približne 25 –
40€. Najvyšší príjem je za kvantitatívne vyšetrenie
vzorky s polymerázovou reťazovou reakciou
v reálnom čase. Pri porovnaní postupov stanovenia
prítomnosti rizikovej mutácie trombofilných stavov je real-time PCR refundovaná o 1,46€ menej v
porovnaní s klasickým stanovením s pomocou
PCR-RFLP.

(4)
q
R
H
N

relatívna frekvencia rizikovej alely v populácii
zistený absolútny počet recesívnych homozygotov
pre rizikovú alelu
zistený absolútny počet heterozygotov
celkový počet vyšetrených jedincov

Všetky použité údaje o cenách reagencií pre molekulovo-biologické laboratóriá sme čerpali z oficiálnych cenníkov distribútorov, z dostupných databáz Centrálneho registra zmlúv SR, ako aj
s osobnej komunikácie s obchodnými zástupcami
distribučných spoločností [16,17]. Ceny prístrojov
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V našej práci posudzujeme náklady na prístro-jové
vybavenie v rámci fixných nákladov ako za-kúpenie
prístroja s následnými amortizačnými odpismi.
Obvyklé ceny prístrojov a reagencií pre real-time
PCR sú uvedené v tabuľke 3. Ide o samostatné
vyjadrenie ceny položiek. Tabuľka 4 uvádza ceny
prístrojov a reagencií v prípade použitia PCR-RFLP
analýzy.

Tabuľka 4 Ceny prístrojov a diagnostických súprav
pre
diagnostiku
PCR-RFLP
u
génov
podmieňujúcich trombofilné stavy
Položka
Prístrojové vybavenie*

termocyklér
od 4500
Elektroforetická zostava**
od 3000
Inkubátor
od 1200
Transiluminátor
od 4000
Prístrojové vybavenie spolu
od 12700
Predanalytické spracovanie vzorky
Izolácia DNA***
154
Analytická fáza
DNA diagnostika****
2

Tabuľka 3 Aktuálne ceny prístrojov a diagnostických súprav pre molekulovo-biologickú diagnostiku s pomocou real-time PCR
Položka
Cena (€)
Prístrojové vybavenie
Real-time PCR termocykler s
príslušenstvom
Predanalytické spracovanie
vzorky
Izolácia DNA/RNA

od

do

15000

39000*

Cena (€)

Legenda: * Prístrojové vybavenie je vzhľadom na metodológiu
jednotlivých fáz molekulovo-biologickej analýzy vzorky
rozsiahlejšie; ** Elektroforetická zostava obsahuje
nastaviteľný zdroj jednosmerného elektrického prúdu a
elektroforetickú aparatúru s príslušenstvom; *** Uvedená
súprava na 50 vzoriek; **** Odhadovaná priemerná cena na
jednu vzorku. Pri manuálne pripravovaných technikách nie sú
špecifikované osobitné diagnostické súpravy. Tieto náklady sú
zložené z ceny chemických zložiek reakčnej zmesi pre PCR
(primery, deoxyribonukleotidtrifosfáty, pufor, enzým Taqpolymeráza), reakčnej zmesi pri štiepení restrikčnou
endonukleázou a chemikálií, ktoré sa využívajú na prípravu,
vykonanie a vyhodnotenie elektroforetickej separácie DNA
fragmentov (napr. akrylamid, bisakrylamid, kyselina boritá,
…). Väčšina zmienených chemikálií a enzýmov sa nakupuje vo
väčšom množstve a skladuje sa dlhodobejšie, pričom sa môže
rozdeliť na menšie alikvotné množstvá podľa požiadaviek
laboratórnej prevádzky.

na 50
na 100
vzoriek
vzoriek
154
269
na 50
na 100
Diagnostické súpravy
stanovení stanovení
HCV -kvantitatívne
1560
2880
FV Leiden
480
864
Protrombin 20120
480
864
MTHFR
450
800
Legenda: * Výrazne vyššie ceny sú v prípade sofistikovanejších prístrojov s rozšírenými možnosťami (napr. high
resolution melting analýza a pod.). Takéto prístroje sa
obstarávajú v prípade, ak vyšší manažment zdravotníckeho
zariadenia plánuje v strednodobom horizonte výraznejšie
rozšírenie a využitie tohto typu analýz.

Ďalšou položkou fixných nákladov sú platby za
energie (voda, elektrická energia, kúrenie), amortizáciu budov a sietí, poplatky za licencie (nemocničné a laboratórne informačné systémy, operačné
systémy na PC a pod.) ako aj služby (sterilizácia
spotrebného materiálu, práčovňa, likvidácia biologického odpadu a pod.).
Pri prepočte alikvotnej čiastky na novovzniknutý
úsek molekulovo-biologických analýz sa ich výška
môže v závislosti od veľkosti laboratória a spôsobu
jeho začlenenia do sústavy SVaLZ-ov pohybovať
v rozmedzí 150 - 350 €/mesačne.
Pri preradení personálu na novovzniknutý úsek
molekulovo-biologických analýz v počte 2 pracovníkov (laborant a iný zdravotnícky pracovník s VŠ
vzdelaním; tabuľka 1) budú mesačné mzdové náklady zamestnávateľa činiť 1533 €.
Tabuľka 5 udáva minimálny objem vzoriek, ktoré
je nutné mesačne vyšetriť, aby boli pokryté náklady (t.j. dosiahnutý bod zvratu, alebo tzv. hraničnej

rentability). V našom modeli počítame s dvomi
situáciami:
 laboratórium zavádza stanovenia prvých parametrov – rizikových alel trombofilných stavov
štandardnou metodikou PCR-RFLP,
 laboratórium zavádza real-time PCR stanovenie
rizikových alel trombofilných stavov a kvalitatívne/kvantitaívne stanovenie HCV.
Z hodnôt uvedených v tabuľke 5 môžeme zovšeobecniť, že pre dosiahnutie hraničnej rentability
na novom úseku molekulovo-biologických analýz
je v prípade metód real-time PCR treba vyšší počet
mesačne vyšetrených vzoriek, než v prípade stanovenia tých istých parametrov metódami PCRRFLP. Najväčší vplyv na tento nárast majú vyššie
variabilné náklady a vyššie odpisy analytických
prístrojov zahrnuté vo fixných nákladoch.
Incidencia HCV v bežnej populácii činí na Slovensku [14] 0,2%. Znamená to, že štatisticky je
zo 100000 ľudí približne 200 HCV RNA-pozitívnych v prípade náhodného testovania populácie.
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Vzhľadom na bezpríznakový priebeh ochorenia
však väčšina ľudí s chronickou hepatitídou ostáva
nediagnostikovaná. Akútnych hepatitíd typu C je
veľmi málo a od roku 1990 sa ich počet na Slovensku pohybuje v rozmedzí približne 20 – 40
prípadov ročne (výnimkou boli roky 2000 – 2002
s vyššou incidenciou). Pri posúdení uvedenej
frekvencie výskytu ako aj manažmentu liečebnopreventívnej starostlivosti pacientov s chronickou
hepatitídou typu C je zavedenie molekulovobiologického stanovenia HCV rentabilné a zmysluplné iba v zdravotníckych zariadeniach vyššieho
typu s veľkou spádovou oblasťou (napr. fakultné
nemocnice).

neráciu nemenia (P = 0,86 pre gén F5; P = 0,73 pre
gén F2; tabuľka 7).

Tabuľka 5 Model celkových mesačných nákla-dov
vybraných vyšetrení

Tabuľka 7 Očakávané absolútne počty jedincov s
rizikovými alelami v genotype

Náklady (€)
Parameter

A
V

P

S

M

F

Celkové
náklady
(€)

Tabuľka 6 Základné populačné epidemiologické
parametre vyšetrovaných génov
Gén:
F5
F2

Legenda: p – percentuálne zastúpenie normálnej štandardnej
alely vo vyšetrenej populácii; q – percentuálne zastúpenie
mutantnej alely vo vyšetrenej populácii; HW – výsledok
štatistického overenia prítomnosti genetickej rovnováhy
v populácii v zmysle Hardyho-Weinbergovho zákona
s pomocou chí-kvadrátového testu.

U

Gén

PCR-RFLP
F5

37,23 4,69

F2

37,23 4,69 265 300 1533 2098

MTHFR

21,5
2400,5

37,23 4,69

21,5

35,77 11,33

F2

35,77 11,33

21,5

45**
45**
813 300 1533 2646

24,82 10,49

26**

HCV

40,15 31,88

10**

Spolu:

D

H

Q

F5

80.600

18.300

1.100

100.000

F2

89.550

10.160

290

100.000

Pre odhad počtu vyšetrených je však dôležité
extrapolovať, aké možno očakávať počty heterozygotov (pacientov s jednou rizikovou alelou) a
recesívnych homozygotov (pacientov s oboma rizikovými alelami, ktorí budú mať riziko trombofilných stavov oveľa vyššie). Ak budeme uvažovať
o populácii 100.000 jedincov, tak po dosadení relatívnych frekvencií alel do Hardyho-Weinbergovho
vzťahu (p + q) = p2 + 2pq + q2 = 1 a následnom
vynásobení získaných frekvencií genotypov celkovým počtom populácie (n=100.000) dostaneme
teoreticky očakávané početnosti nosičov rizikovej
alely (tabuľka 7).
Z výsledkov v tabuľke 7 vyplýva, že vzhľadom na
minimálny nutný počet vyšetrení na dosiahnutie
hraničnej rentability sa v populácii nachádza dostatočný pool jedincov s rizikovou alelou vo svojom
genotype.
Po zvážení našich výsledkov musíme skonštatovať, že automatizácia a zavádzanie moderných,
hoci finančne náročnejších molekulovo-biologických metód do laboratória sú z dlhodobého hľadiska ekonomicky efektívnejšie než zotrvávanie pri

4257,2

MTHFR

Očakávané počty genotypov na 100.000
obyvateľov

Legenda: D- očakávané počty homozygotov s oboma
štandardnými alelami sledovaného génu; H – očakávané počty
heterozygotov s jednou mutantnou alelou vo svojom genotype;
Q – očakávané počty homozygotov s oboma recesívnymi
alelami vo svojom genotype.

Real-time PCR*
F5

Populačno – epidemiologické parametre
p
q
HW
89,80 %
10,20 %
P = 0,86
94,63 %
5,37 %
P = 0,73

Legenda: A - príjem za jedno vyšetrenie (v €), V - variabilné
náklady na jedno vyšetrenie, P – odpisy prístrojov, M – mzdy,
S - služby a energie, F – súčet fixných nákladov P + M + S, U
– minimálny požadovaný počet vyšetrení mesačne. *Výška
sumy platí pre vykazovanie týchto výkonov v najnižšie bodovo
ohodnotených
alternatívach
kombinácií
výkonov
;
**Kombinácia počtov vyšetrení môže byť iná, avšak ich súčet
musí dosiahuť hodnotu hraničnej rentability. Ak sa napr.
zdravotné zariadenie špecializuje na liečbu chronických
hepatitd, potom môže byť počet vyšetrení HCV
niekoľkonásobne vyšší a naopak, počty ostatných vyšetrených
parametrov úmerne nižšie.

V príade posúdenia zavedenia molekulovobiologických analýz rizikových alel trombofilných
stavov máme k dispozícii dáta, získané vyšetrením
populácie na Slovensku. Z tabuľky 6 vyplýva, že
frekvencia rizikových alel oboch génov (F5 aj F2)
je pomerne vysoká a populácia sa vo svojich
génových a genotypových početnostiach neodchyľuje od geneticky rovnovážneho stavu, daného
Hardyho-Weinbergovým zákonom. Inými slovami,
frekvencie alel aj genotypov sa z generácie na ge-
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manuálnych technikách. Eliminujú vplyv ľudského
faktoru, ktorý zároveň spotrebováva väčšinu finančných príjmov laboratória a je zodpovedný za najväčší podiel hrubých, náhodných a systematických
chýb v laboratórnej diagnostike.
Na základe uvedených poznatkov sme potvrdili
platnosť hypotézy H1: Zavedenie a používanie
nových automatizovaných technológii v molekulovo-biologických analýzach znižuje celkové ekonomické náklady na diagnostický proces v porovnaní s klasickými manuálnymi technikami.
Zároveň môžeme skonštatovať, že v súčasnosti
stále platí hypotéza H2: Mzdové náklady budú vždy
tvoriť najväčšiu časť fixných nákladov molekulovo
– biologických vyšetrení. Vzhľadom na zistené
trendy vývoja sa však zdá, že s pokračujúcou
automatizáciou a robotizáciou procesov laboratórnej diagnostiky, ktoré sú spojené s redukciou
pracovnej sily, by v budúcnosti mohlo dôjsť
k zvratu. Prvé miesto v objeme fixných nákladov by
mohli zaujať odpisy diagnostických prístrojov
a zariadení. Dôležitý však bude spôsob výpočtu
tejto položky fixných nákladov v prípade použitia
sofistikovaných technológií a jej reálne rozpočítanie na jednotlivé fázy laboratórnej diagnostiky.
V našej práci sme bližšie analyzovali také
vyšetrenia, ktoré sú požadované relatívne často.
V prípade špecializovanejších vyšetrení (určenie
sekvencie nukleových kyselín, určenie expresie
sledovaných génov u pacienta a pod.) sú tieto
obmedzené na veľmi malý okruh pracovísk vo
veľkých mestách, často s celoslovenskou pôsobnosťou (referenčné laboratóriá, onkologické vyšetrenia a pod.). Preto aj jednanie poisťovní s týmito
subjektmi je postavené na inej báze a nie je
aplikovateľné v periférnejších zložkách siete zdravotníckych zariadení. Uvedené fakty spolu
s výsledkami testovania nami uvažovaných molekulovo-genetických parametrov nám dovoľujú
potvrdiť platnosť stanovenej hypotézy H3: Veľkosť
spádového územia laboratória zásadne vplýva
na ekonomickú efektivitu porovnávaných molekulovo-genetických laboratórnych analýz. Hoci
platnosť tejto hypotézy bola od počiatku zjavná, jej
význam je pri molekulovo – genetických analýzach
oveľa vyšší. Dôvodom je jedinečnosť genotypu
človeka.

napríklad polymerázová reťazová reakcia s následným štiepením restrikčnými endonukleázami a
elektroforézou), ktorá sa premieta predovšetkým
v nižších variabilných nákladoch a nižších nákladoch na prístrojové vybavenie, majú oveľa
perspektívnejšie využitie modernejšie techniky.
Na príklade vyšetrenia s pomocou polymerázovej
reťazovej reakcie monitorovanej v reálnom čase
vidno výraznú redukciu časovej i priestorovej náročnosti vyšetrení. K tomu treba pripočítať výraznú
redukciu ľudského faktoru nielen v rovine časovej,
ale aj z hľadiska podstatnej redukcie kritických
bodov, zlyhanie v ktorých znamená znehodnotenie
analýzy a nutnosť jej opakovania na náklady
laboratória. Redukcia ľudského faktora a transformácia jeho úlohy v procese molekulovo-biologických analýz je spolu s automatizáciou a zavádzaním nanotechnológií zvyšujúcich kapacitu vyšetrení celkovým trendom v súčasnej laboratórnej
medicínskej diagnostike. Výsledky našej práce plne potvrdili opodstatnenosť tohto trendu aj z
ekonomického hľadiska. Okrem toho je zrejmé, že
so zvyšujúcou sa kvantitou ponuky rôznych
metodologických prístupov molekulovo-biologických analýz budú tieto stále viac a viac dostupnejšie
aj pre rutinnú diagnostiku.
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VYŠETRENIE ALKOHOLU V KRVI A DYCHU
DETERMINATION OF ETHANOL IN BLOOD AND BREATH
FRAŇO Ľuboš 1,2
Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Bratislava
Oddelenie klinickej biochémie, Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota, Rimavská Sobota

1
2

Key worlds: Ethanol. Dräger Alcotest 7410. Cobas 6000.
Permille conversion factor.

ABSTRAKT
Zisťovanie alkoholu v dychu sa používa v našej krajine od roku
1950, ale meracie techniky zaznamenali značné zlepšenie len v
posledných desaťročiach. Cieľ: Táto štúdia zisťuje kon-verzný
faktor medzi etanolom nameraným v krvi vyjadreným v SI
jednotkách g.l-1 na promile. Druhá časť experimentu zisťuje
prepočítavací koeficient medzi etanolom v krvi a etanolom v
dychu a zisťuje rozdiel medzi výsledkami alkohol testera
Dräger Alcotest 7410 a biochemickým analyzátorom ROCHE
Cobas® 6000. Súbor a metodika: Vzorky krvi a dychu boli
odobraté 21 dobrovoľníkom (18 mužov a 4 ženy), ktorí pili
alkoholické a nealkoholické nápoje v čase 2-10 hodiny
v neobmedzenom množstve. Výsledky: Prepočítavací faktor
medzi etanolom v krvi vyjadrený v g.l-1 a promile má hodnotu
je F = 0,985. Etanol v dychu vyjadrený v mg.l-1 prepočítaný na
promile podľa rôznych bibliografických zdrojov vykazoval
rozdiely od 17,3-21,2%. Nový konverzný faktor na vyjadrenie
etanolu v dychu v mg.l-1 na promile vypočítaný regresnou
analýzou má hodnotu 2,3. Záver: V sú-časnej dobe majú
kriminalisti a aj lekári k dispozícii spektrofotometrické,
chromatografické a elektrochemické metódy, ktoré sú vhodné
pre toxikologické účely. Pre správnu interpretáciu hladiny
etanolu je veľmi dôležité používanie SI jednotiek a úplne
vylúčiť používanie zastaranej jednotky promile (‰).

ÚVOD
Slovo alkohol vo význame „lieh, liehový nápoj“
sa v angličtine objavilo v 16. storočí, v našich prameňoch je doložený od 19. storočia. Pôvodom
arabský výraz (z arab. al-kuhl) prenikol prostredníctvom španielskeho alcohol. Slovo pôvodne
označovalo antimón, jemný antimónový prášok
na farbenie viečok, neskôr nadobudlo všeobecný
význam „látka získaná destiláciou či sublimáciou“.
Dnešný význam vznikol na základe stredovekého
latinského označenia alcohol vini „vínová esencia“
[1].
Najznámejším použitím etanolu je výroba alkoholických nápojov. Tiež sa používa ako biopalivo a má široké uplatnenie vo vede, medicíne,
chemickom a farmaceutickom priemysle.
V súčasnosti je dostupných a popísaných viac
možností stanovenia alkoholu v dychu a telových
tekutinách. V minulosti sa používali destilačné metódy, ktoré boli nešpecifické a len orientačné, s vývojom spektrálnych metód a zdokonaľovaním inštrumentálnej techniky sa vyvinuli aplikácie založené na detekcii etanolu na základe absorbancie
infračerveného žiarenia, s rozvojom separačných
metód našli uplatnenie aplikácie na kvapalinových
a plynových chromatografoch. Zlatým štandardom
stanovenia etanolu sa stala plynová chromatografia
s hmotnostnou detekciou (GC-MS). Všetky spomínané moderné techniky však kvôli zložitosti inštrumentálneho zariadenia našli uplatnenie len v laboratóriách a pre meranie v teréne sa stali nepoužiteľné. Ich ďalšou nevýhodou je cena prístrojového vybavenia. V klinických laboratóriách je
rozšírené vyšetrovanie alkoholu fotometricky enzymatickou metódou, ktorú popísali Bücher a Redetzki, ktorá je jednoduchá, špecifická a cenovo
dostupná [2]. Meranie alkoholu vo vydýchnutom
vzduchu sa u nás používa už od polovice minulého
storočia. Na meranie alkoholu v dychu sa v minulosti v teréne používali detekčné trubičky, ktorých

Kľúčové slová: Etanol. Dräger Alcotest 7410. Cobas 6000.
Prepočet promile.
ABSTRACT
Analysing of breath alcohol is using in our country since 1950,
but determination techniques have considerable improved in
last decades. Aim: This study estimates conversion factor
between blood ethanol expressed in SI unit g/l to permille. The
second part of experiment solving conversion factor between
blood ethanol and breath alcohol and finding out discrepancy
between alcohol breathalyser Dräger Alcotest 7410 and
biochemical analyser ROCHE Cobas® 6000. Patients and
Methods: Specimen of blood and breath were obtained of 21
volunteers (18 men and 4 women), who drank alcoholic and
non-alcoholic beverages in the time 2 - 10 hours. Results:
Conversion factor between blood ethanol expressed in g.l-1 and
permille was calculated and its value is F=0,985. Breath ethanol
expressed in mg.l-1 after conversion to permille according to
various bibliography demonstrate discrepancies from 17.3 to
21.2 %. The new conversion factor regarding to regression
analysis was calculated, its value is 2.3. Conclusion: In present,
criminalists and clinical practises uses spectrophotometric,
chromatographic and electrochemical methods that are
adequate for toxicology testing purpose. But very important is
using of SI units for the right interpreting of ethanol level. For
breath it is mg.l-1 and for blood it is g.l-1. We don ´t recommend
to use an obsolete unit permille (‰).
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náplň tvoril dichróman draselný na silikagéli, ktorý
sa pôsobením etylalkoholu redukoval na príslušnú
zelenú chromitú soľ a kyselinu octovú. Táto metóda však bola len orientačná a pre presné zistenie
hladiny alkoholu bol potrebný odber krvi a následná analýza. Bol to zdĺhavý a pomerne zložitý proces
spojený s vyhľadávaním najbližšej nemoc-nice
s biochemickým laboratóriom. Samozrejme pri
odbere krvi je vždy prítomný fenomén ne-súhlasu
testovanej osoby s odberom krvi, či už zo
zdravotných, náboženských alebo iných dôvodov.
Je preto logické, že sa pomaly upúšťalo od používania detekčných trubičiek a začali sa využívať
nové zariadenia, tzv. analyzátory dychu. Sú to
meracie prístroje slúžiace na stanovenie koncentrácie etanolu vo vydychovanom vzduchu, ktorý
vzniká v pľúcnych alveolách.
V Slovenskej republike sú analyzátory dychu zaradené medzi určené meradlá od roku 2000. Určené meradlá podľa zákona 142/2000 Z.z. v znení
neskorších predpisov o metrológii sú meradlá podliehajúce povinnej metrologickej kontrole podľa
vyhlášky 210/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov (vyhlášky č. 310/2000 Z.z., 9/2001 Z.z.
a 69/2002 Z.z.). V súčasnosti zložky Policajného
zboru SR a aj iných krajín EÚ používajú na meranie hladiny alkoholu v dychu ručné elektrochemické detektory Dräger a Alcotest, ktoré pracujú na
princípe biosenzorov a v závislosti od nastave-nia
prístroja vydajú okamžite hodnotu v jednotkách
mg/l [3].

METODIKA
Experiment bol rozdelený na dve časti. V prvej
časti sa empiricky zisťoval prepočítavací vzťah
medzi SI jednotkou g/l vyjadrujúcou hmotnostnú
koncentráciu analytu, a obsolentnou jednotkou
promile (‰).
Hmotnosti destilovanej vody a ľudského séra sa
merali na certifikovaných kontrolovaných digitálnych analytických váhach Sartorius A200S a objem
sa meral laboratórnou pipetou Plastmod F1000.
Druhej časti experimentu sa zúčastnilo 21
dobrovoľníkov v zložení muži, ženy vo veku od 18
do 44 rokov s rozmedzím hmotnosti od 57 do 136
kg, ktorí v časovom období 2 až 10 hodín konzumovali rôzne druhy alkoholických nápojov v neobmedzenom množstve. Jeden testovací objekt bol
referenčný, bez požitia alkoholu a jeden objekt
skonzumoval 2 litre nealkoholického piva. V jednom okamihu bola ambulantnou sestrou každému
zúčastnenému odobratá venózna krv. Podľa výrobcu reagenčnej súpravy sa v mieste venopunkcie
nemá používať alkohol alebo iné prchavé dezinfekčné prostriedky. Môže byť použitý vodný
Zephiran (benzalkonium chlorid), vodný Mertiolát
(thimerosal) alebo povidon-jód. Odporúča sa
používať odberové skúmavky s Li-heparínovou a
K2-EDTA plazmou [4].
Taktiež sa podrobili dychovej skúške na alkohol,
ktorú vykonával pracovník PZ SR. Nami namerané
a vypočítané údaje koncentrácií alkoholu sa porovnávali s konverznou tabuľkou uvádzanou v literatúre [5] a s vytvorenou tabuľkou podľa konverzného faktora uvádzaného v literatúre [3].
Analýza alkoholu v krvi pacientskych vzoriek sa
vykonávala na plne automatickom modulárnom
systéme Cobas 6000 od firmy ROCHE®. Na analýzu alkoholu v krvi pacientskych vzoriek sa použil c 501 modul plne automatického, softvérom
riadeného modulárneho systému Cobas 6000
od firmy ROCHE® určeného pre biochemické a
imunochemické analýzy.
Alkohol v dychu sa analyzoval dôkazným analyzátorom dychu Dräger Alcotest 7410. Je to merací
prístroj určený na meranie a číselné zobrazenie
hmotnostnej koncentrácie etanolu vo vydýchnutom
vzduchu. Obsahuje elektrochemický biosenzor pracujúci na elektrochemickom princípe. Požadované
množstvo vydýchnutého vzduchu je pomocou sacieho čerpadla privedené k čidlu, ktoré analyzuje
presne definovanú vzorku vydýchnutého vzduchu.
Pri premene alkoholu na acetaldehyd sa v priestore

CIEĽ
Cieľom práce je popísať metódy vyšetrenia alkoholu, zistiť prepočítavací vzťah medzi SI jednot-kou
g/l na promile a v praxi, na pacientskych vzor-kách
overiť vzťah medzi hladinou etanolu v sére a dychu
podľa dostupných literárnych zdrojov.
SÚBOR
Experimentu sa zúčastnilo 21 dobrovoľníkov,
ktorí v časovom rozmedzí 2 až 10 hodín konzumovali rôzne druhy alkoholických nápojov v neobmedzenom množstve. Väčšiu časť z nich tvorili muži
(86%) s priemerným vekom 27,6 ± 6,7 rokov,
v rozmedzí (18 - 44 rokov), ženy (14%) s priemerným vekom 23 ± 3,3 rokov, v rozmedzí (19 - 27
rokov). Priemerná hmotnosť všetkých účastníkov
bola 80,4 ± 19 kg, v rozmedzí (57 - 136 kg).
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senzora uvoľňujú elektróny. Meracie čidlo prístroja
je elektrochemický článok, ktorý deteguje prúd
uvoľnených elektrónov. Tento prúd elektrónov je
následne vyhodnotený zabudovaným mikroprocesorom. Obsah alkoholu vo vydychovanom vzduchu
je vyjadrený v mg.l-1.
Pri stanovení je dôležité dodržiavať presný pracovný postup, ktorý uvádza každý výrobca analyzátora dychu. Vo všeobecnosti platí, že meranie sa
môže uskutočniť po uplynutí najmenej 15 minút
od posledného požitia alkoholu. V opačnom prípade môže byť v ústnej dutine prítomný zvyškový
alkohol, ktorý nameranú hodnotu alkoholu vo vydychovanom vzduchu značne zvýši. Meranie môže
ovplyvniť aj dym z fajčenia prítomný v ústnej
dutine, preto je potrebné čakať aspoň 3 minúty od
skončenia fajčenia.

z 21 objektov a obsahuje údaje o množstve alkoholu v dychu a v krvi, ktoré sú prepočítané na ‰
podľa faktora zisteného v prvej časti experimentu,
podľa faktora uvádzaného v literárnom zdroji [3]
a podľa hodnôt v konverznej tabuľke v literatúre [5].
Priemerná hodnota etanolu zistená v dychu bola
0,390 ± 0,24 mg.l-1, rozmedzie (0,00 – 1,07 mg.l-1).
Priemerná hodnota etanolu zistená v krvi bola 0,997
± 0,58 g.l-1, rozmedzie (0,00 – 2,51 g.l-1).
Cieľom regresnej analýzy druhej časti experimentu bolo potvrdenie teórie o vzťahu medzi premennými a nájdenie rovnice, ktorá opisuje vzťah
medzi nimi. Najviac sme sa sústredili na veľkosť
regresných koeficientov a znamienko, ktoré odhaduje jednoduchá regresná analýza metódou najmenších štvorcov. Taktiež bol vyjadrený koeficient
determinancie R2.
Výsledky regresnej analýzy sú zobrazené na
obrázku 1.

VÝSLEDKY
V prvej časti sa 16-imi meraniami hmotnosti
destilovanej vody pri 20°C pomocou Rovnice 1
a známej hodnoty hustoty destilovanej vody pri tejto teplote zistilo presné množstvo pipetovaného
objemu.
Východiskovou rovnicou bol vzorec na výpočet
hustoty:

mH 2O

Vpipety 

H O
2



0,9990 g
 1,00084 ml
0,9982 g.ml 1

(1)

Ďalej sa merala hmotnosť 21 náhodných pacientských vzoriek sér a z ich priemernej hodnoty hmotnosti sa podľa upravenej Rovnice 1 vypočítala
priemerná hustota séra. Rovnica 2:

 séra 

mséra
1, 0161 g

 1, 0152 g.ml 1
Vséra 1, 00084 ml

Obrázok 1 Závislosť hladín etanolu v krvi a v dychu v promile

(2)

Z hodnoty priemernej hustoty ľudského séra sa
vypočítal prepočítavací faktor. Rovnica 3:

F

1

séra



1
 0,985 g 1.ml
1, 0152 g.ml 1

(3)

Prepočet vyzerá nasledovne:
1, 000 g.l 1.0,985 g 1.ml  0,985 ml.l 1  0,985‰

(4)
Namerané a vypočítané hodnoty druhej časti experimentu sú uvedené v Tab.1, ktorá pozostáva
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Na obrázku 2 je znázornená závislosť hladiny
etanolu v krvi a v dychu v SI jednotkách aj s regrenými koeficientmi a na obrázku 3 je znázornená
závislosť hladiny etanolu v dychu v mg.l-1 a v krvi
v ‰ s koeficientmi vypočítaných regresnou analýzou. Aj napriek nepatrným rozdielom medzi
konverznými faktormi je tesnejšia zhoda počítaných hodnôt s nameranými pri prepočítavaní podľa
[3], ako ukazuje obrázok 1.
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Obrázok 2 Závislosť hladiny etanolu v krvi a dychu v SI jednotkách

Obrázok 3 Závislosť hladiny etanolu v dychu
v mg/l a v krvi v promile

Vypočítané regresné koeficienty odčítané z
obrázku 2 majú hodnoty: bObr.2 = 2,3536 a bObr.3 =
2,3183 z čoho vyplýva, že nami zistený konverzný
faktor medzi hladinou alkoholu v dychu na ‰ v krvi
má hodnotu približne 2,3, čo je vyššia akú udávajú
oba spomínané literárne zdroje a inter-pretácia
výsledkov podľa nich môže viesť k vý-sledkom
odlišným a nižším, než sú v skutočnosti.
Všetky vypočítané korelačné koeficienty boli
kladné a vyšli zhodne, kvôli lineárnej závislosti
medzi nimi a majú hodnotu r=0,9767; p=0,0000 čo
svedčí o významnej štatistickej korelácii medzi
nimi.
Z rovnice regresnej priamky na obrázku 2 možno
priamo vyvodiť prepočítavací vzťah medzi koncentráciou etanolu v krvi v g/l a dychu v mg/l:

Tabuľka1 Namerané a vypočítané hodnoty hladiny alkoholu v krvi a dychu
EtOH krv EtOH dych EtOH krv EtOH dych EtOH dych

c etanol v krvi   0,0802  2,3536* c etanol v dychu 

(5)
Z rovnice regresnej priamky na obrázku 3 možno
priamo vyvodiť prepočítavací vzťah medzi koncentráciou etanolu krvi v ‰ a dychu v mg.l-1:
c etanol v krvi   0,079  2,3183* c etanol v dychu 

(6)
DISKUSIA
Z údajov uvedených v tabuľke 1 možno vypočítať, že priemerný rozdiel medzi hodnotami hladín
alkoholu v dychu a v krvi udávaných v promile je
v prípade faktora z literatúry [3] 17,3% a v prípade
tabuľky z literatúry [5] priemerne 21,2% v prospech analyzátora dychu.
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g/l

mg/l

‰

‰ lit [3]

‰ lit [5]

0,000

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

0,000

0,000

0,512

0,16

0,504

0,336

0,320

0,573

0,22

0,564

0,462

0,440

0,612

0,24

0,603

0,504

0,480

0,886

0,26

0,873

0,546

0,520

0,639

0,30

0,629

0,630

0,600

0,888

0,30

0,875

0,630

0,600

0,716

0,30

0,705

0,630

0,600

0,804

0,32

0,792

0,672

0,640

0,919

0,35

0,905

0,735

0,700

0,942

0,36

0,928

0,756

0,720

1,058

0,36

1,042

0,756

0,720

0,979

0,46

0,964

0,966

0,920

1,245

0,50

1,226

1,050

1,000

1,376

0,57

1,355

1,197

1,140

1,586

0,58

1,562

1,218

1,160

1,705

0,59

1,679

1,239

1,180

1,616

0,59

1,592

1,239

1,180

1,371

0,65

1,350

1,365

1,300

2,510

1,07

2,472

2,247

2,140
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Regresnou analýzou sme zistili regresné koeficienty medzi hladinou alkoholu v krvi a v dychu
v SI jednotkách a taktiež korelačný koeficient medzi týmito hladinami udávaných v promile podľa
dostupných zdrojov [3, 5]. Konverzný faktor medzi
hladinou alkoholu v dychu na ‰ v krvi, zistený
regresnou analýzou, má hodnotu približne 2,3 ktorá
je vyššia, akú udávajú oba spomínané lite-rárne
zdroje a interpretácia výsledkov podľa nich môže
viesť k výsledkom odlišným a nižším, než sú v
skutočnosti.

dychu, ktorý je od výrobcu nastavený tak, aby
negatívne nepoškodil testované subjekty - vodičov.
Keďže oba faktory sú zistené empiricky, je najsprávnejšie udávať koncentrácie etanolu v spomínaných biologických materiáloch len v jednotkách SI, v ktorých sa uvádzajú aj hodnoty hladín
etanolu v materiáloch, na ktorý sú tieto analyzátory
kalibrované a kontrolované.
Stále si ešte mnohí ľudia a dokonca aj lekári
nesprávne prepočítavajú tieto jednotky a neuvedomujú si, že hladina alkoholu v krvi je udávaná
v gramoch etanolu na liter séra a hladina alkoholu v
dychu je udávaná v miligramoch etanolu na liter
vydýchnutého vzduchu a jedinou konverznou veličinou na prepočet na promile môže byť iba obrátená
hodnota priemernej hustoty ľudského séra.

ZÁVER
V teoretickej časti boli opísané možnosti vyšetrenia alkoholu v biologických vzorkách v minulosti až po súčasnosť.
Experimentálna časť riešila dva hlavné ciele, a to
zistenie prepočítavacieho vzťahu medzi SI jednotkou g/l na ‰ alkoholu v krvi a v druhej časti
zistenie odchýlky merania medzi analyzátorom
dychu určeným na meranie alkoholu a biochemickým analyzátorom, ktorý meria hladinu alkoholu v krvi.
Prvým experimentom sa meraniami zistil prepočítavací vzťah - faktor, medzi hladinou etanolu
v krvi udávanou v SI jednotkách g/l na zaužívanú
jednotku promile. Tento faktor má hodnotu 0,985
ml/g.
Druhým experimentom sa zistili rozdiely nameraných a vypočítaných hodnôt. Po prepočítaní
hladín alkoholu v krvi a dychu na promile podľa
literatúry [3] bol ich priemerný rozdiel 17,3% a poľa
literatúry [5] až 21,2% v prospech analyzátora
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ÚVOD

ABSTRAKT
Zhodnotili sme výsledky stanovenia prokalcitonínu
(PCT) v súbore u 160 pacientov, hospitalizovaných
na oddelení anesteziológie a internej medicíny a
jednotkách intenzívnej starostlivosti. Náš súbor tvorila
skupina mužov, žien a novorodencov s rôznymi diagnózami (n=160), u ktorých boli porovnané namerané
hodnoty PCT s referenčnými hodnotami PCT< 0,1µg/l.
Zisťovali sme mieru závislosti medzi PCT a zápalovými
markermi v sledovaných súboroch. Zistili sme, že
hodnoty PCT v súbore mužov, žien a novorodencov sa
nachádzajú prevažne nad referenčným rozmedzím.
Korelácia medzi PCT a ostatnými laboratórnymi parametrami hsCRP a IL-6 sa pohybovala na veľmi nízkych
hodnotách (hsCRP: R2 = 0,004; n=50; IL-6: R2 = 0,236;
n=50). V prípade, ak PCT výrazne klesá, môžeme skonštatovať ústup sepsy, vhodnú voľbu antibiotickej liečby
a priaznivú prognózu pacienta.

Infekcie s následným rozvojom sepsy predstavujú
závažné a veľmi často fatálne komplikácie. Mortalita septických pacientov a pacientov v septickom
šoku je aj napriek zvyšujúcej sa úrovni poskytovanej intenzívnej starostlivosti stále vysoká.
Pri stanovení presnej diagnózy a dosiahnutí čo najlepšieho klinického výsledku je zásadným predpokladom odhalenie prítomnosti infekcie a jej zdroja.
Správna interpretácia už minimálnych príznakov
v počiatočných štádiách sepsy výrazne ovplyvňuje
včasnú diagnostiku infekcie. Včasná diagnostika
sepsy a identifikácia zdroja infekcie sú základnými
predpokladmi začatia účinnej liečby s cieľom zabrániť zhoršeniu stavu, resp. rozvoju multiorgánovej dysfunkcie a smrti [1-3].
Podľa dostupných údajov je každý rok zaznamenaných viac ako 18 miliónov prípadov ťažkej
sepsy. Ich incidencia podľa odhadov každoročne
stúpa o 1,5%. Pravdepodobné príčiny nárastu sú
starnutie populácie, zvyšujúci sa počet pacientov
s poruchou imunity a zníženie citlivosti baktérií
na antibiotiká. Mortalita septických stavov jednoznačne koreluje s rozsahom orgánovej dysfunkcie a
je problémom na celom svete, dokonca v krajinách
s vysokou úrovňou zdravotníckej starostlivosti.
Udávaná mortalita pri miernej sepse je 36%, pri
ťažkej sepse sa pohybuje až okolo 52% a pri
septickom šoku stúpa k 82%. Vo svete na sepsu
denne zomiera 1400 ľudí a približne 10% septických pacientov nedostáva včas cielenú antibiotickú
terapiu, čo zvyšuje mortalitu o 10-15% [4].
V súčasnosti sú v klinickej praxi dostupné mnohé
ukazovatele zápalu a imunitnej odpovede. Špecifické laboratórne testy dokazujú typ ako aj aktivitu
prebiehajúceho zápalu. V rutinnej laboratórnej
diagnostike je však málo ukazovateľov na monitorovanie kriticky chorých pacientov a na úpravu terapie pri závažných zápalových procesoch. Je tiež
málo spoľahlivých parametrov na diferencovanie
bakteriálnych zápalov od zápalov iného pôvodu.

Kľúčové slová: Prokalcitonín. Sepsa. SIRS. Laboratórna
diagnostika.
ABSTRACT
We evaluated the results of the determination of procalcitonin (PCT) in a file of 160 patients hospitalized at the
department of anesthesiology and internal medicine and
intensive care units. Our sample consisted of a group of
men, women and infants with various diagnoses (n =
160), in which the measured values of PCT were
compared with the reference values PCT <0,1μg/l. We
tested the rate of dependence between the PCT and
inflammatory markers in tested groups. We found that
PCT values in the group of men, women and newborns
are mostly above the reference range. The correlation
between PCT and other laboratory parameters hsCRP
and IL-6 was at very low levels (hsCRP: R2 = 0.004; n =
50; IL-6: R2 = 0.236; n = 50). If the PCT decreases
significantly, we can state the retreat of sepsis, right
choice of antibiotic treatment and a favorable prognosis
of patient.
Key words: Procalcitonin. Sepsis. SIRS. Laboratory
medicine.
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Väčšina teraz používaných ukazovateľov zápalu
ako sú napr. telesná teplota, počet leukocytov,
sedimentácia erytrocytov alebo koncentrácie Creaktívneho proteínu, sú nešpecifickými parametrami [5, 6].
V 90. rokoch minulého storočia sa v laboratórnej
diagnostike uplatnil nový parameter, ktorý významným spôsobom obohacuje možnosti diagnostiky zápalových procesov – prokalcitonín
(PCT). PCT je užitočným ukazovateľom prítomnosti a závažnosti infekcie a v porovnaní s ostatnými parametrami zápalu, pretože má vyššiu senzitivitu a špecificitu v diferenciálnej diagnostike
systémovej zápalovej odpovede. Koncentrácie PCT
dobre korelujú so závažnosťou sepsy a monitorovanie jeho dynamiky je meradlom úspešnosti
antibiotickej liečby [2, 7-12].

navyše neexistujú enzýmy, ktoré by cir-kulujúci
PCT mohli štiepiť. Znamená to, že pokiaľ sa PCT
nejakým neznámym mechanizmom vyhne
intracelulárnej proteolýze a je uvoľnený do obehu,
zostáva tu v nezmenenej forme s dlhým polčasom
25-30 hodín, na rozdiel od kalcitonínu, ktorý má
plazmatický polčas iba 4-5 hodín. Štruktúra
tyreoidálneho a zápalového PCT je identická, ale
regulácia za fyziologických podmienok je zásadne
odlišná. C-bunky štítnej žľazy reagujú na vzostup
koncentrácie kalcia, aj keď v modulácii tvorby sa
uplatňujú aj ďalšie faktory. Ako stimulátory tvorby
kalcitonínu pôsobia glukokortikoidy, glukagón,
gastrín a iné. Hyperkalcémia ani žiadny z ďalších
faktorov nemá vplyv na uvoľňovanie PCT do cirkulácie pri zápale. Hlavným eliminačným mechanizmom cirkulujúceho PCT sú obličky [13, 2, 9,
12].

Biosyntéza, štruktúra a metabolizmus prokalcitonínu
Prokalcitonín (PCT) je proteín zložený zo 116
aminokyselín s molekulovou hmotnosťou 13 kD.
Štruktúra reťazca PCT stanoviteľného v plazme
počas zápalu je rovnaká ako štruktúra už skôr
známeho peptidu, ktorým je prohormón kalcitonínu a je produkovaný C-bunkami štítnej žľazy.
Sekvencia kalcitonínu s dĺžkou 32 aminokyselín je
obsadená na pozícii 60.- 91. reťazca PCT [13].
PCT je produkovaný C-bunkami štítnej žľazy.
Prekurzorom jeho syntézy je preprokalcitonín,
ktorý sa viaže svojim N-terminálnym koncom na
endoplazmatické retikulum, kde je endopeptidázou
odštiepená N-terminálna signálna sekvencia s 25
aminokyselinami, pričom následne vzniká prokalcitonín. V Golgiho aparáte C-buniek štítnej žľazy sa
uskutočňuje štiepenie prokalcitonínu na aminoprokalcitonín a C-terminálny segment, ktorý obsahuje kalcitonín a kalcitonín-karboxypeptid I, nazývaný ako katakalcín. Segment kalcitonín sa štiepi na
nezrelý kalcitonín a katakalcín. Nezrelý kalcito-nín
zložený z 33 aminokyselín sa enzýmom
peptidylglycín amidujúcou monooxygenázou štiepi
a vzniká zrelý kalcitonín, ktorý je skladovaný v sekrečných granuliach a potom uvoľňovaný exocytózou na povrchu C-buniek [13, 14].
Prakticky celé množstvo PCT v endoplazmatickom retikule C-buniek štítnej žľazy je premenené na kalcitonín, takže nedochádza k uvoľneniu
PCT zo štítnej žľazy do krvného obehu. Koncentrácie PCT u zdravých ľudí sú preto nízke, prípadne
pod hranicou detekcie. V plazme pravde-podobne

Syntéza zápalového PCT
Hlavným zdrojom zápalového PCT je pečeň. PCT
je produkovaný v neuroendokrinných bun-kách
čriev a pľúc, v malej miere i v monocytoch,
makrofágoch a v hypofýze. Tvorba PCT počas zápalu je úzko spojená s bakteriálnym endotoxínom a
s prozápalovými cytokínmi. Bakteriálny endotoxín
je najsilnejší stimulátor syntézy a uvoľňovania PCT
do krvného obehu [13].
Dynamika zmien pri zápale má rovnaký charak-ter
ako aj u pacientov po tyreoidektómii. Syntéza PCT
je zachovaná aj pri závažnom postihnutí
pečeňových funkcií, nekoreluje s biochemickými
ukazovateľmi pečeňovej dysfunkcie. Na indukovanú syntézu v priebehu septickej reakcie nie sú
nevyhnutné leukocyty. Miera indukcie je závislá od
charakteru a intenzity vyvolávajúceho podnetu [15].
Najsilnejším stimulom syntézy zápalového PCT je
polysacharidový
endotoxín
gramnegatívnych
(G-) baktérií. V krvnom riečisku vyvolá aktiváciu
endotelu a makrofág/monocytárnej populácie bielych krviniek, pričom dochádza k nadmernej a nekontrolovateľnej syntéze a k produkcii prozápalových cytokínov a ich endokrinnému pôsobeniu aj
na vzdialené endotelové a imunokompetentné
bunky. Zlyháva vrodená imunita pri interakcii
hostiteľa s infekčnými mikroorganizmami a vzniká
sepsa, ktorá je definovaná ako syndróm systémovej
zápalovej odpovede s dokumentovanou infekciou
(SIRS) [13, 16].
Vzostupu PCT vždy predchádza vzostup cytokínov. Po vnútrožilovom podaní bakteriálneho en-
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dotoxínu dobrovoľníkom pri experimentovaní stúpa koncentrácia prozápalových cytokínov s maximom 2-3 hodiny. Z prozápalových interleukínov v
plazme najdlhšie pretrváva Interleukín 6 (IL-6)
ďalších 6-24 hodín, ostatné klesajú prudko dole. Po
latencii asi 2 hodín začína rýchlo stúpať PCT s
maximom produkcie medzi 8-12 hodinou, špičkové hodnoty v plazme dosiahnu vrchol medzi 12-24
hodinou. Vrcholové hodnoty PCT dobre korelujú s
maximálnymi hodnotami prozápalových cytokínov
[3]. Tvorba PCT nie je obmedzená iba na bakteriálnu stimuláciu, pretože prokalcitonín je indukovaný aj v priebehu aseptickej zápalovej reakcie po
rozsiahlych chirurgických výkonoch a po transplantácii orgánov a kostnej drene [15]. Plazmatická hladina PCT sa zvyšuje aj pri karcinóme štítnej
žľazy, malobunkovom karcinóme pľúc, aj
u pacientov s renálnym zlyhaním. Lokálne bakteriálne zápaly, ako aj opuzdrené abscesy PCT
významne nezvyšujú [17]. Zvýšenie PCT má i celý
rad neinfekčných príčin, medzi ktoré patria: popáleninové traumy, mnohopočetné traumy, pooperačné stavy, úrazy teplom, kardiogénny šok a u novorodencov [18].

počas ktorej zostáva PCT zvýšený, so zlou
prognózou pacienta [17].
Interpretácia výsledkov
Interpretácia výsledkov závisí od klinickej situácie, lekár musí výsledky interpretovať spolu
s ďalšími laboratórnymi nálezmi a klinickým obrazom pacienta:
 < 0,5 µg/l - normálne hodnoty - zdravé osobynevylučuje lokalizovanú alebo inú bakteriálnu
infekciu,
 0,5-2,0 µg/l - mierne zvýšenie - lokalizovaný
infekčný zápal, chronický zápal, virózy (hepatitis A, B), hodnoty bežné vo včasnom pooperačnom období a pri ťažkej renálnej insuficiencii,
 2,0-10,0 µg/l - vysoké hodnoty - systémová
bakteriálna infekcia, intenzívny syndróm systémovej zápalovej odpovede (SIRS) nebakteriálneho pôvodu,
 10,0 µg/l - veľmi vysoké hodnoty - ťažká sepsa,
multiorgánové zlyhanie (MODS). Pri ťažkých
bakteriálnych infekciách až 1000 µg/l [13, 17].
CIEĽ
Cieľom práce bola analýza dát vzoriek pacientov,
ktorí mali vyšetrené PCT, CRP, IL-6, hsCRP a boli
analyzovaní na oddelení Klinickej biochémie v Žiline v období od 1.11.2013 do 15.2.2014, porovnanie výsledkov PCT u mužov, žien a novorodencov s referenčným rozmedzím PCT v medicínskych laboratóriách na oddelení Klinickej biochémie v Žiline, stanovenie miery závislosti medzi
laboratórnymi parametrami PCT a CRP u skupiny
mužov a u žien, ako aj testovanie vzájomného
vzťahu medzi premennými PCT a IL-6, PCT a
hsCRP u novorodencov.

Základné indikácie vyšetrení PCT
Zo súčasného stavu poznatkov vyplývajú nasledovné indikácie vyšetrení PCT:
 Diferenciálna diagnostika zápalových ochorení a
horúčok neznámeho pôvodu. PCT môže podporiť rozlíšenie syndrómu akútnej respiračnej
tiesne (ARDS) bakteriálnej a nebakteriálnej
etiológie lepšie ako CRP.
 Monitorovanie kriticky chorých pacientov.
Vysoké alebo stúpajúce hladiny podľa množstva štúdií svedčia o bakteriálnych komplikáciách a zlej prognóze pacienta, a naopak
rýchly pokles hladiny o ústupe infekcie a
priaznivej prognóze.
 Kontrola terapie a priebehu bakteriálnych infekcií. I keď absolútna hodnota PCT nekoreluje
priamo so závažnosťou stavu, vývoj hladiny
odráža narastajúcu alebo ustupujúcu imunitnú
odpoveď na infekciu.
 Diagnostika bakteriálnej infekcie u imunosuprimovaných pacientov (po transplantácii
kostnej drene alebo po cytostatickej terapii).
 Hodnotenie prognózy pacientov pri syndróme
multiorgánovej dysfunkcie (MODS), sepse, aj
nekrotizujúcej pankreatitíde. Maximálna koncentrácia PCT koreluje, ale predovšetkým doba,

MATERIÁL A METÓDY
Biologický materiál na vyšetrenie PCT bol získaný od pacientov hospitalizovaných na oddelení
Anesteziológie a internej medicíny, na interných
jednotkách intenzívnej starostlivosti a na novorodeneckej jednotke intenzívnej starostlivosti v
Žiline v období od 1.11.2013 do 15.2.2014. Vzorky boli následne analyzované na Oddelení klinic-kej
biochémie v medicínskych laboratóriách v Žili-ne.
Súbor obsahoval 160 pacientov všetkých veko-vých
kategórií, ktorý sme následne upravili na sku-pinu
60 mužov, 50 žien a 50 novorodencov s rôz-nymi
diagnózami.
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Muži vo veku od 22-92 rokov a ženy od 24-86
rokov mali nasledujúce diagnózy: A419 Sepsa,
bližšie neurčená, C809 Zhubný nádor bližšie neurčený, I259 Chronická ischemická choroba srdca,
bližšie neurčená, I460 Zastavenie srdca s úspešnou
resuscitáciou, J180 Bronchopneumónia, bližšie
neurčená, J9600 Akútna respiračná insuficiencia,
nezatriedená inde, K30 Dyspepsia, K8500 Idiopatická akútna pankreatitída bez ústrojovej komplikácie, N170 Akútne zlyhanie obličiek s tubulovou
nekrózou, R074 Bolesť v hrudníku, bližšie neurčená, R5080 Horúčka neznámeho pôvodu, S069
Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené, T699
Účinok zníženej teploty, bližšie neurčený.
Novorodenci mali nasledovné diagnózy: P0700
Novorodenec s pôrodnou hmotnosťou menej ako
500 gramov, P0711 Novorodenec s pôrodnou
hmotnosťou od 1250 do 1500 gramov, P0712
Novorodenec s pôrodnou hmotnosťou od 1500
do 2500 gramov, P210 Ťažká pôrodná asfyxia, P399
Infekcia špecifická pre perinatálne obdobie, bližšie
neurčená.
Vyšetrovaným materiálom bola krv odobratá
do štandardných odberových skúmaviek Vacutest v
množstve 5 ml, transportovaná na Oddelenie klinickej biochémie v Žiline. Skúmavka s biologickým materiálom bola následne očíslovaná aj so
žiadankou a zcentrifugovaná 10 minút pri 3500
otáčkach na centrifúge Heraues Laborfuge 400.
Získané sérum sme rozpipetovali do alikvótov a
označili čiarovými kódmi určenými na stanovenie
prokalcitonínu na analyzátoroch Cobas e 411 Roche a ďalších biomarkerov CRP, IL-6. Kvatitatívne
stanovenie PCT, IL-6 bolo vykonané zo séra na
analyzátore Cobas e 411 Roche technológiu elektrochemiluminiscenčnej imunoanalýzy ECLIA.

Referenčné hodnoty PCT na oddelení Klinickej
biochémie v Žiline: 0,02 µg/l - 0,1 µg/l [19]. CRP,
hsCRP boli stanovené na analyzátoroch OLYMPUS AU640, OLYMPUS AU2700 imunoturbidimetrickou metódou. Meranie je plne automatizované a nastavenie analyzátora je v súlade so špecifikáciou určenou výrobcom reagencií pre daný typ
analyzátora [20].

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Úspešnosť zvládnutia stavu pacientov so systémovým zápalovým ochorením závisí od rýchlosti a
správnosti stanovenia diagnózy, čo vyžaduje úzku
vzájomnú spoluprácu a interpretáciu výsledkov
klinikov s medicínskymi laboratóriami [21]. V klinickej biochémii sa na diagnostiku zápalových
ochorení využíva okrem dostupných zápalových
parametrov CRP a IL-6, biomarker PCT s odlišnými vlastnosťami ako CRP a IL-6. PCT je markerom, ktorý sa vyznačuje vysokou senzitivitou a
špecificitou pri zápalových ochoreniach bakteriálnej a nebakteriálnej etiológie, spĺňa požiadavky
statimového stanovenia a je cenovo prijateľný [22].
V práci sme mali k dispozícii celkový súbor 160
pacientov, ktorý bol rozdelený na skupinu mužov,
žien a novorodencov. Celkový súbor tvorilo 60
mužov, 50 žien a 50 novorodencov. U mužov a žien
boli stanovené hodnoty PCT a CRP, a u novorodencov sme vyšetrovali markery PCT, IL-6 a
hsCRP. V súvislosti s našim výskumom sme nevyšetrovali žiadne iné parametre, ktoré neboli
ordinované lekármi. Stanovené hodnoty PCT
u mužov a žien boli následne porovnané s referenčnými hodnotami PCT používanými na Oddelení
klinickej biochémie.

Graf 1 Porovnanie hodnôt PCT u mužov k referenčným hodnotám PCT < 0,1µg/l: A - celého súboru
pacientov, B - u pacientov v rozmedzí hodnôt do 1,0 µg/l
Namerané hodnoty PCT u mužov sme porovná1), pričom výsledky PCT dosahovali hodnoty vyššie
vali s referenčnými hodnotami PCT < 0,1µg/l (graf
ako referenčné hodnoty PCT < 0,1µg/l.
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Porovnaním výsledkov PCT u žien sme zistili, že
9 žien malo hodnoty PCT v referenčnom limite
od 0,02 µg/l – 0,1 µg/l (graf 2). Môžeme konštatovať, že väčšina výsledkov PCT bola nad referenčným intervalom a indikácia PCT hospitalizovaným pacientom má svoje opodstatnenie pri spresnení diagnózy, pri nezhode nálezov klinického
stavu, pri kontrole správnosti terapie, monitorovaní
priebehu zápalových procesov a prognóze pacientov. Nízke koncentrácie PCT nevylučujú infekciu a
nesmie sa pri nich zanedbať liečba antibiotikami.
Pokles hodnôt PCT pri ťažkých infekciách nezna-

mená úplné potlačenie infekcie, ale poukazuje nato
že infekcia nie je generalizovaná, a že systémová
odpoveď je pod kontrolou [23].
Laboratórna diagnostika systémových zápalových ochorení a sepsy zahŕňa laboratórny monitoring PCT, CRP a IL-6, ak je to ekonomicky dostupné. Štúdie a rutinná prax ukázali, že hodnoty
PCT môžu závisieť od množstva známych a neznámych faktorov ako je typ mikroorganizmu, polytraumy, rozsiahle operácie, ožiarenie a stav imunitného systému, a preto je vhodné kombinovať
PCT s ďalšími markermi zápalu CRP a IL-6 [23].

Graf 2 Porovnanie hodnôt PCT u žien k referenčným hodnotám PCT < 0,1µg/l: A - celého súboru pacientov,
B - u pacientov v rozmedzí hodnôt do 1,0 µg/l
Ďalším cieľom práce bolo zistiť, či existuje závislosť medzi parametrami PCT a CRP u mužov a
žien. Pri porovnávaní hodnôt PCT a CRP u mužov
a u žien nebola zistená korelácia, čo nám potvrdili
hodnoty korelačného koeficientu R. U mužov bol R2
= 3.10-6 a u žien R2 = 0,237. Súbor tvorili pa-cienti
rôznej vekovej kategórie a s rôznymi diagnó-zami.
Literatúra uvádza, vzostup koncentrácii PCT a CRP
pri zápalových ochoreniach je rozdielny, na základe
odlišných biologických polčasov [24].
V súbore novorodencov sme mali k dispozícii
hodnoty PCT novorodencov, ktoré sme porovnávali s referenčnými hodnotami PCT < 0,1µg/l
(graf 3).
Výsledky PCT 2 pacientov boli v referenčnom
rozmedzí od 0,02µg/l do 0,1µg/l a ostatní pacienti
mali výsledky nad referenčným limitom. Prechodný vzostup PCT u novorodencov do dvoch dní po
narodení je interpretovaný ako reakcia na popôrodnú adaptáciu, a asi za 5 dní koncentrácie PCT
klesajú na normálne hodnoty [3, 25].

Graf 3 Porovnanie hodnôt PCT u novorodencov k
referenčným hodnotám PCT < 0,1µg/l
Našim cieľom bolo zistenie povahy vzájomných
vzťahov medzi PCT a hsCRP a medzi parametrami
PCT a IL-6. Medzi uvedenými testovanými parametrami PCT a hsCRP, PCT a IL-6 sme nezistili
významnú koreláciu. Hodnoty korelačných koeficientov boli u PCT a hsCRP R2 = 0,004 (n=50) a u
PCT a IL-6 R2 = 0,236 (n=50).
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ZÁVER
S rozvojom intenzívnej medicíny vyžaduje problematika
klinicko-biochemickej
diagnostiky
a monitorovanie chorých v kritických stavoch nové
postupy. Oveľa viac pacientov prekonáva v súčasnej dobe kritické obdobie úrazov alebo podstupuje
náročnú chirurgickú, cytostatickú alebo imunosupresívnu liečbu. Medzi riziká ohrozujúce chorého patria predovšetkým infekčné komplikácie.
Klinický význam vyšetrenia PCT u hospitalizovaných kriticky chorých narastá, a preto stanovenie
PCT je významnou súčasťou laboratórnej rutiny.
PCT umožňuje rozpoznať lokalizované infekcie
od systémových. Hodnoty PCT závisia predovšetkým od miery zápalovej reakcie danej anatomickým rozsahom a stupňa systémovej odpovede
organizmu. Koncentrácie PCT klesajú okamžite
po odoznení stimulácie, preto dávajú jasný obraz
závažnosti stavu pacienta a o priebehu zápalovej
reakcie. Z toho dôvodu je vhodný na monitorovanie kriticky chorých pacientov so sepsou, tiež
pri diagnostike bakteriálnych a nebakte-riálnych
ochorení v transplantológii a u imunosuprimovaných pacientoch.
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SKÚSENOSTI S PRESEPSÍNOM – KAZUISTIKY
EXPERIENCES WITH THE PRESEPSIN - CASUISTICS
NETRIOVÁ Jana1,2, ZELISKOVÁ Helena1, BALÍKOVÁ Alžbeta1,
HARUŠTIAKOVÁ Daniela1, ROHÁČKOVÁ Alžbeta1, GAJDOŠÍK Miroslav1
1
2

Nemocnica svätého Michala, a.s., Bratislava
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín
Na posúdenie závažnosti zápalovej reakcie
a stratifikáciu kriticky chorých pacientov sa
v rutinnej praxi okrem fyzikálnych parametrov
v súčasnosti z laboratórnych testov najviac používajú proteíny akútnej fázy: pentraxiny (CRP, sérový
amyloid P), metaloproteázy (ceruloplazmín,
haptoglobín, hemopexín), proteíny s dominantnou
imunomodulačnou aktivitou (α1-kyslý glykoproteín, α2-makroglobulín), koagulačné faktory
(fibrinogén, von Willebrandov faktor, D-dimér),
negatívne proteíny akútnej fázy (albumín, transferín, prealbumín, proteín viažúci retinol). Posudzuje sa počet leukocytov a neutrofilov, ako aj
mikrobiologické nálezy pri hodnotení hemokultúr.
Vhodným markerom na posúdenie miery závažnosti zápalovej reakcie, resp. posúdenie závažnosti
septických stavov sa javí glykoproteín sCD14-ST
(presepsin).
Stanovovanie koncentrácie presepsínu sa môže
využívať nielen na diagnostiku a zisťovanie prognózy sepsy, ale taktiež na monitorovanie priebehu
ochorení a odpovede organizmu na terapeutický
zákrok.
Použitie presepsínu pre prognózu zápalových
ochorení prezentujeme v nasledovných kazuistikách.

ABSTRAKT
Presepsín sa ako nový marker septických stavov dostal do rutinnej laboratórnej diagnostiky pred tromi rokmi. V našej práci
popisujeme päť prípadových štúdií, v ktorých sa preukázali
jeho výborné prognostické vlastnosti. Zistené koncentrácie
korelovali s klinickým stavom pacientov a pomáhali pri diferenciálnej diagnostike ťažkých septických stavov a septického
šoku.
Kľúčové slová: Presepsin. Sepsa. Laboratórna diagnostika.
ABSTRACT
Presepsín as a new marker of sepsis has been entered in rou-tine
laboratory diagnostics three years ago. In our work we describe
five case studies which have proved its excellent prognostic
features. Detected concentrations correlated with the clinical
status of patients and assist in the differential diagnosis of
severe sepsis and septic shock.
Key words: Presepsin. Sepsis. Laboratory diagnostics.

ÚVOD
Zápal akéhokoľvek pôvodu (bakteriálna, parazitárna alebo vírusová infekcia, prípadne vyvolaný
fyzikálnymi alebo chemickými škodlivinami) má
svoje typické lokálne príznaky – lokálnu reakciu,
ktorá je charakterizovaná vazodilatáciou, začervenaním a edémom. Ak je zápal dostatočne intenzívny, prejaví sa celkovou systémovou reakciou,
ktorej hlavnými znakmi sú horúčka, leukocytóza,
produkcia stresových hormónov, zmena koncentrácie bielkovín – reaktantov akútnej fázy.
Bakteriémia (prítomnosť baktérií v krvnom
riečišti) komplikovaná príznakmi celkovej infekcie
a alteráciou základných životných funkcií sa nazýva
sepsa. Sepsa je ťažké systémové ochorenie
vyznačujúce sa charakteristickými hemodynamickými zmenami a zhoršenou funkciou orgánov
vyvolanou interakciou metabolitov mikróbov
s bunkami retikuloendoteliálneho systému. Pri rozvinutej sepse prítomnosť baktérií nie je nutná.
Napriek rozvoju zdravotnej starostlivosti, mortalita pacientov v dôsledku septických ochorení je
stále vysoká. K jej zníženiu prispieva včasná diagnostika ochorenia, no doposiaľ neexistuje dostatočne špecifický marker na odhalenie ochorenia.

Pooperačný stav s rozvojom septikémie
U 84 ročného pacienta bol pre črevnú obštrukciu
bez prietrže vykonaný chirurgický zákrok. Na piaty deň po zákroku sa u pacienta objavila teplota nad
38 oC, PCT pozitívny (PCT = 10,03 ng/ml), IL-6
pozitívny (IL-6 = 3 178 ng/ml), presepsin pozitívny
(P-SEP = 1 191 pg/ml), CRP zvýšené (CRP = 64,55
mg/l). U pacienta bola potvrdená septikémia
a nasadená ATB liečba, na ktorú reaguje, nastáva
pokles zápalových parametrov (PCT = 1,30 ng/ml,
CRP = 19,63 mg/l, IL-6 = 28,10 ng/ml, P-SEP = 790
pg/ml). V 11-deň nastávajú komplikácie, mierny
nárast CRP (CRP = 31,71 mg/l), nárast presepsínu
(P-SEP = 1 399 pg/ml). V 12-deň opäť v hemokultúre potvrdený pozitívny nález baktérií (graf 1).

83

Zdravotnícke listy, Ročník. 3, Číslo 1, 2015

ISSN 1339-3022

Nasadená iná kombinácia ATB, stav zvládnutý,
pacient preložený na CHIR a po dvoch mesiacoch
od zákroku prepustený.

Graf 1 Zmeny zápalových parametrov v poope-račnom období u 84 ročného pacienta
Metabolický rozvrat
Na INT odd. bola prijatá 49 ročná diabetička
so záduchom po prekonanej stafylokokovej
infekcii. Počas hospitalizácie bolo u pacientky
hraničné, resp. negatívne PCT (0,32 – 0,73 ng/ml),
CRP zvý-šené (CRP = 70,94 mg/ml) s tendenciou
poklesu po nasadení ATB liečby (graf č.2).
U pacientky sa stále vyskytoval 2–3 násobný počet
leukocytov (WBC - 18,20.109 – 34,85.109 l).
Hladina presepsínu pri ATB liečbe postupne
11 dní klesá z P-SEP = 1960 ng/ml na P-SEP = 981

ng/ml, na 12. deň dochádza k vzostupu P-SEP =
1 366 ng/ml, ktorý stále pokračuje (graf 3).
Postupne sa vyvíja porucha hospodárenia
minerálnych látok (Na = 133,90 → 123,00 mmol/l,
K = 3,90 → 6,37 mmol/l, Cl = 99,60 → 86,70
mmol/l) a dusíkatých látok ( Urea = 9,60 → 23,70
mmol/l, Krea = 57,76 → 196,70 umol/l) (graf 4).
Posledná hladina presepsinu bola meraná v 31.
deň hospitalizácie (P-SEP = 4 320 pg/ml), na 34.
deň pacientka exituje.

Graf 2 Zmeny zápalových parametrov u diabe-tičky
so záduchom

Graf 3 Zmena koncentrácie presepsínu

Atak u pacienta s chronickou pankreatitídou
Na INT odd. bol pre opakujúce sa bolesti prijatý
58 ročný pacient s chronickou pankreatitídou.
Pri prijatí boli sledované parametre (minerály,
dusíkaté látky, bielkoviny, KO okrem WBC)
v norme, ↑ WBC (WBC = 13,7.109 l) ↑ lipáza (Lip
= 23,44 ukat/l), ↑ amyláza (AMS = 6,81 ukat/l), ↑↑
CRP (CRP = 340,12 mg/l), PCT negatívne (PCT =
0,13 ng/ml)a sledovala sa aj hladina presepsinu,
ktorá bola zvýšená (P-SEP = 610 pg/ml). U pa-

cienta bola zistená infekcia močových ciest. Po
nasadení liečby dochádza k poklesu lipázy aj
amylázy, zápalové parametre bez väčšej zmeny. Na
štvrtý deň po prijatí dochádza u pacienta k zvýšeniu
teploty, WBC v norme, CRP a PCT bezo zmeny, ale
bol zaznamenaný nárast presep-sínu (P-SEP = 1 156
pg/ml). Po nasadení ATB liečby úprava stavu, ↓
CRP (CRP = 129,64 mg/ml), lipáza a amyláza sa
normalizuje, presepsin klesá na hodnotu pri prijatí
(P-SEP = 621 pg/ml).
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Graf 4 Zmena koncentrácie minerálov a dusíkatých látok

Graf 5 Zmeny CRP a Presepsínu pri ataku u pacienta s chronickou pankreatitídou

Zmeny presepsínu v terminálnom štádiu
Silná fajčiarka (80 ročná pani) bola prijatá na INT
odd. z dôvodu rozvoja záduchového stavu a pre
problémy s dýchaním preložená na OAIM
a napojená na ventilátor. Pacientka bola pri prijatí
anemická (Hb = 117 g/l) s výraznou leukocytózou
(WBC = 33,1.109 l), koagulačné parametre s výnimkou D-Diméru v norme, D-Dimér 3-násobne
zvýšený.
U pacientky bolo diagnostikované preťaženie
srdcového svalu – pozitívne kardiomarkery
(NTproBNP = 37 399 pg/ml, TNT = 183,8 pg/ml) a
diagnostikovaná znížená funkcia obličiek, čo sa
prejavilo zvýšenými hodnotami urey a kreatinínu
v sére (Urea = 23,9 mmol/l, Krea = 119,5 umol/l).
Rutinné zápalové markery CRP a PCT boli negatívne (CRP = 1,71 mg/l a PCT = 0,26 ng/ml),

presepsin bol však vysoký (P-SEP = 1193 pg/ml).
Straty hemoglobínu (Hb = 117 → 84 g/l) boli
vysvetlené krvácaním do GITu, potvrdené pozitívne OK. Pacientke boli podané 3 konzervy erymasy. Na tretí deň hospitalizácie bol zaznemananý
mierny nárast CRP (CRP = 11,07 mg/l) a pozitívne
PCT (PCT = 15,54 ng/ml), ako aj vyššia hladina
presepsínu (P-SEP = 1 250 pg/ml). Na ATB liečbu
pacientka nereaguje, postupne dochádza k útlmu
kostnej drene (WBC = 33,1 → 2,01.109 l), pretrváva pozitívne PCT (PCT = 15,54 → 31,45 ng/ml),
postupne dochádza k zvyšovaniu CRP (CRP =
11,07 → 287,72 mg/l), nárastu hemokoagulačných
faktorov a výraznému vzostupu presepsinu v terminálnom štádiu (P-SEP = 1524 → 7 625 pg/ml) (graf
6, graf 7).

Graf 6 Zmeny koagulačných parametrov

Graf 7 Nárast hladiny presepsínu terminálnom
štádiu
mg/l, PCT = 77,59 ng/ml, P-SEP = 10 993 pg/ml)
(tab.1, graf 8).
Základné koagulačné parametre PT-R, APTT R,
ATIII boli v norme, fibrinogén mierne zvýšený (Fib
= 5,39 g/l) a veľmi pozitívny D-Dimér (D-Dimér =
3,86 mg/l) (tab. 2 a graf 9).

Akútny zápal obličiek
V pohotovostnej službe pre silné bolesti v brušnej
dutine bola prijatá 48 ročná pacientka. U pacientky
bol zistený akútny zápal obličiek (Krea = 1 434
umol/l, Urea = 38,5 mmol/l) a podžalúdkovej žľazy
(Lip = 13,93 ukat/l, AMS = 3,91 ukat/l)
s podozrením na rozvojom septikémie (CRP = 260
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Tabuľka 1 Zmena biochemických parametrov u pacientky s akútnym zápalom obličiek v priebehu hospitalizácie v NsM
M
0
1
2
3
4
5
6
7

P-SEP
pg/ml
10 993
9 465
7 122
5 651
4 812
6 375
5 887
3 686

PCT
ng/ml
77,59
134,50
127,47
56,62
23,21
11,07
8,45
8,51

CRP
mg/l
260,00
271,98
340,08
261,70
147,22
162,77
136,93
130,80

Laktát
mmol/l
3,71
1,82
1,33
2,61
3,70
-

Lip
μkat/l
13,93
11,46
6,00
7,82
7,90
8,62
13,19
7,42

AMS
μkat/l
3,91
4,51
5,78
8,27
10,25
7,11

Glu
mmol/l
5,86
5,10
7,21
10,73
7,39
8,70
8,33
11,54

Urea
mmol/l
38,5
31,3
32,2
30,9
35,5
40,1
48,6
61,4

Krea
μmol/l
1 4341
1 102
680
556
529
512
496
508

Legenda: M – meranie

Graf 9 Zmeny koagulačných parametrov

Graf 8 Zmeny zápalových parametrov

Tabuľka 2: Zmena niektorých koagulačných parametrov a parametrov krvného obrazu u pacientky
s akútnym zápalom obličiek v priebehu hospitalizácie v NsM
M
0
1
2
3
4
5
6
7

PT R

APTT R

1,22
1,44
1,53
1,31
1,27
1,31
1,32
-

1,07
1,35
1,32
1,12
1,11
1,06
1,11
-

ATIII
%
83,4
57,0
50,1
45,9
48,8
52,1
53,9

D-DIM
mg/l
3,86
3,29
2,56
1,18
0,61
0,59
0,74
0,38

FIB
g/l
5,39
4,45
5,10
5,39
5,24
6,29
4,71
-

TČ
s
14,6
16,4
-

HB
g/l
132
115
127
108
106
105
104
93

WBC
x10E9 L
8,90
10,70
10,40
15,53
22,14
22,72
17,30
13,60

Legenda: M - meranie

Graf 10 Pokles presepsínu pri zvládnutom akútnom
zápale obličiek

Graf 11 Pokles kreatinínu pri zvládnutom akútnom
zápale obličiek
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Počas prvých hodín hospitalizácie dochádza
k nárastu PCT (PCT = 134,5 ng/ml) a CRP (CRP =
340,08 mg/ml), septikémia bola potvrdená
pozitivitou hemokultúry (graf 10).
Na liečbu pacientka pozitívne reaguje, počas
ôsmych dní presepsin klesol na P-SEP = 3686
pg/ml, PCT na PCT = 8,51 ng/ml (graf 11)
a kreatinín klesol na 1/3 hodnoty pri prijatí.
Ďalej sme pacientku nemali možnosť sledovať,
lebo z dôvodu dialýzy bola prevezená na iné
pracovisko.

prípadne začali stúpať, bol v krátkom čase zaznamenaný exitus.
Naopak, pokles hladín presepsínu naznačoval
zlepšovanie stavu pacienta a priaznivú reakciu
na terapeutický zákrok.
Presepsin sa javí ako perspektívny marker pri posudzovaní prognózy pacientov a monitorovaní
komplikácií ochorení.
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ZÁVER:
Presepsin ako nový marker septických stavov sa
dostal do rutinnej prevádzky v roku 2011. Je jeden
z najmladších biochemických zápalových markerov v managemente systémových infekcií. Je včasným a špecifickým markerom rozvoja sepsy,
v mnohom prevyšujúci benefity prokalcitonínu. Má
veľmi dobré prognostické vlastnosti, hodnoty
korelujú s klinickým stavom pacienta a pomáhajú
k rýchlemu rozlíšeniu závažnosti stavu, či ide
o sepsu, ťažkú sepsu alebo septický šok.
Absolútne hodnoty zápalových markerov odrážajú aktuálny stav organizmu. Dynamický priebeh
zmien koncentrácií sledovaných analytov (nárast
alebo pokles v čase) naznačujú schopnosť organizmu s daným zápalom bojovať. Čím dlhšie pretrvávajú vysoké hladiny presepsínu, tým je prognóza
pacienta horšia. U pacientov, u ktorých koncentrácie oscilovali nad 1 500 pg/ml niekoľko dní,
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LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA KARDIÁLNYCH MARKEROV –
MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ
LABORATORY DIAGNOSIS OF CARDIAC MARKERS - PAST AND PRESENT
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Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín
Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, Nemocnica svätého Michala, a.s., Bratislava
kináza (CK). Tieto enzýmy sú v sére zdravých jedincov prítomné v nízkych koncentráciách, ich
zvýšenie možno využiť na určenie diagnózy a závažnosti IM. Neposkytujú informácie o mieste poškodenia. CK a LDH, len poukazujú na poškodenie
svalového tkaniva. Presné vyšetrenie IM možno
previesť stanovením srdcových enzýmov a ich
izoforiem.

ABSTRAKT
Kardiovaskulárne ochorenia sú stále na prvej priečke v príčinách úmrtnosti našej populácie. V priebehu posledného
desaťročia nastal v ich palete, senzitivite a špecificite významný pokrok. V našom minireview uvádzame chronologický
prehľad kardiálnych markerov v kontexte s ich úlohami v biochemickom metabolizme pacientov.
Kľúčové slová: Kardiálny marker. Laboratórna diagnostika.
ABSTRACT
Cardiovascular diseases are still in the lead position of mortality causes in our population. Over the past decade significant
progress occurred in their palette, sensitivity and specificity. In
our minireview we present a chronological overview of cardiac
markers in the context of their role in the biochemical
metabolism of patients.

Asparátaminotransferáza
V najväčšom množstve je AST prítomná v cytosole svalových buniek a pečene, asi 50% aktivity sa
viaže na mitochondrie. Klinicky významné je
stanovenie AST v krvi pri ochoreniach myokardu
(IM), pečene a kostrového svalstva. Aktivita stúpa
po 4-8 hodinách od vzniku ochorenia a maximum
dosahuje po 16-48 hodinách. Pri nekomplikovanom priebehu ochorenia sa AST normalizuje
v priebehu 4-6 dní. K normálu sa vracia behom 3-4
dní. Veľmi vysoké hodnoty, ktoré neklesajú, svedčia o rozsiahlom infarkte myokardu. Zvýšená
aktivita v sére môže byť aj príčinou zápalu srdcového svalu a osrdcovníka.
AST je „historický“ marker, s veľmi malou špecifickosťou. V srdcovej svalovine sa vyskytuje
v relatívne najvyššej koncentrácií. Referenčné rozmedzie pre AST u mužov je 0,16-0,58 µkat/l, u žien
je asi o 20% nižšie a u detí, naopak o 30% vyššie.
Ak je pomer číselných hodnôt katalytic-kých
koncentrácií CK/AST >10, nejde o infarkt, ale
o svalové postihnutie. Zvýšená aktivita AST môže
taktiež značiť choroby pečene a pľúc. Myokarditída sa prejavuje zvýšením hladiny AST až 10násobne, zatiaľ čo arytmia vyvoláva len mierne
zvýšenie [4].

Key words: Cardial marker. Laboratory diagnostics.

ÚVOD
Kardiálnymi markermi označujeme biochemické
ukazovatele ischémie, nekrózy a hemodynamické
zmeny, ktoré postihujú srdce. Patria sem nielen
bežné štrukturálne komponenty srdcového tkaniva,
ale aj biologicky aktívne látky, ktorými srdce reaguje na fyziologické a patologické podnety [1]. Pri
diagnostike sa využíva stanovenie aktivity niektorých enzýmov, koncentrácia hormónov alebo proteínov v krvi, ktoré sú do krvného riečišťa vyplavované pri poškodení myokardu [2]. „Zlatým štandardom“ sú spoľahlivé srdcové troponíny (CTN) markery s veľmi vysokou srdcovou špecifickosťou.
Sú skorým markerom nekrózy s prijateľne vysokou
senzitivitu. Špecificita v ranej fáze infarktu myokardu (IM) im však chýba. Markerom skorej fázy
IM sa javí srdcová forma proteínu viažuceho mastné kyseliny (H-FABP) [3].

Laktátdehydrogenáza
LDH je glykolytická dehydrogenáza, ktorá katalyzuje premenu kyseliny mliečnej na kyselinu
pyrohroznovú. Je to typický cytosolový enzým prítomný v mnohých orgánoch a tkanivách. Stanovenie katalytickej koncentrácie LDH v sére patrí

ENZÝMY
Pri poškodení buniek srdcového svalu sa do krvného obehu uvoľňujú srdcové enzýmy. K najčastejšie stanovovaným patrí asparátaminotransferáza
(AST), laktátdehydrogenáza (LDH) a kreatin-
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medzi najstaršie markery. Používa sa i v súčasnosti, ale nie je orgánovo špecifické. Aktivita LDH
v krvnom sére sa zvyšuje v neskoršom období AIM,
po 8-12 hodinách a zvýšená hladina pretr-váva aj
dva týždne. Z tohto dôvodu sa používa na dodatočné
potvrdenie infarktu [5].
Apoenzým LDH tvoria 4 polypeptidy, kódované
dvoma rôznymi génmi – svalovým (M-muscle)
a myokardiálnym (H-heart). Ich vzájomnou kombináciou vzniká 5 izoenzýmov, ktoré sú diagnosticky
cennejšie. Celková aktivita LD je daná súčtom
aktivít jednotlivých izoenzýmov. V porovnaní
s AST a CK je pri AIM elevačná vlna LD v krvi
pomalšia a miernejšia .
Hydroxybutyrátdehydrogenáza (HBD) je súborné
označenie izoenzýmov LD1 a LD2. Tie katalyzujú
premenu α-hydroxybutyrátu ako substrátu. HBD sa
začína zvyšovať po 6-12 hodinách od začiatku stenokardií, maximum dosahuje okolo 30.-72. hodiny.
Pri IM stúpa rýchlejšie a najväčší význam má
stanovenie α-hydroxybutyrátdehydrogenázy (αHBD, LD1). LD1 patrí k subakútnym ukazovateľom, jej aktivita dosahuje vrchol 24-60 hodín od
začiatku ochorenia a trvá 8-10 dní. Katalytická
koncentrácia HBD v sére zdravého dospelého človeka (LD2 > LD1) dosahuje 3 µkat/l, u detí sú tieto
hodnoty o 50% vyššie a u kojencov až dvojnásobne vysoké [6].

mass). Na rozdiel od bežného stanovenia aktivity
enzýmu rozpoznáva IM a zároveň zisťuje tesnejší
vzťah k veľkosti poškodeného tkaniva [8].
Fyziologické hodnoty CK v sére sú závislé
od rastu, pohlavia, veku, hmotnosti svalovej hmoty
a fyzickej aktivite. Pri 37 °C je referenčné rozmedzie u mužov 0,4–3,2 µkat/l a 0,4 - 2,8 µkat/l u žien.
Hneď po narodení môže byť aktivita CK až 10-krát
vyššia, následne rýchlo klesá a po prvom roku
života dosahuje hodnoty len o niečo vyššie ako
u mužov. Fyziologické hodnoty koncentrácie
izoenzýmu CK-MB v sére dospelých osôb sú
do 0,4µkat/l. U novorodencov sú niekoľkonásobne
vyššie [9]. CK sa zvyšuje pri ochoreniach kostrového svalstva, pri poškodení svalov nadmernou
záťažou, pri ischémii, úraze, ale aj operačnom výkone. Pri toxickom poškodení kostrového svalstva
alebo pri progresívnej svalovej dystrofii sa môže
hodnota CK zvýšiť až 1000-násobne. CK v sére sa
zvyšuje pri AIM, ale aj pri zápaloch myokardu
a perikardu, operačných úkonoch na srdci alebo
pľúcnej embólií. Maximálne zvýšenie pri infarkte
býva približne 25-násobkom bežnej hodnoty. Ak sú
hodnoty ešte vyššie, ide o súčasné poškodenie
kostrového svalstva. Typický priebeh elevačnej
vlny celkovej CK pri infarkte myokardu je charakteristický vzostupom za 4-8 hodín, maximom
za 16-36 hodín a návratom k bežnej hladine za 3-6
dní. Pri angíne pectoris je aktivita CK prevažne
v referenčnom rozmedzi, len o málo vyššia je
pri srdcových vadách a tachykardii. Myokarditída
sa neprejavuje zvýšenými hodnotami CK, ale
pri akútnej vírusovej forme môžu byť hodnoty
enzýmu zvýšené 10-násobne.

Kreatínkináza
CK katalyzuje reverzibilnú fosforyláciu kreatínu
pomocou adenozíntrifosfátu. Celková zásoba kreatínfosfátu v kostrovom svalstve je taká malá, že
postačuje iba na niekoľko desiatok sekúnd svalovej
práce, je však dostatočná pre kľudovú metabolickú
spotrebu svalov [7].
Enzým je obsiahnutý predovšetkým v cytosole
a mitochondriách buniek kostrového svalstva, menej v myokarde, bunkách centrálnej nervovej
sústavy a v hladkej svalovine. Aktivita CK, vzťahujúca sa na 1 g svalovej hmoty, je u kostrového
svalstva takmer 5 krát vyššia ako u srdcového svalu.
CK je dimér zložený z polypeptidových jednotiek
M (muscle) a B (brain), ktoré sú podkladom pre
existenciu troch cytosolových izoenzýmov BB
(likvor), MB a MM (krv). V snahe zvýšiť špecifickosť stanovenia CK pre akútny infarkt myokardu
bolo vyvinuté a do laboratórnej praxe zavedené
imunoinhibičné stanovenie katalytickej koncentrácie izoenzýmu CK-MB, omnoho neskôr aj stanovenie jeho hmotnostnej koncentrácie (CK-MB-

Glykogénfosforyláza
Glykogénfosforyláza je enzým lokalizovaný
v endoplazmatickom retikule. Má tri špecifické
izoenzýmy - svalový (z kostrového svalu), MM
(muscle), pečeňový LL (liver), mozgový BB
(brain). Pri ischémií je intenzívnejšia nielen glykolýza, ale aj glykogenolýza. Glykogénfosforyláza sa
pri AIM uvoľňuje z myokardu rovnako rýchlo ako
myoglobín. Vrchol elevačnej vlny v krvi býva 20násobkom fyziologického rozmedzia. K norme sa
vracia asi do dvoch dní [4].
Cholín
Cholín vzniká enzýmovou hydrolýzou molekuly
lecitínu fosfolipázou D. Je prítomný v tkanivách
i v leukocytoch. Aktivácia enzýmu je spojená
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so stimuláciou makrofágov, oxidovanými LDL,
so sekréciou metaloproteináz, s aktiváciou trombocytov kolagénom a trombínom a so zvýšenou
väzbou fibrinogénu na glykoproteínové receptory
IIb/IIIa. Fosfolipáza aktivovaná tkanivovou ischémiou uvoľňuje cholín z membránových fosfolipidov. Uvoľnený cholín je sekundárne inkorporovaný do krvných buniek. Koncentrácia cholínu
v plnej krvi je priamo úmerná aktivite fosfolipázy
D. Hladina cholínu je významne zvýšená u pacientov s nestabilnou angínou pectoris a s AIM.
Pre posúdenie rizika destabilizácie aterosklerotického plátu sa odporúča kombinácia stanovenia
koncentrácie cholínu v plnej krvi a troponínu.
Relatívnou prekážkou širšieho využitia cholínu
v laboratórnej praxi je náročná metodika stanovenia. Pri stanovení cholínu sa používa vysoko
účinnú kvapalinovú chromatografiu s hmotnostnou
spektrometriou [10].

Natriuretický peptid typu B (BNP)
Aktívny hormón BNP s molekulovou hmotnosťou 3 462 g/mol je zložený z 32 aminokyselín a jeho
polčas eliminácie je 22 minút. Syntetizo-vaný je
najmä v srdcových predsieňach a komo-rách,
mozgu a nadobličkách [14]. Je výsledným
produktom modifikácie molekuly pre-prohormónu
pre-proBNP, skladajúcej sa zo 134 aminokysín.
Odštiepením signálneho peptidu s 26 aminokyselinami vzniká proBNP (27-134) so 108 aminokyselinami. Ďalej sa štiepi na inaktívnu formu NTproBNP so 76 aminokyselinami a na fyziologicky
aktívnu formu – vlastný hormón BNP (103–134)
s 32 aminokyselinami. V krvnom obehu nachádzame frakcie NT-proBNP, BNP a taktiež je prítomný
aj fragment proBNP. BNP je kontinuálne vyplavovaný do cirkulácie. Tu je štiepený renálne aktívnou
peptidázou meprinom A na BNP(8-32) a dipeptidylpeptidázou IV a BNP(3-32). BNP(3-32) má
zníženú biologickú aktivitu, v nízkej miere ovplyvňuje prietok krvi obličkami, diurézu a vylučovanie
sodíka a je prítomný v sére pacientov so zlyhaním
srdca. BNP(8-23) vzniká v obličkách, jeho biologická aktivita a vplyv na vylučovanie sodíka
a draslíka sú znížené. Pre diagnostiku insuficiencie
srdca je najvhodnejšie stanovenie BNP, resp. jeho
N-terminálneho prepeptidu NT-proBNP. Výpovedná hodnota BNP a NT-proBNP je klinicky porovnateľná, líšia sa vlastnosťami molekuly, fragmentáciou, biologickou aktivitou, polčasom a spôsobom eliminácie. Obidva analyty sú markermi
zlyhania srdca a diagnostický význam má najmä ich
prognostický efekt a negatívna prediktívna hodnota
[15]. Výhodou stanovenia NT-proBNP je stabilita
molekuly, dlhší čas eliminácie a menší vplyv
akútnej fyzickej záťaže. So stúpajú-cim vekom ľudí
dochádza k zníženiu renálnej eliminácie, aktivity
degradačných endopeptidáz a clearencových
receptorov na trombocytoch. Preto dochádza k
výraznému vzostupu hodnôt NP, najmä BNP a NTpro BNP [13].
Vplyvom vyššej aktivity estrogénov sa u žien
nachádzajú vyššie koncentrácie NT-proBNP. Niektoré štúdie poukazujú na vplyv voľného testosterónu. Androgény sú označované ako nezávislé
faktory, ovplyvňujúce koncentrácie NP [16].

HORMÓNY
Hormóny môžu pôsobiť lokálne v mieste syntézy
alebo v oblasti viac vzdialenej od miesta produk-cie.
Natriuretické peptidy
Peptidy so silnou natriuretickou aktivitou boli
objavené v roku 1981 v extraktoch z krysích predsiení. Neskôr boli nájdené tiež v iných tkanivách
a u ďalších živočíchov, vrátane človeka. Produkcia
natriuretických peptidov bola dokázaná v predsieni
a komore srdca (ANP-atriový natriuretický peptid,
BNP-mozgový natriuretický peptid), v obličkách
(ANP), v pľúcach, v kostiach, v mozgu a endoteli
ciev srdca (C-typ natriuretického peptidu - CNP).
Najnovšie bol popísaný i D-typ natriuretického
peptidu (DNP) [11]. Natriuretické peptidy (NP)
odzrkadľujú činnosť hormonálneho regulačného
systému a sú dôležitým prognostickým ukazovateľom regulačného zlyhania. Zasahujú prevažne
do objemovej homeostázy tekutín, ochraňujú srdcový sval pred hypovolémiou na úkor koncentrácie
iónov telesných tekutín. Majú nízku špecificitu, ale
vysokú negatívnu prediktívnu hodnotu. Výsledkom
pôsobenia NP je vylučovanie moča, vazodilatácia,
regulácia vylučovania aldosterónu, inhibícia renínangiotenzín-aldosterónového systému a nervového
systému [12]. NP nie sú špecifické, ale srdcový sval
ich vylučuje ako odpoveď na preťaženie [13]. Ich
koncentrácia v plazme sa mení v závislosti od
fyziologických alebo patofyziologických zmien.

PROTEÍNY
C-reaktívny proteín
C-reaktívny proteín (CRP) je bielkovina reagujúca s polysacharidom C pneumokokov. Po jeho
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izolácii bolo zistené, že je bežnou humorálnou
súčasťou každej akútnej zápalovej reakcie a bol
zaradený medzi bielkoviny „akútnej fázy“. Ako
proteín akútnej zápalovej reakcie je CRP charakteristický relatívne časným vzostupom (6-10 hodín), vysokým vrcholom (až 100-násobkom normálnej hodnoty) a krátkym polčasom v cirkulácií
(19 hodín). Zvýšené hodnoty CRP v krvi môžu
naznačovať postinfarktové zápalové komplikácie.
Z preventívnych dôvodov je vhodné sledovať nízke koncentrácie CRP v sére, metódami vysoko
citlivého stanovenia (hsCRP). CRP podporuje zápal
a protrombotickú odpoveď pri aterosklero-tickom
procese. V prevencie aterosklerózy hodnoty nad
3mg/l ukazujú na vysoké riziko rozvoja
aterosklerózy. Prognostický význam má stanovenie
hsCRP u pacientov s existujúcim AKS [17].

indexu telesnej hmotnosti a jeho cirkadiálny rytmus
[18].
Myoglobín
Myoglobín je malý hemoproteín, zložený z jediného polypeptidového reťazca s jedným hemom.
Vyskytuje sa v cytoplazme svalových buniek, predovšetkým kostrových svalov, ale i v srdcovej
a hladkej svalovine. Jeho základnou funkciou je
intracelulárna väzba kyslíka. Fyziologické hodnoty
koncentrácie myoglobínu v sére sú u mužov okolo
34 mg/l a u žien okolo 22 mg/l. Ale aj u zdravej
populácie môžu byť hodnoty viac ako dvojnásobné
[19]. Myoglobín je vychytávaný v obličkách z glomerulárneho filtrátu a katabolizovaný v proximálnom tubule. Z buniek sa môže rýchlo uvoľniť
a prestúpiť do obehu už po veľmi malom poško-dení
svalov. Veľmi rýchlo sa uvoľňuje z ische-mického
myokardu. V krvnom sére ho možno detegovať už
po 1,5-2 hodinách od vzniku steno-kardií.
Maximum dosahuje o 8-12 hodín a do 36-48 hodín
sa vracia na referenčnú hodnotu. Elevačná vlna je
rýchla (nástup za 1 hodinu), prud-ká (maximum za
6-7 hodín) a značne rozsiahla (až 100-násobok
bežnej koncentrácie). Zvýšená hladi-na myoglobínu
v krvi sa pri nekomplikovanom priebehu vracia
k norme do 24 hodín. Myoglobín má vysokú
citlivosť pre AIM (90-100%), ale je nešpecifický.
Pri interpretácii výsledkov treba zva-žovať ďalšie
možné dôvody jeho zvýšenia v sére (ochorenie
kostrového svalu, spomalené vylučova-nie
v dôsledku zlyhávania obličiek). Pre stanovenie je
rozhodujúci časový faktor a analytická citlivosť.
Vyšetrenie má vysokú predikčnú hodnotu. Pokiaľ sa
koncentrácia myoglobínu v krvi nezvýši ani za 10
hodín od začiatku bolesti na hrudi, možno s vysokou pravdepodobnosťou IM vylúčiť. Je užitočným ukazovateľom reperfúzie ischemického ložiska [20].

Sérový amyloid AA
Sérový amyloid AA (SAA, proteín SAA) zahrňuje skupinu príbuzných sérových bielkovín. Prekurzory tkanivového amyloidu AA sú syntetizované v pečeni, ale tiež vo fibroblastoch a makrofágoch. V cirkulácii sa SAA viaže na častice HDL,
menej na LDL a VLDL. Iba niektoré SAA patria
k proteínom akútnej fázy. Degradácia prebieha
pravdepodobne v hepatocyte po prijatí HDL častice. Ako reaktant akútnej fázy je SAA charakterizovaný rýchlejším nástupom ako CRP a veľmi
vysokým vrcholom (až 1000-násobkom). Nárast
SAA je pri AIM podobne rýchly, ale nie tak vysoký.
Tento nešpecifický ukazovateľ sa okrem akútnych
zápalov využíva tiež pri traumách a malignitách [4].
Leptín
Leptín bol objavený v adipocytoch, výskumy
poukazujú aj na jeho prítomnosť v cievach, mozgu,
kostrovom svalstve a srdci. Účinkuje prostredníctvom izoforiem špecifických receptorov, ktoré
sú prítomné v endoteli kapilár, v hladkej svalovine
a myokarde Je aktivátorom produkcie prezápalových cytokínov, zvyšuje oxidačný stres, spôsobuje
remodeláciu ciev a vedie k hypertrofii kardiomyocytov. Klinické štúdie naznačujú pri AIM jeho
význam ako urýchľujúceho činiteľa aterogénnych
cievnych mechanizmov. Vyššia hladina leptínu
koreluje s horšou prognózou u pacientov s chronickou srdcovou insuficienciou, s AIM i mozgovou
príhodou. Širšiemu použitiu leptínu bráni závislosť jeho koncentrácie v krvi od tukovej hmoty,

Ischémiou modifikovaný albumín
Vyšetrenie IMA je založené na zmene vlastností
humánneho albumínu pri tkanivovej hypoxii.
Albumín pri hypoxii mení schopnosť väzby pre katióny niektorých kovov (kobalt, meď). Biochemickým podkladom zmien je vznik voľných kyslíkových radikálov, ktoré atakujú N-terminálny koniec
molekuly albumínu a tým znižujú jeho väzbovú
kapacitu [21]. Stanovenie IMA je indikované ako
včasný marker u pacientov prijatých pre bolesť
na hrudi s podozrením na AIM, pri negatívnom
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EKG a normálnej hodnote troponínu. Je ordinovaný aj u ďalších pacientov so známym rizikom
akútneho koronárneho syndrómu. U IMA sa oceňuje predovšetkým negatívny prediktívny význam
stanovenia, najlepšie práve v kombinácii s EKG
a troponínom. Začiatok elevačnej vlny IMA objavuje rádovo v minútach po začatí bolesti. Vrchol
dosahuje podľa charakteru ischémie za jednu a viac
hodín a normalizuje sa za 6-12 hodín. Zvý-šenie nie
je kardiošpecifické, pretože IMA vzrastá pri
tkanivovej ischémií kdekoľvek v organizme [22].

(cut-off), t.j. hodnota koncentrácie troponínu,
od ktorej ide s vysokou pravdepodobnosťou o AIM.
Pri AIM vzrastá koncentrácia troponínu až
o niekoľko radov a rozsah zvýšenia je úmerný veľkosti poškodenia myokardu. Ak ide o vzostup
o 20% v priebehu 3-5 hodín, s najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o IM.
Proteín viažúci mastné kyseliny
V rokoch 2004 - 2005 sa dokázalo, že najskorším
kardiomarkerom AIM je srdcový proteín viažúci
mastné kyseliny (Fatty acid binding protein –
FABP) [24]. Objavený bol pri vyšetrovaní vstrebávania mastných kyselín Ocknerom v roku 1972.
Tento cytoplazmatický proteín s molekulovou
hmotnosťou 15 kDa zabezpečuje prechod mastných kyselín z plazmatickej membrány do miest
syntézy lipidov. Je to silný regulátor mitochondriálneho beta-oxidačného systému v srdci [25].
H-FABP sa skladá zo 132 aminokyselín. Je prítomný v tkanivách, ktoré metabolizujú voľné mastné
kyseliny, hlavne v cytoplazme kardiomyocytov
(v množstve 0,5 mg/g tkaniva) a kostrovej svalovine (s 10-krát nižšou koncentráciou). Má tkanivovú špecificitu, najväčšie koncentrácia je v srdcovom svale a pečeni. Hlavnou výhodou H-FABP aj
napriek nedostatku absolútnej kardiošpecificity je
jeho rýchle vyplavovanie do krvného riečišťa. Elevačná vlna H-FABP pri AIM je podobná s myoglobínom. V periférnej krvi môže byť detegovaný
oveľa skôr ako troponín, ktorý je štrukturálne viazaný. Vďaka svojej malej veľkosti môže H-FABP
priamo prejsť cez bariéru endotelových buniek,
zatiaľ čo troponín musí byť transportovaný
cez lymfatickú drenáž Koncentračný gradient medzi myokardom a krvou je pri H-FABP asi 4-krát
vyšší ako pri myoglobíne. H-FABP a myoglobín sú
uvoľňované do obehu takmer súčasne, ale percentuálna hodnota H-FABP prudko stúpa a je oveľa
vyššia (CmaxH-FABP 30x, Cmax myoglobín 15x).
Zvýšené hladiny nad stanovenú cut-off hodnotu
(7 µg/l), môžu byť detekované 30 minút od začatia
AP. Maximálna koncentrácia proteínu bola nájdená
po 4 hodinách pri úspešnej reperfúzií a po cca 8
hodinách bez reperfúznej liečby. Normalizácia
hodnôt je pozorovaná počas 24 hodín, čo predurčuje marker na detekciu reinfarktov [26]. Sérové
hladiny H-FABP sú zvýšené u pacientov s hypertrofickou a dilatačnou kardiomyopatiou, so zlyhaním srdca, cievnou mozgovou príhodou, obštrukčným spánkovým apnoe a pľúcnou embóliou.

Troponíny
Troponíny sú bielkoviny, ktoré vo forme troponínového komplexu spolu s aktínom a tropomyozínom sú súčasťou tenkých svalových vlákien.
Troponínový komplex je prítomný iba v kostrovom
a srdcovom svale. Najväčší je troponín T (TnT),
ktorý viaže troponínový komplex k tropomyozínu,
súčasne viaže dve susedné vlákna tropomyozínovej
molekuly navzájom. Existuje v niekoľkých molekulových izoformách, z ktorých jedna je prítomná
vo fetálnom kostrovom svale, nie však v kostro-vom
svalstve u dospelých. TnT je kardiošpecifický
a imunochemicky rozlíšiteľný od podobnej bielkoviny kostrového svalstva. Menší troponín I (TnI) je
moderátorom aktivity srdcovej aktomyozín-ATPázy v závislosti na množstve vápenatých iónov viazaných na troponín C (TnC). V kľude zamedzuje
tvorbe mostíkov medzi myozínom a aktínom.
Inhibícia je zrušená po nasýtení cTnC vápnikom.
Špecifickosť troponínu T a I spočíva v existencii
kardiošpecifických izoforiem. Srdcový troponín C
je totožný s troponínom z kostrového svalu, preto
nie je vhodný pre kardiálnu diagnostiku. Hladina
TnT je za normálnych okolností v sére takmer
nepreukázateľná. Pri poškodení kardiomyocytu sa
troponíny pomerne rýchlo uvoľňujú zo srdcového
svalu do cirkulácie. Pri AIM je vzostup oveľa rýchlejší ako u CK-MB, nárast koncentrácie cTnT
v sére nastáva už o 4 hodiny po nástupe symptómov (u cTnI ešte skôr). Cirkulujúca hladina troponínu T ostáva zvýšená až 14 dní. Jeho trvalým
uvoľňovaním v dôsledku proteolytickej degradácie
tkaniva môže stúpať po 10 dňoch až ku hodnotám
40 µg/l. Aj pri bežnom infarkte pretrváva zvýšenie
troponínu T dva týždne a jeho vyšetrenie môže byť
použité ako neskorší marker infarktu myokardu
[23].
Pre interpretačné účely sa stanovuje nielen referenčné rozmedzie hodnôt troponínu, ale aj hranica
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Štúdie potvrdzujú, že H-FABP je účinný induktor
srdcovej myocytovej hypertrofie stimulujúci nárast
bunkového povrchu a syntézu bielkovín [27].
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ZÁVER
Ochorenia srdca sú neustále v pozornosti lekárov,
biochemikov a aj výskumníkov. Neustále sa rozširujú poznatky o akútnych aj chronických zlyhaniach srdca. Nové liečebné techniky, ktoré sú
zavádzané do klinickej praxe, si vyžadujú aj nové
diagnostické markery pre rýchle odhalenie poškodenia a sledovania liečby.
Do rastúcej palety markerov, ktoré odhaľujú poškodenie srdca patria nielen bežné štrukturálne
komponenty srdcového tkaniva, ale aj biologicky
aktívne látky, ktorými srdce reaguje na fyziologické a patologické podnety.
Využitie jednotlivých kardiomarkerov pri odhaľovaní poškodenia srdca závisí od možností jednotlivých laboratórií, od ich prístrojového vybavenia a finančnej situácie.
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH
ODKAZOV
[1] BEISHUIZEN, A., HARTEMINK, K. J.,
VERMES, I., GROENEVELD, ABJ. Circulating cardiovascular markers and mediators in
acute illness: an update. Clin. Chim. Acta 2005;
354: 21–34.
[2] HA Guideline for CPR and ECC 2005 American
Heart
Association
guidelines
for
cardiopulmonary resuscitation and emergency
cardiovascular care. Part 8: Stabilization of the
patient with acute coronary syndromes.
Circulation 2005; 112 (24_suppl): IV-89-110.
[3] STEG PG, GOLDBERG RJ, GORE JM, et al.
Baseline characteristics, management practices,
and in-hospital outcomes of patients hospitalized
with acute coronary syndromes in the Global
Registry of Acute Coronary Events (GRACE).
Am J Cardiol 2002; 90: 358-63.
[4] SCHNEIDERKA P. Laboratorní markery
srdečních chorob, Oddělení klinické biochemie
Fakultní nemocnice Olomouc Klin. Biochem.
Metab. 2006; 14 (35): 161–167.
[5] APPLE, F. S., JAFFE, A. S. Cardiac function.
In Burtis, C. A., Ashwood, E. R., Bruns, D. E.
(Ed.) Tietz textbook of clinical chemistry and
molecular diagnostics. 4th edition. St. Louis,
USA: Elsevier Saunders Inc. 2006, p. 1619–
1670.

93

Zdravotnícke listy, Ročník. 3, Číslo 1, 2015

ISSN 1339-3022

Journal of the International Federation of
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 12
(2): eJIFCC, Dostupné na: www.ifcc. org/ejifcc
[17] SÝKORA J. CRP (C-reaktívny proteín)
a antibiotická liečba, Ústav farmácie LF SZU,
Bratislava, dostupné na http://www.szu.sk/
userfiles/file/Katedry/kat_188/Sykora_CRP,
lekarenstvo_febr_%202013.pdf
[18] SCHULZE, PCH., KRATZSCH, J. Leptin as a
new diagnostic tool in chronic heart failure. Clin.
Chim. Acta 2005; 362: 1–11.
[19] GIBLER, W. B., GIBLER, C. D. WEINSHENKER, E. et al. Myoglobin as an early
indicator of acute myocardial infarction. Ann.
Emerg. Med. 1987; 16: 851–856.
[20] Biomarkers of acute coronary syndrome and
heart failure 2004. Dostupný na www:
http://www.nacb.org
[21] BAROR, D., WINKLER, J., VANBENTHUYSEN, K., HARTUS, L., LAU,E., HETLZEL, F. Reduced cobalt binding of human
albumin with transient myocardial ischemia
following elective percutaneous transluminal
coronary angioplasty compared to CK-MB,
myoglobin and troponin I. Am. Heart J. 2001;
141: 985–991.
[22] HAMM, C. W. Cardiac biomarkers for rapid
evaluation of chest pain. Circulation 2001; 104:
1454–1456.

[23] CUMMINS, B., AUCKLAND, M. L., CUMMINS, P. Cardiac specific troponin-I radioimmunoassay in the diagnosis of acute
myocardial infarction. Am. Heart. J. 1987; 113:
1333–1344.
[24] OCKNER, R. K., MANNING, J. A. Fatty acidbinding protein in small intestine. Identification, isolation and evidence for its role
incellular fatty acid-transport. J. Clin. Invest.
1974; 54: 326–338.
[25] GLATZ JF, KLEINE AH, VAN
NIEUWENHOVEN FA, HERMENS WT, VAN
DIEIJEN-VISSER MP, VAN DER VUSSE GJ.
Fatty-acid-binding protein as a plas-ma marker
for the estimation of myocardial infarct size in
humans. Br Heart J 1994; 71: 135-140.
[26] GHANI F, WU AH, GRAFF L, et al. Role of
heart-type fatty acid-binding protein in early
detection of acute myocardial infarction. Clin
Chem 2000; 46: 718-719.
[27] NAGAHARA D, NAKATA T, HASHIMOTO
A, TAKAHASHI T, KYUMA M, HASE M,
TSUCHIHASHI K, SHIMAMOTO K. Early
positive biomarker in relation to myocardial
necrosis and impaired fatty acid metabolism in
patients presenting with acute chest pain at an
emergency room. Circ J 2006; 70: 419-425.

94

Zdravotnícke listy, Ročník. 3, Číslo 1, 2015

ISSN 1339-3022

ACHIRÁLNA A CHIRÁLNA SEPARÁCIA IBUPROFÉNU A FLURBIPROFÉNU
V KOMERČNE DOSTUPNÝCH LIEČIVÁCH METÓDOU HPLC
ACHIRAL AND CHIRAL SEPARATION OF IBUPROFEN AND FLURBIPROFEN IN A
COMMERCIALLY AVAILABLE DRUGS BY HPLC
CHALÁNYOVÁ Mária, VOJTKOVÁ Veronika
Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
mická zmes. Racemické zmesi sú ekvimolárne
zmesi dvoch enantiomérov a hoci sa vyznačujú
totožnou chemickou štruktúrou, väčšina čistých
enantiomérov chirálnych liečiv vykazuje významné rozdiely v biologickej aktivite, farmakológii,
toxikológii, farmakokinetike a metabolizme. Jeden
enantiomér môže produkovať želané terapeutické
vlastnosti (eutomér), kým druhý môže byť neaktívny alebo toxický (distomér). Ľudské telo je
chirálne selektívne zvláštnym spôsobom. Interaguje s každým racemickým liečivom rozdielne
a enantioméry metabolizuje rôznou cestou tak, aby
sa vyprodukovali rozličné farmakologické aktivity.
Z tohto dôvodu je chiralita hlavným záujmom moderného farmaceutického priemyslu. Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (HPLC) s využitím chirálnej separácie je jednou z najčastejšie
používaných metód na separáciu a analýzu enantiomérov.
Analýzou štandardov profénov sa zaoberá viacero autorov. Baranowska a kol. (Baranowska, 2006)
analyzovali 11 liečiv vrátane ketoprofénu na kolóne Purospher RP 18e. Fenoprofén, flurbiprofén,
ibuprofén, ketoprofén a naproxén analyzovali
Beeson a kolektív (Beeson, 1993) na kolónach
Cyclobond I, II, I-SP, I-RSP a I-SN, v mobilnej fáze
acetonitril:citrátový tlmivý roztok pri pH 4 a 6.
Autori Farkas a kol. (Farkas, 1993) analy-zovali
ibuprofén na β- cyklodextrínovej kolóne
Cyclobond– I v mobilnej fáze 35% acetonitrilu v 10
mmol/l TEA a 10 mM citrátový tlmivý roztok pri
pH 6. β-cyklodextrínovú stacionárnu fázu Chiradex
použili Gilar a kolektív (Gilar, 1996)
na analýzu ôsmich profénov v mobilnej fáze
acetonitril a metanol 30-90% (v/v), s prídavkom
0,1% trietylamínového pufru s pH 3-7. Analýzou
ibuprofénu sa zaoberali práce Park a kol. (Park,
2002) a (Ducret, 1998 a Johansen, 2001) na kolónach β-CD, β-CD BR, Kromasil, ODS-HBO,
Chiracel OD a Chiracel OJ. Vancomycínové chirálne stacionárne fázy Chirobiotic V, Chirobiotic V2 a Nucleosil 100 C8 HD boli použité

ABSTRAKT
Práca sa zaoberá štúdiom chromatografických parametrov
pri achirálnej a chirálnej separácii chirálnych liečiv zo skupiny
profénov (flurbiprofén a ibuprofén). Profény patria do skupiny
nesteroidných protizápalových liečiv. Užívajú sa na zmiernenie bolesti pri chronickej a akútnej reumatickej artritíde,
osteoartritíde, ako aj pri ostatných poruchách spojivového
tkaniva, pri bolesti a horúčke. Z chemického hľadiska sú to
deriváty 2-metylarylpropiónovej kyseliny. Najčastejšie sa
na separáciu a stanovenie enantiomérov tejto skupiny liečiv
v liekových formách ale i v rôznych typoch matríc využíva
priama HPLC (vysokoúčinná kvapalinová chromatografia)
na rôznych typoch chirálnych stacionárnych fáz. Protizápalové
vlastnosti sú pozorované len u S-enantiomérov. Prípravou
širokej škály dostupných liečiv len s účinným enantiomérom,
sa zabezpečí menšia záťaž, menej vedľajších účinkov a lepšia
znášanlivosť pre ľudský organizmus.
Kľúčové slová: Nesteroidné protizápalové liečivá. RP-HPLC.
Achirálna a chirálna separácia.
ABSTRACT
The work deals with the study of the chromatographic parameters in an achiral and chiral separation of the chiral drugs
from the group of profens (flurbiprofen and ibuprofen). Profens
are a group of non-steroidal anti-inflammatory drugs. They are
used to relieve the pain of acute and chronic rheumatoid
arthritis, osteoarthritis, and for other disorders of connective
tissue, the pain and fever. Chemically, they are derivatives of 2metylarylpropionic acid. Most often, is the separation and
determination of the enantiomers of this group in dosage forms
but also in various types of matrices using direct HPLC (High
Performance Liquid Chromatography) on different types of
chiral stationary phases. Anti-inflammatory properties are
observed only in the S-enantiomers. Prepa-ration, a wide range
of drugs available only with the active enantiomer, ensuring
less burden, less side effects and better tolerability for the
human body.
Keywords: Non-steroidal anti-inflammatory drugs. RP-HPLC.
Achiral and chiral separation.

ÚVOD
Chiralita je geometrické usporiadanie dvoch
štruktúr tak, že nie sú zrkadlovými obrazmi. Nadmerné užívanie liečiv spôsobuje záťaž pre ľudský
organizmus, ako aj pre životné prostredie. V súčasnosti je viac ako polovica používaných liečiv
chirálna a okolo 90% z nich sa aplikuje ako race95

Zdravotnícke listy, Ročník. 3, Číslo 1, 2015

ISSN 1339-3022

na separáciu racemických zmesí profénov v prácach (Bosáková, 2005 a Kafková, 2006). Separáciou flobufénu na Chirobiotic V v mobilnej fáze
metanol:0,1% TEAA (25:75 alebo 30:70, v/v) s pH
4 sa zaoberá práca (Gilar, 1996). Ribeiro a kol.
(Ribeiro, 2009) študovali možnosti chirálnej separácie flurbiprofénu na amylózovej chirálnej stacionárnej fáze Chiralpak AD. Štandard ibuprofénu
analyzovali autori (Bonato, 2003) na Chiralpak ADRH v zmesi metanol:voda (8:2, v/v). Autori článku
(Płotka, 2014) publikovali prehľad o ana-lýze
profénov superkritickou fluidnou chroma-tografiou
na
chirálnych
stacionárnych
fázach
na báze makrocyklických antibiotík. Prácu venovanú separácii ibuprofénu na c-AGP-immobilizovaných silikagélových kolónach publikovali
autori Matsunaga a kol. (Matsunaga, 2014). Ghanemetal (Ghanemetal, 2015) sa vo svojej práci
zaoberá využitím nových β-CD stacionárnych fáz
na analýzu liečiv vrátane profénov. Pre štúdium
stanovenia ibuprofénu vo farmacuetických prípravkoch ako aj vo vodách autori (Sousa, 2013) použili
cyklodextrínové stacionárne fázy.
Analýzou profénov v plazme sa zaoberajú práce
Kang a kol. a Han a kol. (Kang, 1998 a Han, 2008).
V týchto prácach na analýzu flurbiprofénu a
ibuprofénu boli použité chirálne kolóny CAPCELL
PAK C18 a Diamond C18. Vermeulen a kol. (Vermeulen, 2000) analyzovali ibuprofén a S-naproxén
v plazme na kolóne Chiral-AGP v 0,4 % 2-propanol v 0,1M fosforečnanovovom tlmivom roztoku
s pH 7. Sun a kol. (Sun, 2003) analyzovali profény
na kolóne ODS v mobilnej fáze acetonitril:fosfátový tlmivý roztok:MeOH, (35:40:25,
v/v/v) pH 3,5. Na analýzu ibuprofénu a flurbiprofénu v sére a v moči bola použitá achirálna
stacionárna fáza autorom Tan a kol. (Tan, 1997,
Tan, 1997,) a Magiera a kol. (MAGIERA, 2014),
ktorí sa zaoberali štúdiom metabolitov ibuprofénu
UHPLC-MS/MS na analytickej kolóne Zorbax
Rapid Resolution High Definition (RRHD) SB-C18
s mobilnou fázou 0.1% kyselina mravčia/voda/acetonitril. Na chirálnu separáciu ibuprofénu v sére Teng a kol. (Teng, 2003) použili
chirálnu stacionárnu fázu Chiralpak AD-RH s mobilnou fázou acetonitril:voda:kyselina fosforečná:TEA (35:64,85:0,1:0,05 v/v/v/v).
Analýzou profénov v komplexnej matrici moču
bola venovaná práca Oliveira a kol. (Oliveira,
2005), ktorí ibuprofén v moči analyzovali na
kolónach Chiralpak AD-RH s mobilnou fázou

metanol:kyselina fosforečná pH 3 (75:25, v/v) a
Chiralpak AD CSP v mobilnej fáze hexán:etanol
(92:8, v/v) s prídavkom kyseliny trifluoroctovej
TFA 0,05%.
Geisslinger a kolektív (Geisslinger, 1989) analyzovali ibuprofén v biologických tekutinách
na kolóne Cyclobond I v mobilnej fáze acetonitril:octan trietylamóniový, pH 7,5 (30:70, v/v).
MATERIÁL A METÓDY
Štandardy analyzovaných látok
Flurbiprofén (Obr.1A), Ibuprofén
(Sigma Aldrich, St. Louis, USA)

(Obr.1B),

A

B
Obrázok 1 Štruktúrne vzorce: A - flurbiprofén
((RS)-2-(2-fluorobiphenyl-4-yl) propionic acid); B
– ibuprofén ((RS)-2-(4-(2-methylpropyl)phenyl)
propionic acid)
Použité kolóny
Chiradex (250x4) mm, 5 μm častice (Merck,
Darmstadt, Nemecko), Purospher RP-18e (125x4)
mm, 5µm častice (Merck, Darmstadt, Nemecko)
Zariadenie
HPLC systém Agilent Technologies (Waldbronn,
Nemecko), ktorý pozostáva z: vákuového odplyňovača mobilných fáz (G1379B), dvojkanálovej
vysokotlakovej binárnej pumpy (G1312B), automatického dávkovača (G1329B), kolónového
termostatu (G1316B), DAD detektora (G1315),
vyhodnocovacieho programu Agilent ChemStation.
Príprava roztokov štandardov
Zásobné roztoky štandardov s koncentráciou 1000
μg/ml boli zarobené v 100% metanole. Pra-covné
roztoky štandardov boli pripravené riedením
zásobných roztokov.
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Príprava vzorky liečiv s účinnou látkou ibuprofén a flurbiprofén na analýzu
Alikvotná hmotnosť priemernej vzorky tablety
resp. kapsule s účinnou látkou bola rozpustená
v 100% metanole. Zo zásobného roztoku liečiva
boli pripravené zriedené roztoky liečiv rozpustením v zmesi 80% MeOH:HCOONH4 pH 3.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Zo spektier študovaných analytov vyplynulo, že
vhodná vlnová dĺžka pre spektrofotometrickú detekciu ibuprofénu je 225 nm a flurbiprofénu
254 nm.

Obrázok 2 Závislosť retenčného faktora k´ profénov od
obsahu organického modifikátora (metanolu) v mobilnej
fáze MeOH:HCOONH4 pH 3. Analytická kolóna
Purospher RP-18e (125x4 mm, 5µm), 0,5 ml/min, UV
detekcia ibuprofén 225 nm, flurbiprofén 254 nm.

Štúdium závislosti retenčného faktora k´
od obsahu metanolu a pH mobilnej fázy
Boli namerané závislosti retenčného času pre ibuprofén a flurbiprofén od obsahu metanolu v rozmedzí 70-85% v mobilnej fáze metanol:mravčan
amónny pH 3 na stacionárnej fáze Purospher RP
18e.
Namerané výsledky sú graficky znázornené
na obrázku č. 2.

Štúdium závislosti retenčného času tR od pH
mobilnej fázy
Závislosti retenčného faktora, resp. retenčného
času od pH boli namerané v mobilnej fáze metanol:mravčan amónny HCOONH4 (75:25, v/v)
po jednotkách v rozmedzí pH 3-7. Pre separáciu
ibuprofénu a flurbiprofénu bola vybraná mobilná
fáza s pH 3. Závislosti retenčného faktora pre študované profény od pH sú na obrázkoch 3A a 3B.

A
B
Obrázok 3 Závislosť retenčného času tR od pH mobilnej fázy metanol: mravčan amónny (75:25 v/v).
Experimentálne podmienky : Analytická kolóna Purospher RP-18e125x4 mm, 5 µm) 0,5 ml/min, UV
detekcia: A-ibuprofén 225 nm, B – flurbiprofén 254 nm
Z teórie chromatografie je známe, že hodnoty
retenčného faktora by sa mali pohybovať v rozmedzí 1-10. Ak je retenčný faktor menší alebo
rovný 1, analyt bude eluovať v blízkosti mŕtveho
objemu. Čím viac sa retenčný faktor blíži k hodnote 10, tým viac sa predlžuje čas analýzy a chromatografické píky budú rozmytejšie. Na základe
týchto kritérií sme dospeli k záveru, že optimálne
zloženie mobilnej fázy pre stanovenie profénov je
(75:25, v/v) MeOH:HCOONH4 pH 3.

Kalibračné závislosti analytov
Koncentrácie analytov v kalibračných závislostiach pre profény sú prepočítané na ng na nastrekovaný objem 20 μl analytu. Kalibračná závislosť
pre flurbiprofén a ibuprofén sú namerané v rozmedzí 10-2500 ng/20 μl s korelačnými koeficientami
analytov v rozmedzí 0,9984-0,9997. Limity detekcie a limity stanovenia pri použití spektrofotometrickej detekcii sú zhrnuté v tabuľke 1.
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Z troch paralelných meraní vyplynulo, že obsah
flurbiprofénu v liečive Flugalin Retard prepočítaných na kalibračnú závislosť je 5,1 μg/ml, čo
predstavuje o 8% nižší obsah účinnej látky, ako je
deklarované výrobcom. Chromatografický záznam
analýzy liečiva Flugalin Retard je na obrázku č. 6.

Tabuľka 1 Limity detekcie a limity stanovenia
ibuprofénu a flurbiprofénu
profény

LOD

LOQ

flurbiprofén
ibuprofén

40 ng
123 ng

203 ng
480 ng

Stanovenie účinnej látky v tabletách a kapsuliach
Alikvotná hmotnosť priemernej vzorky tablety
bola rozpustená v 100% metanole. Po centrifugácii
bol alikvotný objem vzorky rozpustený v zmesi
80% MeOH:HCOONH4 pH 3. Chromatografický
záznam vzorky liečiva MIG 400 s koncentráciou
analytu 29,85 μg/ml, je v zhode s obsahom účinnej
látky deklarovaného výrobcom je na obrázku č. 4.

Obrázok 6 Chromatografický záznam analýzy liečiva
Flugalin Retard; Experimentálne podmienky viď obrázok č. 4, UV detekcia pri 254 nm

Chirálna separácia profénov na chirálnej stacionárnej fáze Chiradex
Druhá časť práce je venovaná štúdiu retenčných
charakteristík študovaných analytov flurbiprofén
a ibuprofén na chirálnej stacionárnej fáze Chiradex. Chiradex patrí do skupiny β-cyklodextrínových chirálnych stacionárnych fáz.

Obrázok 4 Chromatografický záznam analýzy ibuprofénu v liečive MIG 400 Experimentálne podmienky:
Purospher RP-18e (125x4) mm, 5µm častice, mobilná
fáza: metanol:mravčan amónny (75:25, v/v), 0,5 ml/min,
UV detekcia pri 225 nm

Štúdium závislosti retenčného času a retenčného faktora od obsahu metanolu, pH a prietoku mobilnej fázy
Boli namerané závislosti retenčného času od obsahu metanolu v koncentračnom rozmedzí 75-95%
v mobilnej fáze, závislosti od pH vodného roztoku
mravčana amónneho pri pH 3, 5 a 7 od prietoku
mobilnej fázy v rozmedzí 0,8-1,2 ml. Z nameraných dát vyplynulo, že optimálne pH pre študovanú
dvojicu profénov je pH 3. Následne boli vypočítané
rozlíšenia enantiomérov ibuprofénu a flurbiprofénu.
Z nameraných údajov vyplýva, že so zvyšujúcim sa
obsahom metanolu v mobilnej fáze klesá retenčný
čas analytov. Najlepšia enantiomérna separácia
flurbiprofénu a ibuprofénu na chirálnej stacionárnej
fáze Chiradex bola dosiahnutá pri zložení mobilnej
fázy metanol:mravčan amónny (90:10, v/v) pH 3.
Za týchto podmienok sa flurbiprofén separuje na
enantioméry s rozlíšením 0,74 a ibuprofén 0,81.

Rovnaký pracovný postup úpravy vzorky bol
použitý pre komerčne dostupné lieky Flugalin
a Flugalin Retard s účinnou látkou flurbiprofén.
Flugalin je dostupný vo forme tabliet, pričom jedna
tableta obsahuje 50 mg flurbiprofénu ako účinnej
látky. Flugalin Retard je na trhu dostupný vo forme
kapsúl s obsahom 200 mg flurbiprofénu. Z troch
paralelných meraní vyplynulo, že obsah flurbiprofénu v liečive Flugalin, prepočítaný na kalibračnú závislosť je 7,9 μg/ml, čo predstavuje o 21%
vyšší obsah účinnej látky ako je deklarované
výrobcom. Chromatografický záznam liečiva
Flugalin je na obrázku č. 5.

Chirálna separácia ibuprofénu a flurbiprofénu
v liečivách
Chirálna separácia liečiva MIG 400 s účinnou
látkou ibuprofén s koncentráciou 29,85 µg/ml,
flurbiprofénu v liečive Flugalin s koncentráciou 6,5
µg/ml a Flugalin Retard s koncentráciou
5,9 µg/ml sú na obrázku 7 A - C. Na týchto obráz-

Obrázok 5 Chromatografický záznam analýzy liečiva
Flugalin; Experimentálne podmienky: viď obrázok 4, UV
detekcia pri 254 nm.
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koch vidieť čiastočnú separáciu racemických zmesí
účinnej látky flurbiprofénu a ibuprofénu na enantioméry v liečivách: MIG 400, Flugalin a Flugalin
Retard.

a následná filtrácia cez ultrafilter pred HPLC
analýzou.
Druhá časť práce bola venovaná štúdiu retenčných charakteristík a chirálnej separácii študovaných profénov na enantioméry na chirálnej stacionárnej fáze Chiradex zo skupiny β-cyklodextrínových chirálnych stacionárnych fáz. V mobilnej
fáze metanol:mravčan amónny pH 3 (90:10, v/v)
s prietokom 1,0 ml/min bola dosiahnutá enantiomérna separácia ibuprofénu s rozlíšením 0,81a
flurbiprofénu 0,76.
Chromatografické záznamy z DAD detekcie
chirálnej separácie liečiva MIG 400 s koncentráciou účinnej látky ibuprofénu 29,85 µg/ml,
flurbiprofénu v liečive Flugalin s koncentráciou 6,5
µg/ml
a
flurbiprofénu
s
koncentráciou
5,9 µg/ml v liečive Flugalin Retard na chirálnej
stacionárnej fáze Chiradex vyplýva, že vo všetkých
troch prípadoch lieky obsahujú racemické zmesi
účinných látok.

A

B
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C
Obrázok 7 Chromatografický záznam analýzy ibuprofénu a flurbiprofénu v liečivách: A – flurbiprofén v tablete Flugalin, B - flurbiprofén v kapsule Flugalin, C – ibuprofén v tablete MIG 400. Experimentálne podmienky:
Chiradex (250 x 4 mm, 5 μm), metanol:mravčan amónny
pH 3 (90:10, v/v), 1ml/min UV detekcia 225 nm pre
ibuprofén a 254 nm pre flurbiprofén.
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stanovenie potrebná kalibrácia na rivaroxaban (NeoplastinCi). APTT a TT nie sú vhodné testy pre rivaroxaban. Na presné stanovenie koncentrácie rivaroxabanu v plazme použiť špecifické testy anti-Xa (Biophen DiXaI), kalibrované na rivaroxaban, (alebo Biophen Heparin LRT).
Kľúčový údaj pre posudzovanie výsledkov testov je
čas užitia poslednej dávky lieku. Bez znalosti presného
časového intervalu medzi odberom vzorky krvi a podaním poslednej dávky lieku sú výsledky testov ako dTT
alebo anti–Xa aktivita, len ťažko interpretovateľné.
Odber krvi má byť v čase minimálnej koncentrácie, t.j.
pred užitím nasledujúcej dávky.
Vyšetrenia sú užitočné pri potrebe urgentnej operácie
na určenie odznenia účinku lieku. Ak je to možné,
vhodné odložiť zákrok aspoň 12 hodín od poslednej
dávky lieku.
Pri krvácivých komplikáciách sa doporučuje v liečbe
postupovať ako pri predávkovaní warfarinu, s výnimkou
podania vitamínu K.

NOVÉ ANTIKOAGULANCIA - KEDY JE
POTREBNÁ LABORATÓRNA KONTROLA
BALÍKOVÁ A.
Nemocnica Svätého Michala, a.s. Bratislava
Najčastejšími indikáciami antikoagulačnej liečby sú
ochorenia srdca - prevencia cievnej mozgovej príhody pri
fibrilácii predsiení, náhrady srdcových chlopní, lieč-ba
a prevencia venózneho tromboembolizmu.
Najpoužívanejším perorálnym liekom v dlhodobej
antikoagulačnej liečbe je warfarin - nepriame antikoagulans, p.o. antagonista vitaminu K. Warfarin má však
úzke terapeutické rozmedzie, variabilnú odpoveď
na liečbu. Na zaistenie bezpečnej a účinnej liečby treba
udržiavať INR v individuálne stanovenom liečebnom
rozmedzí s potrebou častého monitoringu a úpravy dávky. Napriek tomu v klinickej praxi vo veľkých štúdiach
bolo zistené, že len 40-50% liečených dosahuje dlhodobo účinné terapeutické rozmedzie.
V poslednom desaťročí sa postupne zavádzajú nové
p.o. antitrombotiká s iným mechanizmom účinku: ide
o priame inhibítory trombínu FIIa - tzv. „gatrany“ a inhibítory FXa - „xabany“, rozdiel medzi nimi je v mieste
účinku v koagulačnej kaskáde.
Nové antikoagulacia by mali mať minimálne rovnakú
účinnosť ako Warfarin, p.o podávanie, jednoduché dávkovanie, bez diétnych obmedzení, minimálne liekové
interakcie, bez potreby monitorovania, menšie riziko
krvácania. Od r.2012 máme na Slovensku k dispozícii
priamy inhibítor trombínu FIIa (dabigatran) a priame
inhibítory faktoru Xa (rivaroxaban a od r. 2013 apixaban), aj ich podávanie je spojené s rizikom krvácania, na
rozdiel od Warfarinu nemajú zatiaľ antidotum.
Základným predpokladom pre ich bezpečné podávanie je
prísne dodržiavanie indikácií, dávkovania a kontraindikácií, sledovanie renálnych funkcií.
Pre predvídateľnú farmakokinetiku, rýchly nástup
účinku (2-4 hodiny), odznievanie účinku (12-24 hod),
rutinné laboratórne monitorovanie nie je doporučované,
ale v určitých rizikových situáciách je potrebné: závažné
krvácanie, pred chirurgickým alebo invazívnym výkonom s rizikom krvácania, závažné úrazy, podozrenie
z predávkovania, pacienti s ischemickou príhodou, s renálnou íinsuficienciou, s poruchou pečeňových funkcií.
Na stanovenie relatívnej intenzity antikoagulácie
pri dabigatrane v naliehavých situáciach možno použiť:
APTT, TT – ak sú normálne poukazujú na veľmi nízku
hladinu dabigatranu. PT nie je vhodným testom pre dabigatran. Na presné stanovenie koncentrácie dabigatranu
použiť kalibrovaný dilučný trombínový test - dTT
(Hemoclot).
Na stanovenie relatívnej intenzity antikoagulácie v urgentných situáciach pri liečbe rivaroxabanom možno
použiť PT obyčajným tromboplastínom, pre presnejšie

PATOGENITA, LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA
A EPIDEMIOLÓGIA INFEKCIÍ VYVOLANÝCH
HELICOBACTER PYLORI
BALKOVÁ K.
Oddelenie klinickej mikrobiológie, Oddelenie klinickej
biochémie, hematológie a mikrobiológie, Fakultná
nemocnica Trenčín, Trenčín
Vedecké štúdie uvádzajú, že Helicobacter pylori (H.
pylori) kolonizuje sliznicu žalúdka u viac ako polovice
svetovej populácie. Kolonizácia touto pohyblivou gram
negatívnou baktériou špirálovitého tvaru môže byť
asymptomatická alebo sa môže klinicky prejaviť akútnou gastritídou, ktorá v prípade nezahájenia liečby
prechádza do chronického stavu. Medzi ďalšie komplikácie infekcie baktériou H. pylori patria vredy žalúdka
(80%), vredy dvanástnika (95%), prípadne rakovina
žalúdka (1-3%). Kmene H. pylori sa vyznačujú značnou
genetickou variabilitou vyplývajúcou z prítomnosti
rôznych faktorov virulencie. Z tohto dôvodu majú infekcie vyvolané týmto mikroorganizmom odlišné klinické
prejavy. Medzi škodlivé vplyvy H. pylori na epitel
žalúdka patrí napr. rozostupovanie buniek, poškodenie
DNA buniek, apoptóza buniek, stimulácia tvorby
cytokínov a transformácia buniek. Najvýznamnejším
faktorom patogenity je proteín CagA, ktorý je produktom génu cagA (cytotoxin-associated gene A). Ničí
signalizačné mechanizmy poškodených buniek a vedie
k ich morfologickým zmenám, proliferácii, zápalovým
procesom, atď. Uvádza sa, že u pacientov infikovaných
kmeňom nesúcim gén cagA hrozí vyššie riziko vzniku
peptického vredu a rakoviny žalúdka. Podľa WHO bol H.
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pylori klasifikovaný ako karcinogén triedy I. Medzi
ostatné faktory patogenity H. pylori patrí vakuolizačný
cytotoxín VacA (vacuolating cytotoxin A), bičíky,
proteíny vonkajšej membrány a enzým ureáza esenciálne pre kolonizáciu sliznice žalúdka ako aj adhezívne
molekuly BabA, SabA, AlpA/B, HopZ a OipA.
Laboratórna diagnostika infekcií vyvolaných H. pylori
sa opiera o spoluprácu laboratórií s gastroenterológmi
a patologickými histológmi. Zahŕňa invazívne a neinvazívne diagnostické metódy, ktorých voľba závisí od klinického stavu pacienta, ako aj od dostupnosti zvole-ných
metód. Na eradikáciu H. pylori sa používa kombi-novaná
liečba, avšak v dôsledku stúpajúcej odolnosti
mikroorganizmu sa kladie dôraz na potrebu nových
dostupných liečiv.
V prednáške sú prezentované najnovšie poznatky
o faktoroch patogenity H. pylori, príčinách kolonizácie
hostiteľa, epidemiológii, laboratórnej diagnostike a liečbe tohto mikroorganizmu.

márnou alebo sekundárnou amino skupinou. Vo vzorkách krvného séra sme vyvinutou RP-HPLC metódou
stanovili amino cukry na koncentračných úrovniach 1,03
– 3,34 mg L-1, s dosiahnutým limitom detekcie (LOD)
0,75 – 1,36 mg L-1 a limitom kvantifikácie (LOQ) 2,29 4,13 mg L-1.
Kľúčové slová: amino cukry, RP-HPLC, DEEMM
Poďakovanie
Tento príspevok je výsledkom realizácie projektu (ITMS
26240220061) podporeného OPVaV financovaného ERDF a za
finančnej podpory grantovej Agentúry na podporu výskumu a
vývoja na základe zmluvy č. APVV-0583-11.

NOVORODENECKÝ SKRÍNING DEDIČNÝCH
METABOLICKÝCH PORÚCH METÓDOU
MS/MS
BIHERCZOVÁ N., KNAPKOVÁ M., DLUHOLUCKÝ
S., MYDLOVÁ Z., CIBIROVÁ M., VYVLEKOVÁ B.,
PÁLENÍKOVÁ D.

Kľúčové slová: Helicobacter pylori, CagA, epidemiológia, diagnostika

Skríningové centrum novorodencov SR, DFNsP Banská
Bystrica

STANOVENIE AMINO CUKROV
VO VZORKÁCH KRVNÉHO SÉRA METÓDOU
RP-HPLC

Od 1. januára 2013 sa do novorodeneckého skríningu
zaradil skríning vybraných dedičných metabolických
porúch (DMP). Vyšetruje sa metódou tandemovej hmotnostnej spektrometrie (LC-MS/MS) zo suchej krvnej
vzorky, ktorá sa odoberie v 72.-96. h života novorodenca. Zavedením tejto metódy sa rozšírilo spektrum
skrínovaných ochorení novorodencov o nasledovné
ochorenia: FKU/HPA, MSUD – leucinózu, MCAD –
deficit acyl CoAdehydrogenázy mastných kyselín (MK)
so stredným reťazcom, VLCAD - deficit acyl CoA
dehydrogenázy MK s veľmi dlhým reťazcom, LCHAD deficit 3OH acyl CoA dehydrogenázy MK s dlhým
reťazcom, CPT I. – deficit karnitínpalmitoyltransferázy
I., CPT II/CACT - deficit karnitínpalmitoyltransferázy
II/deficit karnitín – acylkarnitíntranslokázy, GA.I. –
glutarová acidúria I, IVA – izovalerová acidúria.
Princípom tejto metódy je extrakcia aminokyselín
(AMK) a acylkarnitínov (AC) zo suchej krvnej vzorky
pomocou derivatizácie krvných terčíkov a následný
priamy nástrek takto upravenej vzorky do MS/MS
analyzátora. Na prípravu vzoriek sa používa certifikovaný derivatizovaný kit Chromsystems. Vzorky sa
analyzujú na hmotnostnom spektrometri Agilent 6420
s trojitým kvadrupólom. V rámci jednej analýzy je možné kontinuálne vyšetriť až niekoľko stoviek vzoriek.
Pri každej vzorke sa vyhodnocuje niekoľko parametrov,
charakteristických pre stanovenie AMK a AC vo vzorke. Pri vyhodnotení vzoriek a určení konkrétnej diagnózy sa zvolia aj príslušne pomery AMK a AC– tzv.
multiparametrické hodnotenie. Takýto postup umožní

BEŇO E., GÓRA R., HUTTA M.
Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava
Amino cukry ako zlúčeniny syntetizované priamo
v organizme predstavujú zložky významných biologických štruktúr, napr. polysacharidov, glykoproteínov,
glykolipidov alebo antibiotík, vzhľadom na čo majú
terapeutický potenciál pri liečbe rôznych ochorení, napr.
osteoartritídy, ochorenia čriev alebo pri zápaloch.
Vyvinutá RP-HPLC metóda umožňuje separáciu
a stanovenie vybraných derivatizovaných amino cukrov,
glukozamínu (GlcN, galaktozamínu (GalN) a mannozamínu (ManN), vo vzorkách krvného séra, odobratých
od pacientov trpiacich sklerózou multiplex. Na derivatizáciu štandardov a vzoriek krvného séra bolo použité
činidlo dietyl etoxymetylénmalonát (DEEMM). RPHPLC separácia bola uskutočnená použitím reverznofázovej monolitovej kolóny Chromolith Performance
RP-18e (100 x 4,6 mm) a gradientovej elúcie. Mobilná
fáza bola zložená z fosforečnanového tlmivého roztoku
(10 mmol L-1) a metanolu a chromatografické záznamy,
získané použitím spektrofotometrickej (DAD) detekcie,
boli vyhodnotené pri vlnovej dĺžke 280 nm.
V práci sme sa venovali najmä optimalizácii mobilnej
fázy (iónová sila, pH) a gradientového programu na separáciu analytov a potenciálnych interferentov s pri-
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lepšie odlíšiť skutočnú pozitivitu od falošnej pozitivity
vzoriek novorodencov.
V roku 2013 bolo vyšetrených 54 893 novorodencov
a zachytených 23 prípadov dedičných metabolických
porúch. Z aminoacidopatií sa potvrdili 4 prípady fenylketonúrie a 6 hyperfenylalaninémie. Doteraz nepotvrdené sú extrémne vysoké hodnoty tyrozínu u dvoch
novorodencov, možné aminoacidopatie – tyrozinémie.
Celkom 13 prípadov aminoacidopatií.
Z organických acidémií sa potvrdili celkom 5. Jeden
prípad propiónovej acidémie, kde dieťa exitovalo
pred výsledkom skríningu. Okrem pravidelne sledovaných porúch v organických acidémiách sa potvrdili aj dve
maternálne formy organickej acidémie – Deficit 3
metylkrotonyl Co A karboxylázy – maternal 3 MCC.
Pravdepodobná forma novorodeneckého deficitu 3 metylkrotonyl Co A karboxylázy sa dokázala v dvoch
prípadoch. Poruchy oxidácie mastných kyselín sa potvrdili v 3 prípadoch (MCAD), geneticky sa potvrdili ďalšie
dva prípady maternálneho deficitu karnitínového
transportéra – CUD maternal. Celkom 5 prípadov mitochondrálnych porúch.
Z celkovo zachytených 23 prípadov DMP bola skríningová prevalencia za rok 2013 pre DMP 1 : 2386
živorodených. Incidencia pre MCAD je 1 : 18 297 živorodených. Incidencia ostatných DMP je 1 : 5489.
Okrem vyššie spomenutých „štandardných“ vyšetrení
DMP v novorodeneckom skríningu, naše pracovisko
poskytuje tzv. rozšírený alebo selektívny skríning, kedy
sa vzorka suchej kvapky krvi vyšetruje cielene – v rámci
diagnostických možností, na základe podo-zrenia určitej
choroby u dieťaťa.
Využitie tandemovej hmotnostnej spektrometrie na
stanovenie aminokyselín a acylkarnitínov je vysoko
nápomocné v rámci novorodeneckého skríningu pri odhalení vybraných dedičných metabolických porúch,
pri určení správnej diagnózy a ďalej aj liečby u novorodenca resp. dieťaťa.

blémom je, že prírodné výživové doplnky neprechádzajú prísnymi analytickými a klinickými testami, preto
existujú pochybnosti ohľadom ich efektívnosti a bezpečnosti pre ľudský organizmus. Jednou skupinou látok
vyskytujúcich sa v prírodných výživových doplnkov sú
kyanogénne glykozidy. Medzi najznámejší kyanogénny
glykozid patrí amygdalín tzv. vitamín B17, ktorý sa
používal ako alternatívny nástroj na liečbu rakoviny. Na
stanovenie amygdalínu v rôznych vzorkách sa využívajú
viaceré analytické metódy, prevažne vysokoúčinné
separačné metódy v kombinácii s rôznymi detekčnými
technikami. Medzi tieto analytické metódy patrí plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou (GCMS), micelárna elektrokinetická chromatografia o spektrofotometrickou detekciou v ultrafialovej oblasti
(MEKC-UV) a vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (HPLC) v kombinácii s rôznymi detekčnými
technikami. V našej štúdií bola na stanovenie amygdalínu v prírodných výživových doplnkoch použitá HPLC
so spektrofotometrickou detekciou v ultrafialovej oblasti (UV) a odparovacím detektorom s rozptylom svetla
(ELSD). Separácia amygdalínu prebehla na kolóne
XSelectTM HSS C18 XP 2,5 µm (150 × 2,1 mm) použitím
izokratickej elúcie. Mobilná fáza sa skladala z kyseliny
mravčej a acetonitrilu. Navrhnutá metóda sa ukázala byť
presná, citlivá a spoľahlivá pri stanovení amygdalínu vo
vybraných prírodných výživových doplnkoch.
Kľúčové slová: Analýza. Kyanogénne glykozidy.
Amygdalín. Výživové doplnky. Kvapalinová chromatografia.
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ACTIM CRP VHODNÝ DO TERÉNU

Kľúčové slová: novoredenecký skríning, dedične
metabolické poruchy, hmotnostná spektrometria,

BUDINCOVÁ K.1, ZELISKOVÁ H.2
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ANALÝZA PRÍRODNÝCH VÝŽIVOVÝCH
DOPLNKOV OBSAHUJÚCICH KYANOGÉNNY
GLYKOZID AMYGDALÍN

2

BOHÁČOVÁ I, ORAVEC A., HALKO R.

Katedra teoretických disciplín, laboratórnych vyšetrovacích metód a zubnej techniky, Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, Nemocnica svätého Michala, a.s., Bratislava

Cieľom POCT metód (point of care testing) je uľahčenie diagnostického rozhodovania v rámci diferenciálnej diagnostiky, scríningu, resp. monitorovania priebehu
ochorenia a liečby. Testy vykonávajú prevažne osoby bez
laboratórneho vzdelania za predpokladu, že budú
dodržané všetky podmienky skladovania testov, ich expirácia, údržba a kalibrácia prístrojov a bude vykonáaná
kontrola kvality.

Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
V súčasnosti sa pri liečbe rakoviny okrem tradičných
medicínskych postupov využívajú aj alternatívne metódy liečenia. Jednou z nich je aj používanie výživových
doplnkov, ktoré obsahujú prírodné aktívne látky. Pro-
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C-reaktívny proteín (CRP) je dôležitý marker zápalových procesov v organizme. Jeho hladina v krvi výrazne stúpa u bakteriálnych infekcií, u vírusových infekcií sa hodnoty CRP zvyšujú len nepatrne alebo sa
nezvyšujú vôbec. V prípade zvýšenia hladín je nutné nasadiť antibiotickú liečbu.
Podľa výnosu MZ SR č. 09812/2008-OL musí mať
všeobecná ambulancia pre dospelých a všeobecná ambulancia pre deti a dorast k dispozícii metódu na stanovenie CRP, ak nemá zabezpečený výsledok tohto parametra externým pracoviskom do 15 minút.
V práci sme sa zamerali na porovnanie výsledkov
stanovenia CRP semikvantitatívnym testom Actim CRP
založeným na imunochromatografickom princípe s výsledkami CRP získanými rutinne používanou metódou
v klinickom laboratóriu na analyzátore Olympus AU 400
u 60 pacientov.
Actim CRP je POCT test určený pre semikvantitatívne
stanovenie CRP zo séra alebo kapilárnej krvi. Dobrovoľníkom (počet 30), ktorým lekár naordinoval v rámci
diferenciálnej diagnostiky CRP, sme odobrali aj kapilárnu krv a stanovili CRP z kapilárnej krvi.
Tesnejšia zhoda medzi imunochromatografickým staovením CRP a laboratórnou analýzou turbidimetrickým
stanovením CRP je pri použití rovnakého biologického
materiálu (sérum), kde; Spearmanov neparametrický
korelačný koeficient dosiahol hodnotu R = 0,9311.
V prípade použitia kapilárnej krvi na imunochromatografické stanovenie CRP je korelácia oproti rutinne
používanej metóde nižšia (Spearmanov neparametrický
korelačný koeficient R= 0,8279).
Výsledky oboch spôsobov stanovenia CRP sa štatisticky signifikantne neodlišujú.
Actim CRP je rýchly semikvantitatívny test na stanovenie CRP. Na analýzu je potrebných len 10 μl kapilárnej krvi. Výsledok možno vizuálne odčítať do piatich
minút, pričom nie je potrebný žiaden prístroj. Výhodou
testu je zabudovanie internej kontroly kvality a validity
testu v každom reakčnom stripe. Technická nenáročnosť
predurčuje tento set ako súčasť výbavy laických lekárničiek a lekárničiek prvej pomoci pre terénnych zdravotníckych pracovníkov.

recidivujúca a chronická bakteriálna infekcia dýchacích
ciest, ktorá vedie k poškodeniu pľúcneho tkaniva a je
príčinou ich morbidity a mortality. Jedným z najzávažnejších patogénov, spôsobujúcich pľúcne infekcie je
Burkholderia cepacia komplex. Tieto infekcie nevyhnutne nevedú k zhoršovaniu funkcie pľúc, sú však
spojené so signifikantným znížením dlhodobých šancí na
prežitie. Pre ich skorý záchyt je preto nevyhnutné
pravidelné mikrobiologické vyšetrenie.
Infekcie sú sprevádzané kašľom, ktorý je spojený
s vykašliavaním hustého hnisavého hlienu. V tomto
hliene sa nachádzajú baktérie typické pre toto ochore-nie,
ktoré sa objavujú v rôznych vekových obdobiach
a fázach ochorenia – Pseudomonas aeruginosa,
Burkholderia cepacia, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Stenotrophomonas maltophilia alebo
Achromobacter xyloxidans.
Jedným z najzávažnejších patogénov, spôsobujúcich
pľúcne infekcie je Burkholderia cepacia komplex. Tieto
infekcie nevyhnutne nevedú k zhoršovaniu funkcie pľúc,
sú však spojené so signifikantným znížením dlho-dobých
šancí na prežitie. Nepriaznivým faktorom je aj primárna
rezistencia bakteriálnych kmeňov voči mno-hým
antibiotikám.
Kľúčové slová: cystická fibróza, CFTR, Burkholderia
cepacia komplex
STANOVENIE VYBRANÝCH AMINOKYSELÍN
VO VZORKÁCH BIOLOGICKÉHO PÔVODU
METÓDOU RP-HPLC S POUŽITÍM
PRED-KOLÓNOVEJ DERIVATIZÁCIE
GÓRA R., BIELČÍKOVÁ N., BEŇO E., HUTTA M.
Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava
Práca sa zaoberá vývojom metódy na stanovenie,
vybraných aminokyselín (AK) potenciálne prítomných
vo vzorkách krvného séra s použitím reverzno-fázovej
kvapalinovej chromatografie (RP-HPLC). Na stanovenie štandardov AK a vzoriek krvného séra bola použitá
pred-kolónová derivatizácia s derivatizačným činidlom
dietyl etoxymetylénmalonát (DEEMM), ktoré po reakcii
s primárnou a sekundárnou aminoskupinou poskytuje
stabilné produkty s charakteristickým UV spektrom.
Na separáciu bola použitá kolóna kolóne monolitového typu Chromolith Performance RP-18e (100 mm x
4,6 mm), mobilnú fázu tvorili fosforečnanový tlmivý
roztok s koncentráciou 10 mmol L-1 o pH 3,6 a metanol
pri prietoku 1 mL.min-1 pri použití priamej foto-metrickej
detekcie pri 280 nm.
Vyvinutá gradientová metóda poskytla možnosť
rozdelenia 23 AK a umožnila dosiahnuť pre jednotlivé

MIKROBIOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
BURKHOLDERIA CEPACIA KOMPLEX
U PACIENTOV S CYSTICKOU FIBRÓZOU
FABOVÁ I.
HPL s.r.o. Mikrobiológia, Oddelenie bakteriológie
Cystická fibróza (CF) je život skracujúce genetické
ochorenie, ktorého príčinou sú zmeny v géne CFTR
(transmembránový regulátor vodivosti) na 7. chromozóme. Spoločným znakom všetkých pacientov s CF je
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AK medzu stanovenie na úrovni 0,1041 až 0,3324 mg L1
a medzu dôkazu na úrovni 0,0312 až 0,997 mg L-1.

skríning vykonáva jedno pracovisko Skríningové centrum novorodencov SR v Banskej Bystrici, v ktorom sa
aktuálne vyhľadáva 10 liečiteľných DMP. Selektívny
skríning zabezpečujú 4 diagnostické centrá: Centrum
dedičných metabolických porúch v Detskej fakultnej
nemocnici s poliklinikou v Bratislave, Ústav lekárskej
biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava, v Banskej Bystrici
Rooseveltova nemocnica a Detská fakultná nemocnica
Košice spolu s Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura
Košice. Selektívny skríning DMP je komplexný proces.
Prvým krokom je klinická selekcia pacientov s podozrením na DMP na základe klinických symptómov, pri
absencii špecifickej symptomatológie, na základe niektorých zo „signálov“ možnej DMP: pozitívna rodinná
anamnéza, nevysvetlené laboratórne nálezy a iné.
Nevyhnutnou podmienkou je spoľahlivý odber a rýchly
transport vzoriek biologického materiálu do špecializovaného diagnostického centra. Kľúčovým krokom
pre výsledok selektívneho skríningu sú vysoko špecifické biochemicko-genetické vyšetrenia zamerané na
stanovenie metabolitov a enzýmov v biologických tekutinách, resp. tkanivách pacienta v špecializovanom
diagnostickom centre. V pozitívnom prípade je potrebná
cielená molekulovo-genetická analýza pre definitívne
potvrdenie diagnózy.
Naše pracovisko v súčasnosti vykonáva nielen
vyšetrenia v rámci selektívneho skríningu, ale aj následné (konfirmačné) vyšetrenia u detí s pozitívnym novorodeneckým skríningom a naviac zabezpečuje celoživotné monitorovanie pacientov s dokázanými liečiteľnými dedičnými metabolickými poruchami. Centrum
dedičných metabolických porúch v DFNsP Bratislava sa
postupne budovalo od roku 1993 (vznik samostatného
štátu). Prístrojovým vybavením a úrovňou personálu
zodpovedá európskemu štandardu s výnimkou absencie
tandemovej hmotnostnej spektrometrie (LC-MS/MS).
Od roku 1993 do decembra 2014 sa v ňom vyšetrilo spolu
41 448 pacientov z celého Slovenska. V rámci
selektívneho skríningu u sa zachytilo 568 pacientov
s viac ako 85 rôznymi DMP. Z celkového počtu vyšetrených približne jednu tretinu však predstavovali monitorované deti i dospelí s už dokázanými DMP na celoživotnej diétnej a medikamentóznej liečbe (kumulatívny
efekt v centre). Napriek výraznému vzostupu počtu
vyšetrených, diagnostikovaných a následne liečených a
monitorovaných pacientov konštatujeme, že dedičné
metabolické poruchy v našej krajine nie sú dostatočne
zachytávané. K zlepšeniu situácie by mohla viesť
efektívnejšia klinická selekcia pacientov, užšia spolupráca klinických lekárov s odborníkmi v špecializovaných centrách a predovšetkým zabezpečenie štandardného prístrojového vybavenia a adekvátneho personálneho obsadenia diagnostických laboratórií.

Kľúčové slová: Aminokyseliny, DEEMM, krvné sérum,
RP-HPLC
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AKO SA NA SLOVENSKU V SÚČASNOSTI
DETEGUJÚ DEDIČNÉ METABOLICKÉ
PORUCHY?
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Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská
Bystrica; 7Oddelenie klinickej biochémie, Fakultná
nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská
Bystrica; 8 Metabolická ambulancia Detská fakultná
nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica; 9Metabolická
ambulancia, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Košice; 10 Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej
genetiky LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
1

Dedičné metabolické poruchy (DMP) sa postupne
zmenili z veľmi malej skupiny extrémne vzácnych,
neliečiteľných a často fatálne prebiehajúcich porúch
na významnú medicínsku oblasť, ktorá dnes zahŕňa
niekoľko stoviek rôznorodých ochorení s neustále sa
rozširujúcimi možnosťami liečby. Na Slovensku sa
podobne ako v iných krajinách využívajú na detekciu
týchto ochorení dva základné prístupy: novorodenecký
celopopulačný skríning a selektívny skríning. Veľkou
prednosťou novorodeneckého skríningu je vyšetrenie
všetkých novorodencov v populácii, záchyt pacienta
s DMP pred nástupom klinických symptómov a včasné
nasadenie liečby. Nevýhodou novorodeneckého skríningu je malý počet skrínovaných ochorení, preto väčšinu
DMP je nutné aj naďalej diagnostikovať u symptomatických pacientov prostredníctvom selektívneho skríningu. V súčasnosti na Slovensku novorodenecký

A5

Zdravotnícke listy, Ročník. 3, Číslo 1, 2015

ISSN 1339-3022

Recenzované abstrakty z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou ZdravLab15 konanej v dňoch 11. – 12. februára 2015
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Kľúčové slová: choroby z povolania, pracovná
zdravotná služba, verejné zdravotníctvo

ANALÝZA VÝSKYTU CHORÔB Z POVOLANIA
NA SLOVENSKU V DESAŤROČÍ
2004 – 2013 Z POHĽADU VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA

RACIONÁLNA INDIKÁCIA MARKEROV
ZÁPALU V DIAGNOSTIKE SEPSY
HUNÁKOVÁ A.

HRUŠKOVÁ M1., OLEÁR, V.1,3,
BUCHANCOVÁ, J.1,2

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica
Sepsa je dynamický patologický autoagresívny proces.
Septickí pacienti sa radia ku kriticky chorým pacientom
s vysokým rizikom orgánových disfunkcií. Rôzne
klinicko-patologické stavy môžu ovplyvňovať hladiny
vyšetrovaných markerov sepsy a znižovať tak ich
diagnostickú spoľahlivosť. V tomto zmysle poznať limity
diagnostického markera je rovnako dôležité ako poznať
jeho benefity. Preto je veľmi dôležité indikovať dostupné
markery zápalu a sepsy s ohľadom na ich známe limity,
indikovať zároveň všetky vyšetrenia, ktoré overia ich
spoľahlivosť v konkrétnej patofy-ziologickej situácii
a výsledky vyšetrení interpretovať komplexne so
všetkými známymi faktami, v súvislos-tiach a vždy
s ohľadom na reálny klinický stav. Ideálny marker
s
bezvýhradnou
diagnostickou
účinnosťou
a spoľahlivosťou neexistuje. Špecifické pre sepsu sú
zatiaľ známe a dostupné iba prokalcitonín a krátko
v praxi dostupný presepsín. Odlišný pôvod oboch markerov je výhodou, pretože podmieňuje odlišné indikačné obmedzenia. To znamená, že sa môžu tieto markery
sepsy v špecifických komplikovaných stavoch sepsy
vzájomne dopĺňať, alternovať alebo kombinovať.
V tomto zmysle je ich racionálna indikácia kľúčová
a môže významným spôsobom zvýšiť spoľahlivosť
v diagnostike sepsy.

ŽILPO, s. r. o., Žilina
2
Ústav verejného zdravotníctva JLF UK Martin,
Univerzita Komenského Bratislava, Martin
3
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita A.
Dubčeka, Trenčín
1

Úvod - V oblasti verejného zdravotníctva vstupuje v SR
od r. 2006 preventívne zameraný inštitút pracovnej
zdravotnej služby so zdravotným dohľadom na pracovné podmienky a spôsob výkonu práce s úzko prepojeným sledovaním a hodnotením zdravotného stavu
a spôsobilosti na konkrétny výkon práce zamestnancov
prostredníctvom tímu odborných zdravotníckych pracovníkov. Výskyt chorôb z povolania by mal byť
za ideálnej situácie minimalizovaný.
Metodika - Autori sa rozhodli retrospektívne analyzovať údaje o výskyte chorôb z povolania na Slovensku
v rokoch 2004 – 2013. Na spracovanie výsledkov použili deskriptívne metódy štatistickej analýzy.
Výsledky - Bolo analyzovaných 4 460 chorôb z povolania. Najčastejšie hlásenými chorobami z povolania boli
ochorenia z dlhodobého nadmerného jednostranného
zaťaženia končatín (2807 hlásení) a cho-rôb z vibrácií
(827 hlásení). Nasledovali profesionálne infekčné
ochorenia (480 hlásení) a poškodenia sluchu z hluku (314
hlásení). V niektorých položkách Zoznamu chorôb
z povolania sa v priebehu posledných desiatich rokov
nehlásili žiadne choroby z povolania.
Záver - Klesajúci výskyt chorôb z povolania je odrazom zlepšenia pracovných podmienok v niektorých
oblastiach a s určitosťou sa na ňom podieľa aj činnosť
pracovnej zdravotnej služby. V porovnaní s počtom rizikových prác však usudzujeme, že záchyt niektorých
chorôb z povolania nezodpovedá realite (poruchy sluchu
z hluku, kožné profesionálne ochorenia menej závažného charakteru). Neustálym zlepšovaním odhaľovania
rizikových faktorov pracovného prostredia, rozšírením
pôsobnosti pracovnej zdravotnej služby, skvalitňovaním
lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
je predpoklad lepšieho záchytu iniciálnejších foriem
chorôb z povolania, čím sa môže prispieť ku kvalitnejšej
ochrane zdravia pri práci. Analýzou trendu výskytu
chorôb z povolania poukazujú autori na smerovanie
primárnej prevencie.

Kľúčové slová: prokalcitonín, presepsín, C-reaktívny
proteín, sepsa, diagnostika sepsy
VÝZVY, MOŽNOSTI, CHYBY A OMYLY
VO VÝUČBE ANALYTICKEJ CHÉMIE
PRE CHEMIKOV A NECHEMIKOV
HUTTA M. 1, BOŽEK P. 1,2, NETRIOVÁ J. 2
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká
fakulta, Katedra analytickej chémie, Bratislava
2
Nemocnica sv.Michala a.s., Bratislava
1

Vzhľadom na súčasné trendy chemickej analýzy
(využívanej aj v klinických laboratóriách), ktoré si
vyžadujú stále novšie a modernejšie inštrumentálne
analytické metódy, je pochopiteľné, že týmto smerom sa
musí uberať aj zdokonaľovanie vzdelávacích prístupov
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(napríklad elementarizácia poznatkov, využívanie pojmových máp, interaktívna forma, prípadové štúdie vychádzajúce z bežne dostupných informácií z každodenného života spoločnosti a iné), dostupnosť najnovších informačných technológií (e-learning a e-laboratórium), vizualizácia (napr. animácia), simulácia a dostupnosť info-prameňov (napr. chemspider, ptable).
Zároveň v súčasnosti nastáva v experimentálnej výučbe
chémie problém s jej praktickou realizáciou najmä
z dôvodu implementácie nových striktnejších bezpečnostných predpisov pre prácu v chemických laboratóriách. Obmedzenie experimentátorských aktivít však
u študentov zmenšuje motiváciu a obmedzuje pokrok
v osvojovaní si zručností. Problém dostupnosti informačných zdrojov riešia mnohé vzdelávacie inštitúcie a
konkrétni učitelia zverejňovaním svojich prednášok
a dočasných učebných textov s rôznou obsahovou
a grafickou kvalitou na webových stránkach svojich
inštitúcií, ktorých je pomerne veľa. K moderne koncipovaným slovenským hypertextovým učebniciam na CD
možno zaradiť napr. elektronickú učebnicu „e-Analytická chémia“ P. Májek (Ed.) [1] a „Elektronická zbierka
príkladov a úloh z analytickej chémie“ autor P. Tarapčík
[2]. Multimediálnou učebnicou je učebnica R. Halko a
M. Hutta [3], ktorá je dostupná aj na stránke
www.analytika.sk ako podpora výučby v prvých ročníkoch bakalárskeho štúdia, stredoškolského a učňovského štúdia. V príspevku sú diskutované niektoré
aspekty vzdelávania v analytickej chémii a ich vzťah
k multidisciplinárnemu charakteru lekárskych, farmaceutických a zdravotníckych vied.

SLEDOVANIE ŽIVOTASCHOPNOSTI
PROBIOTICKÝCH BAKTÉRIÍ
VO VÝŽIVOVÝCH DOPLNKOCH
KOCIANOVÁ H., BUČKOVÁ Ľ.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Trenčíne
Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré sú schopné
v adekvátnom množstve vyvolať zdravotný benefit
u konzumenta. Ako výživové doplnky obsahujúce najmä
kmene laktobacilov a bifidobaktérií sa komerčne začali
vyrábať len pred niekoľkými desiatkami rokov.
Probiotické mikroorganizmy sú najčastejšie používané
v lyofilizovanej forme a ako doplnky stravy sú vyrábané
vo forme kapsúl, tabliet, v sypanej forme alebo vo for-me
tekutej.
Pri výbere probiotických kmeňov sa berie do úvahy
viac základných kritérií, medzi ktoré patrí humánny
pôvod, prežívanie v tráviacom trakte, adhézia k enterálnemu epitelu a schopnosť dočasnej kolonizácie hostiteľa/konzumenta Za nespochybniteľne dôležitú sa považuje schopnosť daného probiotického kmeňa prežiť
v kyslom prostredí žalúdka ako aj v prítomnosti fyziologických koncentrácií žlčových kyselín. Z hľadiska
priaznivého účinku prípravkov s obsahom probiotík
zohráva kľúčovú úlohu použitá dávka. Dávka probiotík
výrazne kolíše v závislosti od kmeňa a produktu, preto
dávkovanie probiotík by malo byť založené na klinických štúdiach vykazujúcich zdravotný benefit.
V našej práci sme sa zamerali na mikrobiologické
vyšetrenie životaschopnosti kmeňov probiotických
baktérií rodov Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus a Streptococcus, obsiahnutých vo výživových
doplnkoch ponúkaných na našom trhu. V rokoch 2013 2014 bolo v laboratóriu RÚVZ v Trenčíne vyšetrených
63 vzoriek výživových doplnkov. Z uvedeného počtu
22,22% predstavovali výživové doplnky obsahujúce
len jeden rod probiotických baktérií, 28,57% vzoriek
bolo dvojzložkových a zvyšok boli troj a viac zložkové
výrobky. Pri mikrobiologickom vyšetrovaní výživových
doplnkov na kvantitatívne zastúpenie jednotlivých rodov probiotických kmeňov sme použili kultivačné média
v zmysle platných noriem STN ISO 15214, ČSN ISO
29981 a literárne dostupných metód. Výrobcom
deklarovaný obsah baktérií v jednotlivých probiotických
výrobkoch bol vyjadrený ako celkový počet KTJ
(kolónie tvoriacich jednotiek) na stanovený objem (g,
kapsula, tableta, vrecúško, kvapky, ml).
Laboratórnou analýzou bolo zistené, že z celkového
počtu 63 vzoriek výživových doplnkov nezodpovedalo
38 (t.j. 60,3%) požiadavkám hladín probiotík, ktoré boli
výrobcom/distribútorom uvedené na obale. Podľa doterajších odporúčaní probiotická kultúra vo výrobku by
mala dosahovať minimálne 107 KTJ/g/ml. Počet vzoriek

Kľúčové slová: analytická chémia, e-learning,
interaktívna výučba, motivácia, elementarizácia
Poďakovanie
Práca bola finančne podporená projektom KEGA č. 030UK4/2014 Interaktívna výučba analytickej chémie a APVV-058311 Vývoj nových kombinovaných metód chemickej analýzy
stopových koncentrácií iónových a iónogénnych látok
v komplexných environmentálnych a biologických vzorkách.

Použitá literatúra
[1] P. Májek (Ed.), e-Analytická chémia, Ústav
analytickej chémie FCHPT, Slovenská technická
univerzita v Bratislave, 2006.
[2] P. Tarapčík, Elektronická zbierka príkladov a úloh z
analytickej chémie, Ústav analytickej chémie
FCHPT, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006.
[3] R. Halko, M. Hutta: Vizualizácia laboratória I (CDROM) [elektronický dokument]. - 1. vyd. – Bratislava: OMEGA INFO, 2010.
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s odporúčanou dávkou 107KTJ/g/ml (alebo iný definovaný objem) bol 52, čo predstavuje 82,54% z celkového
počtu vzoriek vyšetrených v priebehu dvoch rokov.

imunologickej analýzy a rekombinantný inzulín bol
zároveň prvou zlúčeninou produkovanou rekombinantnou DNA technológiou pre praktické použitie [1].
Ľudský inzulín a jeho rôzne suspenzie s protamínom a
zinkom ako varianty s dlhotrvajúcejším účinkom, majú
obmedzený farmakokinetický profil, kvôli čomu nie je
možné ich podaním dosiahnuť optimálnu simuláciu
kontroly glykémie ako u fyziologických procesov zdravých ľudí, čo je nevyhnutné pre zníženie výskytu a progresie rôznych zdravotných komplikácií spojených
s cukrovkou ako sú neuropatia, nefropatia a retinopatia.
Lepšie možnosti kontroly glykémie ponúkajú rôzne
inzulínové analógy, produkované DNA rekombinantnými technikami, ktoré majú rozšírené farmakokinetické profily a možnosti režimov, vďaka ktorým je
možné verne napodobniť fyziológiu ľudského tela
[2].Tieto analógy sa líšia v sekvencii aminokyselín len
mierne, čo je veľkou výzvou pre analytickú chémiu.
V predkladanej práci bol študovaný vplyv vybraných
termodynamických a kinetických faktorov separácie
ľudského inzulínu a jeho štyroch syntetických analógov
v systéme RP-HPLC. Na štúdium separácie bola použitá
chromatografická kolóna Zorbax 300SB-C18.
Zo štúdie vyplýva, že zmenu selektivity separácie
ľudského inzulínu a dostupných inzulínových analógov
je možné dosiahnuť zmenou teploty, kvality organického modifikátora mobilnej fázy ako aj zmenou rýchlosti
prietoku mobilnej fázy cez kolónu a zmenou iónovej sily
mobilnej fázy. V príspevku je uvedené štú-dium detailne
diskutované.

Kľúčové slová: probiotiká, probiotické kmene, výživové doplnky
SEPARÁCIA KLINICKY VÝZNAMNÝCH
ĽUDSKÝCH HEMOGLOBÍNOV V SYSTÉME
VYSOKOÚČINNEJ IÓNOVO-VÝMENNEJ
KVAPALINOVEJ CHROMATOGRAFIE
A PROBLÉMY S ŇOU SÚVISIACE
KOMOROWSKA V.1, BOŽEK P.1,2, FÁBRYOVÁ V.2,
NETRIOVÁ J.2,3, HUTTA M.1
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká
fakulta, Katedra analytickej chémie, Bratislava
2
Nemocnica sv. Michala a.s., Bratislava
3 Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín
1

Predložená práca sa zaoberá separáciou klinicky
významných hemoglobínov pomocou vysokoúčinnej
iónovo-výmennej kvapalinovej chromatografie. Analyzované boli vzorky krvi zdravých ľudí a pacientov s talassémiou. Na chromatogramoch bolo možné pri týchto
vzorkách pozorovať zmenu percentuálneho podielu
hemoglobínov HbA, HbF a HbA2 hemoglobínov oproti
krvi zdravých ľudí. Pri skúmaní opakovateľnosti separácie boli identifikované viaceré problémy, ktoré sú
v práci diskutované a riešené.

Kľúčové slová: ľudský inzulín, inzulínové analógy,
proteíny, vysokoúčinná kvapalinová chromatografia
na obrátených fázach (RP-HPLC)

Kľúčové slová: Ľudský hemoglobín. Talassémia.
Vysokoúčinná iónovo-výmenná chromatografia.
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ŠTÚDIUM SEPARÁCIE ĽUDSKÉHO INZULÍNU
A INZULÍNOVÝCH ANALÓGOV V SYSTÉME
RP-HPLC
KOMOROWSKA V., HUTTA M.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká
fakulta, Katedra analytickej chémie, Bratislava
Diabetes mellitus je choroba, ktorá v súčasnosti postihuje až 5% svetovej populácie. Hoci bola táto choroba
známa už pred našim letopočtom, prvé úspešné liečebné
postupy vznikli až v neskorom novoveku objavom inzulínu. Inzulín bol prvým sekvenovaným proteínovým
hormónom, prvou látkou stanovovanou pomocou rádio-
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prehľad najčastejších bakteriálnych vyvolávateľov
infekcií CNS.
Hydrocefalus patrí k život ohrozujúcim stavom. Môže
postihovať všetky vekové skupiny od novorodencov až
po dospelých. Operácia spojená so zavedením externých
drenážnych systémov, ako jedna z kauzálnych terapeutických postupov, môže prinášať množstvo neskorých komplikácií. Jednou z nich je bakteriálna
kontaminácia vznikajúca pri zákroku alebo vznik
bakteriálneho biofilmu v drenážnom systéme. Z tohto
dôvodu je nevyhnutná správna diagnostika a terapia
shuntových infekcií nielen pre záchranu pacienta, ale aj
zlepšenie kvality jeho života.

BIOMARKERY SYSTÉMOVÝCH ZÁPALOVÝCH
INFEKCII - PRESEPSÍN, PROKALCITONÍN,
CRP
KUBALA J.1,2, BÚTOVÁ Z.1
1
2

Oddelenie klinickej biochémie, VšNsP Lučenec n.o.
Ústav klinickej biochémie, imunológie a alergológie,
ÚVN Ružomberok - FN

Sepsa a septický šok sú jednou z najčastejších príčin
mortality u kriticky chorých. Počet prípadov sepsy každoročne stúpa, čo je dôvodom potreby objavovania stále
nových a spoľahlivých biomarkerov pre jej včasnú
diagnózu a posúdenie prognózy. CD14 exprimovaný
na bunkových membránach monocytov, makrofágov
a granulocytov, označovaný ako mCD14, je vysokoafinitný receptor pre komplex lipopolysacharid (endotoxín) a lipopolysacharid viažúci proteín Je zodpovedný
za spustenie intracelulárnej transdukcie signálov
pre syntézu prozápalových a protizápalových mediátorov. Jeho solubilná frakcia sCD14 cirkuluje v krvi, kde
sa aktivitou plazmatických proteáz z nej generujú ďalšie
častice nazývané sCD14 subtyp (sCD14-ST) alebo
presepsín. Hladiny presepsínu sa zvyšujú v spojení
s bakteriálnou infekciou a špecificky je exprimovaný pri
sepse. V práci vyhodnocujeme diagnostický a prognostický význam stanovenia plazmatickej koncentrácie
presepsínu v porovnaní so stanovením prokalcitonínu a
C-reaktívneho proteínu v súbore 168 pacientov s podozrením na sepsu/septický šok alebo syndróm systémovej
zápalovej odpovede organizmu. Výsledky práce vo väčšine prípadov naznačujú, že presepsín môže byť sľubným diagnostickým biomarkerom systémových zápalových infekcií alebo sepsy. Počiatočné hodnoty stanovenia presepsínu korelujú s 30-dňovou mortalitou pacientov. Z tohto dôvodu možno presepsín vnímať ako
parameter vhodný na doplnenie súčasného portfólia
dostupných testov v diagnostike systémových zápalových infekčných ochorení.

Kľúčové slova: CNS, meningitída, hydrocefalus
PREEKLAMPSIA – NOVÉ POZNATKY
O PATOGENÉZE A MOŽNOSTI VČASNEJ
DIAGNOSTIKY
MACEKOVÁ D.1, BRENIŠIN M.2, RÁCZ O.1,
LUKAČÍN Š.3
Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta UPJŠ
v Košiciach, Košice
2
Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. Súkromná nemocnica,
Košice
3
BrenCare, s.r.o., Poprad
1

Preeklampsia (PE) je jedna z najzávažnejších komplikácií v tehotenstve. Významne sa podieľa na morbidite,
prípadne mortalite matky aj plodu. V súčasnosti sa
vyskytuje u 5 až 8 % všetkých tehotenstiev, pričom jej
prevalencia neustále stúpa. Môže sa manifestovať
kedykoľvek po 20-tom týždni gravidity. Vyvíja sa
pozvoľna, a preto predstavuje diagnostický, terapeutický a aj pôrodnícky problém. Postihuje predovšetkým
parenchymatózne orgány, ktoré sú dôležité pre matku aj
plod. Klinicky je PE charakterizovaná ako syndróm
prejavujúci sa viacerými príznakmi (hypertenziou,
proteinúriou, zvýšenou agregáciou trombocytov, prípadne edémami). Diagnostickým kritériom PE je systolický
tlak krvi tehotnej vyšší ako 140 mm Hg a/alebo diastolický tlak vyšší ako 90 mm Hg a proteínuria vyššia ako
300 mg za 24 hodín.
Napriek tomu, že v súčasnosti existujú určité diagnostické kritéria a sú známe aj viaceré rizikové faktory
vzniku PE (primigravidita, vek tehotnej nižší ako 20
a vyšší ako 40 rokov, BMI nižší ako 25 a vyšší ako 29
kg/m2 a ďalšie), doteraz neexistujú jej včasné a najmä
špecifické klinické ukazovatele.
Predpokladá sa, že v patogenéze PE zohráva dôležitú
úlohu placenta, ktorá ak je nedostatočne prekrvená, je
zdrojom faktorov, ktoré spôsobujú poškodenie funkcie
endotelu. Jedným z týchto faktorov je aj placentárny

Kľúčové slová: Sepsa. Biomarker. Presepsín (sCD14ST). Prokalcitonín. C-reaktívny proteín.
BAKTERIÁLNE INFEKCIE CNS
A KOMPLIKÁCIE U PACIENTOV
S HYDROCEFALOM
LABANC D.
HPL s.r.o. mikrobiológia oddelenie bakteriológie
Bakteriálne infekcie centrálnej nervovej sústavy patria
medzi život ohrozujúce stavy. Preto je nutné poznať
vyvolávajúce agens ochorenia a bezodkladne nasadiť
adekvátnu terapiu. V tejto prezentácii chcem uviesť
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rastový faktor (PIGF) a jeho receptor, rozpustný antiangiogenetický faktor (sFlt-1). Tieto kľúčové zložky
uvoľňujúce sa z placenty do cirkulácie matky zabezpečujú normálnu funkciu endotelu počas tehotenstva. Pri
preeklampsii dochádza v ischemickej placente k poklesu
tvorby PIGF a hromadeniu sa sFlt-1, ktorý ako
antagonista PIGF znižuje jeho efekt a tým zabraňuje
novotvorbe ciev. To má za následok vznik endoteliálnej
dysfunkcie a objavenia sa príznakov preeklampsie.
Znížená perfúzia placenty a tým prívod kyslíka do tkanív môže priamo alebo nepriamo indukovať oxidačný
stres (OS) v organizme matky a aj plodu. OS vzniká pri
narušení rovnováhy medzi intenzitou tvorby voľných
radikálov a aktivitou antioxidačných mechanizmov
v tkanivách. Táto nerovnováha vedie k poškodzovaniu
nielen endotelu ciev, ale aj iných tkanív matky, prípadne
aj plodu. V dôsledku OS dochádza v aktivácii procesu
lipoperoxidácie (LPX). Pri preeklampsii je ischemická
placenta považovaná za významný zdroj LPX produktov, ktoré sa následne uvoľňujú do cirkulácie matky.
Na tom, či sa bude aktivovať LPX, sa môžu v značnej
miere podieľať antioxidačné mechanizmy prítomné
v krvi a jej zložkách. Veľká pozornosť sa preto venuje
vzťahu medzi prooxidačnými a antioxidačnými faktormi
ovplyvňujúcimi tvorbu produktov LPX nielen v tkanivách, ale aj krvnej plazme a erytrocytoch. Pri preeklampsii dochádza k zmenám v antioxidačnej ochrane,
v ktorej dôležitú úlohu zohráva aktivita superoxiddismutázy (SOD), glutatiónperoxidázy (GPx) a katalázy
(KAT). Aktivita týchto antioxidačných enzýmov v červených krvinkách závisí od mnohých faktorov, ktoré
dodnes nie sú presne známe.
Diagnostickým problémom ostáva rozpoznať gestačnú
hypertenziu od hypertenzie vyvolanej preeklampsiou.
Liečba tehotenskej hypertenzie môže maskovať skutočný klinický stav a navyše doteraz neexistuje objektívny
laboratórny test pre diagnostikovanie preeklampsie.
Pri porovnaní výsledkov našej pracovnej skupiny
s údajmi v literatúre konštatujeme, že mnohé z týchto
výsledkov boli získané a merané bez validácie analytických metód a niektoré sú vyjadrené v jednotkách,
ktoré sa ťažko porovnávajú s výsledkami, ktoré sme
získali meraním na presných a spoľahlivých analyzátoroch.
Kľúčové slová: preeklampsia, oxidačný stres, patogenéza
ANTIKOAGULANCIÁ A ICH MONITOROVANIE
V LABORATÓRIU
MÜLLEROVÁ D.
AnalytX s.r.o., Trnava

Antikogulanciá sú zlúčeniny, ktoré zabraňujú vzniku
zrazenín v krvi. Patria k nim endogénne ligandy (antitrombín, proteín C, trombomodulín), vyskytujúce sa
v krvi prirodzene a ochraňujúce ľudský organizmus pred
zrážaním krvi počas jej normálnej cirkulácie.
K antikoagulanciám zaraďujeme aj široké spektrum
exogénnych látok ako napr. nefrakcionovaný heparín,
nízkomolekulové heparíny, kumarínové deriváty pôsobiace ako antagonisti vitamínu K, syntetické nepriame
inhibítory faktora Xa, priame inhibítory trombínu,
priame inhibítory faktora Xa. Táto skupina predstavuje
neustále rozvíjajúcu sa skupinu liekov, ktoré sa používajú na prevenciu a liečbu tromboembolických chorôb.
Tento príspevok pojednáva o vývoji a význame jednotlivých antikoagulancií, ako aj o spôsobe a možnostiach ich monitorovania v laboratóriu.
BIOMARKERY PORÚCH METABOLIZMU
VITAMÍNU B12:
OSOBITOSTI DETSKÉHO VEKU
OSTROŽLÍKOVÁ M.1, BEHÚLOVÁ D.1,
BRENNEROVÁ K.2, HLAVATÁ A.3,
KOLNÍKOVÁ M. 4, SCHMIDTOVÁ K.5,
PEREČKOVÁ J.1, ŠKODOVÁ J.1,
VASILENKOVÁ A.1
Oddelenie laboratórnej medicíny, 2 I. detská klinika, 3 II.
detská klinika a 4 Klinika detskej neurológie, Detská
fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava; 5 Synlab
Slovakia s.r.o.
1

Vitamín B12 (kobalamín) je mikronutrient rozpustný
vo vode a prítomný v potravinách živočíšneho pôvodu.
Denná potreba je 2-4 µg. Účinok kobalamínu je v ľudskom organizme úzko prepojený s kyselinou listovou a je
potrebný pre nervový systém, metabolizmus mastných
kyselín a energie, syntézu DNA, krvotvorbu a v dets-kom
veku aj pre normálny rast a vývoj. Molekula kobalamínu
je najzložitejšia zo všetkých vitamínov, má polárny
charakter a preto jej transport a vstup do buniek
umožňuje väzba na proteínové transportéry (haptokorín,
transkobalamín, intrinsic factor) a špecifické receptory.
Po vstupe do buniek podlieha intracelulárnemu metabolizmu s koncovými produktami: metylkobalamín a adenozylkobalamín. Metylkobalamín je kofaktorom enzýmu metionínsyntázy, ktorá katalyzuje remetyláciu homocysteínu na metionín. Adenozylkobalamín je
kofaktorom metylmalonyl-CoA-mutázy, ktorá izomerizuje metylmalonyl-CoA na metabolit Krebsovho cyklu
sukcinyl-CoA. Pri nedostatočnom účinku vitamínu B12
sa v organizme hromadí homocysteín a kyselina metylmalónová a ich stanovenie v biologických tekutinách
využívame na posúdenie funkcie kobalamínu. V laboratóriách klinickej biochémie je rutinne dostupné
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vyšetrenie kobalamínu a homocysteínu. Meranie kyseliny metylmalónovej má obmedzené využitie pre náročnosť prístrojového vybavenia (plynová chromatografiahmotnostná spektrometria) a vysokú cenu. Z celkového
kobalamínu v krvi je dostupný pre metabolizmus buniek
iba podiel viazaný na transkobalamín, tzv. aktívny
vitamín B12 (holotranskobalamín). Má krátky biologický polčas a je skorým a špecifickým markerom
deficitu vitamínu B12. Vyšetrenie aktívneho vitamínu
B12 je však v súčasnosti spojené s technológiou iba
jedného výrobcu.
Poruchy metabolizmu vitamínu B12 v detskom veku sa
delia podľa príčin do 2 základných skupín na negenetické a genetické. K dôležitým negeneticky podmieneným príčinám patrí nutričný deficit u dojčených detí
matiek s deficitom kobalamínu (vegetariánky, vegánky
a iné), kedy je potrebné vyšetriť aj matku. V populácii starších detí v rozvinutých krajinách a s vyváženým
zložením stravy býva hlavnou príčinou deficitu vita-mínu
B12 porucha vstrebávania. Geneticky podmienené
poruchy vstrebávania, transportu a intracelulárneho
metabolizmu kobalamínu sa vyskytujú vzácne a majú
autozómovo recesívnu dedičnosť. Klinické príznaky
dysfunkcie vitamínu B12 u detí sú veľmi pestré: neurologické, gastrointestinálne a hematologické (makrocytová anémia, pancytopénia), neprospievanie a zaostávanie psychomotorického vývoja. U detí je nutné vyšetrovať oba metabolické indikátory funkcie vitamínu B12.
Deficit vitamínu B12 sa vyvíja postupne a
vzostup metabolických markerov zvyčajne predchádza
klinickým príznakom. Metabolický fenotyp pri dedičných poruchách kobalamínu je dôsledkom poruchy
oboch alebo iba jedného z kofaktorov, s hromadením
oboch alebo iba jedného z metabolitov homocysteín /
metylmalónová kyselina. V diferenciálnej diagnostike
príčin deficitu vitamínu B12 u detí sa v súčasnosti
využívajú aj modifikované testy vstrebávania. Diagnostika dedične podmienených porúch metabolizmu
kobalamínu si vyžaduje náročné vyšetrenia v bunko-vých
kultúrach a molekulovo-genetické testy dostupné
v špecializovaných centrách v zahraničí.
Kľúčové slová: Kobalamín, metylmalónová kyselina,
homocysteín, aktívny vitamín B12, poruchy metabolizmu vitamínu B12, deti.
STANOVENIE PESTICÍDOV V SÓJOVÝCH
NUTRACEUTICKÝCH PRODUKTOCH
METÓDOU PLYNOVEJ CHROMATOGRAFIE
V SPOJENÍ S TANDEMOVOU HMOTNOSTNOU
SPEKTROMETRIOU
PÁLENÍKOVÁ A. , MARTÍNEZ DOMINGUEZ G. ,
ARREBOLA F. J. 1, ROMERO-GONZÁLEZ R. 1,
HROUZKOVÁ S. 2, GARRIDO FRENICH A. 1
1,2

1

1

2

Research Group “Analytical Chemistry of Contaminants”, Department of Chemistry and Physics,
Research Centre for Agricultural and Food
Biotechnology, University of Almería, Agrifood
Campus of International Excellence, Almería Spain
Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita
v Bratislave, Bratislava

Nutraceutické produkty patria do kategórie funkčných
potravín; tieto potraviny alebo zložky potravín podporujú zdravie, alebo znížia riziko vzniku niektorých
ochorení [1]. Výživové doplnky sú prírodné látky
s funkciou výživy a zároveň schopnosťou ovplyvnenia
zdravotného stavu. Pesticídy sú často používané v poľnohospodárstve na ničenie a odpudzovanie škodcov
parazitujúcich na rastlinách. Keďže aj nutraceutiká sú
rastlinného pôvodu, môžu obsahovať rezíduá pesticídov,
ktoré môžu byť akumulované počas poľnospodárskych
postupov alebo sa do produktov dostanú počas doby
skladovania [2]. V súčasnej dobe je veľký záujem o sledovanie rezíduí pesticídov vo výživových produktoch,
nakoľko kontaminácia produktov predstavuje zdravotné
riziko pre spotrebiteľov. Na tento účel sú potrebné multireziduálne metódy na stanovenie pesticídov až
na ultrastopových koncentračných hladinách.
Prezentovaná práca sa zaoberá aktuálnou problematikou multireziduálnej analýzy pesticídov v sójových
nutraceutických produktoch [3]. Vyvinula sa analytická
metóda na stanovenie viac ako 160 pesticídov patriacich
do rôznych chemických skupín v sójových nutraceutických produktoch, ktorá je založená na úprave vzorky
modifikovanou QuEChERS metódou a analýzou pomocou plynovej chromatografie v spojení s tandemovým
hmotnostným spektrometrom (GC-MS/MS). Testovali sa
rôzne extrakčné rozpúšťadlá a rôzne sorbenty na čis-tenie
extraktu.
Najvhodnejšie
výsledky
sa
získali
pri použití etylacetátu na extrakciu a zmesi sorbentov
(PSA, C18, GBC a Zr-Sep+) na následné prečistenie
extraktu. Metóda sa validovala z hľadiska presnosti,
linearity, správnosti (čo bolo vyjadrené výťažnosťami),
medze detekcie (LOD) a medze stanovenia (LOQ).
Na elimináciu matricových efektov sa použili matricou
značené roztoky štandardov. Výťažnosti boli sledované
na troch koncentračných hladinách a pohybovali sa
v rozmedzí 70-120% s relatívnou smerodajnou odchýlkou (RSD) ≤ 20%. LOD sa pohybovala v rozmedzí 0,1-5
µg/kg. Za účelom testovania aplikovateľnosti metódy sa
validovaná metóda použila na stanovenie pesticídov v 11
reálnych vzorkách sojóvych nutraceutických pro-duktov.
Kľúčové slová: pesticídy, nutraceutické produkty,
QuEChERS, GC-QqQ-MS/MS
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LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA
HYPERAMONÉMIÍ: VÝZNAM A ÚSKALIA
PEREČKOVÁ J., BEHÚLOVÁ D.
Centrum dedičných metabolických porúch, Oddelenie
laboratórnej medicíny, Detská fakultná nemocnica s
poliklinikou, Bratislava
Hyperamonémia (HA) u človeka je stav zvýšenej koncentrácie amoniaku nad deklarovanou hodnotou. U detských pacientov na našom pracovisku je to viac ako 60
μmol/l. Má veľký význam stanoviť koncentráciu amoniaku z dôvodu diagnostikovania vážnych porúch dedičných, alebo získaných, ktoré sprevádza hypermonémia.
Dedičné HA patria do skupiny dedičných metabolických porúch (DMP). Sú spôsobené vrodeným defektom v génoch kódujúcich jednotlivé enzýmy zodpovedné za detoxikáciu amoniaku. Ide najmä o DMP cyklu
močoviny (urea cycle disorders, UCD). V súčas-nosti je
známych osem porúch, ktoré sa považujú za lie-čiteľné.
Dedičnosť je autozomálne recesívna, len pri deficite
ornotíntranskarbamylázy (OTC) je gonozo-málne
recesívna.
HA doprevádza aj iné DMP. K sekundárnej inhibícii
cyklu močoviny môže dôjsť genetickou poruchou
v iných metabolických cestách. Patria sem organické
acidúrie, poruchy oxidácie mastných kyselín, mitochondriové poruchy, syndróm hyperinzulinizmus-hyperamonémia.
Získané HA sprevádzajú niektoré pečeňové ochorenia,
asfyxiu, šok, infekcie, sepsu, intoxikácie, liečbu valproátom, tranzitórnu HA novorodencov.
HA je nebezpečná z dôvodu neurotoxicity amoniaku.
Poruchy činnosti nervového systému spojené s klinickými prejavmi nastávajú pri koncentráciách amoniaku
približne 100 μmol/l, kóma pri vyšších koncentráciách.
Miera ireverzibilného mozgového poškodenia závisí od
dĺžky pôsobenia amoniaku, od veku pacienta, aká je
počiatočná hladina a ako rýchlo amoniak stúpa.

Laboratórna diagnostika: Vyšetrenie amoniaku by
malo byť súčasťou rutinného vyšetrenia pri pozitívnej
rodinnej anamnéze (opakované potraty, nejasné úmrtie
novorodenca, dokázaná DMP v príbuzenstve), u detí
s nešpecifickými celkovými príznakmi (encefalopatia
nejasnej etiológie, respiračná alkalóza). Základné
biochemické vyšetrenia (elektrolyty, glukóza, CRP, CK,
ALT, AST, ABR, kreatinín, KM, úrea), pri zistení už
konkrétne hyperamonémie treba pri podozrení na DMP v
priebehu niekoľko hodín doplniť o ďaľšie vyšetrenia
špecifických metabolitov v plazme, v moči a v suchej
kvapke krvi.
Úskalia vyšetrenia amoniaku: Klúčové sú predanalytické podmienky stanovenia amoniaku pri lôžku
pacienta aj v laboratóriu. Treba urobiť venózny odber pre
získanie plazmy. Akceptované antikoagulačné látky sú
EDTA aj heparín. Odber musí robiť poučený personál
(nefajčiari). Uzatvorená skúmavka sa transpor-tuje v
ľadovom kúpeli čo najrýchlejšie do laboratória. Nie je
možné žiadať vyšetrenie amoniaku zo zrážavej krvi. V
laboratóriu je to vždy statimová vzorka. Centri-fugácia
musí byť do 15 minút. Koncentrácia amoniaku v plazme
je stabilná 1 hodinu pri 40C. Silne hemoly-zované vzorky
nie je možné analyzovať.
Stanovenie amoniaku sa robí na automatických biochemických analyzátoroch, v našej nemocnici na báze
suchej chémie. Ide o výhodu pred inými princípmi, najmä
čo sa týka odstránenia interferencií a potreby
minimálneho objemu plazmy.
Klinické prejavy porúch cyklu močoviny v novorodeneckom veku nastupujú obyčajne na 2. až 4. deň
odmietaním jedla, je prítomná dráždivosť, vracanie,
tachypnoe, prehlbujúca sa letargia a následná kóma.
Väčšie deti s parciálnymi enzýmovými deficitmi majú
miernejšie klinické nálezy s nechutenstvom, kŕčmi,
zmätenosťou, hepatomegaliou. Vyvolávajúcimi faktormi môže byť vysoko proteínová strava, infekcia, úraz,
operácia, liečba valproátom.
Je dôležitá nepretržitá dostupnosť vyšetrenia amoniaku na novorodeneckých pracoviskách, na intenzívnych
jednotkách pre deti aj dospelých. Treba vyžadovať
exaktné dodržiavanie predanalytických faktorov stanovenia amoniaku.
Kľúčové slová: hyperamonémia, poruchy cyklu močoviny, predanalytické factory stanovenia amoniaku
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Analýza organických kyselín (OK) je metóda na odhalenie dedičných metabolických porúch (DMP). Tieto
vznikajú v dôsledku genetickej poruchy v kódovaní
enzýmu a zníženej aktivity niektorého enzýmu v metabolických dráhach intermediárneho metabolizmu.
V dôsledku toho nastáva akumulácia toxických látok
v organizme.
Stanovenie OK je vysoko špecifické vyšetrenie na detekciu organických acidúrií, aminoacidopatií, porúch βoxidácie mastných kyselín, mitochondriových a peroxizómových porúch. Ochorenia sú charakterizované vylučovaním extrémneho množstva niektorých medziproduktov metabolizmu alebo výskytom abnormálnych
metabolitov, ktoré charakterizujú niektorú z porúch a
u zdravých jedincov sa v moči nenachádzajú. Vyšetre-nie
OK je rozhodujúce pri určovaní diagnózy a tiež
pri monitorovaní pacientov.
Prezentujeme nálezy vyšetrení OK u troch pacientov,
ktorí boli vyšetrovaní v súvislosti s podozrením
na DMP. Výsledky stanovenia OK boli prekvapujúce
a prispeli k nálezu inej diagnózy.
Organické kyseliny boli vyšetrované z ranného moču.
Rutinný postup stanovenia OK pozostával z úpravy pH,
oximácie, extrakcie do etylacetátu a derivatizácie
s BSTFA-TMS. Analýza bola robená na prístroji TRACE
GC 2000/Polaris Q, (Thermo Finnigan, Austin TX,USA).
Používala sa kolóna DB – 5 MS (30 m x 0,25 mm i.d.,
0,25 μm film), nosný plyn hélium, ionizá-cia EI – 70eV
a kvantifikácia v SCAN mode.
Opisujeme neočakávané nálezy 3 pacientov, jednoho
novorodenca a dvoch dojčiat. Všetky deti mali nevysvetlenú výraznú hepatomegáliu a vyšetrenie OK bolo
u nich indikované v rámci diferenciálnej diagnos-tiky pre
podozrenie na DMP.
U všetkých pacientov sme dokázali výrazne zvýšené
vylučovanie kyseliny homovanilovej (HVA) a kyseliny
vanilmandlovej (VMA), (tabuľka). Tento nález bol prekvapujúci a bolo vyjadrené podozrenie na neuro-blastóm.
U všetkých detí boli potom použité ďalšie špeciálne
vyšetrovacie techniky a metódy a potvrdila sa diagnóza
neuroblastómu s metastázami do pečene.
Pacient
č.

Vek
pacientov

1
2
3
Zdravé
deti

14 dní
6 mesiacov
4 mesiacov

Koncentr. HVA
μmol/mmol
krea
1800,8
653,6
753

Koncentr. VMA
μmol/mmol
krea
2784,2
597,4
855,9

* 34,0±2,4

* 23,7±2,2

Neuroblastóm je jeden z najbežnejších malígnych
nádorov u detí. Z veľkej časti sa manifestuje v priebehu
1. roku života. Je to tumor, pri ktorom sa malígne zvrhnú nezrelé bunky autonómneho nervového systému.
Keďže neuroblastóm produkuje katecholamíny, bežne sa
na ich stanovenie používa metóda HPLC.
Na základe obrazu v profile OK u prezentovaných
pacientov bolo doporučené orientovať diagnostiku
k potvrdeniu neuroblastómu. Použili sa adekvátne
vyšetrovacie techniky a metódy (histologické, CT, NMR)
a u pacientov sa potvrdila diagnóza neuro-blastómu s
výskytom metastáz v pečeni.
Náš nález viedol k promptnej detekcii a skorej liečbe
malígneho ochorenia. Dvaja pacienti sú po liečbe
v dobrom stave, tretí je po prvom cykle liečby.
Kľúčové slová: analýza organických kyselín, dedičné
metabolické poruchy, neuroblastóm
PRESEPSÍN U PACIENTOV S OCHORENÍM
PEČENE
PETREKOVÁ M., ZELISKOVÁ H., NETRIOVÁ J.
OKBH, Nemocnica sv. Michala, a.s., Bratislava
Zápal predstavuje hlavnú obrannú reakciu pri porušení
celistvosti organizmu. Reakcia na poškodenie (vplyvom
infekcie alebo narušením prirodzených fyziologických
bariér) je vždy adekvátna rozsahu poškodenia. Zahŕňa
koagulačné a kinínové procesy, fibrinolytický a komplementový systém, fagocytárne a imunomodulačné deje.
Systémový zápal vzniká dôsledkom aktivácie primárneho imunitného systému a prítomnosťou prozápalových cytokínov a vazoaktívnych mediátorov v krvnom
obehu. V mieste ložiska zápalu dochádza k zvýšenej
mikrovaskulárnej permeabilite a v organizme dochádza
k aktivácii neutrofilov a monocytov.
Pri posudzovaní závažnosti zápalového procesu sú
dôležitým ukazovateľom fyzikálno-anamnestické a laboratórne testy. V klinickej praxi sa v súčasnosti najčastejšie kladie dôraz na CRP, PCT a IL-6, kvantitatívne
a kvalitatívne stanovenie leukocytov a mikrobiologickú
analýzu hemokultúry.
Vhodným markerom pre posúdenie závažnosti zápalových procesov sa javí aj solubilný modifikovaný
glykoproteín subtyp sCD14-ST – presepsín. Jeho prítomnosť v krvi je špecificky asociovaná s bakteriálnou
infekciou. CD14 je transmembránový glykoproteín
monocytov a makrofágov s molekulovou hmotnosťou
53-55 kD viazaný na bunkový povrch fosfatidylinozitolom.
Koncentrácia u presepsínu na rozdiel od interleukínu 6
a D-diméru stúpa omnoho skôr, čím robí tento para-mater
špecifickejším v počiatočných stavoch iniciácie
septikémie.
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Cutt off hodnota presepsínu u zdravých jedincov je 350
pg/ml. Pri lokálnych zápalových ochoreniach sa
pohybuje v rozsahu 400 – 700 pg/ml, pri septických
stavoch nad 1 000 pg/ml.
Stanovovanie koncentrácie presepsínu sa môže využívať na diagnostiku, zisťovanie prognózy zápalových
ochorení a na monitorovanie ich priebehu.
V predkladanej práci prezentujeme ročné skúsenosti
s použitím presepsínu pri monitorovaní pacientov
s ochorením pečene.
ANALYTICKÉ METÓDY NA STANOVENIE
MEDI V ĽUDSKOM MOČI
PROCHÁZKOVÁ S., BOŽEK P., HALKO R.

Farmakokinetická analýza je dôležitou súčasťou procesu výskumu a vývoja liečiv. Počas nej sa kvanti-tatívne
stanovuje jedna alebo viac cieľových látok. Získané
farmakokinetické parametre sa aplikujú aj v toxikologických štúdiách na pochopenie vzťahov medzi
pôsobením liečiva a jeho toxicitou. Ibuprofén patrí medzi
najpoužívanejšie voľne dostupné liečivá na svete a
v organizme je značne metabolizovaný. Ibuprofén a jeho
metabolity sú z tela vylučované predovšetkým v moči.
Touto cestou sa teda priamo dostávajú do odpa-dových
vôd. Liečivá a ich metabolity sú väčšinou veľmi polárne
zlúčeniny, ktoré ľahko prechádzajú cez čističky
odpadových vôd. Z tohto dôvodu sa monitoringu liečiv
a ich metabolitov prikladá stále väčší význam.
Kľúčové slová: Ibuprofén. Metabolity. LC-MS. Moč.

Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
Táto práca popisuje vývoj dvoch jednoduchých metód
na stanovenie medi v ľudskom moči na nízkych koncentračných úrovniach: 1. extrakcia s využitím teploty
zákalu micelárnych roztokov (CPE) kombinovaná s
atómovou absorpčnou spektrometriou (FAAS) a 2.
reverzne-fázová kvapalinová chromatografia so spektrofotometrickou detekciou vo viditeľnej oblasti spektra
(VIS). V obidvoch metódach bol použitý 2,9-dimetyl1,10-fenantrolín (neokuproín) ako selektívne chelatotvorné činidlo ktorý s Cu(I) vytvára žlto-oranžový
hydrofóbny chelát. Na redukciu Cu(II) na Cu(I) bolo
použité adekvátne množstvo kyseliny askorbovej. Obe
vyvinuté analytické metódy sú vhodné na stanovenie
medi v ľudskom moči na nízkych koncentračných
úrovniach.
Kľúčové slová: Meď. Ľudský moč. Analýza. kvapalinová chromatografia. Atómová spektrometria.
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SEPARÁCIA PURÍNOV A PURÍNOVÝCH BÁZ
HYDROFILNE INTERAKČNOU
CHROMATOGRAFIOU
SCHREIBER Ľ., NAGYOVÁ A., HALKO R.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká
fakulta, Katedra Analytickej chémie, Bratislava
V súčasnosti separácia a stanovenie purínov a purínových báz je stále aktuálnou témou, vzhľadom k tomu, že
tieto látky sa zúčastňujú mnohých biologických procesov v ľudskom organizme. V poslednom desaťročí sa
uskutočnilo viacero štúdií, ktoré sa zaoberajú uvedenou
problematikou [1]. Cieľom týchto prác bolo vyvinúť
lacnú, rýchlu a spoľahlivú analytickú metódu pre kvalitatívne a kvantitatívne stanovenie purínov a purínových
báz v biologických vzorkách. Pre tieto účely bolo vyvinutých viacero vysokoúčinných separačných analytických metód ako napríklad: kapilárna elektroforéza (CE)
[2], plynová chromatografia (GC) [3] a vysokoúčinná
kvapalinová chromatografia (HPLC) [4]. Spomedzi
vyššie spomenutých separačných metód je najpoužívanejšou HPLC a to najmä z dôvodu reprodukovateľnosti, selektívnosti, citlivosti a ľahkej automatizovateľnosti. Prevažná väčšina aplikácií využívala
reverzno-fázový (RP) separačný mód na bežne dostupných analytických kolónach s C18 funkčnými skupinami. Novší prístup je prezentovaný využitím hydrofílne interakčného separačného módu (HILIC) [5]. Prednosťou HILIC metódy v porovnaní s reverzno-fázovou
metódou je možnosť separácie aj veľmi polárnych
zlúčenín za použitia mobilných fáz o rovnakom zložení
ako v RP.
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V prezentovanej práci bola uskutočnená simultánna
separácia zmesi deviatich vybraných purínov resp.
purínových báz: kofeín, teobromín, purín, adenín, hypoxantín, xantín, guanín, isoguanín akyselina močová. Na
separáciu bola použitá analytická kolóna ZIC®-HILIC
(150 × 4,6 mm, 5 µm) s zwiterionickou stacionárnou
fázou. Pre štúdium separácie analytov boli vytvorené
štyri rôzne gradienty elúcie, pričom mobilná fáza pozostávala z octanu amónneho o pH = 6,8 a organického
modifikátora, acetonitrilu. Separácia všetkých analytov
bola uskutočnená do 18 minút. Nami vyvinutá metóda
môže byť použitá na stanovenie purínov a ich báz aj
v reálnych vzorkách.
Kľúčové slová: puríny, purínové bázy, separácia,
hydrofilne interakčná chromatografia
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Genetics and Clinical Genetics, Faculty of Medicine,
Comenius University, Bratislava, Slovakia
Background: BEP (bleomycin, etoposide, cisplatinum)
is a standard treatment for patients with testicular germ
cell tumor (TGCTs). Toxicity of this chemotherapy can
be dose limiting and may decrease patient quality of life.
Cytokines are involved in process of inflammation,
immune response and repair, what are key general
processes in many toxicities. Our endpoint was to find
out correlation between toxicity and CAFs in patients
with TGCTs receiving standard BEP treatment.
Methods: We enrolled 50 patients with TGCTs treated
by BEP chemotherapy. All patients received G-CSF
support after chemotherapy (48 patients pegfilgrastim, 2
patients filgrastim). Fifty one plasma CAFs were
analyzed before the 1st cycle of chemotherapy using
multiplex bead arrays. Toxicites of grade 2 and higher
with frequency more than 5% were assessed according
to the Common Terminology Criteria for Adverse Events
(CTCAE) version 4.0. Spearman's correlation test was
used to analyze the relationship between toxicity and
CAFs. We considered p <0.05 to be significant.
Results: Increased pretreatment levels of TGF-b1,
TGF-b3, FGF correlated with nausea, elevated
pretreatment values of MIP-1b, RANTES, MCP1MCAF, MIP-1a, FGF, TGF, IL-4,IL-5, IL-7, IL-8, IL13, IL-17, GM-CSF (p <0.05) were associated with
anorexia. Elevated pretreatment levels of MCP-3
significantly correlated with neutropenia (p=0.045).
Conclusions: Our translational study showed
significant positive correlation between
several
pretreatment CAFs and gastrointestinal toxicities.
Correlation of pretreatment serum levels of cytokines and
neutropenia has to be further investigated

CORRELATION OF SERUM
CYTOKINE/ANGIOGENIC FACTORS (CAFs)
AND TOXICITY IN BEP TREATED
TESTICULAR GERM CELL TUMOR PATIENTS

PRÍNOS CHROMATOGRAFICKÝCH METÓD
NA TENKEJ VRSTVE V DIAGNOSTIKE
DEDIČNÝCH METABOLICKÝCH PORÚCH
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laboratórnej medicíny, Detská fakultná nemocnica s
poliklinikou Bratislava
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Bratislava, Slovakia; 7 Institute of Medical Biology,

Chromatografia na tenkej vrstve (TLC; Thin Layer
Chromatography) je jednoduchá analytická metóda,
ktorá umožňuje separáciu jednotlivých zložiek zmesi
medzi pohyblivou (mobilnou) fázou rozpúšťadla a pevnou (stacionárnou) fázou tenkej vrstvy fixovanej
na sklenej, hliníkovej podložke resp. plastovej fólii. Táto
separačná technika sa využíva k jednoduchej, rýchlej
kvalitatívnej analýze a
identifikácii jednotlivých
komponentov v zmesi. Na našom pracovisku sa využíva
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k detekcii mnohých kľúčových metabolitov, ktoré vznikajú v dôsledku dedičnej metabolickej poruchy a ktorých prítomnosť v telesných tekutinách (krv, moč)
zohrávajú dôležitú úlohu v diagnostike dedičných metabolických porúch (DMP). Ide o skríningové metódy,
ktoré sa využívajú pri detekcii pacientov so suspektnou
DMP, ktorí boli odoslaní na špecializované pracovisko
za účelom potvrdenia, resp. vylúčenia ochorenia v rámci
selektívneho skríningu DMP. Metódy jednorozmernej
HPTLC (High Performance Thin Layer Chromatography) s využitím optimálnych vysokoúčinných deliacich zmesí sa uplatňujú pri dôkaze prítomnosti špecifických metabolitov, ktoré sú často toxické, hromadia sa v
organizme pacientov vo veľkých množstvách a niek-toré
sú následne vylučované močom. Metóda HPTLC našla
uplatnenie pri nasledovných skríningových postupoch:
1. Skríning
na SAICAr (sukcinylaminoimidazolkarboxamidribozid) v moči pri diagnostike deficitu
adenylosukcinátlyázy (ADSL), dedičnej poruchy
metabolizmu purínov,
2. Skríning na GAA (guanidinoacetát) v moči pri
diagnostike poruchy biosyntézy kreatínu spôsobenú
deficitom GAMT (guanidinoacetátmetyltransferázy),
3. Skríning mono- a disacharidov v moči pri diagnostike porúch spojených so zvýšeným vylučovaním
jednotlivých sacharidov do moču (galaktozúria,
glukozúria, fruktozúria), pri deficite disacharidáz
(deficit laktázy), poruchách transportu sacharidov
(malabsorpcia glukózy, galaktózy),
4. Semikvantitatívne skríningové vyšetrenie galaktózy,
galaktóza-1-fosfátu, UDP-galaktózy a fruktózy v suchej kvapke krvi pri podozrení na poruchy metabolizmu galaktózy (galaktozémia) a fruktózy (hereditárna intolerancia fruktózy),
5. Skríningové kvalitativne vyšetrenie oligosacharidov
a sialyloligosacharidov v moči pri podozrení na lyzozómové poruchy najmä odbúravania glykoproteínov (α-manozidóza, β-manozidóza, GM1gangliozidóza, GM2-gangliozidóza, fukozidóza,
sialidóza, galaktosialidóza, Schindlerova choroba,
Pompeho choroba).
Chromatografické metódy na tenkej vrstve zohrávajú
dôležitú úlohu v diagnostike DMP. Ich výhodou je
jednoduchosť, rýchlosť, vysoká citlivosť, malé množstvo požadovaného biologického materiálu, ako aj nenáročnosť na materiálové a technické vybavenie. TLC
umožňuje stanovenie širokého spektra metabolitov a v
súčasnosti aj popri sofistikovaných metodách, akými je
GC-MS alebo LC- MS/MS, má v diagnostike DMP svoje
nezastupiteľné miesto.
Kľúčové slová: chromatografia na tenkej vrstve, dedičné
metabolické poruchy,
lyzozómové poruchy,
galaktozémia, hereditárna intolerancia fruktózy

NOVÉ TRENDY V BIOCHEMICKEJ
DIAGNOSTIKE DEDIČNÝCH
METABOLICKÝCH PORÚCH
ŠALINGOVÁ A.¹, BEHÚLOVÁ D.¹, MUCHA J.²,
MATULOVÁ M. ²
¹ Centrum dedičných metabolických porúch, Oddelenie
laboratórnej medicíny, Detská fakultná nemocnica
s poliklinikou Bratislava,
² Centrum pre glykomiku, Chemický ústav SAV Bratislava
Dedičné metabolické poruchy (DMP) tvoria skupinu
ochorení väčšinou s autozómovo recesívnou dedičnosťou. Sú podmienené deficitom enzýmu, transportéra
alebo iného špecifického proteínu v organizme. V dôsledku tohto deficitu sa v organizme obvykle
hromadia rôzne metabolity, ktoré bývajú príčinou
závažných klinických obtiaží postihnutých jedincov.
Biochemická, presnejšie biochemicko-genetická diagnostika dedičných metabolických porúch sa v prvom rade
zakladá na využití špeciálnych analýz zameraných na
vyhľadávanie týchto metabolitov v telových teku-tinách
(moč, krv, likvor) a v tkanivách. Posledné desať-ročie je
obdobím expanzívneho nárastu počtu diagnostikovaných prípadov DMP. Detekcia pacientov si vyžaduje implementáciu nových technológií a progresívnej
prístrojovej techniky zameranej na vyhľadávanie jedincov trpiacich DMP. V posledných rokoch sa na Slovensku rozšírili možnosti biochemicko-genetickej
diagnostiky DMP zavedením troch špičkových technológií:
1. Tandemová hmotnostná spektrometria (LC-MS/MS)
umožňuje v krátkom čase stanoviť v suchej kvapke
krvi široké spektrum metabolitov a a zohráva kľúčovú úlohu pri novorodeneckom a selektívnom
skríningu hlavne u pacientov s poruchami mitochondriovej oxidácie mastných kyselín, organickými
acidúriami a aminoacidopatiami.
2. Protónová nukleárna magnetická rezonančná
spektroskopia (¹H-NMRS) in vitro je špeciálna
analytická metóda, ktorá je rýchla, nedeštruktívna
a nevyžaduje špeciálnu úpravu vzorky. V súča
snosti je jednou z metód, ktoré otvárajú nové
perspektívy pre detekciu známych ale i zatiaľ
neznámych DMP. NMRS telových tekutín dokáže
identifikovať väčšinu metabolitov obsahujúcidch
protón a a vytvára charakteristický spektrálny obraz
(finger-print) v závislosti na aktuálnej koncentrácii
meta-bolitov v zmesi.
3. Izoelektrická fokusácia sialovaných foriem sérového
transferínu je skríningová metóda, ktorá bola v Centre
dedičných metabolických porúch DFNsP Bratislava
zavedená v októbri 2012 a umožňuje záchyt
pacientov s abnormálnou glykozyláciou. Počet
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novoobjavených porúch v tejto skupine DMP každým
rokom rastie a v súčasnosti je známych viac ako 75
rôznych kongenitálnych porúch glykozylácie
(Congenital Disorders of Glycosylation, CDG).
Úzka spolupráca špecializovaných metabolických
centier v univerzitných zdravotníckych zariadeniach
a špičkových školských a vedeckých inštitúcií umožňuje na Slovensku implementovať nové metódy biochemicko-genetickej diagnostiky. Interpretácia výsledkov
vysoko náročných a špecializovaných analýz si vyžaduje úzku spoluprácu klinického biochemika, špecialistu
pre jednotlivé technológie a lekára metabológa. Efektívne využitie týchto moderných diagnostických metód
v kombinácii s tradične používanými biochemickými
analýzami umožňuje včasný záchyt a nasadenie cielenej
liečby u pacientov s mnohými DMP.
Kľúčové slová: dedičné metabolické poruchy, tandemová hmotnostná spektrometria, protónová nukleárna
magnetická rezonančná spektroskopia, izoelektrická
fokusácia
SÚČASNÝ POHĽAD NA FENYLKETONÚRIU
NA SLOVENSKU
ÜRGE O.1,2, STRNOVÁ J.1
Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU, UNB
Bratislava
2
Synlab slovakia s.r.o., Bratislava
1

Fenylketonúria (FKÚ) a hyperfenylalaninémia (HPA)
patria medzi najčastejšie dedičné metabolické poruchy.
Ochorenie má jednu z najvyšších incidencií v našej
populácii, veľmi dobre prepracované diagnostické a
terapeutické možnosti. Dnes je dobre známa aj jej genetická podstata. Fenylketonúria je autozómovo recesívna
dedičná metabolická porucha aromatických aminokyselín. Podľa správy Skríningového centra novorodencov je incidencia fenylketonúrie na Slovensku 1 : 5 897
živo narodených. Prevalencia na Slovensku je asi 300
pacientov. Príčinou klasickej formy fenylketonúrie
s vysokou koncentráciou fenylalanínu v krvi je geneticky podmienená porucha aktivity enzýmu fenylalanínhydroxylázy (FAH) v pečeni. Tento enzým katalyzuje
hydroxyláciu fenylalanínu na tyrozín v prítomnosti
kofaktora BH4. Gén pre tento enzým je lokalizovaný na
12 chromozóme. V súčasnosti je známych 567 identifikovaných mutácií v géne pre FAH. Najčastejšou mutáciou klasickej fenylketonúrie v našej populácii je
R408W, v rómskom etniku na Slovensku R252W. Chýbanie alebo nedostatočná aktivita enzýmu fenylalanínhydroxylázy spôsobuje hromadenie aminokyseliny
fenylalanínu, nedostatok tyrozínu a vylučovanie fenylketónov močom. Zvýšenie koncentrácie fenylalanínu

v krvi má za následok predovšetkým poškodenie centrálneho nervového systému. V klinickom obraze
u neliečených pacientov dominuje mentálna retardácia
a kŕče. Deti majú väčšinou svetlé vlasy, modré oči, svetlú
pokožku a ekzémy.
V súčasnej dobe vieme zabezpečiť primeraný somatický a psychický vývin detí s fenylketonúriou včasným
záchytom ochorenia. Umožňuje to kvalitný celoplošný
novorodenecký skríning a rýchle započatie liečby.
U každého pacienta s FKÚ sa zvolí najoptimálnejší
liečebný režim. Tento vyžaduje aj pravidelné a komplexné sledovanie efektívnosti liečby, vývin dieťaťa,
spoluprácu s rodinou a dodržiavanie liečebných odporúčaní. Zabezpečenie starostlivosti o pacientov s fenylketonúriou na Slovensku sa riadi Metodickým pokynom
uverejneným vo Vestníku Ministerstva Zdravotníctva
SR. Tento určuje regionálne diagnostické a liečebné
pracoviská. Ich hlavnou úlohou je komplexná dispenzárna a liečebná starostlivosť o pacientov s FKÚ od
potvrdenia diagnózy po narodení, počas detského veku,
adolescencie a v dospelosti.
V našom príspevku sa venujeme predovšetkým súčasnému pohľadu na toto ochorenie na Slovensku, novinkám v liečbe fenylketonúrie, najnovším diétnym prípravkom, pravidlám úhrad liečby PKU z verejných
zdrojov, novým terapeutickým princípom a stratégiám.
Samostatnú časť tvoria prvé skúsenosti s liečbou
sapropterínom na Slovensku, testovaním pacientov
a zisťovaním responzivity, zisťovaním korelácií medzi
genotypom a fenotypom. Súčasťou liečebnej stratégie sú
aj pravidlá monitorovania fenylalanínu v sére alebo
plazme podľa veku pacientov. Ďalšou časťou je nový
pohľad na genetiku tohto ochorenia, komplexná mutačná analýza génu fenylalanínhydroxylázy u slovenských
fenylketonurikov a zisťovanie nových mutácií v géne pre
FAH.
Fenylketonúria je ochorením celoživotným. Súčasná
moderná liečba tohto ochorenia umožňuje všetkým
pacientom žiť plnohodnotným životom. Neprerušenie
diétnej liečby u pacientov s fenylketonúriou je v dnešnej
dobe už samozrejmosťou. Vďaka novým liečebným
postupom sme svedkami toho, že liečba je zo strany
pacientov plne akceptovaná, umožňuje im dosiahnuť
vzdelanie na najvyššej úrovni, ako aj uplatnenie v živote.
VÝVOJ VYŠETROVANIA KRVNÝCH SKUPÍN
V LABORATÓRIU NEMOCNICE SV. MICHALA
VAŇOVÁ L., BENCOVÁ Z., BALÍKOVÁ A.,
NETRIOVÁ J.
Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, Nemocnica svätého Michala, a.s., Bratislava
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Vyšetrenie krvnej skupiny je jedno z najdôležitejších
predtransfúznych vyšetrení. Vychádza z objavu viedenského lekára K. Landsteinera v roku 1901, ktorý
zistil, že pri zmiešaní vzoriek krvi od rôznych jedincov
sa krv pri niektorých kombináciách zráža (aglutinuje)
a pri niektorých ostáva tekutá. Tento fenomén začiat-kom
20. storočia popísal aj český psychiater J. Jánsky.
Membrána červených krviniek sa skladá z fosfolipidovej dvojvrstvy s cholesterolom. Sú v nej zakot-vené
molekuly bielkovín a cukrov, ktoré komunikujú
s okolím. Slúžia na výmenu vody, iónov (NA+, K+),
zúčastňujú sa rôznych enzymatických reakcií. Dôležitú
úlohu zohráva obranný (imunitný) systém, ktorý okamžite začína reagovať, ak sa do organizmu dostane cudzia
bunka (napr. mikroorganizmus) alebo bunka nesúca
neznáme molekulové štruktúry. Molekulové štruktúry
vlastné bunke sa nazývajú antigény a produkty imunitných buniek protilátky.
Ľudí v závislosti od prítomnosti určitých antigénov
a protilátok v krvi možno rozdeliť do skupín, z čoho
vznikol pojem krvné skupiny. Ako prvý bol objavený
krvný skupinový systém AB0, podľa ktorého rozoznávame štyri skupiny (A, B, 0, AB). V každej skupine sa
vyskytuje protilátka proti tomu antigénu, ktorý jedinec
nemá. V prvej polovici minulého storočia bol objavený
druhý najdôležitejší krvný skupinový systém Rh. Má tri
dvojice antigénov: Cc, Dd, Ee, ktoré sa združujú do
trojice a môžu sa rôznymi spôsobmi kombinovať.
Najdôležitejší je antigén D, ktorý je v cudzom organizme silne imunogénny. Od oboch rodičov dedíme vždy po
jednej trojici. Jedinci, ktorí majú prítomný aspoň jeden
antigén D, sú Rh pozitívni, jedinci ktorí získali od oboch
rodičov len d, sú Rh negatívni.
Dnes je známych viac ako 30 krvných skupinových
systémov (Kell, Kidd, Duffy....) a predpokladá sa existencia aj ďalších. Antigény majú rôznu imunogénnosť,
žiadny z nich však nemá takú veľkú schopnosť vyvolať
imunitnú odpoveď ako antigény systému AB0 a Rh.
Preto sa u príjemcu transfúzie stanovujú antigény týchto
dvoch krvno-skupinových systémov. U darcu krvi sa
vyšetruje krvno-skupinový systém AB0, Rh a Kell.
K vyšetrovaniu antigénov a protilátok sa využívajú
serologické techniky založené na hemaglutinácii (aglutinácii) – zhlukovaní erytrocytov pôsobením protilátok
proti antigénom prítomným na povrchu týchto krviniek.
K aglutinácii dochádza, ak sa protilátka viaže na antigén
na povrchu erytrocytu a ak súčasne dochádza k spájaniu
krviniek medzi sebou prostredníctvom protilátkovej
väzby. Obe podmienky súčasne spĺňajú protilátky triedy
IgM (kompletné protilátky), protilátky IgG sú schopné
plniť len jednu podmienku (inkompletné protilátky).
Aglutinácia sa využíva pri detekcii antigénov pri použití protilátok so známou špecifitou), ale aj pri vyšetrení
protilátok pri použití erytrocytov so známymi atigénmi
(typové erytrocyty).

Priame aglutinačné testy (využívajúce IgM protilátky)
sú realizované v skúmavkách (skúmavkové testy) alebo
na sklíčku (sklíčkové testy). Sú súčasťou aj stĺpcovej
aglutinácie, ktorá kombinuje princípy aglutinácie a gélovej sĺpcovej chromatografie.
Základným testom v detekcii IgG protilátok je antiglobulínový test. Priamy antiglobulínový test (PAT) slúži
k detekcii IgG protilátok a/alebo zložiek komple-mentu
naviazaných na erytrocyty in vivo.
Nepriamy antiglobulínový test (NAT) slúži k detekcii
IgG protilátok a/alebo C3 zložky komplementu naviazaných in vitro.
Antiglobulínový test môže byť realizovaný skúmavkovou metódou, stĺpcovou aglutináciou alebo systémom
pevnej fázy.
Podľa Výnosu MZ SR č. 0981/2008 – OLZ z 10.9.2008
Minimálne materiálno-technické vybavenie ústavných
zariadení, patrí medzi povinné vybavenie Krvných
baniek analyzátor krvných skupín, podľa novelizácie
vyhlášky najneskôr do konca roka 2014.
V predkladanej práci prezentujeme vlastné skúsenosti,
ktoré sme získali pri testovaní troch imunohematologických analyzátoroch pracujúcich na rozdielnych
princípoch (ORTHO AutoVue Innova, Galileo ECHO,
ID-GelStation).
Zameriavame sa na ich výhody, resp. nevýhody
z pohľadu nášho malého laboratória.
Automatizácia
imunohematologických
vyšetrení
v krvných bankách vo vyspelých krajinách prebieha už
od roku 1960. U nás sa postupne stáva štandardom,
hlavne na veľkých pracoviskách.
Automatizácia prináša množstvo výhod (zníženie
chybovosti pri identifikácii vzorky, zníženie chybovosti
pri vykonávaní jednotlivých vyšetrení a subjektívnej
interpretácii výsledkov, znižuje chybovosť pri prepise
výsledkov do dokumentácie, umožňuje vystopovanie
všetkých krokov počas testovania vrátane vzoriek, šarží
použitých reagencií a identifikáciu obsluhy), ale problémom zatiaľ ostávajú prevádzkové náklady.
ANALÝZA VYBRANÝCH TERAPEUTICKÝCH
PEPTIDOV V ĽUDSKOM MOČI S VYUŽITÍM
PITP-CZE-MS
VOJS STAŇOVÁ A., MARÁK J.
Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
Peptidy reprezentujú veľmi početnú a zaujímavú skupinu bio-organických látok majúcich vplyv na množstvo
fyziologických a biochemických funkcií. Ich vysoká
biologická aktivita (spojená s nízkou toxicitou a vysokou špecifickosťou) z nich robí účinné terapeutické
liečivá, používané napríklad pri liečbe Alzheimerovej
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choroby, diabetu typu I a II, rôznych typov rakoviny, atď
[1, 2].
Pre úspešné riešenie analytických problémov spojených s analýzou terapeutických peptidov prítomných v
komplexných matriciach sa hľadajú stále nové analytické prístupy, pričom sa často využíva spojenie už
známych vysokoúčinných separačných a detekčných
techník. Jednou z potenciálnych možností pre analýzu
iónogenných látok v komplexných matriciach je spojenie techník kapilárnej elektroforézy (CE) s technikami
hmotnostnej spektrometrie (MS) [3]. Kombinácia
elektroforetických techník, predovšetkým kapilárnej
zónovej elektroforézy (CZE) s hmotnostnou spektrometriou umožňuje lepšiu identifikáciu a stanovenie látok
aj v prípadoch, keď analyty nie sú úplne rozsepa-rované
elektroforeticky. Efektívnym riešením problé-mov
spojených s analýzou látok prítomných v kom-plexných
matriciach môže byť aj zapojenie úpravných techník, či
už v off-line alebo on-line usporiadaní. Úprava vzoriek
spojená so zakoncentrovaním analytov a/alebo
odstránením rušivých zložiek matrice pred vlastnou
separáciou/detekciou,
je
nevyhnutným
krokom
analytického postupu najmä pri stanovení stopových
množstiev analytov v komplexných matriciach.
V predmetnej práci bola pITP použitá ako úpravná
technika pred on-line spojením CZE-ESI-MS pri analýze vybraných terapeutických peptidov (anserín, karnozín, buserelín) prítomných na nízkej koncentračnej
úrovni v ľudskom moči. Najlepšie parametre separácie a
rovnako aj najvyššia intenzita signálu v MS bola získaná pri použití kyseliny octovej s koncentráciou 200
mmol/L. Pri optimálnych podmienkach bola dosiahnutá
CZE-ESI-MS separácia zmesi vybraných terapeutických
liečiv na základnú líniu do 15 minút. Experimentálne
získané výsledky jednoznačne potvrdili zakoncentrovaciu a čistiacu schopnosť pITP ako aj jej veľký
analytický potenciál pred vlastnou CZE-ESI-MS analýzou. Implementáciou pITP do analytického postupu sa
dosiahlo asi 25 násobné zlepšenie cLOD v porovnaní s
výsledkami dosiahnutými použitím kombinácie CZEESI-MS bez úpravy vzorky.
Kľúčové slová: terapeutické peptidy, moč, preparatívna
izotachoforéza, CZE-MS
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SMART V MALOM LABORATÓRIU
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Rozvoj analytických systémov určených k testovaniu
priamo pri pacientovi zaznamenal výrazný vzostup
v druhej polovici minulého storočia. Hlavným dôvodom
ich rozšírenia bola potreba laboratórnych vyšetrení aj na
miestach, kde spádové laboratóriá boli veľmi ťažko dostupné alebo neboli vôbec dostupné. Rozvoj nastal najmä
v Austrálii, Škandinávií a USA, v krajinách s rozvinutým zdravotným systémom, dobrou technickou vybavenosťou klinických laboratórií, ale aj dostatočným ekonomickým zázemím.
Point of care testing (POCT) je vykonávanie in vitro
testov v mieste kontaktu s pacientom, mimo priestorov
klinického laboratória. Vyšetrenie je uskutočňované
v ambulancii všeobecného lekára alebo špecialistu, v zásahových vozidlách rýchlej zdravotnej služby, priamo na
operačnej sále alebo klinickom oddelení v nemoc-nici.
Cieľom POCT metód je skvalitnenie a uľahčenie diagnostického rozhodovania v rámci diferenciálnej diagnostiky, skríningu, monitorovania priebehu ochorenia
a účinnosti liečby.
Testy vykonávajú osoby bez laboratórneho vzdelania
za predpokladu, že budú dodržané všetky pokyny na ich
vykonanie, budú dodržané podmienky skladovania reagenčných setov, údržba a kalibrácia prístrojov a bude sa
vykonávať interná a externá kontrola kvality.
Technológie POCT sa v súčasnosti dostávajú do popredia v každej oblasti laboratórnej medicíny (biochémia, hematológia, mikrobiológia, serológia). Jednoduchosť, dostupnosť a malý objem biologického materiálu
zvyšuje preferencie pre dosiahnutie rýchleho výsledku.
V práci porovnávame výsledky analýz CRP a HBA1c
získané analýzou krvi na viacparametrovom analyzátore
Smart, s výsledkami analýz rutinne používaných metodík.
Testom CRP Randox (CP8028) na analyzátore Olympus AU400 bolo zo séra 46 pacientom stanovené CRP
a súčasne testom EUROLyser CRP (ST0102) na POCT
analyzátore Smart. Štatistické rozdiely medzi aritmetickými priemermi súborov dát oboch analyzátorov nie
sú významné (párový t-test; p = 0,72; n = 46). Výsledky
sme overili aj pomocou neparametrického párového
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Wilcoxonovho testu s rovnakým výsledkom (p = 0,37).
Zhodu oboch metód stanovenia CRP sme testovali pomocou Pearsonovho korelačného koeficientu (R =
0,9995). Z výsledkov vyplýva vysoká pozitívna závislosť sledovaných premenných. Na základe uvedených
údajov môžeme skonštatovať, že výsledky oboch spôsobov stanovenia CRP sa štatisticky signifikantne neodlišujú.
Rozširujúca hrozba epidémie diabetes mellitus prináša
so sebou nutnosť odhaľovania porúch metabolizmu glukózy nielen prostredníctvom analýzy glukózy, ale aj
glykovaného hemoglobínu, ktorý je lepším prognostickým ukazovateľom ochorenia, lebo ho nemožno
ovplyvniť stresom ani diétou. HBA1c bol stanovený 35
pacientom imunologickým testom HbA1c TQ Gen.2
(04528123) firmy Roche na analyzátore COBAS 501
a súčasne testom EUROLyser HbA1c (ST00110) na
POCT analyzátore Smart. Vykonali sme testovanie miery zhody výsledkov. Zistili sme, že p-hodnota testovacieho kritéria párového t-testu je rovná hodnote p = 0,05,
čo je na hranici akceptovania nulovej hypotézy o zhode
oboch súborov čísel. Korelačný koeficient medzi oboma
premennými predstavoval hodnotu R = 0,999 (Pearsonov
korelačný koeficient; n = 35). Z uve-dených výsledkov
môžeme usudzovať, že obe metódy sa neodlišujú
v priemernej hodnote výsledkov, rozdiel medzi nimi (p =
0,05; n = 35) je daný vplyvom rozptylu, ktorý je však
obojstranný.
Kolorektálny karcinóm patrí v našej populácii k významným príčinám úmrtia, pričom jeho incidencia neus-

tále stúpa. Okrem genetickej predispozície má v súčasnosti na incidenciu významný vplyv aj nutričná skladba
stravy. Výrazným spôsobom sa znížil obsah vlákniny,
vzrástol obsah tukov a sacharidov. Aj z týchto dôvodov
má práve screening významné miesto v prevencii tohto
ochorenia. Screeningové laboratórne postupy sú zamerané predovšetkým na vyšetrenie stolice na prítomnosť
skrytého, tzv. okultného krvácania, pričom sa očakáva
ich vysoká citlivosť. Hoci ide o nepriame laboratórne
stanovenie, pre svoju relatívnu nenáročnosť je neoddeliteľnou súčasťou primárnej prevencie, ktorá výrazným
spôsobom napomáha pri diagnostike tohto ochorenia.
Chemické testy na stanovenie okultného krvácania založené na pseudoperoxidázovej aktivite hemoglobínu, ktorý v prítomnosti peroxidu vodíka sfarbí indikátor do
modra, boli postupne nahradené citlivejšími imunologickými kvalitatívnymi testami. Z diagnostického hľadiska má však omnoho väčší význam kvantitatívne
stanovenie hemoglobínu v stolici. Možno ho vykonať
testom SENTIFITmini – FOB GOLD latex (115 6005) na
analyzátore Smart v extrakte stolice.
Smart 700 je viacparametrový malý prenosný POCT
analyzátor. Má jednoduchú obsluhu, možnosť tlače
nameraných dát alebo ich prenos do informačného systému, možnosť prezerania reakčných kriviek a uchovávania nameraných dát, čím spĺňa všetky podmienky pre
zaradenie do rutinnej praxe. Pre každý analyt je zabezpečená interná a externá kontrola kvality.

A20

POKYNY PRE AUTOROV
Časopis Zdravotnícke listy je vedecký recenzovaný časopis, ktorý sa zameriava na publikovanie príspevkov z oblasti zdravotníckych lekárskych i nelekárskych
odborov. Časopis uverejňuje pôvodné práce, prehľadové referáty a recenzie odbornej literatúry, ktoré sa vyznačujú aktuálnosťou a obsahovou relevantnosťou.
Redakcia prijíma rukopisy v slovenskom, českom a anglickom jazyku, ktoré sa stávajú subjektom recenzného konania minimálne dvoch nezávislých
recenzentov. Identita recenzentov môže byť utajená. V priebehu recenzného konania sa editori zaväzujú udržiavať v tajnosti informácie o autorstve posudzovaného
príspevku pred recenzentmi, redakčnou radou a vydavateľom. Ďalej sa zaväzujú nepoužiť bez písomného súhlasu žiadnu časť nepublikovaného rukopisu. Za vedeckú
a zároveň etickú úroveň časopisu zodpovedá predseda redakčnej rady spolu s vedúcim editorom a redakčnou radou.
Záverečné rozhodnutie vo veci akceptácie alebo zamietnutia článku na publikovanie zostáva v plnej kompetencii redakčnej rady. Za jazykovú korektúru
(jazykovú a gramatickú stránku príspevku) zodpovedajú autori. Redakcia si vyhradzuje právo vykonávať drobné štylistické úpravy textu bez konzultácie s autorom,
s ktorými sa autor oboznámi pri autorskej korektúre, ako aj na zamietnutie textu, ktorý obsahovo nezapadá do koncepcie časopisu alebo nebol schválený odborným
recenzným posudzovaním. Práca s formálnymi nedostatkami sa vráti autorovi na prepracovanie.
Príspevky musia spĺňať základné etické princípy kladené na výskum na ľudskom subjekte. V rukopise je nutné uviesť, že štúdia, ktorej je príspevok súčasťou,
bola schválená etickou komisiou (uviesť názov etickej komisie). Ďalej je potrebné uviesť, že účasť respondentov na štúdii bola dobrovoľná a údaje boli spracované
dôverne. Autor má povinnosť uviesť prípadné zdroje financovania a vyjadriť sa k potenciálnemu konfliktu záujmov. Práca musí obsahovať prehlásenie, že nebola
a v prípade akceptácie, nebude zaradená na publikovanie do iného časopisu, ktoré musí byť podpísané všetkými autormi na znak ich súhlasu s obsahom rukopisu.
Prijaté práce sa stávajú trvalým vlastníctvom časopisu a bez písomného súhlasu vydavateľa nesmie byť reprodukovaná žiadna časť akceptovanej práce.
-

-

Formálna stránka rukopisu –
rozsah rukopisu je obmedzený na 12 normostrán (21 600 znakov aj s medzerami).
Odporúčané nastavenie pre MS Word - abstrakt: typ písma Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,0, všetky okraje nastavené na 2,5 cm, zarovnanie doľava,
nedeliť slová.
Odporúčané nastavenie pre MS Word – vlastný text: typ písma Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, všetky okraje nastavené na 2,5 cm, zarovnanie
doľava, nedeliť slová.
V texte nepoužívať tučné písmo (bold) a kurzívu (okrem citátov). Tučné písmo používať iba na označenie názvu príspevku a jeho jednotlivých častí, názvy tabuliek
a obrázkov.
Tabuľky, obrázky a grafy musia byť umiestnené na príslušnom mieste v článku (autor ich neposiela samostatne). Tabuľky, grafy a obrázky musia byť označené
číslom a názvom a musí byť na ne uvedený odkaz v texte. Veľkosť písma v tabuľke a v grafe je stanovená 10pt.
Titulná strana rukopisu by mala obsahovať nasledujúce údaje: názov v slovenskom, resp. českom a anglickom jazyku, meno a priezvisko autorov (uvádzať v plnom
znení aj s titulmi), oficiálny úplný názov pracoviska aj s korešpondenčnou adresou každého autora, kontaktné údaje prvého autora, resp. autora určeného pre
korešpondenciu.
Štruktúra abstraktu je nasledovná:
Východiská
Ciele
Súbor a metódy/metodika
Výsledky
Záver
Práca teoretického charakteru by mala obsahovať nasledujúce časti:
názov v slovenskom (resp. českom) a anglickom jazyku, štruktúrovaný abstrakt v slovenskom (resp. českom) a anglickom jazyku (rozsah do 250 slov),
maximálne 5 kľúčových slov v slovenskom (resp. českom) a anglickom jazyku, úvod, vlastný text, (vrátane vymedzenia cieľov štúdie, príp. formulovanie
sledovaných problémov), metodiku (spôsob výberu literárnych zdrojov, spôsob analýzy), výsledky (prezentácia vlastných výsledkov analýzy), záver
a zoznam bibliografických odkazov.
Práca výskumného charakteru by mala obsahovať nasledujúce časti:
názov v slovenskom (resp. českom) a anglickom jazyku, štruktúrovaný abstrakt v slovenskom (resp. českom) a anglickom jazyku (rozsah do 250 slov),
maximálne 5 kľúčových slov v slovenskom (resp. českom) a anglickom jazyku, úvod, cieľ, súbor, metodiku, výsledky, diskusiu, záver a zoznam
bibliografických odkazov.

Citovaná literatúra je zoradená tak, aby všetci autori citovaní v texte boli uvedení v Zozname bibliografických odkazov a naopak. V texte sa uprednostňuje
citovanie podľa metódy prvého údaja a dátumu (vrátane uvedenia čísla strany, resp. strán), citovaná literatúra je v zozname bibliografických odkazov zoradená
v abecednom poradí. Uvádzajú sa všetci autori, pri väčšom počte autorov ako 3 sa uvádza za menom tretieho autora skratka „et al.“.
Príklady citácie:
Monografické publikácie/knihy:
PRIEZVISKO, M. rok vydania. Názov: Podnázov. Vydanie. Miesto vydania: Názov vydavateľa, rok vydania. Počet strán. ISBN.
Kapitoly v monografiách/ knihách:
PRIEZVISKO, M. rok vydania. Názov. In Priezvisko, M. editorov. Názov monografie. Vydanie. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania. ISBN, rozsah strán (strana
od - do).
Článok v seriálovej publikácii:
PRIEZVISKO, M. rok vydania. Názov. In Názov zdrojového dokumentu (noviny, časopisy). ISSN, rok, ročník (číslo zväzku), číslo, rozsah strán.
Príspevok v zborníku:
PRIEZVISKO, M. rok vydania. Názov článku. In Názov zborníka [druh nosiča]. Miesto vydania : Vydavateľ, rok vydania, ISBN, rozsah strán (strana od – do).
Články v elektronických časopisoch a iné príspevky:
PRIEZVISKO, M. rok vydania. Názov. In Názov časopisu. [Druh nosiča]. rok vydania, ročník, číslo [dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISSN.
Legislatívne dokumenty:
Označenie a číslo legislatívneho dokumentu/rok publikovania a skratka úradného dokumentu. Názov. Poznámky.
Rukopis je možné zaslať v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: zdravotnicke.listy@tnuni.sk
Časopis ponúka priestor na reklamu a sponzorovanie časopisu, a to predovšetkým zameranú na zdravotnícke produkty a služby. Redakcia a vydavateľ majú
právo odmietnuť reklamu alebo sponzorstvo, a to z akéhokoľvek dôvodu. Redakcia aj vydavateľ zaručujú, že edičná a reklamná činnosť sú na sebe nezávislé a
zadávatelia reklamy a sponzori nemôžu ovplyvňovať publikačný a recenzný proces.
Adresa redakcie:
Fakulta zdravotníctva
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 01 Trenčín

tel.: +421 32 7400611
e-mail: zdravotnicke.listy@tnuni.sk
www.fz.tnuni.sk

