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Editoriál
Šťastný je človek, ktorý objavuje krásy múdrosti a svojim rozumom rozmýšľa o dobrom,
kto vo svojej mysli uvažuje o cestách múdrosti a preniká do jej tajomstiev.
(Kniha Sirachovcova 14, 20-21; Botekov preklad)

Poslaním univerzít je tvoriť poznanie a poskytovať verejnosti vedomosti o význame o prosperite
civilizačných technologických zariadení, ale tiež o nenahraditeľnom význame humanitných prvkov
spoločnosti, harmónii ľudskej kultúry a prírody, humanizme a ľudských slobodách prostredníctvom
vzdelávania, výskumu a inovácii.
Oblasť zdravotníctva a výskumu uskutočňovaného v tejto oblasti je o to náročnejšia, pretože sa za ňou
skrývajú nielen čísla, hladiny štatistickej významnosti a hypotézy, ale pozorný čitateľ medzi riadkami
dokáže prečítať mnohé ľudské osudy ako aj cestu. Cestu za novými poznatkami, inováciami, za lepšou
kvalitou života, ktorá nie je priamočiara, ale je plná prekážok v zmysle pojmov charakteristických pre
dobu, v ktorej žijeme ako je udržateľnosť, nedostatok ľudských zdrojov, či nedostatočné financovanie.
Pridaná hodnota je však následne „na nezaplatenie“. A preto veda a výskum nie sú mnohokrát iba
povinnosťou, ktorú si vyžaduje spoločnosť, ale v mnohých prípadoch sa jedná predovšetkým o vášeň,
ktorá nás poháňa ísť neustále ďalej a vpred. Preto spojenie vedy, vzdelávania a praxe je poslaním a
v súčasnosti nevyhnutnosťou v každej inštitúcii, ktorá má ambíciu uskutočňovať transfer poznatkov do
života spoločnosti, ale aj do osudu jednotlivca.
Tri ročníky, v každom štyri čísla, v každom štyri edičné série (Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia,
Laboratórna medicína, Verejné zdravotníctvo), desiatky recenzovaných vedeckých príspevkov od
domácich a zahraničných autorov, desiatky abstraktov z medzinárodných vedeckých konferencií a nie
vždy a úplne ocenená práca predsedu a členov redakčnej rady a samozrejme editora. To je veľmi krátko zo
života vedeckého recenzovaného časopisu „Zdravotnícke listy“, ktorý je indexovaný v Bibliographia
medica Slovaca a zaradený do citačnej databázy CiBaMed. Ale ako uviedol predseda redakčnej rady doc.
MUDr. Ján Bielik, CSc. v prvom editoriály prvého čísla, citujem: „Slovo je zázračný prostriedok
komunikácie človeka s človekom. Napísané zostáva“. Rád súhlasím a pridávam, že písmom nadväzujeme
kontakt s čitateľom.
Žijeme v dobe, ktorá vďaka technológiám je príliš rýchla a na krátke zastavenie akoby nebol ani čas.
Tak sa zvykne hovoriť. Doba je však taká, akí sú ľudia, ktorí v nej žijú. Zdravotníckym listom a ich
tvorcom želám, aby naďalej úspešne napredovali vo vedeckej a odbornej publikačnej komunikácii
v oblasti zdravotníckych nelekárskych disciplín.

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
Rektor TnUAD
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IMPLEMENTÁCIA CARE BUNDLES V PREVENCII KATÉTROVÝCH INFEKCIÍ
KRVNÉHO RIEČISKA
IMPLEMENTATION OF CARE BUNDLES IN PREVENTION OF CATHETER RELATED
BLOODSTREAM INFECTIONS
GARABÁŠOVÁ Mária1, BRŇOVÁ Jaroslava 2,3, STREHÁROVÁ Anna 3,4,
ŠTEFKOVIČOVÁ Mária 1,5
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Trenčín
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, FZaSP, Trnavská Univerzita, Trnava
3
Infekčná klinika, Fakultná nemocnica Trnava
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are highly preventable and implementing care bundles can
eliminate these infections.
Objective: The aim was to assess compliance to standard
measures during insertion and maintenance of central venous
catheter (CVC) and assess the level of knowledge of healthcare healthcare workers in this field in order to implement
corrective measures.
Methods: For the purposes of the study were detected
microbiologically confirmed bloodstream infections related
with CVC (CRBSI) in the period 2013-2014. Collection of
empirical data to assess compliance to CRBSI preventive
measures we conducted through audits. The second part is
intervention with non-experimental pretest-postes design,
aimed on evaluation of the level of knowledge of healthcare
workers in preventive measures of CRBSI
Results: In the period we recorded incidence density of CRBSI
5.1 / 1000 per central line days in ICU. The audits highlighted
the critical points in the care about CVK. These included
inadequate disinfection of catheter hub (0% compliance) and
low compliance with hand hygiene among nurses before
maintenance of CVC (30% compliance). To carry out
administrative procedures in practice was also due limiting
knowledge of healthcare workers in this field. After the
implementation of intervention we have seen a significant
increase in the level of knowledge in all the components of the
bundles. The most significant differences were observed in the
case of identifying of adequate way for disinfecting of the hub
(7% before training vs. 61% after training, P <0.0001).
Conclusions: The implementation of the care bundles through
educational intervention had a significant effect on the level of
knowledge of healthcare workers, which may have the impact
on the practice and follow to reduce the incidence of CRBSI.

ABSTRAKT
Úvod: Katétrové infekcie krvného riečiska sú jedny
z najčastejších nozokomiálnych nákaz na jednotkách intenzívnej starostlivosti. V súčasnosti dôkazy poukazujú, že tieto
infekcie sú vysoko preventabilné a implementáciou balíčkov
opatrení (care bundles) ich možno eliminovať.
Cieľ: Cieľom bolo posúdiť compliance štandardných opatrení
počas zavádzania a starostlivosti o centrálny venózny katéter
(CVK) a zhodnotiť úroveň vedomostí zdravotníckych pracovníkov v tejto oblasti s cieľom vykonania nápravných
opatrení.
Metodika: Na účely štúdie boli detekované mikrobiologicky
potvrdené infekcie krvného riečiska súvisiace s CVK (catheter
- related bloodsteram infections - CRBSI) v období rokov
2013-2014. Zber empirických údajov pre posúdenie compliance preventívnych opatrení CRBSI sme realizovali prostredníctvom auditov. Druhá časť práce ma intervenčný charakter
s neexperimentálnym pretest-postest dizajnom zameraným na
evaluáciu úrovne vedomostí zdravotníckych pracovníkov
v oblasti preventívnych opatrení CRBSI.
Výsledky: V sledovanom období sme na JIS zaznamenali
incidenčnú denzitu 5,1 CRBSI/1000 katétrových dní. Audity
poukázali na kritické miesta v starostlivosti o CVK. Patrili
k nim neadekvátna dezinfekcia konektorov katétra (compliance 0%) a nízka compliance hygieny rúk u sestier pred
ošetrovaním CVK (compliance 30%). Vykonanie správnych
postupov v praxi bolo ovplyvnené aj limitujúcimi vedomosťami zdravotníckych pracovníkov v tejto oblasti. Po zavedení
intervencie sme zaznamenali signifikantné zvýšenie úrovne
vedomostí vo všetkých komponentoch balíčka. Najvýznamnejšie rozdiely boli zaznamenané v prípade identifikácie
adekvátneho spôsobu dezinfekcie konektorov katétra (7% pred
školením vs. 61% po školení, P<0,0001).
Záver: Implementácia balíčkov opatrení formou vzdelávacej
intervencie mala významný vplyv na úroveň vedomostí
zdravotníckych pracovníkov, ktoré môžu mať dopad na prax
a následné zníženie výskytu CRBSI.
Kľúčové slová: Katétrové infekcie krvného
Prevencia. Compliance. Balíčky opatrení.

Key words: Catheter-related bloodstream
Compliance. Prevention. Care bundles.

infections.

ÚVOD
Centrálne venózne katétre (CVK) zohrávajú zásadnú úlohu v modernej zdravotnej starostlivosti.
Umožňujú podávanie intravenóznych tekutín, krvných preparátov, liekov, parenterálnej výživy, ale
aj prístup pre hemodialýzu a hemodynamické

riečiska.

ABSTRACT
Background:Catheter-related bloodstream infections are
among the most common nosocomial infections in intensive
care units. Currently, evidence indicates,that these infections
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monitorovanie. Už krátko po zavedení plastových
intravaskulárnych kanyl do praxe v polovici 40tych rokov 20. storočia sa ukázalo, že sa môžu
podieľať na závažných nozokomiálnych nákazách.
Aj keď mechanické komplikácie (napr. vzduchové
embólie) boli v prvých rokoch používania CVK
bežné, infekčné komplikácie sa rýchlo stali vážnymi následkami spojenými s použitím katétrov
[1]. V súčasnosti patria invazívne zákroky s použitím intravaskulárnych katétrov k najčastejším príčinám nozokomiálnych infekcií krvného riečiska BSI [2].
Centrálne žilové katétre sú používané približne
u polovice všetkých pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), mortalita sa pohybuje od
2%-26% [3] a dĺžka pobytu v nemocničnom
zariadení sa zvyšuje o 9-12 dní [4].
Pre opis katétrových infekcií sú k dispozícii dve
základné definície, a to infekcia krvného riečiska
asociovaná s CVK - „Central-line associated
bloodstream infection” (CLABSI) a infekcia
krvného riečiska spojená s katétrom - “Catheterrelated bloodstream infection” (CRBSI). Termín
CLABSI poukazuje na primárnu infekciu v krvnom obehu, ktorá sa rozvíja u pacientov s prítomnosťou CVK 48 hodín pred nástupom infekcie v
krvnom obehu a nesúvisí s infekciou na inom
mieste. Kultivácia špičky katétra nie je kritériom
pre CLABSI. V prípade CRBSI ide o prísnejšiu
klinickú definíciu, ktorá si vyžaduje špecifické
testy na identifikáciu katétra ako zdroja infekcie
[5]. V patogenéze CRBSI sa uplatňujú dve najčastejšie trasy migrácie mikroorganizmov do
krvného riečiska, a to extraluminálna alebo
intraluminálna [6]. Zameranie prevencie na
prvotnú fázu pri zavádzaní katétra, minimalizuje
infekcie spôsobené extraluminálnou kontamináciou a správna starostlivosť o katéter je dôležitá
pre minimalizáciu infekcie v dôsledku intraluminálnej kontaminácie [7].
V súčasnosti sú preventívne opatrenia založené
na najnovších dôkazoch a aplikujú sa prostredníctvom tzv. balíčkov opatrení (care bundles).
Koncept „balíčkov“ vypracoval v roku 2001
Inštitút pre rozvoj zdravotnej starostlivosti v USA
(Institute for Healthcare Improvement) s cieľom
zlepšiť procesy v starostlivosti o pacientov na JIS.
Tento prístup je v súčasnosti rozvinutý vo viacerých krajinách a je využívaný v prevencii takmer
všetkých infekcií súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti. Balíček (bundle) je

štruktúrovaný spôsob, ako zlepšiť procesy
starostlivosti o pacientov. Ide o malý, jednoduchý
súbor intervencií založených na dôkazoch spravidla tri až päť, ktoré preukázateľne zlepšujú
výsledky u pacientov. Balíček predstavuje súbor
vedecky najlepšie podložených intervencií, ktoré
sú použité súčasne a majú väčšiu šancu na úspech
ako keby boli použité samostatne. Ide o princíp
„všetko alebo nič“ [8].
V prípade CRBSI sú k dispozícii dva balíčky.
Prvý obsahuje postupy založené na dôkazoch pri
inzercii (zavádzaní) CVK. Komponenty tohto
balíčka obsahujú hygienu rúk, použitie maximálnych bariérových opatrení, kožnú antisepsu
chlórhexidínom, optimálny výber miesta inzercie
a sterilné krytie. Druhým dôležitým balíčkom
opatrení sú postupy v starostlivosti o zavedený
CVK. Balíček obsahuje komponenty ako denný
prehľad nutnosti CVK, hygiena rúk pred manipuláciou s i.v. systémom, správne postupy pre
výmenu a monitorovanie krytia v mieste inzercie a
použitie aseptickej techniky pre prípravu infúzií.
V neposlednom rade je dôležitým komponentom
starostlivosť o konektory katétra na základe
postupu známeho ako „Scrub and Hub“, ktorý
obsahuje dezinfekciu závitov konektora CVK
metodikou trenia („odšťavovanie pomaranča“)
s chlórhexidínom po dobu 15 sekúnd a voľné
zaschnutie [9,10].
Prax s použitím prístupu care bundles preukázala
významné zníženie incidencie ventilátorových
pneumónií [11], zníženie úmrtnosti u ťažkých
septických stavov [12] a v neposlednom rade aj
dosiahnutie nulovej tolerancie katétrových BSI
[13,14,15].
CIEĽ PRÁCE
Cieľom našej práce bolo posúdiť compliance
odporúčaní a úroveň vedomostí zdravotníckych
pracovníkov v oblasti prevencie katétrových infekcií krvného riečiska. Sekundárnym cieľom bolo na
základe zistení implementovať nápravné opatrenia.
METODIKA
Uvedená práca nadväzovala na analýzu výskytu
katétrových infekcií súvisiacich s CVK, ktorá bola
interpretovaná incidenčnou denzitou (hustotou
infekcie), uvádzanou počtom pacientov s CRBSI
ku počtu pacientskych dní so zavedeným CVK.
Následne sme pre posúdenie compliance realizovali zber empirických údajov metódou auditov
7
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v priebehu augusta - decembra 2014. Pri auditoch
boli používané kontrolné zoznamy (Checklisty),
prostredníctvom ktorých sme sledovali compliance
jednotlivých krokov procesu. Za štandardné opatrenia boli považované balíčky opatrení (care
bundles). Celkovo boli použité 2 kontrolné
zoznamy založené na jednotlivých komponentoch
balíčkov opatrení pri zavádzaní CVK a pri
starostlivosti o zavedený CVK. Celkovo bolo realizovaných 15 pozorovaní postupov pri zavádzaní
CVK na operačných sálach a 30 postupov starostlivosti o zavedený CVK na vybraných JIS.
Jednotlivé JIS boli vybrané z hľadiska vysokej
frekvencie využívania CVK, konkrétne išlo
o Kliniku anesteziológie a intenzívnej medicíny
(KAIM), metabolickú JIS internej kliniky a JIS
chirurgickej kliniky. Pre posúdenie vedomostí
zdravotníckych pracovníkov v oblasti prevencie
CRBSI bol použitý dotazník obsahujúci jednotlivé
komponenty balíčkov opatrení. Tento dotazník sme
použili pre evaluáciu úrovne vedomostí v pred
a post - intervenčnom období. Pre analýzu rozdielov v úrovní vedomostí bol použitý Chí kvadrátový test. Za hladinu významnosti sme
zvolili P< 0,05. Štatistické testy boli spracované
v programe R - project. Údaje nám boli sprístupnené po schválení výskumu práce a metodiky
právnickým oddelením FN v Trnave. Údaje boli
zbierané a využité v súlade s Helsinskou deklaráciou a s medzinárodnými etickými dokumentmi.
Na predmetnú prácu sa nevyťahuje požiadavka
udelenia informovaného súhlasu, nakoľko nespadá
pod oblasť biomedicínskeho výskumu (Zákon
576/2004 Z.z. §2, bod 12). Všetky údaje boli
zbierané anonymne a nijakým spôsobom sme
nezasahovali do diagnostického ani terapeutického
procesu.

VÝSLEDKY
Celkovo sme v období rokov 2013 - 2014
v štúdii, ktorá predchádzala auditu compliance
balíčkov opatrení zaznamenali na sledovaných JIS
odhadovanú incidenčnú denzitu 5,1 CRBSI/1000
katétrových dní.
Prostredníctvom auditov sme analyzovali
compliance balíčkov opatrení. Na Obr.1 môžeme
vidieť výsledky compliance štandardných odporúčaní pri zavádzaní CVK. Celkovo všetky komponenty balíčka boli dodržané na 100%, okrem
vykonania hygieny rúk u asistujúceho personálu
(87%). Celková compliance balíčka preventívnych
opatrení pri zavádzaní CVK bola 97,8%.
Hlavné kritické body v postupoch starostlivosti
o zavedený CVK prezentuje obrázok 2. Významný
nedostatok bol v compliance dezinfekcie konektorov CVK (0%), hygieny rúk (30%) a použití
sterilných rukavíc pred aplikáciou krytia (30%).
Odporúčaný čas 30 sekundovej dezinfekcie miesta
inzercie CVK bol dodržaný len v 33% a voľné
zaschnutie antiseptika len v 27% (pri väčšine
postupov bol dezinfekčný roztok utieraný suchým
tampónom). Celková compliance balíčka pri
starostlivosti o zavedený CVK bola 29,6%.
Jedným z prístupov pre zhodnotenie úvodnej
situácie bolo aj overenie vedomostí pracovníkov
JIS o preventívnych opatreniach pri starostlivosti
o CVK formou dotazníka, ktorý poukázal na veľmi nízku úroveň vedomostí. Na základe zhodnotenia situácie v oblasti prevencie CRBSI v predmetnom nemocničnom zariadení sme sa rozhodli
prostredníctvom vzdelávacej intervencie zvýšiť
úroveň vedomostí zdravotníckych pracovníkov na
JIS v oblasti starostlivosti o CVK. Cieľovou
skupinou boli všetci pracovníci JIS. Išlo
o výchovno–vzdelávaciu intervenciu s neexperimentálnym pretest - postest dizajnom. Intervenčné

Obrázok 1 Compliance odporúčaní pri zavádzaní CVK,
Komplex operačných sál FN Trnava (N=15)

Obrázok 2 Compliance odporúčaní pri starostlivosti
o zavedený CVK na JIS FN Trnava (N=30)
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obdobie prebiehalo v mesiacoch január - február
2014 formou implementácie vzdelávacích aktivít.
V rámci intervencie boli realizované 2 sedenia
počas ktorých prebehlo školenie zdravotníckych
pracovníkov. Školenie bolo zamerané na oboznámenie s definíciami a kritériami pre CRBSI,
so štandardným postupom starostlivosti o zavedený CVK, dodržiavaním expozičných časov,
výberom vhodných antiseptík a v neposlednom
rade oboznámenie s výsledkami auditov. Súčasťou
intervencie bolo aj inštruktážne video s poukázaním na chyby pri ošetrovaní a porovnanie
neadekvátneho a adekvátneho postupu. Súčasne
boli vypracované a distribuované „balíčky opatrení“, kontrolné zoznamy (Checklisty) a fólie
s vizualizáciou postupov v starostlivosti o zavedený CVK.
Na obrázku 3 môžeme vidieť výsledky zhodnotenia vedomostí pracovníkov pred školením a po
realizácii školení.

ciou sterilného krytia v úvode školenia uviedlo
76% (51) a po školení 100% (62) respondentov
(P<0,0001). Odporúčaný interval pre výmenu
krytia (48 hodín pre gázové krytia a minimálne
7 dní pre transparentné krytia) v úvode uviedlo 3%
(2) zamestnancov a po školení 66% (41)
zamestnancov (P<0,0001). Adekvátny spôsob
dezinfekcie konektorov so správnym uvedením
všetkých podmienok pre dezinfekciu uviedlo pred
školením 7% (5) zamestnancov a po školení 61%
(38) zamestnancov (P<0,0001).
DISKUSIA
V priebehu dvoch sledovaných rokov bolo identifikovaných 43 prípadov CRBSI. Výskyt týchto
infekcií sa vykazuje meradlom hustoty výskytu
(incidence density - incidenčná denzita), čo je
počet infekcií, ktoré sa vyskytujú počas dní, kedy
je zavedený CVK, teda prepočet na počet
katétrových dní [16]. Na základe metodiky odberu
vzoriek [17,18] sme zaznamenali pomerne vysoký
výskyt týchto infekcií v predmetnom nemocničnom zariadení (5 CRBSI/1000 katétrových dní).
V súčasnosti existujú dôkazy, že výskyt CRBSI sa
v mnohých krajinách znížil v dôsledku zavedenia
národných a miestnych programov prevencie.
Najnovšie údaje z CDC poukazujú na 58% pokles
katétrových BSI od roku 2001 do roku 2009 [19].
Na významné zníženie CRBSI poukázali aj viaceré
intervenčné projekty, prostredníctvom ktorých sa
výskyt CRBSI znížil na nulu. Celkovo jedným
z najúspešnejších je projekt „Keystone ICU“,
ktorý bol realizovaný v Michigane. Tím univerzity
Johns Hopkins aplikoval intervenciu na základe
odporúčaní CDC s významným znížením výskytu
CRBSI z 2,7/1000 katétrových dní na 0/1000
katétrových dní [13]. Aplikácia odporúčaní
založených na dôkazoch tak bola spojená
s významným znížením CRBSI v mnohých štúdiách, pričom sa dosiahla nulová tolerancia [1315]. Väčšina týchto štúdií bola založená na implementácii balíčkov opatrení pri zavádzaní a starostlivosti o CVK ako o dva kľúčové procesy, kedy
môže nastať kontaminácia katétra a následná
infekcia. V nadväznosti na úspech týchto intervencií sme v predmetnom nemocničnom zariadení
vykonali audity a zhodnotenie úrovne vedomostí
personálu v oblasti prevencii CRBSI. Naše pozorovanie poukázalo na pomerne vysokú úroveň
compliance v prípade inzercie CVK, kým v prípade post-inzerčnej starostlivosti boli zaznamenané

Obrázok 3 Zhodnotenie vedomostí o štandardných
postupoch v prevencii CRBSI pred a po školení

Celkovo bolo do hodnotenia zapojených 67
pracovníkov z JIS s priemerným vekom 39 ± 18,1
(22-55) rokov a v priemere s 18± 11,6 (9.mesiacov
- 37 rokov) ročnou praxou. Pri starostlivosti
o miesto inzercie je potrebné miesto dezinfikovať
adekvátnym antiseptikom, počas 30 sekúnd a prípravok nechať voľne zaschnúť. Celkovo pred školením vedelo správne určiť všetky 3 podmienky len
4% (3) respondentov, po školení 79% (49) zamestnancov (P<0,0001). V úvode niektorí zamestnanci
uvádzali aj osušenie miesta tampónom, čo je
významnou chybou. V prevencii má nezastupiteľné
postavenie používanie vhodných antiseptík
(chlórhexidín, iódová tinktúra, iodofor a 70%
alkohol), kde všetky 4 v úvode školenia definovalo
0% (0) zamestnancov a po školení 52% (32),
P<0,0001. Použitie sterilných rukavíc pred apliká9
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výrazné nedostatky. Najkritickejším miestom bolo
zanedbávanie adekvátnej dezinfekcie konektorov
katétra, hygieny rúk a nepoužívanie sterilných
rukavíc pred aplikáciou sterilného krytia. Súčasne
tieto oblasti boli zaznamenané ako limitujúce aj pri
posúdení vedomostí pracovníkov, čo môže byť
jednou z limitácii vykonávania adekvátneho
postupu v praxi. Skutočnosť, že podstatný vplyv na
výskyt CRBSI v nemocničnom zariadení majú
práve neadekvátne postupy v starostlivosti o CVK,
podporil aj fakt, že tieto infekcie vznikali
v priemere 15 deň po zavedení CVK. Podobne aj
Národná sieť pre bezpečnosť zdravotnej
starostlivosti (National Healthcare Safety Network
NHSN)
v roku
2010
v nemocniciach
v Pennsylvani poukázala, že takmer 72% všetkých
CRBSI vzniklo po viac ako 5 dňoch po zavedení
CVK a možno ich pripísať neadekvátnej
starostlivosti o zavedený CVK [20]. Shapey et al.
(2009) rovnako ako my, s cieľom posúdiť súčasnú
prax a znalosti zamestnancov v starostlivosti
o zavedený CVK a určiť aspekty starostlivosti s
potenciálom pre zlepšenie zaznamenali, že
k zlyhaniu správnej techniky v prevencii infekcií
došlo u 45% postupov v starostlivosti po zavedení
katétra a najčastejšie nedostatky sa týkali starostlivosti o konektory a miesto inzercie katétra [21].
Katétrovým BSI je možné do značnej miery
predchádzať pomocou výchovných intervencií.
Frampton et al. v systematickom prehľade
zmapovali 74 štúdií s jednou kohortou s dizajnom
štúdií pred a po intervencii a poukázali, že pre
zníženie výskytu CRBSI sa javia ako efektívne
vzdelávacie
intervencie
s multiintervenčným
prístupom [22]. Nakoľko úroveň vedomostí
pracovníkov v oblasti prevencie CRBSI bola
výrazne nízka, pristúpili sme k implementácii
vzdelávacej intervencie. Intervencia obsahovala
viacero komponentov od distribúcie materiálov
a balíčkov opatrení s vizualizáciou postupov,
videoinštruktáže až po formálne školenie. Po
intervenčnej fáze vzdelávacieho programu, sme
zaznamenali signifikantné zvýšenie úrovne vedomostí personálu vo všetkých komponentoch
balíčka, pričom najväčšie zmeny boli zaznamenané
v najzanedbávanejšej oblasti dezinfekcie konektorov. Podobne aj Bianco et al., poukazujú na
podstatné zvýšenie vedomostí pracovníkov na JIS,
ktorí majú písomné odporúčania v oblasti
starostlivosti o CVK a absolvujú aktívne formálne
školenia [23]. V rámci prevencie je preto potrebné

zdokonaliť existujúce politiky, alebo vytvoriť jasne
definované zásady pre starostlivosť o pacientov
s CVK. Voľne dostupné manuály a checklisty
môžu byť modifikované na lokálne podmienky
a implementované vo všetkých zariadeniach, kde
sa preferuje CVK ako intravenózny prístup. Prístup
„care bundles“ je jedným z najefektívnejších
zásahov a pokladá sa za globálny štandard v oblasti
prevencie infekcií. Neustále monitorovanie
procesov a trendov výskytu CRBSI je jedným
z krokov pre možné posúdenie efektivity
zavedených opatrení a významné zníženie týchto
infekcií.
ZÁVER
Naša práca poukázala na významné nedostatky v
prípade post-inzerčnej starostlivosti o CVK. Je
zrejmé, že nízka úroveň vedomostí zdravotníckeho
personálu v oblasti štandardných opatrení je jednou
z limitácii vykonávania adekvátneho postupu
v praxi. Po implementácii prístupu „care bundles“
prostredníctvom vzdelávacej intervencie sme
zaznamenali významné zvýšenie úrovne vedomostí
v oblasti správnej identifikácie postupov a očakávame, že môžu mať pozitívny dopad na výkon
praxe a v konečnom dôsledku aj na zníženie
CRBSI.
V našom prípade sme hodnotili zmeny v úrovni
vedomostí pracovníkov pred a po realizácii
vzdelávacieho programu. Primárny výsledok
s cieľom zníženia CRBSI si však vyžaduje sledovanie v dlhodobejšom horizonte formou časových
radov. Práca poukazuje aj na potrebu zavedenia
katétrových dní ako vhodného denominátora pre
sledovanie CRBSI ako aj pre evaluáciu zavedených intervencií. V neposlednom rade je jednou
z efektívnych stratégií aj kontinuálne vzdelávanie
zdravotníckeho personálu v oblasti prevencie
týchto infekcií podľa najnovších dôkazov a periodické kontroly dodržiavania postupov.
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TESTOVANIE REZISTENCIE BAKTERIÁLNYCH KMEŇOV STAPHYLOCOCCUS AUREUS,
ENTEROCOCCUS FAECALIS A CLOSTRIDIUM PERFRINGENS VOČI VYBRANÝM
DEZINFEKČNÝM PRÍPRAVKOM
RESISTANCE TESTING OF BACTERIAL STRAINS STAPHYLOCOCCUS AUREUS,
ENTEROCOCCUS FAECALIS AND CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TO SELECTED
DISINFECTANS
KAŠLÍKOVÁ Katarína 1,2, CHOCHLÍKOVÁ Anna 2, MELUŠ Vladimír 1,
KRAJČOVIČOVÁ Zdenka 1
1
2

Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Trenčín
proceeded in accordance with the Standard operating
procedures which govern the laboratory of the Department of
microbiology and environmental biology. The results showed
significant deficiencies in hygienic measures and standards, as
evidenced by the positive finding of pathogenic microorganisms in the case of 74 samples, including 3 cases of
MRSA. The largest share had positive samples from invasive
medical disciplines departments and intensive care units.
Positive finding was low occurrence of pathogenic microorganisms in samples collected at operating rooms (n=6;
2.59% of the 232 total number of samples taken). The results
of our thesis indicate the need for continued improvement and
responsible management measures for the prevention of
nosocomial infections.

ABSTRAKT
Naša práca bola zameraná na overenie hygienickej úrovne
nemocníc v Trenčianskom kraji s využitím laboratórnej diagnostiky najčastejšie sa vyskytujúcich patogénov, ich rezistentných foriem a toxínov. Od júla 2012 do mája 2013 sme
odobrali v rámci Štátneho zdravotného dozoru 938 vzoriek sterov z oddelení z 5 nemocníc spádovej oblasti RÚVZ Trenčín.
Zamerali sme sa na laboratórnu diagnostiku mikroorganizmov
Staphylococcus aureues, Clostridium perfringens a Enterococcus faecalis a na testovanie ich rezistencie voči dezinfekčných roztokom používaných na príslušnom oddelení,
z ktorého boli odobraté vzorky sterov. V laboratórnej diagnostike sme postupovali v súlade so Štandardnými pracovnými
postupmi, ktorými sa riadi laboratórium Oddelenia mikrobiológie a biológie životného prostredia. Výsledky ukázali
značné nedostatky v dodržiavaní hygienických opatrení a štandardov, čoho dôkazom je aj pozitívny nález patogénnych
mikroorganizmov v prípade 74 (7,9%) vzoriek, vrátane 3 prípadov MRSA. Najväčšie zastúpenie mal Clostridium perfringens (n=31), Enterococcus faecalis (n=30) a Staphylococus
aureus (n=13). Všetky pozitívne nálezy (n=74) boli otestované
dezinfekčnými prostriedkami, kde je podľa výsledkov
potvrdená učinnosť každého testované dezinfekčného prípravku. Výsledky našej práce poukazujú na trvalú potrebu
zlepšovania a zodpovedného riadenia opatrení zameraných
na prevenciu vzniku nozokomiálnych nákaz.

Key words: Nosocomial infections. Hygiene in hospitals.
Disinfection.

ÚVOD
Snahou zdravotníckych pracovníkov je, aby
človek v nemocnici prežil dôstojný pobyt, bez zbytočných ochorení. Každý pacient má nárok na dokonalú odbornú zdravotnícku starostlivosť na úrovni posledných vedeckých výskumov. Avšak negatívnym sprievodným javom ústavnej zdravotnej
starostlivosti sú nozokomiálne nákazy (NN) [1].
U nás sú NN a najmä ich oznamovanie tabu, hoci
ich sledovanie a hlásenie, umožňuje včas odhaliť
hroziaci problém, ktorý môže spôsobiť epidémiu,
značné náklady a ohroziť pacienta. Prakticky
neexistuje zdravotnícke zariadenie, v ktorom by sa
NN nevyskytovali. Kvalita ich hlásenia na
príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva
je však veľmi rozdielna. NN sú preto významným
indikátorom kvality poskytovania zdravotníckej
starostlivosti [2].
Významnú úlohu v prevencii NN predstavuje
dezinfekcia. V zdravotníckych zariadeniach je
pravidelná a dôsledná dezinfekcia významných
faktorom prevencie prenosu infekcií. Ako najrizi-

Kľúčové slová: Nozokomiálne infekcie. Hygiena v nemocniciach. Dezinfekcia.
ABSTRACT
Our thesis was conducted with the aim of verifying the level
of hygiene in hospitals in the county of Trenčín using
laboratory diagnosis of the most frequent pathogens and their
resistant forms and toxins. In the theoretical part of the thesis
we focused on the characteristics of individual pathogens and
their impact on human health and the properties of solutions of
disinfectants, and the legislation of nosocomial infections. In
the practical part, we focused on the laboratory diagnosis of
microorganisms Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Enterococcus faecalis and to testing their resistance to
disinfectant solutions used in the particular department, from
which swab samples had been collected. From July 2012 to
May 2013 938 swab samples were taken from departments of
five hospitals in the catchment area of RÚVZ Trenčín under
State health surveillance. In the laboratory diagnostics we
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kovejší faktor prenosu infekcie je možné jednoznačne chápať ruky. Najjednoduchšia, najlacnejšia a najúčinnejšia metóda, ako zabrániť prenosu
patogénnych mikroorganizmov je dôsledné
umývanie rúk a ich dezinfekcia s ohľadom na dané
prostredie a charakter vykonávanej práce [3]. Je
teda nutné, aby dezinfekcia pre túto oblasť
zachovala funkciu po dlhé roky a súčasne zaistila
bezpečnosť práce zdravotníkov na pracovisku a
bezvýhradnú istotu pacientov [4].
Dezinfekcia je súbor opatrení používaných
k zneškodňovaniu mikroorganizmov pomocou
fyzikálnych, chemických alebo kombinovaných
postupov, ktoré majú prerušiť cestu nákazy od
zdroja k vnímavému jedincovi [10]. Dezinfekcia sa
prevádza indikovane, nielen ako súčasť protiepidemiologického režimu v zdravotníckych zariadeniach, ale i ako súčasť technologických postupov
a hygienických režimov v prevádzkach vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť (potravinárstvo, výrobne kozmetických výrobkov a liečiv,
zariadenia starostlivosti o ľudské telo a pod.) [5].
Dezinfekčné prostriedky sú väčšinou zmesi
rôznych chemických látok, z nich niektoré zaisťujú
germicídnu účinnosť, iné majú detergentné vlastnosti a ďalšie zlepšujú užitočné vlastnosti prípravku. Pretože v zásade nie je žiadny prípravok
vhodný pre všetky účely, preto delia sa dezinfekčné
prípravky podľa rôznych kritérií [6]. V Slovenskej
republike (SR) upravuje uvádzanie dezinfekčných
prostriedkov na trh, ich distribúciu zákon
o biocídoch č. 217/2003 Z.z. Je potrebné zdôrazniť,
že v SR sa môžu používať len také dezinfekčné
prostriedky, ktoré sú povolené v súlade so spomínaným zákonom. Toto povolenie je vyjadrené
registráciou dezinfekčného prostriedku v registri
Centra pre chemické látky a prípravky, ktoré je aj
kompetentným orgánom pri uvádzaní biocídnych
výrobkov na slovenský trh. Táto inštitúcia je
zaradená do siete autorít pre biocídne výrobky
krajín Európskej únie. Centrum bolo zriadené
zákonom č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach
a prípravkoch. Prevzalo kompetencie, ktoré až do
uvedenia tohto zákona mal v svojej pôsobnosti
Hlavný hygienik SR [7].

na príslušnom oddelení, kde bol záchyt testovaných mikroorganizmov.
 Vyhodnotenie účinnosti testovaných dezinfekčných prípravkov.
 Vyhodnotenie hygienickej situácie na kontrolovaných oddeleniach podľa spádových zdravotníckych zariadení.
MATERIÁL A METÓDY
Počas obdobia od júla 2012 do mája 2013 bola
sledovaná prítomnosť vybraných najčastejších
patogénov spôsobujúcich NN v ne-mocničných
zariadeniach v spádovej oblasti RÚVZ Trenčín –
Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens a
Enterococcus faecalis. Pracovníci z RUVZ so
sídlom v Trenčíne a v Považskej Bystrici odberali
vzorky sterov z piatich nemocníc v ich spádovej
oblasti. Vzorky sterov boli odobraté v rámci
Štátneho zdravotného dozoru (ŠZD) a zároveň pri
odbere pracovníci priniesli dezinfekčné roztoky,
ktoré boli v tom čase používané na kontrolovanom
oddelení. Všetky odobraté vzorky sterov
a testovanie kontroly účinnosti dezinfekčných
roztokov
boli
vyšetrované
na
Oddelení
mikrobiológie a biológie životného prostredia
RÚVZ Trenčín podľa príslušných ŠPP.
Každý potvrdený bakteriálny kmeň sledovaný
v tejto práci bol otestovaný príslušným dezinfekčným prostriedkom pochádzajúcim z nemocničného oddelenia, na ktorom bol kmeň zachytený.
Na testovanie účinnosti dezinfekčných prostriedkov bola použitá kvalitatívna štandardná biologická
suspenzná metóda, ktorá je určená k stanoveniu
baktericídnych účinkov týchto látok v laboratórnych podmienkach. Je metódou technologicky
jednoduchšou ale vhodnou pre rýchlu kontrolu
účinnosti dezinfekčných roztokov a porovnávanie
účinnosti rôznych látok. Pomocou tejto metódy je
možné stanoviť najkratšiu účinnú dobu expozície
pri danej koncentrácii alebo najnižšiu účinnú
koncentráciu pri určitej dobe expozície [8].
Postup testovania dezinfekčného roztoku:
 testovací mikroorganizmus bol naočkovaný
do Glukózového bujónu a kultivoval sa 16 hod.
pri 37°C,
 do vopred označenej skúmavky sa napipetovalo
10 ml testovaného dezinfekčného roztoku,
 k 10 ml dezinfekčného roztoku sa pridalo 0,1 ml
16 hod. bujónovej kultúry,

CIELE PRÁCE
 Testovanie rezistencie Staphylococcus aureus,
Enterococcus faecalis a Clostridium perfringens
voči dezinfekčným roztokom používaných
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 po časovej expozícii 1, 2, 4, 8, 16, 32 a 64 minút
sa preočkovalo 0,1 ml suspenzie do skúmaviek
(označených príslušným časom) s 5 ml bujónu
s neutralizátorom,
 urobila sa pozitívna kontrola = testovaný kmeň
v bujóne s neutralizátorom a negatívna kontrola
= bujón s neutralizátorom,
 naočkovaný bujón sa inkuboval 24-48 hod. pri
37°C,
 po tejto inkubácii sa bujón vyočkoval na krvný
agar a Endo agar a tie sa inkubovali 48 hod. pri
37°C,
 po tejto inkubácii boli zhodnotené výsledky
účinnosti podľa rastu testovaného kmeňa na
krvnom agare a Endovom agare.
Vyhodnotenie výsledkov

Prvá skúmavka bez rastu určovala časový účinok
dezinfekčného roztoku.
Pozitívny rast mikroorganizmu znamenal, že
dezinfekčný roztok bol neúčinný.
Negatívny rast mikroorganizmu znamenal, že
dezinfekčný roztok bol účinný.
VÝSLEDKY
Počas sledovaného obdobia bolo vyšetrených 938
vzoriek z piatich zdravotníckych zariadení spádovej
oblasti RÚVZ Trenčín, ktoré sme k citlivosti
prezentovaných údajov označili A, B, C, D a E.
Sledované patogény mali nasledovné zastúpené
Clostridium perfringens (n=31), Enterococcus
faecalis (n=30) a najmenej zastúpeným patogénom
bol Staphylococcus aureus (n=13) (tab.1).

Tabuľka 1 Počty odobratých vzoriek a počty patogénov v zdravotníckych zariadeniach
Zdravotnícke
zariadenie
A
B
C
D
E
Spolu

Počet vzoriek
471
84
56
104
223
938

Testované kmene
E.faecalis
24
2
1
2
1
30

Staph.aureus
4
1
0
1
7
13

Výsledky testovania účinnosti dezinfekčných
roztokov sú uvedené v tabuľke 2. Testovanie
konkrétnych
mikroorganizmov
zohľadňovalo
určenie testovaných roztokov. Z výsledkov vyplýva, že väčšina roztokov je účinná do 1 minúty
po aplikácii s výnimkou Chloramínu T (St. aureus),
ktorý účinkoval od 4 min.
Ako vidno zo súhrnnej tabuľky 3, najviac patogénov bolo zistených v prípade použitia prípravku
Desam 0,5% (n=14, z toho 1 MRSA), Desprej
(n=13), Chloramín 1% (n=10, z toho 2
MRSA), Incidur Extra N 0,5% (n=6) a Sekusept
Pulver (n=6).

Cl.perfringens
12
10
1
8
0
31

Spolu
40
13
2
11
8
74

menšie zastúpenie mal Staphylococcus aureus
(17,56%).
Izolované patogény najčastejšie kontaminovali
odberové miesta, ktoré sú uvedené aj s počtami
v tabuľke 4. Ako vidieť najvyšší záchyt je na
klávesniciach PC (13,51%) a manžetách z tlakomerov (6,75%). Okrem týchto kontrolovaných
miest sa patogény zachytili na fonendoskopoch,
infúznych stojanoch, detských postieľkach, umývadlách a vodovodných batériách v miere 4,05%
pre každé odberové miesto. Aj keď sú to vzorky
z prostredia, pri dodržiavaní zásad dezinfekcie by
sa tam spomínané patogény vyskytovať nemali.
Kontrola efektu dezinfekcie bola zameraná aj na
vzorky z prístrojov, pracovných plôch, predmetov
a pomôcok, a v neposlednom rade ako aj z rúk
zdravotníckeho personálu, ktoré mohli tvoriť
rezervoár nemocničných kmeňov ale aj objasniť
cesty prenosu infekcie.

Výskyt vybraných druhov patogénov
Z celkové počtu 938 vzoriek sterov odobratých
v nemocniciach spádovej oblasti RÚVZ v Trenčíne
bolo 74 (7,9%) pozitívnych nálezov. Nálezy boli
izolované z oddelení, JIS ako aj z operačných sál.
Najčastejšie bol záchyt Clostridium perfringens
(41,89%), Enterococcus faecalis (40,54%) a naj-
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Tabuľka 2 Overenie účinnosti dezinfekčných roztokov
Testovaný
roztok
Ajatín Plus
Anios
Anios gél
Aniosept 2%
Bacteranios 1%
Bacteranios SF
Bacteranios SF
0,25%
Bacteranios SF
0,5%

Cl.
perfringens

Ent.
faecalis

Staph.
aureus

do 1 min.
do 1 min.
do 1 min.
do 1 min.
do 1 min.
do 1 min.

do 1 min.
do 1 min.
do 1 min.
do 1 min.
do 1 min.

do 1 min.
-

-

-

-

-

-

-

Chloramín 1%

do 1 min.

do 1 min.

Chloramín T
Desam 0,5%
DesidentCaviCide
Desprej
Desprej Soft
Glutaraldehyd
Incidur Extra N
0,5%
Kodan Forte
Kohrsolin Forte
Kohrsolin FF 2%
Kvart Plus
Lysoformín 2%
Persteril 1%
SekuseptAktiv
0,5%
SekuseptPulver
Septoderm
Septoderm gél
Skinman Soft
Sterillium

do 1 min.
do 1 min.
do 1 min.
do 1 min.
-

do 1 min.
do 1 min.
do 1 min.
-

do 1 min.,
od 4 min.
od 4 min.
do 1 min.
do 1 min.
-

do 1 min.

do 1 min.

do 1 min.

do 1 min.
do 1 min.
do 1 min.
do 1 min.

do 1 min.
-

-

do 1 min.

do 1 min.

-

do 1 min.
do 1 min.
do 1 min.

do 1 min.
do 1 min.
do 1 min.
-

do 1 min.
-

Tabuľka 3 Výskyt patogénov podľa dezinfekčného
roztoku, používaného na pracovisku
Testovaný
dezinf.roztok

Cl.
perfringen
s
0
0
0
0
0
1

Ent.
faecali
s
0
0
2
1
1
0

Staph.
aureu
s
0
0
1
0
0
0

Ajatín Plus
Anios
Anios gél
Aniosept 2%
Bacteranios 1%
Bacteranios SF
Bacteranios SF
0
0
0
0,25%
Bacteranios SF
0
0
0
0,5%
Chloramín 1%
1
5
4 (2)
Chloramín T
0
0
1
Desam 0,5%
8
4
2 (1)
DesidentCaviCid
2
0
0
e
Desprej
8
2
3
Desprej Soft
2
1
0
Glutaraldehyd
0
0
0
Incidur Extra N
1
3
2
0,5%
Kodan Forte
1
0
0
Kohrsolin Forte
0
0
0
Kohrsolin FF 2%
2
0
0
Kvart Plus
0
4
0
Lysoformín 2%
0
0
0
Persteril 1%
1
0
0
SekuseptAktiv
0
1
0
0,5%
Sekusept Pulver
2
4
0
Septoderm
0
1
0
Septoderm gél
0
0
1
Skinman Soft
2
1
0
Sterillium
0
0
0
Legenda: v zátvorke je uvedený počet MRSA

Ako vidieť v tabuľke 4 aj tieto odberové miesta
vykazovali percentá pozitivity.
Testované dezinfekčné roztoky boli aj v tomto
prípade účinné. Na pracoviskách boli automaticky
nariadené nápravné opatrenia vzhľadom k tomu, že
niektoré pomôcky prichádzajú priamo do kontaktu
s ľudským telom.

Spol
u
0
0
3
1
1
1
1
0
10
1
14
2
13
3
0
6
1
0
2
4
0
1
1
6
1
1
3
0

níckych zariadeniach v spádovej oblasti RÚVZ
Trenčín je široký priestor na zlepšovanie prevencie
výskytu patogénov, spôsobujúcich NN.
Ako možno vidieť z tabuľky 1 priemerný výskyt
vybraných patogénnych mikroorganizmov v sledovanom čase a území činil 7,9%. Toto číslo možno
vnímať rôzne, domnievame sa však, že reálnu
hodnotu počtu patogénov by sme vedeli spresniť až
po zohľadnení ostatných parametrov, ktoré presahujú zámer a definovaný rozsah tejto práce.
Najdôležitejším z nich by bola spotreba konkrétnych antibiotík na oddeleniach, v ktorých boli
vykonávané odbery vzoriek pre účely tejto práce.
Táto spotreba by musela byť samozrejme posudzovaná v spojitosti s konkrétnymi diagnózami, pri

DISKUSIA
Nozokomiálne nákazy sú nepochybne trvalou
výzvou pre sústavný hygienicko-epidemiologický
dohľad nad zdravotníckymi zariadeniami a poskytovateľmi liečebno-preventívnej starostlivosti.
Hlavná váha zodpovednosti spočíva práve na pleciach zdravotníckeho personálu primárneho
kontaktu s pacientom – predovšetkým lekárov
a sestier. Naše výsledky ukazujú, že v zdravot16
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ktorých je terapeutické alebo profylaktické
podávanie antibiotík bežné.
Ako vidno z tabuľky 1 v najväčšom zdravotníckom zariadení v TN bolo až 40 vzoriek
pozitívnych (8,5%) s ohľadom výskytu vybraných
patogénnych mikroorganizmov, v skutočnosti je
relatívna početnosť iba mierne vyššia ako je
celková hodnota (7,9%). Je tomu tak práve preto,

že v tomto zdravotníckom zariadení bolo odobraných až 471 vzoriek. Naopak, hoci bolo
v nemocnici B pozitívnych „iba“ 13 vzoriek,
vzhľadom na celkový počet odobraných vzoriek (n
= 84) to predstavovalo relatívnu početnosť 15,5%,
ktorá bola najvyššou zo sledovaných zdravotníckych zariadení vôbec.

Tabuľka 4 Určenie odberových miest
Pozitívne odberové miesta
ruky sestry pred dezinfekciou
ruky sestry po dezinfekcii
ruky sestry
ruky lekára
liekovka
manžeta z tlakomeru
tlakomer digitálny
Esmarchovo škrtidlo
parapetná doska
madlo z chodítka
stolík
stolík odkladací
stolík na prípravu liečiv
stolík po MRSA pacientovi
stolík pri postieľke
čistá plachta z čistej postele
posteľ - madlo
čistá postreľ
prebalovací pult
postieľka
klávesnica + myš
telefón
telefón mobilný súkromný
signalizačné zariadenie
umývadlo
vodovodná batéria
obklad sprchy
pracovná bielizeň - sestra
kľučka dverí izolačka
kľučka liekovej skrinky
vozík na stravu
ovládací panel - infúzna pumpa
manipulačná časť monitora
fonendoskop
dávkovač na mydlo
infúzny stojan
okruh ventilátora
bezkontaktný tonometer
Lucka z kojeneckej fľašky
kojenecká váha
obliečka - vyhrievacie lôžko
Celkový počet patogénov

Cl. perfringens

Ent. faecalis

Staph.aureus

Celkový počet

1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
8
1
1
2
1
31

1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
3
1
30

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
13

1
1
1
2
1
5
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
1
3
1
3
10
2
1
1
3
3
1
2
1
1
1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
74
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Druhým najvyšším číslom sa prezentovalo zdravotnícke zariadenie D, kde početnosť pozitívnych
nálezov vybraných patogénnych mikroorganizmov
činila 10,6%. Vzhľadom k týmto hodnotám sa javí
3,58% pozitívnych nálezov zo vzoriek odobraných
v zdravotníckom zariadení E ako veľmi prijateľné
číslo, obzvlášť ak vezmeme do úvahy, že toto
zdravotnícke zariadenie bolo druhé v počte
odobraných vzoriek (n = 223). Hoci najnižší počet
pozitívnych prípadov pripadal na zdravotnícke
zariadenie C (3,57%) nemožno ho vzhľadom
k rozsahu ním poskytovaných služieb rovnocenne
porovnávať s ostatnými zdravotníckymi zariadeniami.
Ako vidieť z výsledkov v našej štúdie, počtu
vyšetrených vzoriek a hlavne typu pozitívnych
odberových miest, riziko vzniku nozokomiálnych
nákaz je treba brať do úvahy. V rámci vykonávania
štátneho zdravotného dozoru je každá jedna
kontrola hygienicko – epidemiologického režimu,
či už v lôžkových oddeleniach alebo v ambulantnej
starostlivosti opodstatnená.
Počas výkonu ŠZD boli zistené nedostatky
v lôžkových aj v odborných ambulantných zariadeniach. Medzi najčastejšie nedostatky patrilo
neustále podceňovanie a zanedbávanie dekontaminácie rúk zdravotníckeho personálu, nedostatky pri
mechanickej očiste zdravotníckych pomôcok
v rámci predsterilizačnej prípravy, nesprávna
manipulácia so sterilným materiálom, preexpirovaný sterilný materiál, nosenie prsteňov a nalakovaných nechtov, nedostatok jednorazových
uterákov, neschválené prevádzkové poriadky,
nedôsledná kontaminácia pracovných a dotykových plôch, kríženie pracovných plôch a pracovných plôch na prípravu liečiv, nedodržanie
termínov maľovania (buď z nedostatku času alebo
finančných problémov), zastaraná klimatizácia na
operačných sálach. Všetky tieto nedostatky
ovplyvňujú bakteriálnu mikroflóru a podľa
výsledkov pozitívnych odberových miest môžu
súvisieť s výskytom daného patogénu.
Odstraňovanie nedostatkov bolo riešené väčšinou
formou záznamov s termínmi odstránenia, v závažných prípadoch bolo vydané rozhodnutie na
odstránenie nedostatkov. Následne boli vykonané
kontroly ich plnenia.
Aj napriek neustálej snahe pracovníkov OE
z RÚVZ sa NN vyskytujú, o čom svedčí aj počet
hlásených NN v roku 2012 v SR, ktorý bol 6126,
čo je oproti roku 2011 nárast o 10,2%. Vzhľadom

k počtu hospitalizovaných pacientov, to bol len
zlomok oproti predpokladanému počtu NN, ale
vzhľadom k nedodržiavaniu hygienicko-epidemiologického režimu a celkovej bariérovej ošetrovateľskej technike, ktorých nedostatky sa ukázali aj
vo výsledkoch tejto práce, je treba zvážiť, či všetky
zdravotnícke zaradenia si spĺňajú povinnosť
nahlasovania NN.
V závere diskusie je potrebné z nášho pohľadu
vyzdvihnúť prácu všetkých RÚVZ v SR, pretože
v rezorte Ministerstva zdravotníctva je evidovaných 14 325 zdravotníckych zariadení, v ktorých je
treba pravidelne vykonávať ŠZD, ktorý je okrem
kontrol zameraný aj na predchádzanie vzniku
a šírenia NN, dodržiavanie bariérovej ošetrovateľskej techniky, dodržiavanie koncentrácie
a expozičného času dezinfekčných prostriedkov a
taktiež je zameraný na hygienickú a chirurgickú
očistu zdravotníckeho personálu.
ZÁVER
Výsledky nášho testovania ukázali pomerne
vysoké zastúpenie pozitívnych nálezov patogénnych mikroorganizmov v rámci sledovania
zdravotníckych zariadení v spádovej oblasti RÚVZ
Trenčín. Z 938 vzoriek bolo pozitívnych 74, čo
predstavuje 7,9%.
Všetky nálezy boli testované voči dezinfekčným roztokom a tie boli všetky
účinné. Tento fakt vedie záveru, že na kontrolovaných oddeleniach neboli dodržané zásady
správnej dezinfekcie, prípadne nebola vykonaná
vôbec.
Napriek snahe o relevantné spracovanie numerických dát sme si vedomí výnimočnosti vyšetrených mikrobiologických vzoriek z hygienickoepidemiologického hľadiska. Keďže ide o mikroorganizmy spôsobujúce nozokomiálne nákazy,
každý jeden pozitívny nález treba brať do úvahy.
Potvrdenie prítomnosti týchto patogénov
jednoznačne nabáda k zlepšeniu metód prevencie
nozokomiálnych nákaz v zdravotníckych zariadeniach. Niekedy to vyžaduje väčšinou istú
investíciu, výsledkom je mnohonásobne vyšší zisk
v podobe ušetrených financií a predovšetkým
ochrana zdravia a života pacienta, o ktorého nám
ide v prvom rade. Ešte stále u nás dochádza pod
tlakom okolností ku konaniu zdravotníkov, ktoré je
vo vyspelých krajinách, za akú sa radi považujeme
aj my, nemysliteľné, napríklad venepunkcia bez
použití rukavíc, resterilizácia výlučne jedno-

18

Zdravotnícke listy, Ročník. 3, Číslo 4, 2015

ISSN 1339-3022

razového materiálu bez overenia vplyvu na jeho
kvalitu a sterilitu a pod.

v ČR k 30.6.1996). Vydavatelství Kneifl, 1996,
Praha 4, 344 strán. ISBN 80-86052-02-8.
[6] KNEIFLOVÁ, J. 2001. Dezinfekční přípravky
II.
(Dezinfekční
prostředky
schválené
k používaní v ČR k 30.6.2001). Vydavatelství
Kneifl, 2001, Praha
4,
442
strán,
ISBN 80-86052-10-9.
[7] ŠTEFKOVIČOVÁ, M. a kol. 2007. Dezinfekcia a sterilizácia, teória a prax II.
Vydavateľstvo VRANA, s.r.o., Žilina, 2007,
164 strán, ISBN 978-80-968248-3-0.
[8] ŠPP 36/III - Biologická suspenzná metóda na
testovanie účinnosti dezinfekčných roztokov,
OMaB ŽP, RÚVZ Trenčín
[9] KAŠLÍKOVÁ, K. 2013. Hygienická úroveň
nemocníc v Trenčianskom kraji – laboratórna
diagnostika najčastejšie vyskytujúcich sa
patogénov a dôkaz ich rezistencie voči
dezinfekčným roztokom. rigorózna práca.
Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety. 2013, s. 106.
[10] WISPLINGHOFF, H., BISCHOFF, T.,
TALLENT, S. M., SEIFERT, H., WENZEL, R.
P. EDMOND, M. B. Nosocomial bloodstream
infections in US hospitals: analysis of cases
from a prospective nationwide surveillance
study. Clin Infect Dis 2004;39:309-17.

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH
ODKAZOV
[1]
National
Nosocomial
Infections
Surveillance. National Nosocomial Infections
surveillance (NNIS) system report: data
summary from January 1992 to June 2002,
issued
August
2002. Am
J
Infect
Control 2002;30:458-75.
[2] MAĎAR, R., PODSTATOVÁ, R., ŘEHOŘOVÁ J. 2006. – Prevence nozokomiálních
nákaz v klinické praxi. GRADA Publishing,
a.s., Praha 7, 2006, ISBN 80-247-1673-9, 184
strán.
[3] Krankenhaushygiene: Hygieneplan MRSA für
Krankenhäuser und Geriatriezentren. I. vyd.
Wien: KH-HYG-AG, 2005. 15s.
[4] ŠRÁMOVÁ, H. a kol. 1995. Nozokomiální
nákazy. MAXDORF-JESSENIUS, nakladatelství odborné literatúry, Praha 4, 1995, ISBN
80-85912-00-7, 224 strán.
[5] KNEIFLOVÁ, J. 1996. Dezinfekční přípravky
(Dezinfekční prostředky schválené k používaní

19

Zdravotnícke listy, Ročník. 3, Číslo 4, 2015

ISSN 1339-3022

MOŽNOSTI STANOVENIA KYSELINY DELTA-AMINOLEVULOVEJ V MOČI AKO
BIOLOGICKÉHO EXPOZIČNÉHO TESTU PRI EXPOZÍCII OLOVOM
POSSIBILITIES FOR DETERMINATION OF DELTA-AMINOLEVULINIC ACID IN THE URINE
AS A BIOLOGICAL EXPOSURE TESTS AT AN EXPOSURE TO LEAD
KUKLOVÁ Anna1, POLÁKOVÁ Mária2, KRAJČOVIČOVÁ Zdenka1, MELUŠ Vladimír1,
KAŠLÍKOVÁ Katarína1
1
2

Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Trenčín
1.82-3.47 μmol/mmol creatinine (spectrophotometry). By the
HPLC method one sample of 1.24 mg/l and 0.83 μmol/mmol
creatinine was analyzed. The detected concentrations of δ-ALA
did not exceed BMH. When comparing the results of the
analyzes of both methods, the lower concentrations of δ-ALA
were found out by the HPLC method than by the
spectrophotometric method. The HPLC method is more
sensitive and selective. At the spectrophotometric determination is not possible to rule out the influence of various
interferences. However, in terms of the use of the
determination of δ-ALA by the spectrophotometric method
such as BET, it is possible to use this method, because this
method is useful, fast, validated and commonly economically
feasible.

ABSTRAKT
Cieľom práce bolo overiť možnosti stanovenia kyseliny deltaaminolevulovej (δ-ALA) v moči ako biologického expozičného
testu pri expozícii olovom u zamestnancov v pracovnom prostredí. δ-ALA bola analyzovaná spektrofotometrickou a HPLC
metódou. Výsledky stanovenia δ-ALA v moči exponovaných
pracovníkov (n=20) oboma metódami boli následne porovnané. Zistené koncentrácie δ -ALA u exponovaných pracovníkov sú rozdelené do 2 skupín podľa veku a pohlavia
z hľadiska biologickej medznej hodnoty (BMH). V skupine
mužov a žien, ktorých vek bol vyšší ako 45 rokov boli zistené
koncentrácie δ-ALA rozsahu 4,76–9,84 mg/l a 2,40–6,74
μmol/mmol kreatinínu (spektrofotometria), v rozsahu 0,52–
1,42 mg/l a 0,55–1,23 μmol/mmol kreatinínu (HPLC). V
skupine žien, ktorých vek bol nižší ako 45 rokov boli zistené
koncentrácie δ-ALA v rozsahu 4,81–5,89 mg/l a 1,82–3,47
μmol/mmol kreatinínu (spektrofotometria). Metódou HPLC
bola analyzovaná jedna vzorka 1,24 mg/l a 0,83 μmol/mmol
kreatinínu. Zistené koncentrácie δ -ALA neprekračovali BMH.
Pri porovnaní výsledkov analýz oboma metódami boli zistené
koncentrácie δ-ALA metódu HPLC nižšie, ako spektrofotometrickou metódou. HPLC metóda je citlivejšia a selektívnejšia. Pri spektrofotometrickom stanovení nie je možné
vylúčiť vplyv rôznych interferencií. Avšak z hľadiska použitia
stanovenia δ-ALA spektrofotometrickou metódou ako biologické expozičného testu je možné používať túto metódu,
nakoľko je to metóda vhodná, rýchla, validovaná a bežne
ekonomicky dostupná.

Key words: Delta-aminolevulinic acid. Lead. Biological
exposure test. Spectrophotometry. HPLC.

ÚVOD
Olovo je toxický kov, ktorý je v stopových
množstvách prirodzenou zložkou biologických
materiálov. Vyskytuje sa v pôde, vodách i v atmosférických komponentoch biosféry. Na organizmus
môže pôsobiť nepriaznivo a ak sa do tela dostáva
v dostatočne vysokých dávkach, spôsobuje intoxikácie profesionálneho, ale i neprofesionálneho
typu. Nebezpečenstvo vzniká najmä pri profesionálnych intoxikáciách, kedy sú zamestnanci pravidelne vystavovaní tomuto ťažkému kovu. Z uvedeného dôvodu je u týchto zamestnancov potrebné
vykonávať pravidelné zdravotné prehliadky, pri
ktorých sa na hodnotenie expozície olovom využíva
najmä stanovenie olova v krvi a kyseliny deltaaminolevulovej (δ-ALA) v moči [1].
Profesionálne intoxikácie sú spravidla inhalačné.
Inhalačný profesionálny príjem 2 mg olova denne
spôsobí takmer isto už o niekoľko mesiacov otravu
[2]. Profesionálne riziko vzniká pri ťažbe rúd, tavbe
olovených zinkových rúd, rafinovaní, opracovaní
odliatkov, výrobe farebných kovov, bronzu a
mosadze a v práškovej metalurgii, či pri výrobe a
rozoberaní batérií. Chronické intoxikácie vznikajú

Kľúčové slová: Kyselina delta-aminolevulová. Olovo.
Biologický expozičný test. Spektorofotometria. HPLC.
ABSTRACT
The aim of the study was to verify the possibilities of
determination of delta-aminolevulinic acid (δ-ALA) in urine
samples as a biological exposure test at lead exposure in workers at work. δ-ALA was analyzed by the spectrophotometric
and HPLC method. The results of the determination of δ-ALA
in urine of the exposed workers (n=20) by both methods were
subsequently compared. The detected concentrations of δ-ALA
in the exposed workers are divided into 2 groups according to
age and sex in terms of biological limit value (BMH). In the
group of men and women whose age was more than 45 years
were found out the concentrations of δ-ALA in the range from
4.76 to 9.84 mg/l and 2.40 to 6.74μmol/mmol creatinine
(spectrophotometry), in the range of 0.52-1.42 mg/l and 0.551.23 μmol/mmol creatinine (HPLC). In the group of women
whose age was less than 45 years were found out the
concentrations of δ-ALA in the range of 4.81-5.89 mg/l and
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v sklárskom priemysle, pri výrobe olovených
obalov káblov, pri antikoróznom ochrannom nátere
kovových konštrukcií míniom, pri opaľovaní
starých náterov, riziko je aj pri spájkovaní [3]. Ak
sa olovo do tela vstrebáva v dostatočne vysokých
dávkach, môže dôjsť k toxickému poškodeniu
viacerých systémov [4, 5], napr. centrálneho nervového systému, kardiovaskulárneho, reprodukčného,
hematologického systému i obličiek [4, 6].
V porovnaní s inými orgánovými systémami je
nervový systém pre vyvolanie toxicity najcitlivejší
[7]. Olovo navyše v organizme vytvára vnútrobunkovú väzbu na -SH skupiny, interferuje
s mnohými bunkovými enzýmami a vytesňuje dvojmocné kovy s biogénnou funkciou a tým ich
deaktivuje [2, 8]. Na viacerých úrovniach čiastočne
inhibuje syntézu hému. Najskôr je inhibovaná ferochelatáza a porfobilinogénsyntetáza, potom sa zvyšuje aktivita ALA-syntetázy a klesá aktivita porfobilinogénsyntetázy
v erytrocytoch.
V plazme
a v moči sa zvyšuje koncentrácia kyseliny δ-ALA,
stúpa obsah koproporfyrínu v moči a znižuje sa
voľný erytrocytový protoporfyrín. Fragilita erytrocytov je zvýšená a majú skrátený čas prežívania
[2].
Najčastejšou formou akútnej otravy olovom je
postihnutie tráviaceho systému. Počiatočnými
príznakmi sú anorexia, dyspepsia, zápcha, kolikovité záchvaty charakterizované difúznou kolikovitou bolesťou brucha [9]. Krátkodobá (akútna)
preexpozícia, ktorá trvá iba niekoľko dní, môže
spôsobiť akútnu encefalopatiu a komplikácie postihujúce mozog, ako rýchlo vyvíjajúce sa kŕče,
bezvedomie a smrť, spôsobenú kardiorespiračným
zlyhaním [4].
Chronická otrava prebieha priaznivejšie ako
akútna [9]. Medzi najčastejšie príznaky patrí strata
chuti do jedla, zápcha, nauzea, nadmerná únava,
bolesť hlavy, kolika so silnými brušnými bolesťami, kovová chuť v ústach, slabosť, podráždenosť,
hyperaktivita, bolesť svalov a kĺbov, úzkosť,
bledosť, nespavosť, znížená citlivosť a závraty [4].
Chorí sú nápadne bledí, častý je šedý lem na
ďasnách [9]. Pri chronických profesionálnych
otravách je základom liečby vyradenie pacienta
z expozície alebo odhalenie neprofesionálneho
zdroja, ktorý sa následne eliminuje. Pri hodnotách
plumbémie 3-5μmol/l sa podávajú chelatóny, u detí
je limit podávania nižší. Roztok chematónu sa
podáva v infúziách 2-5 dní po sebe, potom sa liečba
po týždennej pauze podľa potreby opakuje, pričom

sa kontroluje koncentrácia Pb v krvi a v moči.
Komplex Pb-EDTA sa následne vylučuje močom
ako vo vode rozpustná bezprahová látka [2].
METÓDY STANOVENIA OLOVA
V BIOLOGICKOM MATERIÁLI
Pri profesionálnej expozícii chemickým faktorom
má okrem sledovania koncentrácie jednotlivých
látok v pracovnom ovzduší veľký význam aj
sledovanie množstva absorbovaného chemického
faktora a jeho metabolitov v organizme exponovaných osôb. K tomu slúžia biologické expozičné
testy. Expozičným testom sa v biologickom materiáli (najčastejšie v moči, v krvi, vdychovanom
vzduchu, vo vlasoch, nechtoch, slinách a pod.)
stanovuje koncentrácia chemického faktora alebo
jeho metabolitu, prípadne iné indikátory expozície,
napr. aktivita enzýmov [1].
Pre hodnotenie expozície olovu sa využívajú
najmä tieto ukazovatele expozície :
 olovo v krvi,
 olovo v moči,
 olovo vo vlasoch, nechtoch, zuboch,
 koproporfirín v moči,
 kyselina δ-ALA v moči,
 voľný protoporfyrín alebo Zn-protoporfyrín
v erytrocytoch,
 aktivita dehydrogenázy kyseliny δ-ALA v erytrocytoch [1].
Zdravotný stav zamestnancov musí byť kontrolovaný pri preventívnych lekárskych prehliadkach
vo vzťahu k práci (vstupná, periodická, výstupná
preventívna prehliadka) [1]. Olovo je látka s
kumulatívnymi a systémovými účinkami. Preto sa
musí monitorovanie ovzdušia doplniť zdravotným
dohľadom vrátane biologického monitorovania
podľa Nariadenia vlády SR č. 471/2011 Z.z.
Zdravotný dohľad sa vykonáva, ak je koncentrácia
olova v krvi nameraná u jednotlivých zamestnancov vyššia ako 400μg Pb/ l krvi. Biologické
monitorovanie Pb zahŕňa aj vykonanie ďalších
odporúčaných indikátorov expozície, ako je
kyselina delta δ-ALA v moči, dehydratáza kyseliny
aminolevulovej a zinkprotoporfyrín v moči [10].
Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší
Najvyššie prípustný expozičný limit (NPEL) pre
chemické faktory je definovaný ako najvyššie
prípustná koncentrácia chemického faktora (plynu,
pary alebo hmotnostných častíc) v pracovnom
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ovzduší, ktorá vo všeobecnosti nemá škodlivé
účinky na zdravie zamestnancov ani nespôsobí
neodôvodnené obťažovanie, napr. nepríjemným
zápachom, a to aj pri opakovanej krátkodobej alebo
dlhodobej expozícii denne počas pracovného života
[10].

Biologické medzné hodnoty
Biologické medzné hodnoty (BMH) reprezentujú
referenčné hodnoty pre hodnotenie potenciálnych
zdravotných rizík pri práci a slúžia ako indikátory
pre následné preventívne opatrenia. BMH pre olovo
a jeho iónové zlúčeniny (tab.2) korešponduje so
záväznou biologickou limitnou hodnotou stanovenou na úrovni Európskej únie, ktorá je: 700 μg
Pb/l krvi (3,4 μmol/l krvi) [10].

Biologické expozičné testy
Biologický expozičný test je analýza biologického
materiálu na prítomnosť chemického faktora, jeho
metabolitov alebo indikátorov účinku, na účely
posúdenia úrovne vystavenia zamestnancov pri
pracovnej činnosti [11]. Biologické monitorovanie
má výrazné preventívne zameranie a umožňuje
sledovať vzťah medzi expozíciou, dávkou, účinkom
a poškodením zdravia. Poukazuje na látky, ktoré sa
so zreteľom na svoje biologické polčasy pri
dlhodobej expozícii kumulujú organizme [2].

CIELE PRÁCE
Cieľom práce bolo stanovenie kyseliny δ-ALA
v moči pracovníkov exponovaných olovom. Analýza bola vykonaná spektrofotometrickou metódou
a metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC). Získané výsledky boli následne
porovnávané s BMH ako aj medzi jednotlivými
analytickými metódami navzájom.

Tabuľka 1 Najvyššie prípustné expozičné limity olova v pracovnom ovzduší [10]
NPEL
Chemická látka
Olovo a jeho anorganické zlúčeniny (ako Pb)
Respirabilná frakcia
Inhalovateľná frakcia
Olovo a jeho organické zlúčeniny
Teraetylolovo (ako Pb)
Terametylolovo (ako Pb)

CAS

priemerný
[mg.m-3]

krátkodobý
[mg.m-3]

Poznámka

7439-92-1

0,15
0,5

-

-

78-00-2
75-74-1

0,05
0,05

0,2
0,2

K
K

Legenda: K –faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou. Túto cestu vstupu do organizmu je potrebné brať do úvahy pri
biologickom monitorovaní.

Tabuľka 2 Biologické medzné hodnoty pre olovo a jeho metabolity modifikované podľa [10]
Faktor v pracovnom ovzduší CAS
Olovo a jeho zlúčeniny
(okrem chrómanu olovnatého, chrómanu arzenitého a alkylovaných zlúčenín)
(7439-92-1)
Zisťovaný faktor
400 µg/l
Olovo

δ-aminolevulová
kyselina
koproporfyrín

Vyšetrovaný
materiál

Biologická medzná hodnota

100µg/l
(ženy< 45 r)
15 mg/l
6 mg/l (ženy <
45 r.)
0,30mg/l

1 933
nmol/l
485,0
nmol/l
114,7
µmol/l
46,1
µmol/l
0,45
µmol/l

Legenda: K - krv, M – moč
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-

-

K

-

-

K

10,03 mg/g
kreat.
4,03 mg/g
kreat.
0,2 mg/g
kreat.

8,65 µmol/mmol
kreat.
3,48 µmol/mmol
kreat.
43 µmol/mmol
kreat.

M
M

MATRIÁL A METÓDY
Kyseliny δ-ALA bola stanovená v moči pracovníkov, ktorí boli exponovaní olovom pri výrobe
dosiek plošných spojov (DPS) a v zlievárni farebných kovov vo vybraných podnikoch Trenčianskeho kraja. Pracovníci vykonávali rôzne pracovné
činnosti, ako napr. obsluha cínovej vlny, vizuálna
kontrola DPS, osádzanie komponentov do DPS,
ručné spájkovanie.
Odber vzoriek biologického materiálu: Vzorky
moču boli odobraté do polyetylénových nádob.
Doba odberu nie je zvlášť kritická, najvyššia
koncentrácia býva v rannom moči. Vzorky moču je
vhodné spracovať v deň odberu. Ak nie je možné
vzorku ihneď spracovať, moč sa uchováva
v chladničke.
Analýza: Spektrofotometrická analýza vzorky
moču exponovaných pracovníkov bola vykonaná
podľa štandardných pracovných postupov pre dané
laboratórne stanovenie na Regionálnom úrade
verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne,
HPLC analýza bola uskutočnená v spolupráci
s Národným referenčným centrom pre xenobiotiká
na Úrade verejného zdravotníctva v Bratislave.

Stanovenie kyseliny δ-ALA v moči metódou
HPLC
Princíp metódy: Kyselina δ-ALA sa po
fluorescenčnej
derivatizácii
s formaldehydom
a acetylacetónom stanovila metódou HPLC na
fluorescenčnom detektore pri vlnových dĺžkach
370/460 nm (ex/em).
Použité chemikálie: Hydrochlorid kyseliny δ -ALA
p.a. (fy MERCK); Acetonitril lichrosolv pre HPLC;
Ľadová kyselina octová p.a.;
Prístroje a chromatografické podmienky: HPLC
systém Varian; pumpa model 9012; fluorescenčný
detektor; Mobilná fáza: 85:15 (w/w) fosforečňanový tlmivý roztok: acetonitril; Detekcia: fluorescenčná, ex = 370 nm, em = 460 nm, sensitivity:
3, gain: 3; Gradientová separácia: rýchlosť prietoku
0,3 ml/min, od 10 min. 0,4 ml/min; Objem
nástreku: 10 l; Teplota kolóny: 20 0C; Kolóna:
Varian C18 Inertsil 5 ODS 2, 250 x 3 mm, veľkosť
častíc 5 m; Predkolóna: Chromsep Guard Column
SS (10 x 2 mm) reverzná fáza; Vyhodnotenie:
Varian Star Workstation Version 4.5
DISKUSIA A VÝSLEDKY
Stanovenie olova v krvi je najčastejšie používaný
biomarker expozície olovom, druhým najčastejšie
využívaným biomarkerom je stanovenie δ-ALA
v moči. Moč je vhodným biologickým materiálom,
avšak najpresnejšie výsledky poskytuje pri odbere
24 hodinovej vzorky. Pri odberoch vzoriek moču
od pracovníkov v pracovnom procese, to však často
nie je možné zrealizovať, preto je potrebná
korekcia na hodnotu kreatinínu v moči [2].
Odber biologického materiálu sa uskutočnil
v dvoch etapách. Prvú tvorilo 12 vzoriek,, ktoré
boli súbežne analyzované metódou HPLC ako aj
spetrofotometricky. Následne v druhej etape bolo
odobratých ďalších 8 vzoriek, ktoré boli analyzované iba spektrofotometricky, z technických
dôvodov mebola HPLC analýza možná.
U oboch metód bola stanovená koncentrácia δALA (mg/l, μmol/l), kreatinín (mmol/l )ako aj prepočet δ-ALA na kreatinín (μmol/mmol). Z dôvodu
exaktného vyhodnotenia výsledkov boli pri obidvoch analytických metódach rozdelené vzorky
moči pracovníkov do 2 skupín, a to v závislosti
od definovaných BMH. Prvou z nich boli všetci
muži a ženy, ktorých vek bol v čase odberu vyšší
ako 45 rokov. Druhú tvorili ženy pod 45 rokov.
Výsledky spektrofotometrického stanovenia koncentrácie δ-ALA vo vzorkách prvej skupiny sa

Stanovenie kyseliny δ-ALA v moči spektrofotometrickou metódou
Princíp metódy: Kyselina δ-ALA sa kondenzuje
s acetylacetónom Knorrovou reakciou na substituovaný pyrol, ktorý vykazuje s p-dimetylamínobenzaldehydom červenofialové sfarbenie s maximom absorbancie pri 553 nm, ktoré je vhodné na
fotometrická stanovenie.
Rozsah merania: 4 -16 mg/l
Použité chemikálie: Hydrochlorid kyseliny δ-ALA
p.a. (fy MERCK); Konc. kyselina octová p.a.;
Kyselina chloristá 70% p.a.; Acetylacetón p.a.;
Para-dimetylaminobenzaldehyd p.a.
Použité zariadenia: Vodný kúpel GLF; Spektrofotometer – Spectronic GENESYS 5
Stanovenie koncentrácie kreatinínu v moči
spektrofotometrickou metódou
Princíp metódy:Kreatinín tvorí s pikrátom sodným
oranžovo sfarbený podvojný pikrát, ktorého zafarbenie je vhodné na kolorimetrické stanovenie
(Jaffeho reakcia).
Použité chemikálie:NaOH; Kyselina pikrová;
Použité zariadenia:Spektrofotometer – Spectronic
GENESYS 5
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pohybovali v rozmedzí 4,76–9,84 mg/l. Koncentrácie δ-ALA prepočítanej na hodnotu kreatinínu
boli v rozmedzí 2,40–6,74 μmol/mmol (tab.3), tzn.
že všetkých 15 vzoriek vyhovovalo limitom definovaným BMH.

Pri spektrofotometrickom stanovení druhej skupiny, boli hodnoty koncentrácie δ-ALA v rozmedzí
4,81–5,89 mg/l. Hodnoty prepočtu δ-ALA na kreatinín sa pohybovali v rozmedzí 1,82–3,47
μmol/mmol (tab.4). Biologickým medzným hodnotám vyhovovalo všetkých 5 vzoriek.

Tabuľka 3 Spetrofotometrcké stanovenie koncentrácie δ-ALA v moči u prvej skupiny probantov
č. vzorky
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
18
19

δ-ALA
[mg/l]
5,77
5,46
9,84
5,32
6,23
5,48
7,57
4,79
4,92
5,24
5,11
4,93
4,76
9,60
5,46

δ-ALA
[μmol/l]
34,62
32,76
59,04
31,92
37,38
32,88
45,42
28,74
29,52
31,44
30,66
29,58
28,56
57,60
32,76

Kreatinín
[mmol/l]
6,80
8,30
24,60
8,40
5,60
4,90
6,80
4,90
7,50
6,90
5,40
5,70
6,80
15,10
6,70

δ-ALA/kreat.
[μmol/mmol]
5,08
3,94
2,40
3,79
6,64
6,74
6,67
5,85
3,94
4,55
5,69
5,19
4,20
3,82
4,89

BMH δ-ALA
< 8,65 μmol/mmol
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Legenda : V – vyhovuje, N – nevyhovuje

Tabuľka 4 Spetrofotometrcké stanovenie koncentrácie δ-ALA v moči u druhej skupiny probantov
č. vzorky
2
14
15
16
20

δ-ALA
[mg/l]
4,82
4,81
5,89
5,36
5,51

δ-ALA
[μmol/l]
28,92
28,86
35,34
32,16
33,06

Kreatinín
[mmol/l]
15,90
8,30
14,50
9,80
10,20

δ-ALA/kreat.
[μmol/mmol]
1,82
3,47
2,44
3,28
3,24

BMH δ-ALA
< 8,65 μmol/mmol
V
V
V
V
V

Legenda : V – vyhovuje, N – nevyhovuje

Výsledky chromatografického stanovenia koncentrácie δ-ALA (Obr.1) vo vzorkách moču prvej skupiny probantov boli v rozmedzí 0,52–1,42 mg/l,
pričom hodnota koncentrácie δ-ALA u vzorky č. 9
bola pod limitom kvantifikácie (LOQ) použitej
metódy. Hodnoty prepočtu δ-ALA na kreatinín sa
pohybovali v rozmedzí 0,55–1,23 μmol/mmol.
Výnimkou boli vzorky č. 6, 7 a 9, u ktorých bola
koncentrácia pod LOQ (tab.5). Z výsledkov je
zrejmé, že všetky vzorky prvej skupiny probantov
vyhovovalo definovaným BMH.
U druhej skupiny probantov bola chromatoficky
analyzovaná iba jedna vzorka, ktorej stanovená
koncentrácia δ-ALA bola 1,24 mg/l a hodnota
prepočtu δ-ALA na kreatinín bola 0,83 μmol/mmol

(tab.6). Vzorka vyhovovala biologickým medzným
hodnotám.

Obrázok 1Chromatografický záznam analýzy kyseliny
δ-ALA
24

Tabuľka 5 HPLC stanovenie koncentrácie δ-ALA v moči u prvej skupiny probantov
č. vzorky
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

δ-ALA
[mg/l]
0,67
0,72
1,42
0,87
0,64
0,52
0,73
<LOQ
1,26
0,86
0,92

Kreatinín
[mmol/l]
6,46
7,97
19,60
7,38
3,74*
4,44*
7,12
1,94*
8,97
5,31
7,12

δ-ALA [μmol/l]
5,07
5,49
10,79
6,63
4,84
3,93
5,53
<LOQ
9,61
6,52
7,02

δ-ALA/kreat.
[μmol/mmol]
0,78
0,69
0,55
0,90
<LOQ
<LOQ
0,78
<LOQ
1,07
1,23
0,99

BMH δ-ALA
< 8,65 μmol/mmol
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Legenda: V – vyhovuje, N – nevyhovuje, LOQ – limit kvantifikácie: pre δ-ALA = 0,47 mg/l, pre kreatinín = 0,45 mmol/l), * moč
mimo odporúčaného rozpätia hodnôt kreatinínu (4,86 mmol/l – 22,54 mmol/l) pre kratšie ako 24-hodinové vzorky močov podľa
NV SR č.471/2011 Z.z.

Tabuľka 6 HPLC stanovenie koncentrácie δ-ALA v moči u druhej skupiny probantov
č. vzorky
2

δ-ALA
[mg/l]
1,24

δ-ALA
[μmol/l]
9,46

Kreatinín
[mmol/l]
11,42

δ-ALA/kreat.
[μmol/mmol]
0,83

BMH δ-ALA
< 8,65 μmol/mmol
V

Legenda : V – vyhovuje, N - nevyhovuje

Analýzou vzoriek bolo dvoma nezávislými analytickými metódami zistené, že všetky stanovované
vzorky vyhovovali BMH, čo podporuje aj skutočnosť, že pracovníci vykonávali vo svojich
prevádzkach pracovné činnosti, pri ktorých zistená
expozícia olovom v pracovnom ovzduší nebola
vyššia ako NPEL. Priestory boli dostatočne odsávané, klimatizované a jednalo sa o pracovné
činnosti, pri ktorých sa vykonávajú drobné pracovné úkony, napr. spájkovanie. Naviac, v súčasnej
dobe sa používajú spájky s nižším obsahom olova
(do 40%). Pracovníci, ktorí však vykonávali
obsluhu cínovej vlny, kde je vyšší obsah cínovej
spájky, metabolizovali v porovnaní s ostatnými
pracovníkmi vyššie hodnoty δ-ALA v moči.
Pri porovnaní výsledkov oboch metód je vidieť,
že koncentrácie δ-ALA stanovené metódou HPLC
sú nižšie v porovnaní so spektrofotometriou.
Možno konštatovať, že metóda HPLC je pre
stanovenie δ-ALA v moči selektívnejšia, presnejšia
a citlivejšia. Pri spektrofotometrickej metóde sa
totiž pri prechode lúča vzorkou pri určitej vlnovej
dĺžke zachytávajú aj iné prítomné zložky v moči,
napr. liečivá. Tie spôsobujú interferencie a hodnoty
získané touto metódou sú preto vyššie. Naopak, pri
metóde HPLC dochádza k separácií látok a k ich
oddeleniu, preto sa deteguje iba stanovovaná
zložka. Z tohto dôvodu, ak by pri stanovení δ-ALA

spektorofotometrickou metódou bola zistená
koncentrácia δ-ALA vyššia ako je BMH, je nutné
vykonať analýzu δ-ALA metódou HPLC alebo
vykonať analýzu olova v krvi.
ZÁVER
Biologický monitoring toxických látok má niektoré výhody v porovnaní s monitoringom pracovného
ovzdušia, nakoľko odráža efektívnu vnútornú
dávku, t.j. kvantitu absorbovanej chemickej látky
bez ohľadu na spôsob absorpcie. Spektrofotometrická a HPLC metóda sú vhodné na stanovenie
koncentrácie δ-ALA v moči a tým na odhad
expozície pracovníkov olovom. Ak máme k dispozícii HPLC, je táto metóda prvou voľbou, nakoľko
je selektívnejšia a citlivejšia. Avšak z hľadiska
požiadaviek praxe, je možné používať aj spektrofotometrckú metódu, pretože je dostupná, je
validovaná, rýchla a bežne ekonomicky realizovateľná.
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MIKROBIOLOGICKÁ KONTAMINÁCIA PIESKOVÍSK V TRENČIANSKOM KRAJI
V ROKOCH 2012-2014
MICROBIOLOGICAL CONTAMINATION OF SANDPITS IN TRENČÍN REGION
IN YEARS 2012 – 2014
LEITNEROVÁ Ľubica1, KAŠLÍKOVÁ Katarína1, FRÜHBAUEROVÁ Iveta2,
KRAJČOVIČOVÁ Zdenka1, MELUŠ Vladimír1
1
2

Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Trenčín
was the most represented indicator of pollution. It is closely
connected with the occurrence of illness toxocariasis that was
still growing in Trenčín region. The results confirmed the
importance of monitoring the purity - cleanliness of sandpits in
kindergarten and in public sandbox, too.

ABSTRAKT
Zameranie tejto práce bolo na monitorovanie ukazovateľov
mikrobiologického znečistenia pieskovísk v Trenčianskom
kraji počas rokov 2012-2014. Sledované boli nasledovné ukazovatele - fekálne streptokoky, termotolerantné koliformné
baktérie, salmonely a vývinové štádiá helmintov, najmä
Toxocara species. Zároveň je v nej posúdený celkový hygienický stav vo vybraných pieskoviskách. Celkovo 131 vzoriek
piesku bolo odobratých pracovníkmi Oddelenia hygieny detí
a mládeže. Všetky vzorky sa odoberali z pieskovísk v materských školách, okrem jednej, ktorá bola odobratá z verejného pieskoviska. Laboratórna analýza sa realizovala na
Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trenčíne
v laboratóriách Oddelenia mikrobiológie a biológie životného
prostredia. Mikrobiologická kontaminácia sa zisťovala kultivačnou metódou a biologické znečistenie kombináciou centrifugačnej a flotačnej metódy. Počet pozitívnych stanovení bol
v jednotlivých rokoch a spádových oblastiach variabilný, avšak
celkovo je možné povedať, že viac ako štvrtina zo všetkých
odobratých vzoriek bola z hľadiska platnej legislatívy nevyhovujúca. Z ukazovateľov znečistenia piesku bol najviac zastúpený rod Toxocara. Paralelne s týmto zistením bol
v Trenčianskom regióne zaznamenaný rastúci výskyt ochorení
na toxokarózu. Dosiahnutými výsledkami bol potvrdený
význam sledovania čistoty pieskovísk ako v materských
školách, tak aj v pieskoviskách na verejných ihriskách.

Key words: Microbiological contamination. Trenčín region.
Sandpit. Parazites. Taxocariasis.

ÚVOD
Pieskoviská bývajú súčasťou detských ihrísk
v materských školách, na sídliskách ale veľakrát
ich vidíme aj na dvoroch rodinných domov, či
rôznych reštaurácií v rámci tzv. detských kútikov.
Poskytujú priestor na hru, aktívny oddych, rozvíjanie fantázie a nadväzovanie sociálnych kontaktov.
Napriek tomu sa však stáva, že deti sú pri hre
v piesku vystavené rôznym nebezpečenstvám, ktoré
môžu ohroziť ich zdravie. Hoci by rodičia nemali
striktne potláčať určitú nezávislosť a sebarealizáciu
dieťaťa, je nevyhnutné aby sa ho snažili ochrániť
pred možnými rizikami, s ktorými sa pri hre
v pieskovisku môže stretnúť [1].
Ohrozenie zdravia detí môže nastať, ak sa dostanú
do kontaktu s pieskom znečisteným rôznymi chemickými, mechanickými či mikrobiologickými
vplyvmi. Opatrenia, ktoré sa prijímajú s cieľom
minimalizovať tieto hrozby ich však nedokážu
eliminovať úplne, a tak sa každoročne objavujú
správy o zraneniach alebo ochoreniach, ktoré postihnú deti po hraní sa v piesku [2].
Účelom tejto práce bolo zmapovať hygienickú
situáciu pieskovísk Trenčianskeho kraja z hľadiska
mikrobiologického a biologického znečistenia.
Tento faktor môžeme pokladať za významný,
pretože pieskoviská bývajú najčastejšie využívané
malými deťmi, ktoré ešte nemajú vybudované
potrebné hygienické návyky a je nereálne úplne im
zabrániť v tom, aby si piesok nevkladali do úst. Ani
ich imunitný systém nie je vyvinutý natoľko, aby si

Kľúčové slová: Mikrobiologická kontaminácia. Trenčiansky
kraj. Pieskovisko. Parazity. Toxokaróza.
ABSTRACT
The focus of this work was to monitoring of microbiological
contamination of sandpits in Trenčín region in years 20122014. It is focused mainly on faecal streptococci, thermotolerant coliform bacteria, salmonella and life stages of
helminths, especially Toxocara species. Moreover, selected
sandpits are considered from the standpoint of overall hygienic
situation. In all, 131 samples of sand were taken by employees
from Department of hygiene of children and youth in Regional
public heath authority in Trenčín. All samples were collected
from the sand in a kindergarten, only one sample was removed
from a public sandbox. Laboratory analysis was carried out in
Regional public heath authority in Trenčín in Department of
microbiology and environmental biology. Microbiological
contamination was ascertained by a cultivation method and
biological pollution was detected by centrifugation and a
flotation method. Number of positive results was various in
each year and area, but in fact, more than a quarter of all
samples weren´t suitabled for the legislation. Genus Toxocara
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s prípadnou infekciou dokázal bez problémov
poradiť [3].
V rámci prevencie voči nákazám z piesku je
nevyhnutné prijímať komplex mnohých opatrení.
Prevádzkovatelia ihrísk musia dbať na to, aby bol
piesok pravidelne čistený a používatelia by mali
byť obozretní. Kompetentné orgány zase nesmú
z požiadaviek poľaviť a periodicky kontrolovať, či
sa stanovené pravidlá dodržujú [4]. Podľa platnej
legislatívy je treba pravidelne vyšetrovať vzorky
piesku z materských škôl ako aj z verejných pieskovísk. Z mikrobiologických ukazovateľov sa sledujú
enterokoky, termotoleratné koliformné baktérie, Salmonella sp. a z biologických ukazovateľov
Toxocara sp. [5]. Nakoľko sú tieto ukazovatele
patogény a podmienené patogény, môžu spôsobiť
závažné ochorenia u detí, ktoré si pri hre nemusia
uvedomiť, že piesok a aj ruky sú kontaminované
baktériami a pri vniknutí do úst, môžu vyvolať
infekciu [6].

čistenia. Podľa paragrafu 2 odseku 1 ,,prevádzkovateľ pieskovisko čistí, prekopáva, prehrabáva
a polieva pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie
najmenej raz za dva týždne počas sezóny a o čistení
a udržiavaní pieskoviska musí viesť záznamy“.
Sezónou sa myslí časové obdobie od 1. marca do
30. novembra príslušného kalendárneho roka [5].
Povinnosť piesok vymieňať vyhláška nepopisuje.
Prevádzkovateľ je síce povinný udržiavať
pieskovisko v takom stave, ktoré nebude predstavovať pre deti zdravotné riziko, ale to, či bude
postupovať odporúčaným spôsobom alebo piesok
vymení, je na jeho zvážení [8].
Zákon určuje, že fyzické a právnické osoby,
ktorými sú zariadenia pre deti prevádzkované, majú
povinnosť ,,zabezpečiť pravidelné čistenie a udržiavanie vonkajších i vnútorných priestorov zariadenia
pre deti a mládež tak, aby nepredstavovali riziko
v dôsledku ich mikrobiálneho a iného znečistenia
a dodržiavať najvyššie prípustné množstvo mikrobiálneho a iného znečistenia pôdy ustanovené
vykonávacím predpisom“. V prípade, že bude
niektorá zo spomenutých povinností prevádzkovateľom porušená, klasifikuje sa to ako správny
delikt na úseku verejného zdravotníctva za čo mu
hrozí udelenie pokuty od 150 do 20 000 eur podľa
spôsobu, závažnosti, trvania a následkov takéhoto
konania. Pokuta môže byť zvýšená až na
dvojnásobok, ak sa porušenie zopakuje [9].
Vybrané indikátory znečistenia pieskoviska a ich
najvyššie prípustné limity sú uvedené v tabuľke 1.

Legislatíva o problematike pieskovísk
Problematika hygienického udržiavania pieskovísk je ustanovená vo vyhláške Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 521 z roku
2007 o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská (ďalej len ,,vyhláška“) [49] a takisto aj
v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č.
355 z roku 2007 o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len ,,zákon“) [7].
Vyhláška vymedzuje spôsob udržiavania pieskoviska a najvyššie prípustné množstvá vybraných
ukazovateľov mikrobiálneho a parazitárneho zne-

Tabuľka 1 Vybrané indikátory znečistenia pieskoviska a ich najvyššie prípustné limity [5]
Indikátor
Termotolerantné
koliformné
baktérie

Najvyššie prípustné množstvo
kolónie tvoriacich jednotiek
(KTJ) v 1 g vzorky
750
150
750

Fekálne
streptokoky
Salmonella
species
Geohelminty
(vajíčka a larvy)

150
Negatívny nález
Negatívny nález

Vysvetlivky
Platí pre techniky očkovania rozterom na povrch pri
očkovanom množstve 0,2 ml prvého desiatkového riedenia
Platí pre techniky očkovania zalievaním vzorky do
kultivačnej pôdy pri očkovanom množstve 1,0 ml prvého
desiatkového riedenia
Platí pre techniky očkovania rozterom na povrch pri
očkovanom množstve 0,2 ml prvého desiatkového riedenia
Platí pre techniky očkovania zalievaním vzorky do
kultivačnej pôdy pri očkovanom množstve 1,0 ml prvého
desiatkového riedenia
Piesok detských pieskovísk nesmie obsahovať žiadne
baktérie rodu Salmonella species v 50 g odobratej vzorky
Vajíčka geohelmintov patogénnych pre ľudí v 15 g vzorky
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zozbieraných v spádovej oblasti Prievidza – 13, čo
predstavuje 13,64 %. Zo spádovej oblasti Trenčín
bolo 15 vzoriek (34,09%).

CIELE PRÁCE
V práci sme si stanovili nasledovné ciele:
 Vyšetriť vzorky pieskov a sledovať v nich
prítomnosť vybraných indikátorov mikrobiologického a parazitárneho znečistenia – fekálne
streptokoky, termotolerantné koliformné baktérie, Salmonella species a Toxocara species.
 Štatisticky vyhodnotiť čistotu sledovaných
pieskovísk v spádovej oblasti RÚVZ Trenčín
v rokoch 2012 až 2014.
METÓDY VYŠETRENIA PIESKU
Mikrobiologické a biologické vyšetrenie pieskov
Vyšetrenie pieskov spočíva v určení mikrobiologického a biologického znečistenia. Mikrobiologické stanovenie sa vykonáva kultivačnými
metódami a biologické stanovenie kombináciou
centrifugačnej a flotačnej metódy. Piesok sa
odoberá zo stredu pieskoviska a zo všetkých
štyroch rohov, spolu v množstve 1 kg. Z neho sa po
premiešaní odoberie asi 250 g vzorky, ktorá sa
vloží do sterilného mikroténového vrecka. Vzorky
majú byť prepravované v chladiacich taškách
a po doručení do laboratória sa odporúča ich
okamžité spracovanie. Je možné ich skladovať
najviac 24 hodín pri teplote +4ºC [10,11].

Graf 1 Počet pozitívnych stanovení vzhľadom k celkovému počtu odobratých výsledkov (CPOV) v jednotlivých spádových oblastiach v roku 2012; Legenda: PB –
Považská Bystrica, TN – Trenčín, PD – Prievidza

Zo 44 vzoriek sme získali 20 pozitívnych výsledkov na prítomnosť sledovaných ukazovateľov
znečistenia piesku. Zo spádovej oblasti Považská
Bystrica bolo 11 pozitívnych výsledkov (55%),
z trenčianskej spádovej oblasti 8 (40%) a najmenej
potvrdených nálezov (1) pochádzalo zo spádovej
oblasti Prievidza (5%) (graf 1).
Zo všetkých 20 potvrdených nálezov sa identifikovalo najviac termotolerantných koliformných
baktérií – 10 (50%), pričom 5 z nich sa nachádzalo
vo vzorkách odobratých zo spádovej oblasti
Považská Bystrica a 5 zo spádovej oblasti Trenčín.
Naopak, najmenej zastúpený bol druh Salmonela našli sme ho len v prípade jednej vzorky (5%).
Práve táto vzorka pochádzala z verejného pieskoviska v spádovej oblasti Trenčín. Ďalšia skupina,
helmintov, obsahovala 9 pozitívnych stanovení
(45%), pričom najviac bolo nájdených v spádovej
oblasti Považská Bystrica (6), najmenej prislúchalo
spádovej oblasti Prievidza (1) a z trenčianskej
spádovej oblasti boli 2 pozitívne výsledky. Fekálne
streptokoky v roku 2012 nemali zastúpenie (graf 2).

VÝSLEDKY
Práca bola zameraná na sledovanie mikrobiologickej a parazitárnej kontaminácie pieskovísk
Trenčianskeho kraja. Pracovalo sa s údajmi, ktoré
sme získali zo spádových oblastí Regionálnych
úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne (TN), Považskej Bystrice (PB) a Prievidze
(PD). Vzorky odoberali pracovníci Oddelenia
hygieny detí a mládeže a samotná analýza bola
uskutočnená v Laboratóriách RÚVZ Trenčín na
Oddelení mikrobiológie a biológie životného
prostredia. Sústredili sme sa na obdobie rokov 2012
až 2014, kedy bolo odobratých spolu 131 vzoriek.
Všetky vzorky sa odoberali z pieskovísk v materských školách, s výnimkou jednej, ktorá bola
z verejného pieskoviska.

Rok 2013
V roku 2013 sa odobralo spolu 30 vzoriek. Všetky
mali pôvod v pieskoviskách pri materských školách. V tomto roku sa vzorky odoberali len zo spádových oblastí Trenčín a Považská Bystrica –
v oboch prípadoch po 15 vzoriek (50%). Z nich
sme zaznamenali len 3 potvrdené nálezy (graf 3).

Rok 2012
Z celkového počtu 44 vzoriek odobratých v roku
2012 pochádzala iba jedna z verejného pieskoviska.
Ostatných 43 sa odoberalo z pieskovísk pri materských školách. Zo všetkých tvorili najväčšiu skupinu
tie, ktoré patrili do spádovej oblasti Považská
Bystrica – 23, čiže 52,27 %. Najmenej vzoriek bolo
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Graf 3 Počet pozitívnych stanovení vzhľadom k celkovému počtu odobratých vzoriek (CPOV) v jednotlivých
spádových oblastiach v roku 2013; Legenda: PB –

Graf 2 Počet identifikovaných patogénov podľa spádových oblastí v roku 2012; Legenda: hel – helminty, Sal –
salmonela, TKB – termotolerantné koliformné baktérie, TN –
Trenčín, PD – Prievidza, PB – Považská Bystrica

Považská Bystrica, TN – Trenčín

Všetky tri pozitívne nálezy prináležali spádovej
oblasti Považská Bystrica – jeden nález termotolerantných koliformných baktérií (33,33%) a
v dvoch prípadoch bol záchyt helmintov (66,67%).
Všetky vzorky z trenčianskej spádovej oblasti
vyhoveli požiadavkám na čistotu pieskovísk.
Fekálne streptokoky ani salmonely neboli nájdené
v žiadnej vzorke (graf 4).

ne identifikované 3 stanovenia (27,27%). Spádovým oblastiam Trenčín a Považská Bystrica prislúcha rovnaký počet pozitívnych nálezov – 4
(36,36%) (graf 5).
Z jedenástich potvrdených pozitívnych ukazovateľov viac ako polovicu tvorila skupina helmintov –
7 výsledkov, čo predstavuje 63,64%. Štyri z nich
patrili k trenčianskej spádovej oblasti, jedna
k prievidzskej a dva výsledky k spádovej oblasti
Považská Bystrica. Termotolerantné koliformné
baktérie sme identifikovali v dvoch vzorkách
(18,18%) – jedna pochádzala z prievidzskej spádovej oblasti a druhá zo spádovej oblasti Považská
Bystrica. V tomto roku sme zaznamenali už aj
výskyt fekálnych streptokokov, ale iba u jednej
vzorky (9,09%) z prievidzskej spádovej oblasti. Aj
salmonely boli identifikované v jednej vzorke
(9,09%), táto bola ale odobraná zo spádovej oblasti
Považská Bystrica (graf 6).

Rok 2014
V roku 2014 sa odobralo najviac vzoriek – 57.
Aj v tomto prípade všetky pochádzali z pieskovísk
pri materských školách. Najviac z nich, v celkovom
počte 32 vzoriek patrilo k spádovej oblasti Trenčín
(56,14%). 24 vzoriek (42,11%) bolo odobratých zo
spádovej oblasti Považská Bystrica a iba jedna
vzorka (1,75%) pochádzala z prievidzskej spádovej
oblasti. Pozitívne výsledky tvorili necelú pätinu
z celkového počtu odobratých vzoriek – spolu ich
bolo 11. Zo spádovej oblasti Prievidza boli pozitív-

Graf 5 Počet pozitívnych stanovení vzhľadom k celkovému počtu odobratých vzoriek (CPOV) v jednotlivých
spádových oblastiach v roku 2014; Legenda: PB –

Graf 4 Počet identifikovaných patogénov podľa spádových oblastí v roku 2013; Legenda: hel – helminty, TKB –
termotolerantné koliformné baktérie, PB – Považská Bystrica

Považská Bystrica, TN – Trenčín, PD - Prievidza
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Graf 7 Počet pozitívnych stanovení vzhľadom k celkovému počtu odobratých vzoriek (CPOV) za jednotlivé
roky

Graf 6 Počet identifikovaných patogénov podľa spádových oblastí v roku 2014; Legenda: FS – fekálne streptokoky, hel – helminty, sal – salmonela, TKB – termotolerantné
koliformné baktérie, TN – Trenčín, PD – Prievidza, PB –
Považská Bystrica

Celkové vyhodnotenie stavu pieskovísk počas
troch rokov
Zo všetkých 131 vzoriek odobratých v priebehu
troch rokov bolo 97 negatívnych (74,05%). 34
vzoriek (25,95%) nespĺňalo legislatívne požiadavky
na čistotu pieskovísk, pretože v nich boli dokázané
ukazovatele mikrobiologického a parazitárneho
znečistenia. Zastúpenie pozitívnych stanovení
vzhľadom k celkovému počtu odobratých vzoriek
za jednotlivé roky znázorňuje graf 7.
Z 34 pozitívnych nálezov tvorili viac ako
polovicu tie, u ktorých boli nájdené vajíčka alebo
iné vývojové štádiá helmintov – 18 vzoriek
(52,94%). Druhou najväčšou skupinou boli termotolerantné koliformné baktérie. Identifikovali sa
v 13 prípadoch (38,24%). V dvoch vzorkách
(5,88%) sa zistila prítomnosť salmonel. Salmonella
Abony bola nájdená vo vzorke odobratej z verejného pieskoviska. V druhej vzorke z materskej
školy sme identifikovali Salmonella Paratyphi var.
Java. Fekálne streptokoky boli potvrdené iba
v jednej vzorke zo všetkých pozitívnych, čo tvorí
2,94% (graf 8).
131 odobratých vzoriek pochádzalo z pieskovísk,
ktoré patria pod spádové oblasti Trenčín, Považská
Bystrica a Prievidza. Z prvých dvoch spomínaných
oblastí boli odobraté vzorky v rovnakom počte – 62
(47,33%). Zo spádovej oblasti Prievidza sa odobralo 7 vzoriek (5,34%). Z 34 pozitívnych nálezov
patrilo najviac (18) k spádovej oblasti Považská
Bystrica (52,94%). V trenčianskej spádovej oblasti
bolo nájdených 12 pozitívnych nálezov (35,29%)
a v spádovej oblasti Prievidza sa potvrdili 4
(11,76%).

Graf 8 Zastúpenie sledovaných patogénov počas rokov
2012-2014

Jednotlivé spádové oblasti spolu s výskytom
patogénov by sme mohli charakterizovať nasledovne:
V trenčianskej spádovej oblasti bolo počas troch
rokov zozbieraných 62 vzoriek, z nich 12 bolo
pozitívnych na prítomnosť sledovaných patogénov
a 50 negatívnych. Aj v spádovej oblasti Považská
Bystrica sa odobralo 62 vzoriek, v tomto prípade
však pozitívnych prípadov bolo 18 a negatívnych
44. V prievidzskej spádovej oblasti, odkiaľ sa
odobralo 7 vzoriek, bolo viac pozitívnych (4) ako
negatívnych (3) (graf 9).
Z potvrdených prípadov v spádovej oblasti Trenčín bolo najviac potvrdených helmintov – 6, čo
predstavuje 17,65%. Druhé najväčšie zastúpenie
mali termotolerantné koliformné baktérie. Z nich sa
dokázalo 5 nálezov (14,71%). Fekálne streptokoky
neboli nájdené a druh Salmonella sa našiel v práve
jednej vzorke, ktorá bola odobratá z verejného
pieskoviska (2,94%).
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Graf 10 Zastúpenie sledovaných ukazovateľov
v spádových oblastiach v rokoch 2012-2014; Legenda: FS

Graf 9 Pomer pozitívnych a negatívnych výsledkov
v závislosti od spádovej oblasti v rokoch 2012-2014;

– fekálne streptokoky, hel – helminty, Sal – salmonela, TKB –
termotolerantné koliformné baktérie, TN – Trenčín, PD –
Prievidza, PB – Považská Bystrica

Legenda: TN – Trenčín, PD – Prievidza, PB – Považská
Bystrica

Aj v spádovej oblasti Považská Bystrica najviac
prevahu ukazovateľ helminty, spolu 10 nálezov
(29,41%). Ďalej sa identifikovalo 7 prípadov termotolerantných koliformných baktérií (20,59%) a jeden prípad salmonely (2,94%). Fekálne streptokoky
sa nepodarilo dokázať. V prievidzskej spádovej
oblasti sa preukázali tri pozitívne nálezy, z toho
v dvoch prípadoch išlo o vajíčka alebo iné vývojové štádiá helmintov (5,88%), fekálne streptokoky
a termotolerantné koliformné baktérie sa vyskytli
v 1 prípade (2,94%) a salmonely sa nenašli (graf
10).

Graf 11 Vývoj počtu pozitívnych stanovení vzhľadom
k celkovému počtu odobratých vzoriek (CPOV) za jednotlivé roky

Posúdenie
stúpajúcich alebo klesajúcich
tendencií u jednotlivých ukazovateľov
V roku 2012 sa odobralo 44 vzoriek. Nasledujúci
rok tento počet klesol na 30 a v ďalšom roku
vzrástol ešte viac ako tomu bolo v prvom sledovanom roku - na 57. Rovnaký princíp sa uplatnil aj
v prípade počtu pozitívnych stanovení – aj tu počty
kolísali. Z 20 potvrdených prípadov v roku 2012
tento počet klesol na 3 pozitívne stanovenia v roku
2013 a o rok neskôr znova vzrástol na 11, čo však
bolo menej ako v prvom roku (graf 11).
Vybrané indikátory znečistenia pieskovísk sa
taktiež vyznačovali premenlivými hodnotami.
V skupine termotolerantných koliformných baktérií
a aj v skupine helmintov sa hodnoty pohybovali
najprv klesajúcim a potom stúpajúcim trendom,
pričom celkový počet v oboch skupinách v roku
2014 neprevýšil počet z roku 2012.
Počet identifikovaných prípadov salmonel bol
v rokoch 2012 a 2014 rovnaký, ale v roku 2013
nebol zaznamenaný ani jeden prípad. Stúpajúci
trend možno pripísať iba skupine fekálnych

Graf 12 Vývoj počtu identifikovaných patogénov za
jednotlivé roky; Legenda: TKB – termotolerantné koliformné
baktérie, Sal – salmonela, hel – helminty, FS – fekálne
streptokoky

streptokokov. Kým v roku 2012 a 2013 nebol
evidovaný ani jeden prípad, v 2014 počet veľmi
mierne stúpol (identifikovali sa v jednej vzorke)
(graf 12).
Vyhodnotenie
štatistického
spracovania
výsledkov
Dvojvýberovým t-testom (testovali sme na hladine významnosti 0,05) sme dokázali, že existuje
32

Zdravotnícke listy, Ročník. 3, Číslo 4, 2015

ISSN 1339-3022

významný rozdiel v počte výsledkov medzi pozitívnymi a negatívnymi stanoveniami. Až takmer tri
štvrtiny (74,05%) stanovení bolo negatívnych, čiže
vyhovujúcich požiadavkám platnej legislatívy.
Štvrtina výsledkov (25,95%) požiadavky nesplnila,
pretože sa v nej identifikovali ukazovatele mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia.
Pri skúmaní vzťahu medzi jednotlivými spádovými oblasťami a dosiahnutým výsledkom, resp.
identifikovaným mikroorganizmom (použitím chíkvadrátového testu nezávislosti, testovaným na
hladine významnosti 0,05) sme zistili, že medzi
nimi neexistuje vzájomný vzťah. To, že sme vzorky
identifikovali ako pozitívne alebo negatívne,
nezáviselo od spádovej oblasti, z ktorej boli odobraté. Ani stanovenie konkrétnych mikroorganizmov nesúviselo s tým, z ktorej spádovej oblasti
pochádzal vyšetrovaný piesok.
Na základe zistených informácií možno povedať,
že väčšina vzoriek splnila požiadavky kladené na
čistotu pieskovísk.

ukazovateľ bol sledovaný aj v rámci mimoriadnej
úlohy od Hlavného hygienika Slovenskej republiky.
V roku 2014 sa k Toxocara species doplnili ďalšie
rody helmintov, ktoré budú v pieskoviskách
sledované. Aj keď v literatúre zaoberajúcou sa
podobnou problematikou na prvých miestach nevedie tento ukazovateľ, Juriš a kol. zistili v Košiciach
prevalenciu vajíčok Toxocara species s hodnotou
18,8% a Totková a kol. uvádzajú 18,7%-nú prevalenciu v Bratislave. Oba údaje sú o niečo vyššie ako
nami zistená prevalencia (13,7%), napriek tomu sú
porovnateľné.
Druhým najčastejším nálezom boli v našom
prípade termotolerantné koliformné baktérie. V porovnaní s výsledkami iných autorov, ktorí ich
uvádzajú na prvé miesto [12-14], je to opäť rozdiel.
Predposlednú skupinu v našom súbore tvorili
salmonely a na poslednom mieste boli fekálne
streptokoky.
Ostatné nájdené geohelminty, ktoré neboli
zahrnuté do sledovania, ale podarilo sa ich identifikovať boli: Coccidia (6), Trichostrongylus (3),
Cestoda (1), Ascaris (1), Enterobius (1) a Strongyloides (1).
V roku 2012 v Trenčianskom kraji nezodpovedalo
legislatívnym požiadavkám na čistotu pieskovísk
45,45% vzoriek, čo bolo najviac počas celého nami
sledovaného obdobia. V porovnaní s počtom nevyhovujúcich vzoriek v rámci celého Slovenska
(12,75%) to bolo viac než trojnásobné množstvo.
Pri zohľadnení výsledkov z jednotlivých krajov
Slovenska sa v Trenčianskom kraji našlo najviac
neuspokojivých vzoriek. Na druhom mieste bol
Žilinský kraj, v ktorom nevyhovelo 19,38% vzoriek. Najlepšie výsledky boli dosiahnuté v Nitrianskom kraji (normu nesplnilo 5,77% vzoriek).
Rok 2013 sa vyznačoval miernym poklesom
nevyhovujúcich vzoriek v rámci celého Slovenska
oproti predchádzajúcemu roku. Ich množstvo sa
pohybovalo na hodnote 10,29%, čo bolo približne
rovnako, ako tomu bolo v Trenčianskom kraji
(10%). Zatiaľ čo Nitriansky kraj vykazoval v roku
2012 najlepšie výsledky, v roku 2013 bola situácia
v kraji presne opačná. S množstvom 18,49% nezodpovedajúcich vzoriek sa umiestnil na prvom mieste
v porovnaní s ostatnými krajmi na Slovensku. Po
ňom nasledovali Banskobystrický a Bratislavský
kraj. V Trenčianskom kraji sme v roku 2013
zaznamenali 10% nevyhovujúcich vzoriek, čím sa
umiestnil približne v strede. Najlepšie bol na tom

DISKUSIA
Táto práca bola zameraná na sledovanie indikátorov znečistenia pieskovísk Trenčianskeho kraja
počas rokov 2012-2014 s následným štatistickým
zhodnotením čistoty vybraných pieskovísk. Údaje
pochádzali zo spádových oblastí Regionálnych
úradov verejného zdravotníctva v Trenčíne, Prievidzi a Považskej Bystrici.
Počas trojročného sledovaného obdobia sme
v Trenčianskej spádovej oblasti na prvom mieste
zaznamenali výskyt vajíčok a iných vývinových
štádií helmintov, na druhom mieste boli termotolerantné koliformné baktérie a na treťom salmonely. Fekálne streptokoky sa nepotvrdili.
Prievidzská spádová oblasť bola taktiež charakteristická najvyšším výskytom helmintov. Nasledovali termotolerantné koliformné baktérie a fekálne
streptokoky, ktoré sme našli v rovnakom počte.
Salmonella species nebola prítomná.
Aj v spádovej oblasti Považská Bystrica sme
zaznamenali najväčší výskyt helmintov. Na druhom
mieste boli termotolerantné koliformné baktérie.
Salmonelám patrilo posledné miesto a fekálne
streptokoky neboli identifikované.
Na základe dosiahnutých výsledkov možno povedať, že počas troch sledovaných rokov bol v Trenčianskom kraji najčastejšie prekračovaným ukazovateľom znečistenia piesku - vajíčka a vývinové
štádiá helmintov, hlavne Toxocara species. Tento
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tentoraz Trnavský kraj, v ktorom všetky vzorky
vyhovovali norme na čistotu pieskovísk.
V roku 2014 sme v Trenčianskom kraji zistili
19,3% vzoriek, ktoré nezodpovedali podmienkam
legislatívy. V rámci celého Slovenska nevyhovujúce vzorky tvorili 21,63%, čo znamená viac ako
dvojnásobný nárast oproti predchádzajúcemu roku.
Najväčší počet nálezov bol identifikovaný v Prešovskom kraji (33,57%), najmenší v Bratislavskom
kraji (3,64%).
V Prešovskom a Banskobystrickom kraji sme od
roku 2012 do roku 2014 zaznamenali postupný
nárast mikrobiologického a biologického znečistenia, zatiaľ čo ostatné kraje vykazovali variabilné
hodnoty. Ani v jednom kraji sme však počas tohto
obdobia nezistili, že by znečistenie pieskovísk bolo
menšie a ich čistota lepšia.
Počas rokov 2012 až 2014 sme zo všetkých
ukazovateľov mikrobiologického a biologického
znečistenia piesku identifikovali najväčší výskyt
helmintov (tvorili až 52,94% zo všetkých pozitívnych vzoriek). V súvislosti s týmto nálezom je
dôležité upozorniť na ochorenie toxokaróza, ktoré
je jedno z najviac vyskytujúcich sa parazitárnych
ochorení mačiek a psov. Jej pôvodcovia sú parazity
rodu Toxocara, najmä Toxocara cati (škrkavka
mačacia) a Toxocara canis (škrkavka psia) .
Premorenosť mačiek a psov toxokarami sa na
Slovensku udáva od 40 do 80%, a keďže psy
a mačky sú v úzkom kontakte s ľuďmi, je to
predpokladom pre frekventovaný výskyt aj u ľudí.
V roku 2012 bolo na Slovensku nahlásených 50
toxokaróz, pričom najviac ich bolo zaznamenaných
v Nitrianskom kraji (32). Ani v jednom prípade
nešlo o vrodenú toxokarózu. Najvyššia vekovo
špecifická chorobnosť bola sledovaná vo vekovej
kategórii 15-19 rokov. Maximum ochorení sa
vyskytovalo v apríli. V Trenčianskom kraji toxokaróza nebola hlásená.
V roku 2013 sa počet ochorení na toxokarózu
znížil, bolo ich 38, čo je skoro o štvrtinu menej ako
predchádzajúci rok. Aj v tomto roku ich bolo
najviac v Nitrianskom kraji. Vrodená toxokaróza sa
nevyskytla a najviac ochorení bolo evidovaných vo
vekovej skupine 1-4 roky. Najfrekventovanejší
výskyt ochorení bol v januári. Trenčiansky kraj
evidoval 3 prípady toxokarózy.
Aj v roku 2014 pokračoval klesajúci trend
výskytu toxokarózy v rámci Slovenska, hlásených
bolo 21 ochorení. To ale neplatilo v prípade
Trenčianskeho kraja, v ktorom ako v predošlých

dvoch rokoch, pokračoval rast počtu toxokaróz.
Evidovaných bolo celkom 6 prípadov. Ani jedno
z týchto šiestich ochorení nebolo zapríčinené
kontaktom s pieskom, ale so zvieraťom (prevažne s
mačkou).
U väčšiny toxokaróz počas sledovaných troch
rokov prevažoval neznámy mechanizmus prenosu.
Nie vždy je jasné, ako k nákaze došlo (či to bolo
kvôli kontaktu človeka zo zvieraťom, alebo hrou
detí v pieskovisku), ale každoročné záchyty
Toxocara species mávajú vždy prepojenie so
vznikom toxokaróz.
Trend výskytu toxokarózy počas uvedeného
trojročného obdobia bol v rámci celého Slovenska
klesajúci, čo však neznižuje význam obozretnosti
pred týmto ochorením. Je dôležité dbať hlavne na
preventívne opatrenia. V prvom rade je to dodržiavanie hygienických návykov detí a chovateľov
zvierat. Za nevyhnutnosť sa považuje, aby sa domáce zvieratá (psy a mačky) podrobovali pravidelnému odčervovaniu. Prínosom je, ak majú zvieratá
vyhradené miesto na venčenie a ich majitelia
zabezpečia odstránenie zvieracích exkrementov.
Význam má aj odchyt túlavých zvierat, no toto je
už možno ťažšie zrealizovateľné. Majitelia, resp.
prevádzkovatelia by mali zabezpečiť racionálnu
prevádzku pieskovísk. Sú povinní udržiavať
pieskovisko v takom stave, aby nebolo ohrozené
zdravie detí. To znamená pieskovisko prekopávať,
prehrabávať a polievať pitnou vodou (resp. vodou
na kúpanie) najmenej raz za dva týždne počas
sezóny tak, ako je to uvedené vo Vyhláške
521/2007. Psy a mačky by nemali mať prístup
k detským pieskoviskám, preto je opodstatnené
oplotenie detských ihrísk. Keď sa pieskoviská
nepoužívajú (mimo sezóny), mali by byť zakryté
vhodným spôsobom.
Štúdia, ktorá prebiehala od marca 2012 do mája
2013 [67], sledovala výskyt rôznych parazitov
u domácich mačiek v siedmich krajinách Európy
(Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Maďarsko,
Taliansko, Rumunsko, Španielsko). Viac ako polovica zo všetkých vzoriek bolo pozitívnych na prítomnosť parazitov, z toho najviac zastúpený endoparazit bol práve Toxocara cati (19,7%). Tento
údaj súhlasí s výsledkami ostatných výskumov,
pretože zamorenie týmto parazitom v Európe sa
udáva od 4% do 35%.
Získané výsledky potvrdzujú význam pravidelnej
kontroly čistoty pieskovísk a evidencie výskytu
toxokaróz.
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ZÁVER
Vzorky pieskov z Trenčianskeho kraja získaných
počas rokov 2012 až 2014 sme podrobili laboratórnym analýzam na zistenie prítomnosti nasledovných ukazovateľov – fekálne streptokoky, termotolerantné koliformné baktérie, salmonely a vajíčka
a vývinové štádiá geohelmintov. Spolu bolo
vyšetrených 131 vzoriek. 97 vzoriek splnilo podmienky mikrobiologickej nezávadnosti. V ostatných 34 vzorkách boli prekročené niektoré z vyššie
popísaných ukazovateľov znečistenia piesku.
Najväčší počet nálezov sme zaznamenali v skupine
helmintov (najmä Toxocara species). Nasledovali
termotolerantné koliformné baktérie, potom salmonely a nakoniec fekálne streptokoky.
Štatisticky sme dokázali významný rozdiel medzi
pozitívnymi a negatívnymi výsledkami a takisto
sme zistili, že výsledky vyšetrení nemajú priamy
vzťah k oblasti, z ktorej bol piesok odobratý.
Počty potvrdených nálezov v pieskoviskách Trenčianskeho kraja počas sledovaného obdobia potvrdzujú význam pravidelného monitorovania hygienickej situácie pieskov. Zo získaných výsledkov je
možné vyvodiť záver, že stanovené ciele práce boli
splnené.
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MANAŽMENT NEKOMPLIKOVANÝCH INFEKČNÝCH OCHORENÍ V AMBULANCII
ÚSTAVNEJ POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY
MANAGEMENT OF NON-COMPLICATED INFECTIONS DISEASES IN THE EMERGENCY
OUT-PATIENTS' DEPARTMENT
NEMČEKOVÁ Viera
Interné oddelenie, Nemocnica svätého Michala, a.s., Bratislava
Key words: Non-complicated infections diseases. Antibiotics'
resistance. C-reactive protein. Emergency service.

Abstrakt
Infekcie močových ciest spolu s infekciami dýchacích ciest
patria medzi najčastejšie infekcii v populácii. So stúpajúcim
vekom, morbiditou, ale hlavne so stúpajúcou rezistenciou na
antibiotiká sa aj predtým ľahko liečiteľné infekcie stávajú
v dennej praxi problémom. Nevhodné používanie antibiotík je
spojené so zvýšenou odolnosťou baktérií voči antibiotikám
v komunite. Tomuto negatívnemu trendu v súčasnej dobe čelia
hlavne lekári prvého kontaktu, ktorí sú najviac zodpovední za
stúpajúci trend v preskripcii antibiotickej terapie. V práci sme
sa zamerali na tých pacientov, ktorí v roku 2013 a 2014
navštívili ambulanciu ústavnej pohotovostnej služby Nemocnice svätého Michala v Bratislave a ktorí trpeli na nekomplikované infekčné ochorenie. Rozdelili sme ich podľa typu
infekčného ochorenia, pričom sme porovnávali roky 2013
a 2014 z pohľadu predpísaných antibiotík a vyšetrenia C-reaktívneho proteínu. Zistili sme, že v roku 2013 bolo v ambulancii ÚPS vyšetrených viac pacientov ako v roku 2014, ale
percentuálny pomer predpísaných antibiotík a realizovaných
vyšetrení CRP sa výrazne nezmenil. Zaznamenali sme len
mierny vzostup vyšetrenia CRP s následným odporúčaním
antibiotickej liečby v roku 2014, ale celkové množstvo predpísaných antibiotík sa nezmenilo a bolo indikované až v 70%.

ÚVOD
Antibiotiká (ATB) sú pravdepodobne kategóriou
najúspešnejších liekov, ktoré viedli k zlepšeniu
zdravia ľudí. V úvode ich používania došlo
k zvýšeniu strednej dĺžky života do takej miery, že
v roku 1967 Dr. Wiliam Stewart, epidemiológ
a generálny chirurg USA, vyhlásil: „Nastal čas,
aby sme zavreli knihu infekčných chorôb“.
Bohužiaľ nemal pravdu. Infekcie stále patria medzi
hlavné príčiny chorobnosti a úmrtnosti [1].
Z pohľadu verejného zdravotníctva sú infekčné
ochorenia dôležitými činiteľmi ovplyvňujúce zdravie spoločnosti. Náklady na manažment pacientov
sa zvyšujú rastúcou rezistenciou na bežné ATB,
ktoré spôsobujú mnohé interakcie s inými liekmi,
nežiadúce účinky a alergické reakcie. Takýto
pacienti predstavujú zvýšenú finančnú záťaž na
zdravotnú starostlivosť a zároveň vysoká preskripcia antibiotickej liečby ohrozuje zdravie budúcej
generácie.
Infekčné ochorenia tvoria osobitý problém verejného zdravotníctva, ktorého cieľom je prevencia
chorôb a chorobných stavov v populácii. Úlohou
verejného zdravotníka je nielen vyhodnocovanie
zdravotnej situácie jednotlivca alebo komunity, ale
súčasne kontrolovať a navrhovať opatrenia na jej
ďalšie riešenie.

Kľúčové slová: Nekomplikované infekcie. Antibiotická
rezistencia. C-reaktívny proteín. Ústavná pohotovostná služba
Abstract
The infections of urine tract with the infections of respiration
tract belong in more frequent infections in the population. The
elementary curable infections become complication for increase age and morbidity, especially for increase antibiotics' resistance in the daily routine. Misbecoming ingestion antibiotics is
associated with resistance of bacteriums against antibiotics in
the community. The general practitoners which are most responsible for increase prescribtion antibiotics' therapeutics confront up-to-day this negative trend. The work analyses patients
with non-compicated infections diseases which visited the
emergency out-patients' department in St. Michael's Hospital
in 2013 year and in 2014 year. We separated patients according to the infection disease and we compared 2013 year and
2014 year from look at the prescribtion antibiotic's treatment
and the laboratory examination of C-reactive protein. We
found out that in 2013 year was been investigated more patients as in 2014 year, but the relation between the antibiotics
prescribed and the CRP laboratory examinations realized was
been not expressive changed. We transcribed only gentle increase the laboratory examination of CRP with the consequential recommendation antibiotic's treatment in 2014 year. The
total quantum of antibiotic's prescribtion was been not changed and the antibiotics were prescribed in 70% cases.

CIEĽ
Cieľom práce bolo charakterizovať komplexný
manažment internej ambulancie ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) Nemocnice sv. Michala
v Bratislave so zameraním na infekčné ochorenia
a navrhnúť zmeny, ktoré by prispeli k jeho zlepšeniu.
Našou snahou bolo získať prehľad o manažmente
pacientov na internej ambulancii ÚPS v rokoch
2013 a 2014, ktorí trpeli na nekomplikované
infekcie dýchacích ciest, urologické infekcie
a infekcie kože. Porovnávali sme dva súbory
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pacientov a sledovali počet vyšetrených jedincov,
ktorých sme rozdelili do skupín infekčných ochorení podľa anatomicky daných systémov.
V manažmente ochorenia sme sa zamerali na
stanovenie CRP v laboratórnom vyšetrení a na
problematiku vysokej preskripcie ATB. Porovnávali sme druhy indikovaných ATB a ich množstvo.
Najdôležitejším cieľom bolo zistiť, ako často je
využívané stanovenie CRP v ambulancii ÚPS
a jeho súvis s indikovanou ATB terapiou a či sa
výsledky hladiny CRP premietajú do množstva
predpísaných ATB. Načrtli sme možné príčiny
súčasného stavu a navrhli opatrenia, ktoré by
prispeli k riešeniu situácie na ambulancii ÚPS.

nostika a liečba akútnych zápalov je multidisciplinárna, chronické infekcie a ich komplikácie
často patria do rúk špecialistov s intervenciami na
špecializovaných pracoviskách (otorinolaryngológia, pneumológia ...).
Na etiológii akútnych infekcií horných dýchacích
ciest a priedušiek sa zúčastňuje široké spektrum
mikroorganizmov. Najčastejšími vyvolávateľmi sú
vírusy - zapríčiňujú tonzilitídy, faryngitídy,
tracheobronchitídy až v 60-80%, sinusitídy a otitídy v 20%. Nakoľko pri postihnutí respiračného
epitelu virúsom dochádza k jeho porušenej funkcii
a potlačeniu lokálnej imunity, otvárajú vírusové
infekcie bránu pre bakteriálnu superinfekciu,
ktorou sa ochorenie často komplikuje, protrahuje
a mení sa aj celkový klinický priebeh [2]. Lekár
musí správne postrehnúť zmenu klinického
priebehu a pri rozhodovaní sa o charaktere liečby
zohľadniť aj iné faktory na strane pacienta, ktoré
prispievajú k ťažšiemu priebehu a vyššej pravdepodobnosti, že infekcia môže byť bakteriálneho
pôvodu (fajčenie, imunokompromitovaný pacient,
špecifické vekové skupiny – novorodenci, ľudia
v geriatrickom veku).
Neodôvodnené užívanie ATB terapie nesie so
sebou riziká vzniku pseudomembranóznej kolitídy
vyvolanej Clostridiom defficile, iné hnačky spojené s užívaním ATB resp. ďalšie nežiadúce
účinky a alergické reakcie. Aj napriek týmto
špecifikám platí, že u väčšiny pacientov ATB
terapia nie je indikovaná [3].
Horné dýchacie cesty sú rezervoárom rôznych
symbiotických a potenciálne patogénnych mikroorganizmov vrátane Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis,
Staphylococcus aureus. Občas sa môžu zmeniť na
patogény spôsobujúce respiračné ochorenie. Aby
k tomu došlo, musia najprv kolonizovať nosohltan.
Ide o dynamický proces zahŕňajúci interakciu
medzi mikróbami, medzi mikróbami a hostiteľom
a interferujú s faktormi životného prostredia.
Vytvárajú dynamickú a kompexnú mikrobiálnu
súhru [4]. Z bakteriálnych infekcií si okamžitú
liečbu vyžaduje obvykle len infekcia spôsobená
betahemolytickým Streptokokom pyogenes, ktorý
spôsobuje akútne tonzilitídy a faryngitídy. Je veľmi dobre citlivý na penicilín. Pri zápale ostatných
orgánov horných dýchacích ciest a priedušiek sú
najčastejšími vyvolávateľmi ochorenia Streptococcus pneumoniae, Hemopilus influenze a Moraxela
catarrhalis.

Nekomplikované infekcie horných dýchacích
ciest a priedušiek
Anatomické delenie dýchacích ciest na horné
a dolné má svoj klinický význam z viacerých
aspektov. Infekcie horných dýchacích ciest sú vo
väčšine prípadov vírusového pôvodu, infekcie
dolných dýchacích ciest sú prevažne bakteriálne.
Samotné postihnutie horných dýchacích ciest je
menej závažné, ale v niektorých prípadoch môže
progredovať do komplikácií.
K horným dýchacím cestám patria anatomicky aj
funkčne prínosové dutiny a organicky sú prepojené
so stredným uchom.
Ochorenie horných dýchacích ciest, hrtana
a priedušiek sú najčastejšou príčinou vyhľadania
lekárskej starostlivosti vo všetkých vekových kategóriách, pričom mnohé z nich prebiehajú v ľahkých formách, kedy lekárske vyšetrenie ani nie je
nutné.
Infekcie horných dýchacích ciest zahŕňajú zápaly
nosovej dutiny, nosohltana, prínosových dutín,
orofaryngu a tonzíl. Často je pozorovaný aj zápal
hrtana – prvého oddielu dolných dýchacích ciest.
Infekcia spravidla nepostihuje len jeden orgán, ale
často sa jedná o komplexné postihnutie viacerých
anatomických štruktúr a klinické prejavy sa
prekrývajú. Ich nesprávnou liečbou môže vzniknúť
chronický zápal, ale aj život ohrozujúca komplikácia z obštrukcie dýchacích ciest (napr. paratonzilárny absces, akútna edematózna laryngitída).
Chronický zápal je následne zdrojom sekundárnych infekcií i vzniku septického stavu, hlavne
u imunokompromitovaného pacienta.
Zápaly horných dýchacích ciest a priedušiek
môžeme rozdeliť podľa vyvolávajúceho činiteľa na
akútne a chronické, vírusové a bakteriálne. Diag37
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Tabuľka 1 Najčastejší vyvolávatelia infekcií horných dýchacích ciest a stredného ucha [2]
Agens
Ochorenie
Otitis media
Sinusitis
Tonsilitis
Pharyngitis
Laryngitis
Tracheobronchitis a bronchitis

P

HI

MC

SP

SPA

GNB

ANA

+++
++
+
+
+
++

++
+

++
+
+
+
+
++

++

++
+

+
+

+
+

++
++

++

VIR

MP

INÉ

+
++
+++
+++
++

+
+
++

+
+

Legenda: P – Str. pneumoniae, HI – H. Influenzae, MC – Moraxella catarrhalis, SP – Streptoc. pyogenes, SPA – Staphyloc.
pyogenes, GNP – gram-negat. baktérie, ANA – anaeróbne nesporujúce baktérie, VIR – vírusy, MP – Mycoplazma pneumoniae,
INÉ – chlamýdie, koxiely

fickými obranými mechanizmami, invázia hostiteľskej bunky a tkanív, poškodenie hostiteľa. Strata
integrity kože môže byť spôsobená tržným
poranením, uštipnutím, chirurgickým výkonom,
škriabaním alebo popálením spolu so zápalovými
dermatózami, vírusovými a hubovými infekciami
[8].
V rámci kožných infekcií v patogenéze dominujú
gram-pozitívne baktérie – Staphylococus aureus,
streptokoky skupiny A (Str. pyogenes) a B (Str.
agalactiae), Pseudomonas aeruginosa, Proteus
mirabilis.

Nekomplikované infekcie dolných močových
ciest
Uroinfekcie predstavujú jeden z najčastejších
problémov v klinickej praxi. Zahrňujú široké spektrum stavov od asymptomatického priebehu bakteriúrie až po akútnu pyelonefritídu so sepsou. Asi
10% žien máva opakované infekcie močového
mechúra a uretry [5]. Výskyt uroinfekcií u mužov
stúpa vekom a s rôznymi komplikujúcimi faktormi
(hyperplázia prostaty, zavedenie močového
katétra).
Väčšinu infekcií močových ciest tvorí čeľaď
Enterobacteriaceae (najčastejšie Escherichia coli),
ktoré osídľujú distálnu časť uretry. Nekomplikované infekcie močových ciest sa vyskytujú
u pacientov bez štrukturálnej a funkčnej zmeny
uropoetického systému.
Uroinfekcie rozdeľujeme na dve skupiny:
pyelonefritída - postihnutie obličiek a horných
močových ciest spojené s vysokou horúčkou
a zimnicou a infekcie dolných močových ciest –
cystitída, uretritída, ktoré sa často vyskytujú bez
vzostupu teploty.

Rezistencia na antibiotiká
ATB sú chemoterapeutiká, ktoré majú významnú
úlohu v liečbe bakteriálnych ochorení od roku
1940. Žiaľ benefit, ktorý ponúkali svojou účinnosťou, sa výrazne stratil po následnom vzniku
a šírení rezistentných kmeňov voči antibiotikám
[9].
Bakteriálna rezistencia na antimikrobiálne lieky
sa v súčasnosti stala vážnym medicínskym a ekonomickým problémom. V uplatňovaní preskripcie
ATB je nutná znalosť prirodzenej rezistencie
niektorých mikroorganizmov, pretože zákonite
predstavuje zlyhanie liečby. Čoraz väčším problémom je získaná rezistencia, ktorá sa stala celosvetovou hrozbou a súvisí aj s neúčelným a neuváženým používaním ATB terapie [10].
Výskyt rezistencie mikroorganizmov na ATB
vykazuje regionálne rozdiely. Pokiaľ nie je známy
vyvolávateľ, výber ATB sa opiera o epidemiologickú situáciu a o prehľady rezistencie v danom
regióne, ako aj empirickú skúsenosť samotného
lekára. V zdravotníckom zariadení sa ATB terapia
riadi antibiotickou politikou. Tá sa realizuje cez
komisie pre infekčnú liečbu a antibiotickú politiku,
stanovuje vnútorný predpis, ktorý vymedzuje

Nekomplikované infekcie kože
Infekcie kože a mäkkých tkanív sú spôsobené
nerovnováhou medzi patogenickou silou mikroorganizmu a imunologickou obranou hostiteľa [6].
Či po expozícii mikroorganizmom vznikne
infekčné ochorenie závisí na množstve mikroorganizmov, infekčnej dávke, štruktúre, metabolických procesoch a na kvalite vrodených a získaných
špecifických a nešpecifických obranných imunitných mechanizmoch [7].
Pre úspešnú kolonizáciu a rozmnoženie sa mikroorganizmu v organizme človeka je nutný: kontakt
s kožou a sliznicou, adherencia na cieľovú bunku,
odolávanie mechanickému odstráneniu, boj
o nutričné faktory a ich využitie, únik pred špeci38

Zdravotnícke listy, Ročník. 3, Číslo 4, 2015

ISSN 1339-3022

Tabuľka 2 Súčasný stav rezistencie na antibiotiká [11]
Bakteriálny kmeň
Staphylococcus aureus
Klebsiella pneumoniae a Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa a Acinetobacter
Enterobacteriacaea spp.

Antibiotikum
meticilín, oxacilín
cefalosporíny 3. generácie (cefotaxim, ceftazidim)
meropenem, imipenem
meropenem
fluorochinolóny

preskripciu určitých ATB len na závažné infekcie.
Na vydanie takéhoto „chráneného antibiotika“ je
nutný súhlas člena komisie. Cieľom je zabezpečiť
vysokú odbornú úroveň antiinfekčnej liečby, obmedziť vznik a šírenie rezistentných mikroorganizmov, zachovanie čo najdlhšej účinnosti
ATB a iných antiinfekčných látok [11].
K najvýznamnejším predstaviteľom rozvoja
klinicky závažnej rezistencie sú stafylokoky. Ide
o jeden z najčastejších pôvodcov nemocničnej
sepsy, ktorá v prípade infikovania nozokomiálnymi
kmeňmi môže byť rezistentná na takmer všetky
dostupné skupiny ATB. Okrem rezistencie na betalaktamové ATB spôsobenej produkciou betalaktamáz, resp. produkciou zmenených proteínov
viažucich beta-laktámové ATB (rezistencia na
meticilín), sa môže objaviť aj rezistencia kmeňov
Staphylococcus aureus na iné skupiny ATB
(streptomycín, aminoglykozidy, chloramfenikol).
V súčasnosti najväčšiu hrozbu predstavuje práve
MRSA – meticilín rezistentný Staphylococcus
aureus, ktorý je pôvodcom nemocničných nákaz.
Šíri sa hlavne medzi staršími ľuďmi, imunokompromitovanými pacientami, pacientami s popáleninami
a otvorenými
ranami.
Liekom
poslednej voľby bol vankomycín, ale v súčasnej
dobe pozorujeme rezistenciu aj na toto ATB.
Ďalšou skupinou baktérií, u ktorých je zaznamenaná zvýšená rezistencia, sú enterokoky.
Predstavujú druhý najrozšírenejší nozokomiálny
kmeň. V minulosti u hospitalizovaných pacientov
producentmi ESBL (Extended-Spectrum BetaLactamase) boli najčastejšie gramnegatívne baktérie, napr. Klebsiela pneumoniae [12]. Celosvetovo
sa však rozšírili kmene Escerichia coli, ktoré
kolonizujú a infikujú aj nehospitalizované osoby.
Nebezpečné sú hlavne pre výraznú prenosnú
multirezistenciu [13]. Často sa zjavujú aj prekvapujúce kmene rezistentné na ceftazidim, ale citlivé
na cefotaxim [14].
K ďalším bakteriálnym kmeňom, u ktorých sa
postupne vyvinula rezistencia na bežne používané

ATB, patria: Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae,
Neisseria meningitidis, Neiisseria gonorrhoae,
Haemophilus influenzae, Mycobacterium spp.,
Campylobacter spp., Bacteroides spp., Mycobacterium tuberculosis, ktoré bolo v minulosti
relatívne ľahko liečiteľné. V súčasnosti, napriek
širokému spektru liekov, existujú kmene, ktoré sú
rezistentné na celé ich spektrum a vedú k vyššej
mortalite ako malária, prípadne AIDS [11].
Laboratórna diagnostika infekčných ochorení
Medzi základné diagnostické laboratórne vyšetrenia slúžiace na dôkaz infekčného ochorenia a na
jeho ďalšiu diferenciálnu diagnostiku (baktéria,
vírus, kvasinka, a i.) zaraďujeme vyšetrenie
krvného obrazu, hemokoagulačné, biochemické,
serologické a kultivačné vyšetrenia.
Pri akútnom bakteriálnom zápale pozorujeme
v krvnom obraze neutrofilovú leukocytózu, trombocytózu, sedimentácia erytrocytov je zrýchlená.
Charakteristickým znakom vírusových ochorení
je lymfocytóza, objavuje sa hyperfibrinogenémia.
Na včasné určenie etiológie zápalového ochorenia slúži stanovenie C-reaktívneho proteínu
(CRP).Využíva sa zistenie, že tvorbu CRP najviac
stimulujú baktérie, miernejší nárast vyvolávajú
mykobaktérie a plesne, najmenej je stimulované
vírusmi. Merateľné hodnoty CRP zaznamenávame
v priebehu 4-6 hodín od vzniku zápalu, maximálnu
hladinu pozorujeme 24-48 hodín. Pri účinnej liečbe
dochádza k jeho poklesu do 24 hodín.
Príčinou zvýšeného CRP sú bakteriálne infekcie
a sepsa, tuberkulóza, pneumokoková pneumónia,
Crohnova choroba, reumatoidná artritída a reumatická horúčka. Zvýšené hladiny sú nájdené aj
u fajčiarov, po pôrode, pri ťažkej podvýžive
a hormonálnom deficite. Výsledky hladín CRP
môže skresliť užívanie hormonálnej antikoncepcie,
vnútromaternicové teliesko alebo hemolýza.
Z chronických ochorení výsledok CRP modifikuje
systémový lupus erytematosus, ulcerózna kolitída
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a steroidná terapia. Užívanie nesteroidných
antireumatík a statínov môže znižovať CRP.
Základným materiálom na virologické vyšetrenie
je výplach (nosa, nosohltanu alebo bronchov), pri
menej závažných infekciách možno odobrať sekrét
z nosa alebo laryngu.
Pri bakteriologickom vyšetrení dodnes dominujú
mikrobiologické kultivačné vyšetrenia z výterov
realizovaných z nosa, tonzíl, stery z kože, rán
a slizníc, spútum, semikvantitatívne vyšetrenie
moča a odber hemokultúr. Používa sa aj priama
diagnostika dôkazu antigénu, dôkaz DNA metódou
PCR a nepriama diagnostika dôkazu protilátok
v telových tekutinách.

Graf 1 Výskyt nekomplikovaných infekčných ochorení

EXPERIMENTÁLNA ČASŤ
Výskum prebiehal na pracovisku ústavnej
pohotovostnej služby rezortnej (ÚPS) Nemocnice
svätého Michala, a.s. v Bratislave (NsM). Kohortu
pacientov predstavovali tí jedinci s nekomplikovaným infekčným ochorením, ktorí boli vyšetrení
na internej ambulancii ÚPS v rokoch 2013 a 2014.
Ich zdravotný stav si nevyžadoval ústavnú lôžkovú
starostlivosť. Všetkým zúčastneným bola odoberaná anamnéza, absolvovali fyzikálne vyšetrenia, v niektorých prípadoch pomocné vyšetrenia
(EKG, RTG hrudníka) a laboratórne vyšetrenie.
Z laboratórnych vyšetrení sme sa zamerali na
hladiny CRP. Na základe lekárom stanovenej
diagnózy sa pacient následne kategorizoval do
skupiny nekomplikovaných infekčných ochorení.
Diagnóza bola stanovená podľa MKCH–10
klasifikácie.

Graf 2 Vyšetrenie CRP

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Na internej ambulancii ÚPS NsM bolo v roku
2013 ošetrených 223 pacientov a v roku 2014 178
pacientov, ktorí trpeli na nekomplikované infekčné
ochorenia (respiračné infekcie, uroinfekcie a infekcie kože). Najviac pacientov malo prejavy
respiračnej infekcie, v menšom množstve uroinfekcie a sporadicky sa na ÚPS ambulancii ošetrili
aj jedinci s kožným ochorením. Percentuálny
výskyt ochorení sa v jednotlivých rokoch nelíšil
(graf 1).
Vyšetrenie CRP bolo realizované u menej ako
1/3 pacientov v roku 2013 aj v roku 2014 (graf 2),
pričom ATB terapia bola predpísaná takmer 70%
pacientom v sledovaných rokoch (graf 3).

Graf 3 Predpis ATB terapie

Pri analýze jednotlivých predpísaných ATB sme
zistili, že v roku 2013 boli pacienti najviac liečení
penicilínmi 40%, makrolidmi 26% a chinolónmi
19% (Graf 4).
V roku 2014 mala liečba penicilínovými ATB
takmer rovnaké zastúpenie 38%, klesla preskripcia
makrolidov na 19%, ale stúpla preskripcia
chinolónov na 24% (Graf 5). Z ATB viac ako 5%
boli zastúpené cefalosporíny. Zastúpenie našli aj
tetracyklíny, linkozamidy, fosfomycín a sulfonamidy.
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Graf 4 Preskripcia ATB v roku 2013

Graf 5 Preskripcia ATB v roku 2014

Najzaujímavejšie sa javia porovnania preskripcie
antibiotickej terapie v súvislosti s vyšetrením CRP
v jednotlivých rokoch, ktoré tejto preskripcii priamo predchádzalo.
V roku 2013 bolo zo všetkých pacientov, ktorým
bola predpísaná ATB terapia, vyšetrené CRP len
u 18%. V roku 2014 sme zaznamenali mierne
zlepšenie, avšak 27% sa nedá považovať za uspokojivé pri 70% preskripcii ATB terapie (Graf 6).
Pri analýze sme zistili, že antibiotická liečba bola
predpísaná u 13 pacientov z 29 napriek tomu, že
hladina CRP neprevyšovala 16 mg/l (u väčšiny
neprevyšovala 10 mg/l). Aj keď v roku 2014
absolvovalo vyšetrenie CRP väčšie množstvo
pacientov s následným odporúčaním ATB liečby,
na základe výsledných hodnôt CRP bola ATB
liečba indikovaná len u 38% pacientov.

a výborné podmienky k rezistencii baktérií na
bežné antibiotiká. Počty pacientov liečených ATB
na ÚPS NsM v rokoch 2013 a 2014 nie sú
konečné. Zamerali sme sa aj na následnú históriu
ošetrenia u tých pacientov, ktorí boli kapitovaní
v ambulanciách praktických lekárov NsM a ktorým
na ambulancii ÚPS nebola indikovaná ATB liečba.
Ich návšteva v ambulancii praktického lekára sa
zväčša konala hneď na druhý deň po ošetrení
na ÚPS.
U 5-10% týchto pacientov bola ATB liečba
predpísaná praktickým lekárom napriek tomu, že
prejavy symptómov často trvali 24-48 hodín
a výsledok CRP na ÚPS ambulancii bol negatívny.
Nezaznamenali sme ani jeden prípad, kde by
následnej preskripcii ATB predchádzal opakovaný
odber a kontrola CRP v ambulancii praktického
lekára.
Priebeh ochorenia často neovplyvníme a ochorenie si môže neskôr vyžadovať aj liečbu ATB,
avšak 70-75% indikácia ATB liečby všetkým
pacientom s nekomplikovanými infekciami zo
súboru sledovaných pacientov v rokoch 2013
a 2014 je alarmujúce číslo.
Ako ekonomicky nakladáme s finančnými
prostriedkami vo verejnom zdravotníctve vypovedá aj štatistika Národného centra zdravotníckych
informácií (NCZI). Potom, čo v roku 2012
zaznamenalo Slovensko pokles počtu predpísaných
balení ATB, sa množstvo v roku 2013 opäť
zvýšilo, a to
z 5 328 697 v roku 2012 na
5 697 011, čo predstavuje nárast o 6,91%. Zvýšená
preskripcia priamo súvisí s neracionálnym predpisovaním antibiotík, pričom zbytočné a nadmerné
predpisovanie následne vedie k zníženiu účinnosti
antibiotickej terapie.

Graf 6 Predpis ATB terapie v závislosti od vyšetrenia
CRP v rokoch 2013 a 2014

Lekár sa pri vyšetrení nespolieha len na
laboratórne hodnoty. Navrhnutá liečba je výsledkom skúseností, vedomostí, odhadu vývoja ochorenia a precíznosti vo vyšetrení.
Získané výsledky potvrdzujú svetový trend
vysokej a často nesprávne indikovanej antimikrobiálnej liečby, ktorou sa vytvárajú predpoklady
41

Zdravotnícke listy, Ročník. 3, Číslo 4, 2015

ISSN 1339-3022

Príčiny súčasného stavu sa dajú charakterizovať
nasledovne:
 Zvyšujúca sa právne istota pacientov, ktorí
lekárske povolanie chápu ako bezhraničnú
službu, ktorá sa má plne podriadiť požiadavkám
pacienta.
 Zvyšujúca sa opatrnosť zo strany lekárov, ktorí
sú stále viac pod tlakom právnej zodpovednosti.
 Porucha celistvosti diagnostického procesu
v ambulancii ÚPS, kedy sa pri nutnosti
laboratórneho vyšetrenia čaká na výsledok, ku
ktorému môžeme dospieť aj v ambulancii.

Pri jasnom klinickom obraze, ktorý sa opiera
o dôkladnú anamnézu, fyzikálne vyšetrenie,
prípadne zobrazovacie vyšetrenie, je indikácia
ATB liečby nespochybniteľná. Problém nastáva,
keď sa v diferenciálnej diagnostike úplne jednoznačne určiť etiológia ochorenia a je nutné doplniť
laboratórne vyšetrenia spojené s odberom biologického materiálu.
Na odlíšenie infekčného ochorenia vyvolaného
baktériou alebo vírusom je doporučené stanovenie
CRP. Podľa výnosu MZ SR č. 09812/2008-OL
z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách
na personálne zabezpečenie a materiálno-technické
vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych
zariadení, musí všeobecná ambulancia pre dospelých a všeobecná ambulancia pre deti a dorast
sama zabezpečiť stanovenie CRP, ak nemá
výsledok zo spolupracujúceho laboratória do 15
minút. Faktom ostáva, že vyšetrenie v zariadení
SVALZu realizované latexovou aglutináciou alebo
turbidimetrickou imunometódou nie je možné
vyšetriť do 15 minút.
Napriek tomu, že ambulancie ÚPS nespadajú do
výnosu MZ SR a v ich materiálno-technickom
zabezpečení nie je povinnosť mať prístroj na
stanovenie hladiny CRP, máme zato, že takéto
vybavenie by malo byť štandardom s cieľom
zabez-pečiť rýchlu a komplexnú diagnostiku, ako
aj s cieľom zlepšiť manažment pacientov, ktorí
pohotovosť navštívia.
Priamo v ambulancii lekára môžeme vyšetriť
CRP dvoma spôsobmi: bez potreby analyzátora –
semikvantitatívnym testom [16] alebo s využitím
POCT analyzátora – kvantitatívny test (Eurolyser
Smart, Orion ....) [17].

Stagnujúci a percentuálne nemenný stav v rokoch
2013 a 2014 súvisí aj s personálnym stabilným
obsadením lekárov, ktorí sa v službách striedajú.
Zistili sme, že mladší, menej skúsení lekári, častejšie indikujú len symptomatickú liečbu oproti
starším kolegom, ktorí častejšie dávajú vyšetriť
CRP, pričom pri negatívnom výsledku ATB liečbu
neindikujú. Taktiež niektoré druhy antibiotík pri
jednotlivých diagnózach sú typické pre daného
lekára.
V dnešnej situácii zdravotného systému, ktorá sa
do určitej miery riadi trhovým hospodárstvom
a vzťah lekár – pacient sa definuje ako spotrebiteľský vzťah, nie je možné pri súčasnej právnej
úprave ovplyvniť vyššie spomenuté body o zvýšenej preskripcii ATB. V občianskoprávnej zodpovednosti lekár zodpovedá za nesprávne zvolený
postup liečby (napr. nepredpísanie ATB a ponechanie len symptomatickej terapie) a môžu byť
voči nemu vyvodené dôsledky z indikovanej terapie, ktorá pacientovi spôsobila nežiadúci účinok
napriek tomu, že sa neočakával alebo nedal
dopredu predvídať [15]. Avšak podobná zodpovednosť z dôvodu zbytočne predpísaných ATB
neexistuje. Mnohí pacienti sa terapie domáhajú,
nesúhlasia s doporučeným spôsobom liečby a
nemajú čas ísť na kontrolné vyšetrenie. Liečba je
im často predpísaná pod tlakom v záujme ochrany
ošetrujúceho lekára. Celý problém ATB preskripcie sa javí ako uzavretý kruh, kde nejestvujú jasné
pravidlá a právne normy, ktoré by nastolili
spravodlivosť a dostatočnú právnu ochranu nielen
na strane pacienta, ale aj lekára.
Snažili sme sa navrhnúť opatrenia, ktoré by pri
súčasnom fungovaní ÚPS zlepšili manažment
pacienta a zároveň by prispeli k rýchlemu, účinnému stanoveniu diagnózy a k redukcii predpísaných ATB.

ZÁVER
Antibiotická liečba patrí medzi najväčších vyvolávateľov alergických reakcií a nežiadúcich účinkov. Napriek tomu je často predpisovaná
v prípadoch, kedy nie je vôbec indikovaná. Liečba
musí byť racionálna, efektívna a cielená. Rozhodnutie nezahájiť antibiotickú terapiu nie je nikdy
konečné a malo by byť kontinuálne prehodnocované počas ochorenia.
Preskripcia antibiotickej terapie rastie všade vo
svete a jej následky majú dopad na celú populáciu.
Preto je úlohou verejného zdravotníctva vynaložiť
všetko úsilie nato, aby sme tento nepriaznivý trend
úspešne zvrátili, alebo aspoň zastavili jeho
napredovanie.
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Bez stanovenia CRP, keď v klinickom obraze
chýbajú
znaky
prispievajúce
k stanoveniu
jednoznačnej diagnózy, sa dá veľmi ťažko vyjadriť
k etiológii ochorenia. Preto je nevyhnutné, aby sme
pripravili také podmienky na jeho stanovenie,
ktoré by najmenej zaťažovali celý diagnostický
proces a prispeli k rýchlemu stanoveniu diagnózy
a cielenej liečby. Pri takomto mamažmente bude
iste profitovať aj samotný pacient.
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EFEKTIVITA PREVENTÍVNEJ PREHLIADKY U VŠEOBECNÉHO LEKÁRA
Z POHĽADU LABORATÓRNEHO DIAGNOSTIKA
THE EFECTIVITY OF PRECAUTIONARY VISITATION IN GENERAL PRACTITONER
FROM REGARD THE LABORATORY WORKER
NETRIOVÁ Jana1,2
1
2

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, Nemocnica svätého Michala, a.s., Bratislava
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
next to 1. We odserved that men between 40 and 41 years old
had average values of cholesterol (5,10 ± 0,87) mmol/l higher
than older men (5,06 ± 1,11) mmol/l. The differences in the
distribution of patological values of haemoglobin were expressive. The relative risk of men' patological values finding was
near one half than of women' patological values (Rr2011 =
0,46, Rr2012 = 0,45 a Rr2013 = 0,45). The statistical very
expressive differences had been found out in the distribution
of erytrocytes (Rr2011 = 0,22, Rr2012 = 0,19, Rr2013 = 0,11).
The depend on job and sex for distribution of patological
leucocytes' values was not significant. The risk of men
patological platelets' values opposite of women patological
platelets'values was in 2011 year and 2012 year too low (
Rr2011 = 0,12 a Rr2012 = 0,30), but in 2013 year this risk
rose 1,5 times. ALT and GMT were been tested only in the
specific visitation. We observed higher average values of men
and women too.

Abstrakt
Práca pojednáva o laboratórnych vyšetreniach v rámci
preventívnej prehliadky u všeobecného lekára v Nemocnici
svätého Michala, a.s. v Bratislave v rokoch 2011 – 2013.
V prvej časti rozoberá zmeny v portfóliu laboratórnych
vyšetrení poskytovaných v rámci preventívnej prehliadky
v závislosti od legislatívnych zmien. V druhej časti venuje
pozornosť záchytu ochorení. V distribúcii patologických hodnôt glukózy medzi pohlaviami boli zistené štatisticky významné rozdiely. Relatívne riziko nájdenia patologickej hodnoty
glukózy pre mužov bolo skoro dvojnásobné oproti ženám
(Rr2011 = 1,79, Rr2012 = 1,82 a Rr2013 = 1,65). Rozdiely vo
výskyte patologických a normálnych hodnôt kreatinínu
v závislosti od zamestnania neboli štatisticky významné (p 2012
= 0,32, p2013 = 0,75). Relatívne riziko pre civilných zamestnancov bolo blízke 1. Pozorovali sme, že muži vo veku 40
a 41 rokov mali priemerné hodnoty cholesterolu (5,10 ± 0,87)
mmol/l vyššie ako starší (5,06 ± 1,11) mmol/l.
Pri
hemoglobíne medzi distribúciou patologických hodnôt medzi
pohlaviami existovala výrazná odlišnosť. U mužov bolo relatívne riziko patologických nálezov asi polovičné oproti ženám
(Rr2011 = 0,46, Rr2012 = 0,45 a Rr2013 = 0,45). Aj u erytrocytov
boli medzi pohlaviami nájdené rozdiely výrazne v neprospech
žien (Rr2011 = 0,22, Rr2012 = 0,19, Rr2013 = 0,11). Vplyv pohlavia a vplyv zamestnania na distribúciu patologických hodnôt
leukocytov nebol štatisticky signifikantný. Riziko záchytu
patologických hodnôt trombocytov u mužov voči ženám
v roku 2011 a 2012 bolo veľmi malé ( Rr2011 = 0,12 a Rr2012 =
0,30), v roku 2013 toto riziko stúplo na 1,5 krát. Hepatálne
enzýmy ALT a GMT boli stanovené len v rámci špecifickej
preventívnej prehliadky. U oboch pohlaví bol zaznamenaný
postupný posun k vyšším priemerným hodnotám.
.
Kľúčové slová: Zdravotná starostlivosť. Preventívna prehliadka. Laboratórne vyšetrenie. Efektivita. Riziko

Key words: Health care. Precautionary visitation. Laboratory
examination. Effectivity. Risk.

ÚVOD
Mnohé výskumy ukázali, že vplyv niektorých
faktorov (spôsob prípravy stravy, znečistenie
životného a pracovného prostredia, stres, vyhýbanie sa dostatočnému pohybu ....) majú vzťah
k ochoreniam. Tieto faktory boli definované ako
vonkajšie faktory civilizačných ochorení. Okrem
nich boli nájdené aj vnútorné príčiny (vnútorné
rizikové faktory), ktoré sa vzťahujú predovšetkým
na genetické predispozície. Väčšina chorôb má
svoje príčiny vo vonkajšom prostredí. Ich rozloženie v populácii, v čase a priestore má pôvod aj
v sociálnych podmienkach. Najpočetnejšími civilizačnými ochoreniami súčasnosti sú srdcovo-cievne
ochorenia, poruchy metabolizmu cukru a tukov,
ochorenia pohybového aparátu. Do popredia sa
dostávajú ochorenia imunitného systému a niektoré
druhy rakoviny. Nemožno zabúdať ani na rozvíjajúce sa psychické ochorenia.
Predkladaná práca pojednáva o laboratórnych
vyšetreniach, ktoré lekár v rámci preventívnej
lekárskej prehliadky môže ponúknuť svojmu pa-

Abstract
This work analyses laboratory examinations during the precautionary visitation in general practitoner in St. Michael's
Hospital from 2011 year to 2013 year. In the first part it desribes changes in the content examinations depend on legislative
modifications. In the second part this work describes catching
sicknesses. The statistical differences had been found out in
the distribution of pathological glucose's values between
sexes. The relative risk of pathological glucose's value for men
was been nearly double opposite women (Rr2011 = 1,79,
Rr2012 = 1,82 a Rr2013 = 1,65). The differences in frequency
between patological and normal value of creatinine in depend
on job had not been statistical signnificant (p2012 = 0,32,
p2013 = 0,75). The relative risk for civilian employees was
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cientovi. Z pohľadu verejného zdravotníctva rozoberá otázku, či rozsah laboratórnych vyšetrení je
dostatočný na odhalenie stúpajúceho počtu civilizačných ochorení.

zákona č. 580/2004 Z. z. na území SR sú povinne
zdravotne poistení a sú povinní platiť príspevky do
verejného zdravotného poistenia. Platiteľom
poistného je nielen fyzická osoba, ale aj zamestnávateľ a štát. Štát platí poistenie za deti, študentov, osoby na rodičovskej dovolenke, nezamestnaných, poberateľov nemocenských dávok a dôchodcov [4].
Každý platiteľ poistného má nárok na rovnakú
zdravotnú starostlivosť pri rovnakom zdravotnom
probléme bez ohľadu na sociálne postavenie,
etnické alebo majetkové pomery. Každý platiteľ
má právo výberu zdravotnej poisťovne, všeobecných lekárov a špecialistov a aj zdravotného
zariadenia. Právo na výber poskytovateľa sa
nevzťahuje na osobu, ktorá je príslušníkom:
ozbrojených síl SR, Policajného zboru, Slovenskej
informačnej služby, Národného bezpečnostného
úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže,
Železničnej polície, Hasičského záchranného
zboru, ak takejto osobe určil poskytovateľa
služobný orgán alebo služobný úrad [3, 5]. Na
Slovensku funguje pluralitný systém zdravotných
poisťovní. Poistenec môže zmeniť poisťovňu raz
ročne.
Keďže primárna zdravotná starostlivosť je
základným pilierom zdravotnej starostlivosti, hľadajú sa spôsoby na pokrytie súčasných požiadaviek
(zvyšujúca sa prevalencia chronických ochorení aj
v dôsledku demografických zmien, zníženie počtu
hospitalizácií, zmeny v liečbe). Jedným zo spôsobov je aj vznik integrovaných zdravotných centier, ktorých projekt sa v súčasnosti rozbieha [6].

CIEĽ PRÁCE
Cieľom predkladanej práce je poukázať na:
využiteľnosť, resp. nevyužiteľnosť preventívnych
prehliadok zo strany poistencov, nerovnosť úhrady niektorých laboratórnych výkonov zo strany
poisťovní v závislosti od vykonávateľa týchto
výkonov a na ochorenia, ktoré možno odhaliť,
resp. neodhaliť v priebehu preventívnej prehliadky
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
Svetová zdravotnícka organizácia definovala
zdravie ako „stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, nielen neprítomnosť choroby,
alebo postihnutia“ ešte v roku 1948. Zdravie je
výsledkom vzťahov medzi človekom a prostredím,
medzi individuálnou dispozíciou (genetické faktory, vek, pohlavie, prekonané ochorenia, stav imunity) a expozíciou (faktorom fyzikálnym, chemickým, biologickým, psychosociálnym) v životnom
a pracovnom prostredí. Je ovplyvnené genetickými
danosťami populácie, úrovňou zdravotníctva,
životným prostredím a životným štýlom [1].
Zdravie môžeme považovať aj za celospoločenskú
hodnotu, ktorá je závislá nielen na individuálnom,
ale aj na celospoločenskom prístupe [2].
Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných
činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci
s cieľom predĺženia života jedinca, zvýšenia kvality jeho života a zdravého vývoja budúcich generácií. Zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu,
dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu. V našej krajine je poskytovaná
prostredníctvom ambulantnej starostlivosti (všeobecnej a špecializovanej), prostredníctvom ústavnej a lekárenskej starostlivosti [3].
Existuje viacero spôsobov financovania zdravotníctva. Spôsoby sa navzájom odlišujú napríklad
podľa výdavkov pochádzajúcich z verejných
zdrojov, formou preplácania nákladov poskytovateľom zdravotných služieb alebo rozsahom služieb
uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia.
Ústava SR všetkým občanom garantuje právo na
ochranu zdravia a na základe zdravotného poistenia právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na
zdravotné pomôcky. Všetci obyvatelia podľa §4

PREVENCIA A NÁPLŇ PREVENTÍVNEJ
PREHLIADKY
Prevencia je súbor opatrení na predchádzanie
určitého negatívneho javu. Je jedným zo základných nástrojov podpory zdravia. Prevenciu
v oblasti zdravotnej starostlivosti rozdeľujeme na
primárnu, sekundárnu a terciárnu. Primárna
prevencia zahŕňa dodržiavanie zdravotného štýlu a
oblasť ochrany zdravia na individuálnej úrovni
jedinca. Sekundárna prevencia zahŕňa včasné
vyhľadávanie odchýlok od zdravia. Zameriava sa
na záchyt ochorení vo včasnom štádiu, kedy
adekvátnymi postupmi a liečbou možno zabrániť
prepuknutiu ochorenia. Dôležitú úlohu v tejto
oblasti majú preventívne prehliadky u praktického
lekára. Terciárna prevencia zahŕňa liečenie už
zistených ochorení so snahou zabrániť ich nega45
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tívnym následkom. Zahŕňa predovšetkým doliečovanie a rehabilitáciu [7].
Preventívna prehliadka je súbor lekárskych
vyšetrovacích výkonov a úkonov za účelom zistenia aktuálneho zdravotného stavu vyšetrovaného.
Vykonáva sa v čase, keď vyšetrovaný nemá žiadne
zdravotné problémy. Slúži na odhalenie ochorení.
Preventívne prehliadky hradené z verejného
zdravotného poistenia sú upravené podľa zákona
o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na
základe verejného zdravotného poistenia [8].
Vykonávajú ich praktickí lekári vo všetkých vekových kategóriách. Ich obsah a rozsah je závislý od
veku vyšetrovaného jedinca.
Súčasťou preventívnej prehliadky je zistenie
výšky a hmotnosti vyšetrovaného a následné vypočítanie body mass indexu – BMI, meranie tlaku
krvi a pulzu. Nasledujú fyzikálne vyšetrenia, u pacientov nad 40 rokov aj EKG. Súčasťou prehliadky
je aj odber moču a krvi na biochemický a hematologický rozbor.
V rámci preventívnej starostlivosti hradenej
z verejného zdravotného poistenia (PPZ) by podľa
zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti [8] mali
byť pri prehliadke dospelých hradené nasledovné
laboratórne výkony: glukóza, kreatinín, alanínaminotransferáza, gama-glytamyltransferáza, celkový cholesterol (u poistencov, ktorí v danom
kalendárnom roku dosiahli vek 17 alebo 18 rokov,
resp. 40 alebo 41 rokov), triacylglyceroly (u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku dosiahli
vek 17 alebo 18 rokov, resp. 40 alebo 41 rokov),
močový sediment a základne patologické súčasti
moču, hemoglobín, erytrocyty, leukocyty, trombocyty, päťparametrový hemogram, sedimentácia
erytrocytov a okultné krvácanie v stolici u poistencov starších ako 50 rokov a u poistencov
s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu
hrubého čreva a konečníka. Od júla 2009 prestali
byť hradené ALT a GMT [9]. Novelizácia zákona
o rozsahu zdravotnej starostlivosti [5] v ustanoveniach náplne preventívnych prehliadok pre dorast
a dospelých vyšetrenie cholesterolu a triacylglycerolu rozširuje pre poistencov starších ako 40 rokov.

špecifickej zdravotnej starostlivosti a pracovnej
zdravotnej službe. Poistencom boli v laboratóriu
vyšetrené biochemické parametre (GLU, KREA,
CHOL a TAG – pri splnení vekovej podmienky)
a hematologické parametre (HB, ERY, LEU, PLT).
U niektorých na základe Zmluvy bolo vyšetrené aj
ALT a GMT. Pri splnení vekovej podmienky nad
50 rokov boli vyšetrené vzorky stolice na okultné
skrvácanie. Údaje poistencov boli pred spracovaním deidentifikované, aby sa zabezpečila anonymita jedincov. Vzorky biologického materiálu boli
vyšetrované v klinickom laboratóriu OKBH NsM
v rokoch 2011 až 2013. Prvotné spracovanie
údajov sme vykonali pomocou softvéru MS Excell
2005. Následné štatistické testovanie sme realizovali pomocou štatistického softvéru InStat 3.02
(GraphPad Software, Inc., 7825 Fay Avenue, Suite
230 La Jolla, CA 92037 USA).
VÝSLEDKY A DISKUSIA
V rokoch 2011 až 2013 v Nemocnici svätého
Michala, a. s. v Bratislave (NSM) poskytovalo
zdravotnú starostlivosť 13 ambulancií všeobecného
lekára pre dospelých (VLD). Z celkového počtu
kapitovaných poistencov u všeobecného lekára
NsM je len jedna tretina rezortných zamestnancov.
Počas tohto obdobia požiadalo o PPZ 6 453
poistencov (4 056 mužov a 2 397 žien), čo predstavuje 12,77% kapitovaných poistencov (tab.1).
Poisťovne vo svojich hodnotiacich správach uvádzajú 20-25% využiteľnosť preventívnych prehliadok. Rezortní zamestnanci, ktorí sa nemôžu
zúčastniť v príslušnom kalendárnom roku lekárskej
preventívnej prehliadky (PPZ) u všeobecného
lekára z dôvodu neuplynutia časového rozpätia
medzi dvoma prehliadkami (2 roky), môžu
absolvovať špecifickú preventívnu prehliadku
(PPŠ) hradenú zamestnávateľom na základe
Zmluvy. O takúto prehliadku v sledovanom období
požiadalo 3 751 jedincov. Napriek veľmi nízkej
účasti na preventívnych prehliadkach môžeme
sledovať mierny nárast záujmu a zvýšenia zodpovednosti voči sebe. V roku 2011 sa PPZ zúčastnilo
4,89% poistencov v civilnom zamestnaní, v roku
2012 už 5,28% a v roku 2013 to bolo 6,28%.
Podobný trend je aj u rezortných zamestnancov
(6,95-8,36%), ktorí využili PPZa. Nárast bol
zaznamenaný aj pri PPŠ.Pokiaľ v roku 2011 sa
špecifickej prehliadky zúčastnilo len 549 záujemcov, v roku 2012 to bolo 1 433 a v r. 2013 viac ako
3-násobok oproti 2011, t.j. 1 769 jedincov (tab. 2).

MATERIÁL A METÓDY
Výberový súbor tvorili poistenci, ktorí požiadali
o preventívnu lekársku prehliadku u všeobecného
lekára v Nemocnici svätého Michala, a.s. v Bratislave a poistenci, ktorí požiadali o preventívnu
prehliadku na základe Zmluvy o poskytovaní
46
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Tabuľka 1 Počet kapitovaných poistencov v ambulancii všeobecného lekára a počet vykonaných preventívnych
prehliadok v zmysle zákona č. 577/2004 Z. z. v rokoch 2011 – 2013 v NsM a.s. v Bratislave
AMB
BA1
BA2
BA3
BA4
BA5
BA6
BA7
BA8
BA9
BA10
BA11
BA12
BA13
spolu

Rok 2011
Počet
KP
PP
1 225
217
1 405
42
125
13
953
137
1 058
106
1 459
149
1 410
244
1 521
118
1 738
219
1 836
147
1 449
233
1 604
243
603
72
16 386
1 940

Rok 2012
Počet
KP
PP
1 229
230
1 461
4
123
5
987
189
1 066
18
1 440
181
1 407
242
1 533
136
1 740
224
1 851
162
1 733
269
1 693
313
640
13
16 903
1 986

PP
[%]
17,71
2,99
10,40
14,38
10,02
10,21
17,30
7,76
12,60
8,00
16,08
15,15
11,94
11,84

PP
[%]
18,71
0,23
4,06
19,15
1,69
12,57
17,20
8,87
12,87
8,75
15,52
18,49
2,03
11,75

Rok 2013
Počet
KP
PP
1 228
208
1 449
41
137
23
990
178
1 163
65
1 472
234
1 393
263
1 474
134
1 718
379
1 881
237
1 762
269
1 644
291
944
205
17 255
2 527

PP
[%]
16,94
2,83
16,79
17,98
5,59
15,90
18,88
9,09
22,06
12,60
15,27
17,70
21,72
14,64

Legenda: AMB - ambulancia, KP - kapitovaný poistenec, PP - preventívna prehliadka

Nárast počtu poistencov s problémom metabolizmu glukózy, ktorý bol zachytený v rámci
preventívnej prehliadky potvrdzuje celosvetový
trend [10]. V roku 2011 bola zvýšená hladina
glukózy nad 7 mmol/l nájdená u 2,61% mužov
a 1,33% žien, ktoré sa podrobili PPZ a u 1,97%
mužov, ktorí podstúpili PPŠ. V nasledujúcom
roku bola zvýšená hladina glukózy zaznamenaná

už u 3,41% mužov a 1,40% žien a v roku 2013
u 3,59% mužov a 1,60% žien z počtu poistencov,
ktorí sa zúčastnili PPZ. V rámci PPŠ zaznamenali u mužov mierny pokles, v roku 2012 bolo
zachytených 1,88% prípadov a v roku 2013
1,12% prípadov zvýšenia glukózy. V roku 2013
boli patologické hodnoty glukózy nájdené aj
u žien podrobujúcich sa PPŠ (tab. 3).

Tabuľka 2 Využiteľnosť preventívnych prehliadok u VLD NsM v Bratislave v rokoch 2011 – 2013
Rok 2011

Rok 2012

Kapitovaní poistenci
Celkový
16 386
11 626
70,95 %
Civil
356
2,17 %
Počet
HaZZ
198
1,21 %
NBÚ
4 216
25,73 %
PZ
Prehliadka hradená z verejného zdravotného poistenia
Celkový
1 940
801
4,89 %
Civil
170
1,04 %
Počet
HaZZ
107
0,65 %
NBÚ
862
5,26 %
PZ

12 178
365
183
4177

16 903
72,05 %
2,16 %
1,08 %
24,71 %

Rok 2013
17 255
12 340
71,52 %
356
2,06 %
191
1,11 %
4368
25,31 %

1 986
892
102
16
976

2 527
5,28 %
0,60 %
0,09 %
5,77 %

1 084
166
92
1185

0,87 %
0,63 %
6,97 %

114
52
1603

6,28 %
0,96 %
0,53 %
6,87 %

Prehliadka špecifická
Počet

Celkový
HaZZ
NBÚ
PZ

549
92
43
414

1 433
0,56 %
0,26 %
2,53 %

147
107
1179

1 769

Legenda: HaZZ - Hasičský a záchranný zbor, NBÚ - Národný bezpečnostný úrad, PZ - Policajný zbor
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Tabuľka 3 Záchyt patologických nálezov GLU v rámci PPZ a PPŠ v rokoch 2011 – 2013
Rok
2012

2011
PPŠ

PPZ

Glukóza [mmol/l]

M
spolu
počet
< 2,5
%
2,5 – 6,1
%
6,1 – 7,0
%
> 7,0
%

Z

1940
1 265
675
0
0
0
0
1 173
645

M

2013
PPŠ

PPZ
Z

549

M

Z

407
0
0
389

142
0
0
142

1986
1 203
783
0
0
0
0
1 111
745

PPŠ

PPZ

M

Z

M

Z

M

1433
1 062
371
0
0
0
0
997
365

2527
1 588
939
0
1
0
0,11
1 455
888

92,73

95,56

95,58

100

92,35

95,15

93,88

98,38

91,62

9,45

59
4,66
33
2,61

21
3,11
9
1,33

10
2,46
8
1,97

0
0
0
0

51
4,24
41
3,41

27
3,45
11
1,40

45
4,24
20
1,88

6
1,62
0
0

76
4,78
57
3,59

35
3,73
15
1,60

Z
1769
1 246
523
0
1
0
0,19
1 190
515
98,4
95,51
7
42
5
3,37
0,96
14
2
1,12
0,38

Legenda: PPZ - preventívna prehliadka uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia, PPŠ - špecifická preventívna prehliadka, M
- muž, Z - žena

Metabolizmus glukózy nie je závislý od pohlavia,
ale v distribúcii patologických hodnôt medzi
pohlaviami sme zistili štatisticky významné
rozdiely. Relatívne riziko nájdenia patologickej
hodnoty glukózy pre mužov bolo v sledovanom
období skoro dvojnásobné oproti ženám Rr2011 =
1,79, Rr2012 = 1,82 a Rr2013 = 1,65). Zaujímalo nás,
aké je riziko nájdenia patologických hodnôt
glukózy civilných zamestnancov (CZ) oproti

rezortným zamestnancom (RZ). Výsledky stanovenia glukózy u mužov aj u žien ukázali štatisticky
významné rozdiely medzi CZ a RZ (tab. 4). U žien,
ktoré nepracujú v rezorte, je pravdepodobnosť
nájdenia patologickej hladiny glukózy 3 až 5
násobná (Rr2011 = 5,10, Rr2012 = 2,97, Rr2013 =
3,08) oproti RZ. U mužov je toto riziko obdobné,
skoro trojnásobné oproti RZ (Rr2011 = 2,88, Rr2012 =
3,16 a Rr2013 = 2,62).

Tabuľka 4 Relatívne riziko patologického nálezu GLU v závislosti od zamestnania
zamestnanie

muži

ROK

muži

ženy

2011

muži

ženy

2012

ženy

2013

CZ
RZ
Spolu
CZ
RZ
Spolu
CZ
RZ
Spolu
CZ
RZ
Spolu
CZ
RZ
Spolu
CZ
RZ
Spolu

Hodnoty
patologické
normálne
56
386
54
1 176
110
1 562
24
335
6
452
30
787
65
372
86
1 742
151
2 114
29
426
15
684
44
1 110
60
509
91
2 174
151
2 683
37
479
22
924
59
1 403

Spolu
442
1 230
1 672
359
458
817
437
1 828
2 265
455
699
1 154
569
2 265
2 834
516
946
1 462

χ2

p

Rr

36,26

<0,001

2,88

16,44

<0,001

5,10

58,62

<0,001

3,16

13,43

<0,001

2,97

38,41

<0,001

2,62

20,24

<0,001

3,08

-

Legenda: CZ - civilní zamestnanci, RZ - rezortní zamestnanci, χ2 - Chí-kvadrát test, p - hodnota testovacieho kritéria, Rr relatívne riziko, stupeň voľnosti df =1
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Hladiny kreatinínu sú závislé na pohlaví a veku,
zvýšené odrážajú stupeň poškodenia obličiek.
Zvýšené hladiny boli zaznamenané častejšie
u mužov. Rozdiely v distribúcii patologických
hodnôt kreatinínu medzi pohlaviami sú štatisticky
signifikantné (p < 0,001). V roku 2011 sme zaznamenali patologické hladiny kreatinínu len u mužov, z toho dôvodu je výpočet relatívneho rizika
nájdenia patologickej hladiny u mužov voči ženám
irelevantný. V nasledujúcich rokoch boli nájdené
patologické hladiny aj u žien, pričom relatívne
riziká pre mužov dosahovali veľmi vysoké
hodnoty (Rr2012 = 15,28 a Rr2013 = 14,42). Vplyv
zamestnania na distribúcii patologických hodnôt
kreatinínu u CZ voči RZ v roku 2011 na hranici

štatistickej významnosti (p = 0,05) s relatívnym
rizikom pre civilných zamestnancov Rr2011 = 1,55.
Nasledujúce obdobia rozdiely zastúpenia patologických a normálnych hodnôt kreatinínu u CZ
a RZ neboli štatisticky signifikantné (p2012 = 0,32,
p2013 = 0,75). Relatívne riziko pre CZ bolo blízke
hodnote 1 (Rr2012 = 1,27 a Rr2013 = 1,09) čo znamená, že status civilného zamestnania nie je spojený
s rizikom vyššej pravdepodobnosti patologickej
hodnoty laboratórneho testovania kreatinínu.
Cholesterol bolo možné do 1.4.2013 v rámci PPZ
vyšetrovať len u 40 a 41 ročných poistencov
V období rokov 2011 až 2013 boli pozitívne
hodnoty cholesterolu nájdené častejšie u mužov
než u žien (tab. 5).

Tabuľka 5 Charakteristika nameraných hodnôt cholesterolu v rámci preventívnej prehliadky hradenej z verejného
poistenia v období rokov 2011 – 2013
rok
2011
2012
2013

pohlavie

n

Ø

M
Z
M
Z
M
Z

90
43
75
39
124
56

5,37
5,19
5,27
5,11
5,16
4,90

Cholesterol [mmol/l] u 40 a 41 ročných poistencov
rozptyl
sd
min
max
med
5%
95%
0,99
2,70
8,53
5,27
3,98
7,17
0,83
3,23
7,35
5,17
3,84
6,50
0,94
2,65
7,61
5,18
3,98
6,88
0,74
3,30
7,13
5,03
4,07
6,2é
0,91
3,14
8,01
5,06
3,92
6,92
0,90
3,67
7,23
5,00
3,88
6,20

Legenda: M - muž, Z - žena, n - počet, Ø - priemer, sd - smerodajná odchýlka, min - minimálny počet rokov, max - maximálny
počet rokov, med - median

V roku 2011 až 50 % mužov malo zvýšenú hladinu cholesterolu, u žien skoro polovica (46,51 %).
Priemerná hodnota cholesterolu u mužov (5,37 ±
0,99) mmol/l a bola nad referenčný rozsah, u žien
bola tesne pod hornou hranicou referenčného
rozmedzia (5,19 ± 0,83) mmol/l. V nasledujúcom
období bol postupne zaznamenaný pokles počtu
patologických hodnôt cholesterolu a vylepšili sa aj
priemerné hodnoty. V roku 2012 boli zvýšené
hladiny cholesterolu nájdené u 44 % mužov, ich

priemerná hodnota však stále bola nad referenčné
rozmedzie (5,27 ± 0,94) mmol/l a u 38,46% žien,
u ktorých bola priemerná hodnota cholesterolu
(5,11 ± 0,74) mmol/l. Až v roku 2013, kedy počet
pozitívnych nálezov cholesterolu u mužov poklesol
pod 30%, bol priemer (5,16 ± 0,91) mmol/l
v referenčnom rozmedzí. U žien bolo v tomto
období zachytených necelých 13% patologických
nálezov a priemerná hodnota cholesterolu bola
(4,90 ± 0,90) mmol/l (tab. 6).

Tabuľka 6 Počet zaznamenaných prípadov v závislosti od vzťahu k referenčnému rozmedziu cholesterolu v rokoch
2011 – 2013 u 40 a 41 ročných poistencov
Cholesterol [ mmol/l]
ROK
2011
2012
2013

Muži

Ženy

referenčné hodnoty: 3,80 – 5,20

referenčné hodnoty: 3,80 – 5,20

< 3,80
2 (2,22 %)
2 (2,67 %)
2 (1,61 %)

3,80 – 5,20
43 (47,78 %)
40 (53,33 %)
56 (45,16 %)

> 5,20
45 (50,00 %)
33 (44,00 %)
37 ( 29,84 %)
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< 3,80
2 (4,65 %)
1 (2,56 %)
2 (3,57 %)

3,80 – 5,20
21 (48,84 %)
23 (58,97 %)
19 (33,93 %)

> 5,20
20 (46,51 %)
15 (38,46 %)
7 (12,50 %)
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Od 2. kvartálu 2013, kedy sa začal cholesterol
vyšetrovať aj u starších jedincov, sme zaznamenali
dosť výrazný rozdiel v priemerných hodnotách
tohto analytu. Pozorovali sme, že poistenci muži
vo vekovej kategórii 40 a 41 rokov mali priemerné
hodnoty cholesterolu (5,10 ± 0,87) mmol/l vyššie
ako starší poistenci (5,06 ± 1,11) mmol/l. U žien
boli nájdené nižšie hladiny cholesterolu v mladšej
vekovej kategórii (4,98 ± 0,84) mmol/l oproti (5,21
± 1,05) mmol/l (tab.7).

V rámci PPŠ bol cholesterol vyšetrený takmer
u všetkých rezortných zamestnancov. Zistili sme,
že priemerná hodnoty cholesterolu vo vekovej
kategórii pod 40 rokov je u mužov aj u žien
omnoho vyššia, ako priemerná hodnota v ostatných
vekových kategóriách. V kategórii pod 40 rokov
bola priemerná hodnota cholesterolu u mužov
(5,49 ± 1,15) mmol/l v roku 2011, (5,28 ± 1,08)
mmol/l v roku 2012 a (5,45 ± 0,98) mmol/l v roku
2013. Vo všetkých prípadoch bola nad referenčné
rozmedzie (tab.8).

Tabuľka 7 Charakteristika nameraných hodnôt cholesterolu v rámci preventívnej prehliadky hradenej z verejného
poistenia v období rokov od 2.kvartálu roku 2013
Cholesterol [mmol/l]
vek
[roky]

pohlavie

105
46
411
287

M
Z
M
Z

40 - 41
> 41

n

referenčné hodnoty: 3,80 – 5,20 mmol/l

Ø

sd

min

max

med

5,10
4,98
5,06
5,21

0,87
0,84
1,11
1,05

3,14
3,78
2,12
2,78

7,15
7,23
9,12
8,47

5,02
5,03
5,09
5,01

rozptyl
5%
95%
3,89
6,92
3,88
6,26
3,51
7,02
3,92
7,13

Legenda: M - muž, Z - žena, n - počet, Ø - priemer, sd - smerodajná odchýlka, min - minimálna hodnota , max - maximálna
hodnota, med - median

Tabuľka 8 Charakteristika nameraných hodnôt cholesterolu v rámci špecifickej preventívnej prehliadky hradenej
v rokoch 2011 – 2013
Cholesterol [mmol/l]
Rok

vek
[roky]
< 40

2011

40 - 41
> 41
< 40

2012

40 - 41
> 41
< 40

2013

40 - 41
> 41

Po
M
Z
M
Z
M
Z
M
Z
M
Z
M
Z
M
Z
M
Z
M
Z

n
201
72
24
10
76
32
609
177
75
14
202
100
338
136
41
22
160
76

referenčné hodnoty: 3,80 – 5,20 mmol/l

Ø

sd

min

max

med

5,49
5,19
5,38
5,11
5,29
5,20
5,28
5,09
5,16
5,09
5,20
5,18
5,45
5,11
5,41
5,08
5,35
5,24

1,15
0,96
0,74
0,23
1,08
0,86
1,08
0,96
1,14
0,98
0,86
0,91
0,98
0,98
1,15
0,96
0,94
0,91

2,73
3,00
3,34
4,79
2,53
3,99
2,73
3,89
3,79
3,78
3,92
3,30
3,14
2,93
3,28
3,78
3,00
3,95

9,48
8,23
6,53
5,57
9,48
6,92
9,46
7,63
7,99
7,89
6,92
8,01
8,37
7,60
9,12
7,89
8,22
6,94

5,39
5,23
5,37
5,13
5,22
5,13
5,22
4,99
5,18
4,98
5,16
5,12
5,38
5,08
5,39
4,98
5,22
5,14

rozptyl
5%
95%
3,77
7,32
3,97
6,59
3,96
6,38
4,86
5,52
3,68
7,19
4,06
6,76
3,67
7,21
3,99
7,10
3,92
7,42
3,88
7,16
3,99
6,76
3,97
6,77
4,06
7,25
3,49
6,87
3,68
7,32
3,88
7,16
3,97
7,01
4,07
6,78

Legenda: Po - pohlavie, M - muž, Z - žena, n - počet, Ø - priemer, sd - smerodajná odchýlka, min - minimálna hodnota , max maximálna hodnota, med - median
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U žien sa priemerné hodnoty pohybovali síce
v referenčnom rozmedzí, ale boli pomerne vysoké:
(5,19 ± 0,96) mmol/l, (5,09 ± 0,96) mmo/l a (5,11
± 0,98) mmol/l. V kategórii 40 a 41 ročných mužov v roku 2011 dosahoval cholesterol priemernú
hodnotu (5,38 ± 0,74) mmol/l a v kategórií nad 41
rokov hodnotu (5,29 ± 1,08) mmol/l. V nasledujúcich rokoch bol trend obdobný. Patologické
hodnoty cholesterolu u RZ mladších ako 40 rokov
bolo možné zistiť len vďaka špecifickej preventívnej prehliadke. V súvislosti s incidenciou kardiovaskulárnych ochorení [10, 11] vyvstáva otázka, prečo sa tejto mladšej generácii nevenuje
pozornosť aj v rámci PPZ. Správnym menežovaním pacienta, poradenstvom v strave a pohybovej aktivite, by sa predchádzalo vzniku závažných
kardiovaskulárnych ochorení v mladšom veku.
Podobná situácia je aj pri vyšetrovaní triacylglycerolov, ktoré významne vplývajú na celý tukový metabolizmus a podieľajú sa na rozvoji mnohých ochorení spojených s problematikou metabolizmu tukov. V každom roku sledovaného obdobia
boli na rozdiel od cholesterolu priemerné hodnoty
triacylglycerolov v referenčnom rozmedzí (tab.9).

Hemoglobín, počet erytrocytov, leukocytov
a trombocytov sa spoločne vyšetrujú v rámci
vyšetrenia krvného obrazu. Hladiny hemoglobínu
sú závislé na pohlaví. Za patologické sú považované hladiny mimo referenčného rozmedzia,
pričom nebezpečnejšie sú znížené hladiny Ak
klesne hladina pod 80 g/l – ťažký stupeň anémie,
uvažuje sa o transfúznej liečbe. V roku 2011 počas
preventívnej prehliadky hradenej z verejného
zdravotného poistenia boli znížené hladiny
hemoglobínu nájdené u 5,41% poistencov (48 mužov a 57 žien). U žien boli zachytené dva prípady
stredne ťažkej anémie (HB < 100 g/l). V nasledujúcich rokoch bol zaznamenaný klesajúci trend
zachytenia znížených koncentrácií hemoglobínu,
ale podarilo sa zachytiť 4 prípady ťažkého stupňa
anémie (u 1 muža civilného zamestnanca, 1 ženy
civilnej zamestnankyne a 2 žien pracujúcich
v rezorte). Medzi distribúciou patologických hodnôt hemoglobínu medzi pohlaviami existuje výrazná odlišnosť (p < 0,001). U mužov je štatisticky
signifikantne nižšia početnosť a relatívne riziko,
asi polovičné oproti ženám (Rr2011 = 0,46, Rr2012 =
0,45 a Rr2013 = 0,45) (tab. 10).

Tabuľka 9 Charakteristika nameraných hodnôt triacylglycerolov v rámci preventívnej prehliadky hradenej
z verejného poistenia v období rokov 2011 – 2013
rok

pohlavie

n
Ø

2011
2012
2013

M
Z
M
Z
M
Z

90
43
75
39
124
56

1,77
1,45
1,91
1,36
1,79
1,39

Triacylglyceroly [mmol/l] u 40 a 41 ročných poistencov
referenčné hodnoty: 0,50 – 2,20 mmol/l
rozptyl
sd
min
max
med
5%
95%
0,93
0,29
4,97
1,82
0,72
3,42
0,66
0,55
3,47
0,68
0,98
3,47
1,70
0,66
3,62
1,79
0,69
3,46
0,68
0,59
2,09
1,34
0,61
1,98
0,89
0,32
4,52
1,81
0,76
4,02
0,35
0,38
4,23
1,42
0,64
4,12

Legenda: M - muž, Z - žena, n - počet, Ø - priemer, sd - smerodajná odchýlka, min - minimálny počet rokov, max - maximálny
počet rokov, med – median

Tabuľka 10 Výpočet relatívneho rizika patologického nálezu HB medzi pohlaviami
ROK
2011

2012

2013

Pohlavie
M
Z
Spolu
M
Z
Spolu
M
Z
Spolu

Hodnoty
patologické
normálne
66
1 606
70
747
136
2 353
68
2 197
77
1 077
145
3 274
74
2 760
84
1 378
158
4 138

Spolu
1 672
817
2 489
2 265
1 154
3 419
2 834
1 462
4 296

χ2

p

Rr

22,68

<0,001

0,46

25,36

<0,001

0,45

26,74

<0,001

0,45

-

Legenda: M - muž, Z - žena, χ2 - Chí-kvadrát test, p - hodnota testovacieho kritéria, Rr - relatívne riziko, stupeň voľnosti df =1
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U žien nebol zaznamenaný vplyv zamestnania na
distribúciu patologických hodnôt hemoglobínu
(p2011 = 0,23, p2012 = 0,93, p2013 = 0,93), u mužov
boli rozdiely štatisticky signifikantné (p2011 =
0,006, p2012 = 0,006, p2013 = 0,04). Relatívne riziko
dosiahnutia zlých výsledkov pre CZ oproti RZ
bolo skoro dvojnásobné (Rr2011 = 1,93, Rr2012 =
2,00, Rr2013 = 1,68) (tab. 11).
Počet erytrocytov je dôležitou informáciou pre
posudzovanie hematologických výsledkov. Medzi
ženami boli patologické hodnoty nájdené častejšie
ako u mužov. Medzi pohlaviami boli nájdené štatisticky významné rozdiely (p < 0,001) v distribúcii
patologických hodnôt výrazne v neprospech žien
v každom sledovanom roku (Rr2011 = 0,22, Rr2012 =
0,19, Rr2013 = 0,11).
Zvýšený počet leukocytov nad 10 x109 častíc
v litri krvi informuje o možnom zápalovom alebo
infekčnom ochorení, zvýšený počet sa vyskytuje aj
pri niektorých nádorových ochoreniach. Pri počte
nad 15 x 109 častíc v litri krvi v laboratóriu.
vykonávame podrobnejšiu diferenciáciu krviniek
následným vyšetrením krvného náteru, o čom
lekára telefonicky informujeme.
K nepriaznivým patologickým stavom patrí aj
znížený počet bielych krviniek pod 3,5 x 109 častíc
v litri krvi.

V priebehu preventívnych prehliadok sme
zaznamenali v roku 2011 a 2013 po jednom
prípade leukopénie s LEU < 2,8.109 l u dvoch žien.
Leukocytózu s LEU > 15.109 l sme zaznamenali
u 7 (0,28%) poistencov v roku 2011 (2 CZ, 5 RZ),
u 3 (0,15%) poistencov v roku 2012 (2 CZ, 1 RZ)
a u 8 (0,32%) poistencov v roku 2013 (4 CZ, 4
RZ). U dvoch poistencov bola zachytená leukémia.
Vplyv pohlavia a vplyv zamestnania na distribúciu
patologických hodnôt počtu leukocytov nebol
štatisticky signifikantný (p > 0,05).
Pri zníženom počte trombocytov hrozí časté
krvácanie, pri zvýšenom počte je zvýšená
pravdepodobnosť vytvárania trombov. Medzi
pohlaviami bola zistená štatisticky významná
odlišnosť v distribúcii patologických hodnôt.
Pokiaľ v roku 2011 a 2012 bolo riziko záchytu
patologických hodnôt trombocytov u mužov veľmi
malé voči ženám( Rr2011 = 0,12 a Rr2012 = 0,30),
v roku 2013 toto riziko stúplo na 1,5 krát.
V rámci PPZ sme v laboratóriu cca polovici
poistencov, vyšetrili vzorku stolice na OK. Počet
vyšetrení v laboratóriu mal síce klesajúcu tendenciu od 69,42% poistencov v roku 2011 do 48,93%
v roku 2013 (tab.12), ale táto situácia je pravdepodobne spôsobená zlepšujúcimi saplatobnými
podmienkami pre VLD, ak lekár urobí vyšetrenie
priamo na ambulancii.

Tabuľka 11 Relatívne riziko výskytu patologického HB v závislosti od zamestnania
zamestnanie

muži

ROK

muži

ženy

2011

muži

ženy

2012

ženy

2013

CZ
RZ
Spolu
CZ
RZ
Spolu
CZ
RZ
Spolu
CZ
RZ
Spolu
CZ
RZ
Spolu
CZ
RZ
Spolu

Hodnoty
patologické
normálne
27
415
39
1 191
66
1 606
26
333
44
414
70
747
22
415
46
1 782
68
2 197
30
425
47
652
77
1 077
22
547
52
2 213
74
2 760
30
486
54
892
84
1 378

Spolu
442
1 230
1 672
359
458
817
437
1 828
2 265
455
699
1 154
569
2 265
2 834
516
946
1 462

χ2

p

Rr

7,40

0,006

1,93

1,44

0,23

0,75

7,68

0,006

2,00

0,01

0,93

0,98

4,41

0,04

1,68

0,01

0,93

1,02

-

Legenda: CZ - civilní zamestnanci, RZ - rezortní zamestnanci, χ2 - Chí-kvadrát test, p - hodnota testovacieho kritéria, Rr relatívne riziko, stupeň voľnosti df =1, N - nehodnotiteľné (malý počet)
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Tabuľka 12 Počet vyšetrení na OK v rámci preventívnej prehliadky na OKBH NsM v rokoch 2011 – 2013
PP
Rok
2011
2012
2013

celkový
počet
1 940
1 986
2 527

nárok
na test
860
907
1 032

Prijaté vzorky
počet
597
481
505

negatívny
počet
%
528
88,44
439
91,27
468
92,67

%
69,42
53,03
48,93

Výsledok testu
pozitívny
počet
%
54
9,04
31
6,44
22
4,36

nehodnotiteľný
počet
%
12
2,02
11
2,29
15
2,97

Legenda: PP - preventívna prehliadka

Lekárovi do 1.7. 2014 bola uhradená cena za
vyšetrenie OK mimo platbu za preventívnu
prehliadku v hodnote 6,04 € pri pozitívnom alebo
negatívnom teste, pri znehodnotenom teste 2,01 €.
Cena zahŕňala cenu za výkon aj náklady za
štandardizovaný test TOKS. Laboratóriu bola
uhradená platba za výkon ohodnotený na 300
bodov [12]. V závislosti od ceny bodu sa platba
pohybovala v hodnote 1,83-2,19 € a neboli
uhrádzané náklady na nákup štandardizovaných
TOKS. Novelizáciou zákona o rozsahu zdravotnej
starostlivosti [5] prišlo k zvýšeniu preplácania
TOKS na 12,00 € pri pozitívnom alebo negatívnom
výsledku testu a na 3,02 € pri znehodnotenom
teste. Pre laboratóriá vykonávajúce toto vyšetrenie
a vykazujúce ho kódom 4303 ohodnotené na 300
bodov sa podmienky úhrady zhoršili, nakoľko
došlo opätovne k zníženiu základnej sadzby ceny
bodu pre výkony SVaLZ.
V roku 2011 bolo v laboratóriu zachytených 54
(9,04%) pozitívnych vzoriek, v roku 2012 31
(6,44%) pozitívnych vzoriek a v roku 2013 boli
pozitívne vzorky nájdené u necelých 5% vyšetrovaných jedincov. Všetci poistenci s pozitívnym
výsledkom boli odoslaní na doriešenie na gastroenterologickú ambulanciu v nemocnici.
Napriek stúpajúcej tendencii hepatálnych
ochorení laboratórne vyšetrenia z balíka vyšetrení

k preventívnej prehliadke neobsahujú ani jeden
z hepatálnych enzýmov. Autori Holomáň [13] a
Oltman [14] upozorňujú na význam diagnostiky pri
odhaľovaní a následnej liečbe hepatálnych
ochorení. Zákon o zdravotnej starostlivosti do júla
2009 pred platnosťou príkazu tieto vyšetrenia
obsahoval. Vyšetrenie ALT a GMT nie je
ekonomicky náročné, oba výkony sú ohodnotené
na 60 bodov [12]. Vzhľadom na stúpajúci počet
ochorení [10, 11] by sa malo uvažovať aspoň
o návrate týchto vyšetrení do ponuky výkonov
preventívnej prehliadky.
Hepatálne enzýmy ALT a GMT sme stanovovali
len v rámci PPŠ, (tab.13-16).
Priemerné hodnoty ALT v sledovanom období
boli u mužov pod hornú hranicu referenčného
rozmedzia (0,74 ± 0,36) μkat/l v roku 2011 a (0,79
± 0,43) ± μkat/l v roku 2012, ale v roku 2013 ju už
prekročili (0,84 ± 0,53) μkat/l. U žien boli
priemerné hodnoty (0,38 ± 0,28) μkat/l, (0,47 ±
0,38) μkat/l a (0,51 ± 0,43) μkat/l v poradí rokov
2011 až 2013. U oboch pohlaví sme zaznamenali
postupný posun k vyšším priemerným hodnotám.
Priemerné hodnoty GMT v sledovanom období
boli u mužov (0,81 ± 0,93) μkat/l, (0,86 ± 0,70)
μkat/l a (1,03 ± 0,72) μkat/l a u žien boli (0,41 ±
0,41) μkat/l, (0,51 ± 0,43) μkat/l a (0,64 ± 0,50)
μkat/l v poradí rokov 2011, 2012 a 2013.

Tabuľka 13 Charakteristika nameraných hodnôt ALT u rezortných zamestnancov v období rokov 2011 – 2013
ALT [μkat/l]
rok

2011
2012
2013

pohlavie
M
Z
M
Z
M
Z

n
407
142
1 062
371
1 246
523

referenčné hodnoty: muži 0,20 – 0,80, ženy 0,20 – 0,60

Ø

sd

min

max

med

0,74
0,38
0,79
0,47
0,84
0,51

0,36
0,28
0,43
0,38
0,53
0,43

0,34
0,16
0,18
0,16
0,15
0,16

1,98
1,44
1,98
1,48
2,87
1,89

0,63
0,31
0,65
0,34
0,67
0,38

rozptyl
5%
95%
0,373
1,444
0,172
0,839
0,340
1,626
0,172
1,302
0,308
1,768
0,172
1,402

Legenda: M - muž, Z - žena, n - počet, Ø - priemer, sd - smerodajná odchýlka, min - minimálny počet rokov, max - maximálny
počet rokov, med - median
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Tabuľka 14 Počet zaznamenaných prípadov v závislosti od vzťahu k referenčnému rozmedziu ALT v rokoch 2011
– 2013
ALT [ μkat/l]
ROK
2011
2012
2013

muži

ženy

referenčné hodnoty: 0,20 – 0,80

referenčné hodnoty: 0,20 – 0,60

< 0,20
13 (3,19%)
9 (0,85%)
12 (0,96%)

0,20 – 0,60
362 (88,94%)
959 (90,30%)
1116 (89,57%)

> 0,80
32 (7,86%)
94 (8,85%)
133 (9,8%)

< 0,20
7 (4,93%)
13 (3,50%)
78(14,91%)

0,20 – 0,60
126 (88,73%)
333 (89,76%)
413 (78,97%)

> 0,60
9 (6,34%)
25 (6,74%)
32 (6,12%)

Tabuľka 15 Charakteristika nameraných hodnôt GMT u rezortných zamestnancov v období rokov 2011 – 2013
GMT [μkat/l]
rok

2011
2012
2013

pohlavie

referenčné hodnoty: muži 0,18 – 1,02, ženy 0,15 – 0,65

n
407
142
1 062
371
1 246
523

M
Z
M
Z
M
Z

Ø

sd

min

max

med

0,81
0,41
0,86
0,51
1,03
0,64

0,93
0,41
0,70
0,43
0,72
0,50

0,15
0,11
0,16
0,12
0,17
0,12

6,80
1,93
4,33
1,93
4,81
2,09

0,63
0,21
0,78
0,41
0,93
0,50

rozptyl
5%
95%
0,200
1,545
0,129
1,175
0,193
1,468
0,139
1,193
0,302
2,09
0,129
1,696

Legenda: M - muž, Z - žena, n - počet, Ø - priemer, sd - smerodajná odchýlka, min - minimálny počet rokov, max - maximálny
počet rokov, med - median

Tabuľka 16 Počet zaznamenaných prípadov v závislosti od vzťahu k referenčnému rozmedziu GMT v rokoch 2011
– 2013
GMT [ μkat/l]
ROK
2011
2012
2013

muži

ženy

referenčné hodnoty: 0,18 – 1,02

referenčné hodnoty: 0,15 – 0,65

< 0,18
19 (4,67%)
16 (1,51%)
25 (2,00%)

0,18 – 1,02
299(73,46%)
831(78,25%)
944(75,76%)

> 1,02
89 (21,87%)
215 (20,24%)
277 (22,23%)

Podobne ako u ALT vykazovali postupnú
tendenciu k vyšším hodnotám, čo môže
predpovedať zdravotný problém. Výsledky môžu
byť skreslené vplyvom pracovného zaťaženia,
nakoľko išlo o vyšetrenia len rezortných
zamestnancov.
V rámci preventívnej prehliadky platenej
z verejného zdravotného poistenia sa v súčasnosti
nepátra po množstve ochorení, ktorých incidencia
narastá.

< 0,15
8 (5,63%)
15 (4,04%)
38 (7,26%)

0,15 – 0,65
111 (78,17%)
298 (80,32%)
410 (78,40%)

> 0,65
23 (16,20%)
58 (15,63%)
75 (14,34%)

im mohli predchádzať, musíme si uvedomiť svoju
individuálnu osobnú zodpovednosť za svoj zdravotný stav a vyhýbať sa rizikovým faktorom, ktoré
v negatívnom zmysle ovplyvňujú naše zdravie.
Musíme vedieť, ako na tom zdravotne sme a čo
môžeme zlepšiť. Informácie o zdravotnom stave,
keď nás nič nebolí a nemáme žiadne ťažkosti
môžeme získať v rámci preventívnej lekárskej
prehliadky. Preventívna prehliadka je akousi zdravotnou poistkou a zrkadlom našich zdravotných
problémov. Preventívna prehliadka je obraz
o zdravotnom stave, mala by odhaľovať problémy
v ich začiatkoch a mala by pomáhať predchádzať
ochoreniam. Prospelo by, ak by sa výkony a
vyšetrenia v rámci preventívnej prehliadky rozširovali v závislosti od vývoja zdravotného stavu celej
populácie s ohľadom na demografický vývoj
a nové poznatky v biomedicínskych smeroch.
Nie je povinná, ale máme na ňu nárok.

ZÁVER
Neustále sa zvyšujúci výskyt kardiovaskulárnych,
metabolických, onkologických, ale aj psychických
ochorení poukazuje na zvyšujúcu sa potrebu
primárnej starostlivosti. Tieto civilizačné ochorenia nielenže znižujú kvalitu života, ale spôsobujú
aj stratu zárobkov, zníženú pracovnú schopnosť,
ako aj predčasný odchod do dôchodku. Aby sme
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Mala by pomáhať pri predchádzaní ochorení, ako
aj pri ich odhaľovaní.
Zodpovedným prístupom k vlastnému zdraviu sa
dá zabrániť a predísť mnohým ochoreniam.
Základnú úlohu v tejto oblasti musia však plniť
úrady verejného zdravotníctva a lekári primárnej
starostlivosti. Mali by poskytnúť širokej verejnosti
kvalitné informácie o zdraví ale aj chorobe, či už
v rámci projektov alebo rôznych programov.
A potom musí nasledovať vlastná aktivita, dodržiavanie princípov zdravého životného štýlu a individuálna zodpovednosť voči sebe.
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MOLEKULÁRNE ASPEKTY MECHANIZMOV ÚČINKU
HYPERBARICKEJ OXYGENOTERAPIE U VYBRANÝCH OCHORENÍ
MOLECULAR ASPECTS OF EFFECTS MECHANISMS
OF HYPERBARIC OXYGEN THERAPY IN SELECTED DISEASES
KRAJČOVIČOVÁ Zdenka, HOLLÁ Marcela, MELUŠ Vladimír, KAŠLÍKOVÁ Katarína
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín
prípade oxyhemoglobín bude prechádzať z arteriálneho do venózneho obehu v nezmenenej forme,
pretože kyslík fyzikálne rozpustený v roztoku bude
ľahšie využiteľný, ako kyslik viazaný na hemoglobín [1-3].
Zvýšená koncentrácia O2 v organizme spolu
s vyšším tlakom pôsobia komplexne, čo v kombinácií s vyšším tlakom dáva HBOT unikátne
terapeutické možnosti. HBOT stimuluje aeróbny
metabolizmus, t.j. tvorbu molekúl ATP, znižuje
tvorbu laktátu, eliminuje lokálnu acidózu, umožňuje väčšiu difúziu kyslíka do tkanív, má baktericíndy účinok na anaeróbne baktérie, podporuje
angiogenézu, regeneruje nervové bunky, redukuje
edém a mnoho ďalších.
Pri niektorých ochoreniach je HBOT základom
život zachraňujúcej liečby, u mnohých je
významným doplnkom ďalších liečebných metód.
Na HBOT sa však sústreďuje pozornosť najmä
v prípadoch, kde pri liečbe niektorých ochorení
zlyhávajú konvenčné terapeutické postupy. Liečebný efekt však nie je okamžitý, ale u pacientov
sa začína prejavovať až po určitej dobe. Počet
expozícií sa pohybuje medzi 10-30 a trvanie jednej
expozície je približne 90 minút. Efekt HBOT na
organizmus jedincov sa líši vo všeobecnej
závislosti od mnohých faktorov, medzi ktoré patrí
napr. použitý tlak, dĺžka expozície a zdravotný
stav jedinca, ale aj biologická variabilita daného
organizmu [1, 3-6].

ABSTRAKT
Pri zavádzaní akejkoľvej novej terapeutickej metódy sa kladie
veľký dôraz na jej bezpečnosť pre klienta. Z pohľadu hyperbarickej oxygenoterapie (HBOT) je preto nutné, aby sa
stanovili medze, pri ktorých má HBOT požadovaný pozitívny
efekt a naopak, kedy dochádza k zvratu a nastáva tvorba voľných radikálov a následná deštrukcia buniek, tkanív a orgánov.
V našom prehľadnom článku sa zameriavame na doteraz získané poznatky v uvedených procesoch v prípade terapie chronických rán, ischémie tkanív mozgu a neurologických porúch.
Kľúčové slová: Hyperbarická oxygenoterapia. Antioxidanty.
Voľné radikály.
ABSTRACT
In introducing any new therapeutic method places great
emphasis on the safety of the patient. In terms of hyperbaric
oxygen therapy (HBOT) it is therefore necessary to establish
limits for which HBOT has the desired positive effect, and vice
versa when occurs a reversal and rises formation of free radicals and subsequent destruction of cells, tissues and organs. In
our review article, we focus on previously acquired knowledge
in those processes in the case of treatment of chronic wounds,
tissue ischemia brain and neurological disorders.
Key words: Hyperbaric oxigen therapy. Antioxidants. Free
radicals.

ÚVOD
Hyperbarická oxygenoterapia (HBOT) je terapeutická metóda, pri ktorej pacient inhaluje 100%-ný
kyslík pri tlaku vyššom ako 1 atmosféra (ATM),
pričom sa nachádza v špeciálne upravenej hyperbarickej komore (Obr.1). Počas HBOT sa kyslík
rozpúšťa vo všetkých telesných tekutinách (napr.
krvná plazma, lymfa, mozgovomiechový mok)
a navyše preniká do ischemických oblastí hlbšie
ako pri normobarickom tlaku [1].
Za fyziologických, normobarických podmienok je
97% kyslíka transportovaného z pľúc do tkanív,
pričom je chemicky naviazaný na hemoglobín
erytrocytov. Zvyšné 3% kyslíka sú v rozpustenej
forme v krvnej plazme. Za hyperbarických podmienok je možné dosiahnuť 100% saturáciu hemoglobínu kyslíkom a navyše v krvnej plazme je
voľne rozpustených ďalších 67ml kyslíka. V tomto

Mechanizmus pôsobenia voľných radikálov v
podmienkach hyperoxie
Počas expozície vysokým dávkam kyslíku sa môžu vyskytnúť prejavy jeho toxických vlastností
vyplývajúce z tvorby reaktívnych foriem kyslíku
(ROS, z angl. Reactive Oxygen Species) a dusíku
(RNS, z angl. Reactive Nitrogen Species).
Kyslíkové voľné radikály, resp. reaktívne metabolity kyslíka sú produkty normálnych bunkových
redoxných procesov. Pri podmienkach hyperoxie sa
však ich produkcia markantne zvyšuje. Povaha
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kyslíkovej molekuly ju robí náchylnejšiu na jednostranné redukčné reakcie v bunkách a na vytváranie
superoxidového aniónu (O2-), ktorý je vysoko
reaktívny cytotoxický voľný radikál. Môžu byť
vytvárané aj iné produkty reakcie kyslíkového
metabolizmu, vrátane peroxidu vodíka (H2O2),
hydroxilových radikálov (OH.) a singletového
kyslíka (1O2). Tieto reaktívne formy kyslíka sú
zodpovedné za oxidovanie sulfhydrylových (SH)
skupín enzýmov, ktoré interagujú s DNA a podporujú lipoperoxidáciu bunkových membrán. Prvou
reakciou reťazca voľných radikálov je lipoperoxidácia. Lipoperoxidy majú následne rušivý vplyv
na štruktúru biomembrán, inhibujú enzýmy s SH
skupinami a posúvajú bunkový redoxný stav glutatiónu ku oxidácii. Oxidované produkty z prvej
reakcie sú prenášané cez sekundárne reakcie na
pyridínové nukleotidy s oxidáciou mitochondriálnej
NADH, v dôsledku ktorej nastávajú poruchy produkcie energie. Enzýmová inhibícia, zmenená
produkcia energie a zníženie alebo strata funkcií
môžu byť dôsledkom buď zvýšených koncentrácií
peroxidov alebo zníženej antioxidačnej obrany,
resp. nedostatočnej kapacity molekulových reparačných mechanizmov v jednotlivých bunkách [7].
Okrem zvýšeného prísunu kyslíka počas HBOT
môžu spustiť tvorbu voľných radikálov aj iné stavy,
ako sú hypoxia a ischémia. Bunkám zlyhávajú
metabolické funkcie a dochádza k ich poškodeniu,
ktoré je variabilného rozsahu i závažnosti a ktoré je
v závislosti od doby trvania ischémie a následnej
hypoxie buď reverzibilné alebo ireverzibilné.

Bunka prechádza z aeróbneho typu metabolizmu na
anaeróbny, postupne dochádza aktiváciou rôznych
enzýmov k degradácii organel až k smrti bunky [7].
Antioxidačné ochranné systémy
Látky, ktoré neutralizujú potenciál účinku voľných radikálov, sa všeobecne zoskupujú do tzv.
antioxidačných ochranných systémov. Tieto systémy obsahujú viaceré látky, ktoré sa označujú ako
antioxidanty, ktoré účinkujú na báze vychytávania
voľných radikálov, ich odstraňovania a prerušovania reťazových reakcií alebo ako reduktanty. Na
týchto procesoch sa podieľajú nie len antioxidačné
systémy ale aj ďalšie endogénne metabolity i
exogénne látky. Pôsobia napr. ako vychytávače
radikálov, donory vodíka alebo elektrónov, rozkladajú peroxid a pod. Enzýmové aj neenzýmové
antioxidanty sa nachádzajú v intracelulárnom aj
extracelulárnom priestore, kde zneškodňujú ROS
[8]. Výsledkom aktivity antioxidanta je ochrana
biologicky dôležitých molekúl, a tým v konečnom
dôsledku buniek, tkanív a celého organizmu pred
oxidačným poškodením voľnými radikálmi [9].
Antioxidanty sa v organizme nenachádzajú
v rovnakom množstve všade. Ich distribúcia je však
rozdielna v intra- a extracelulárnom priestore. Všetky aeróbne bunky majú významnú antioxidačnú
kapacitu, ale z dostupných literárnych zdrojov
doteraz nie je jasné, aké množstvo intracelulárnych
voľných radikálov je potrebné na prekonanie tejto
ochrany. Keďže väčšina antioxidantov sa nachádza
vnútri bunky, je pravdepodobné, že koncentrácia
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voľných radikálov potrebných na vytvorenie intracelulárneho poškodenia značne prevyšuje koncentráciu, ktorá je potrebná na vyvolanie extracelulárneho poškodenia, kde sa získala väčšina experimentálnych údajov. Antioxidačná kapacita plazmy
je rozdielna v závislosti od veku. S vekom v nej
stúpa podiel urátov, zatiaľ čo u detí prevažuje
kyseliny askorbová. Ďalej sa na antioxidačnej
kapacite podieľajú proteíntioly, albumín a vitamín
E. Menším podielom k antioxidačnej kapacite
plazmy prispievajú aj ďalšie nízkomolekulové aj
enzýmové antioxidanty [9].
Prvá línia antioxidačnej obrany zahŕňa pôsobenie
enzýmov, ako je napr. cytochrómoxidáza, ktorá
dokáže redukovať molekulový kyslík na molekulu
vody bez toho, aby boli produkované reaktívne
medziprodukty. Metaloenzýmy, medzi ktoré patrí
aj skupina superoxiddizmustáz (SOD) tvoria druhú
líniu obrany tým, že katalyzujú proces dismutácie
superoxidového aniónu za vzniku molekuly peroxidu vodíka. Tretia línia antioxidačnej obrany je
zabezpečená prostredníctvom enzýmov, medzi
ktoré patria napr. kataláza a glutatiónperoxidáza,
ktoré katalyzujú odstránenie peroxidu vodíka
produkovaného buď nepriamo dismutáciou superoxidového aniónu alebo priamo reoxidáciou redukovaných flavoenzýmov. Biologické antioxidanty,
ako je napr. vitamín E, pôsobia ako štvrtá línia
obrany rýchlou reakciou s radikálmi mastných
kyselín za vzniku stabilného radikálu alfa-tokoferolu a ukončujú tak reťazovú reakciu. Zvrat
v oxidačnom poškodení prostredníctvom reaktivácie oxidovaných enzýmov a redukciou súčastí
oxidovaných tkanív predstavuje piatu líniu obrany,
ktorá sa uskutočňuje najmä interakciou s redukovaným glutatiónom. Súbežná aktivácia pentózového cyklu zvyšuje produkciu nikotínamidadeníndinukleotid fosfátu, ktorý je nevyhnutný za účelom
regenerácie redukovaného glutatiónu [10-12].
Potenciálny mechanizmus antioxidačného účinku
zahŕňa taktiež katalýzu oxidačnej degradácie hému,
ktorý môže pôsobiť ako bunkové prooxidačné
činidlo, produkciu bilirubínu ako koncového produktu, u ktorého boli preukázané antioxidačné
vlastnosti ako aj indukciu hémoxygenázy-1, ktorá
je známa ako tzv. heat shock proteín 32. Zvýšené
hladiny hémoxygenázy-1 boli v predošlej štúdii
stanovené v lymfocytoch získaných od zdravých
ľudí 24 hodín po inhalovaní O2 pri 2,5 ATA po
dobu 60 minút v prerušovanom režime inhalácie 20
minút O2 a 5 minút vzduch. V inej štúdii bola

pozorovaná zvýšená aktivita heat shock proteínu 70
v lymfocytoch už po 1 expozícii s profilom 3 x 20
minút inhalácie O2 pri 2,5 ATA, zatiaľ čo
koncentrácie SOD, katalázy ani glutatiónperoxidázy v erytrocytoch neboli ovplyvnené. Okrem
toho, bolo identifikovaných viacero dôkazov
o schopnosti HBOT indukovať bunkovú ochranu
podobným spôsobom ako u iných ochranných
mechanizmov voči oxidačnému stresu. Ukázalo sa,
že prvá expozícia HBOT spúšťa adaptívne reakcie,
ktoré chránia bunky voči poškodeniu DNA indukovaného následnou epozíciou HBOT. Je tiež zrejmé,
že ROS generované HBOT spúšťajú upregáciu
antioxidačných enzýmov, čím indukujú toleranciu
voči tkanivovej ischémii [13].
PRÍKLADY PREDPOKLADANÉHO MECHANIZMU ÚČINKU
Chronické rany
Chronickú ranu môžeme definovať ako ranu,
ktorej hojenie v primeranej lehote, za použitia
konvenčných lekárskych a chirurgických metód
zlyháva. Hypoxia tkaniva blokuje proliferáciu
fibroblastov, a tým zhoršuje syntézu kolagénu,
pričom kolagénové vlákna majú nízku pevnosť
v ťahu. Anoxia vedie k akumulácii metabolitov ako
je napr. amoniak, ktorý spôsobuje osmotické zmeny
na úrovni jednotlivých buniek, a tým zhoršuje
celkový proces hojenia poškodeného tkaniva. Rana
vo svojich ischemických častiach je navyše
náchylná na infekcie, ktoré zasahujú do procesu
hojenia rany. Hypoxia môže vzniknúť aj v tkanive
s fyziologickou perfúziou, ak sa tam nachádza
infekcia [1, 14].
Pri reparácii rany hrá preto kyslík dôležitú úlohu.
Kyslík je potrebný na hydroxyláciu prolínu a
lyzínu, ktoré sú nevyhnutné na uvoľnenie kolagénu
z fibroblastov a jeho zabudovanie do štruktúr
tkaniva [15]. Hyperoxia je navyše schopná aktivovať enzýmy, ktoré syntetizujú kolagén. Tento
paradox je z časti vysvetľovaný pozorovaním, že
syntéza kolagénu je dvakrát vyššia, ak hodnota
laktátu, pričom počas hypoxie vzrastá na 5-15
mmol. Ak stúpa pO2 v tkanivách na 40 mmHg,
produkcia sa zvýši sedemnásobne [7].
Častou etiológiou, ktorá zamedzuje hojeniu rán je
i oxidačný stres, ktorý spôsobuje vysokú tvorbu
ROS a RNS. Zhang Q. a Gould L.J. sa vo svojej
štúdii zaujímali o hypotézu, že HBOT upravuje
koncentráciu ROS, MAPK (z angl. mitogen
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procesov, ktorých dôsledkom je poškodenie
lipidových štruktúr, bielkovín a nukleových kyselín
v ischemickej bunke, čím významne prispievajú
k jej degeneratívnemu poškodeniu [16].
ROS vplývajú na poškodenie mozgu počas
ischémie a reperfúzie. Reoxygenácia počas spontánnej alebo trombolytickej reperfúzii poskytuje
kyslík ako substrát pre početné oxidačné enzymatické reakcie v cytozole jednotlivých subcelulárnych organel a mitochondrií. Približne 2-5%
elektrónov z izolovaných mitochondrií mozgu produkuje superoxidové radikály a peroxid vodíka.
Tieto neustále produkované ROS sú vychytávané
pomocou SOD, GPx a katalázy. V detoxikácii
voľných radikálov sú zahrnuté aj ostatné antioxidanty ako glutatión, vitamín A a C. Počas
reperfúzie sú tieto endogénne antioxidačné systémy
narušené v dôsledku nadprodukcie ROS cytozolovými prooxidačnými enzýmami a mitochondriami, inaktiváciou detoxikačných systémov,
spotrebou antioxidantov a nedostatočným dopĺňaním antioxidantov do ischemického tkaniva mozgu.
Nedávne štúdie dokazujú, že nepriame signálne
dráhy ROS môžu spôsobiť poškodenie až zničenie
buniek v mieste mozgovej ischémie a reperfúzie
[17].
V štúdii, ktorú uskutočnil Nie H. a ďalší, sa
zistilo, že opakovaná stabilizácia hyperbarickým
kyslíkom indukovala ischemickú toleranciu mozgu
aj miechy. Taktiež sa ukázalo, že podávanie
dimetyltiomočoviny (DMTU), ako lapača voľných
radikálov, rušilo ischemickú toleranciu indukovanú
HBOT, čo viedlo k predpokladu, že tvorba
neletálneho množstva ROS je iniciátorom alebo
mediátorom pre indukciu ischemickej tolerancie.
Predmetná štúdia potvrdila, že HBOT stabilizácia
podporila zvýšenie aktivity hlavných antioxidačných enzýmov, hlavne katalázy a SOD v tkanive
miechy. Hoci po prechodnej ischémii miechy klesla
aktivita antioxidačných enzýmov, v skupine, ktorá
podstúpila HBOT bola omnoho vyššia aktivita
katalázy a SOD než v kontrolnej skupine bez
HBOT. Tolerancia ischémie miechy po HBOT bola
nižšia po podaní inhibítora katalázy. Naviac podanie DMTU pred každou liečbou HBOT úplne
zabránilo vzostupu aktivity katalázy a SOD po
HBOT stabilizácii, čo poukazuje na úzky vzťah
medzi tvorbou ROS a vzostupom aktivity antioxidačných enzýmov [18].

activated protein kinase) a MMP (z angl. matrix
metalloproteinase). V štúdii využili validované
modely ischemických rán, v ktorých následne
porovnávali expresiu antioxidačných enzýmov,
MMP, TIMP2 (z angl. tissues inhibitor of metalloproteinase 2) a MAPK. Ich štúdia viedla k zisteniu,
že HBOT indukovala expresiu antioxidačných
enzýmov (SOD, kataláza, glutatiónperoxidáza) a
redukovala syntézu ROS a RNS v ischemickom
tkanive rany. Účinkom HBOT bolo taktiež znížené
poškodenie ischemických rán oxidačným stresom,
bola znížená aktivácia MAPK, i MMP [11].
Ischémia tkaniva mozgu
Kyslík je pre mozog životne dôležitý a jeho
nedostatok bez ohľadu na príčinu spôsobuje patologické zmeny v tkanive mozgu. Cieľom HBOT
pri poraneniach mozgu je zabezpečiť adekvátny
prísun kyslíka tkanivám mozgu na prerušenie
prebiehajúcich patologických zmien [1].
Patogenéza ischemického poškodenia nervového
tkaniva je veľmi komplexný proces. Zastavenie
prívodu kyslíka a glukózy spúšťa kaskádu, na
začiatku ktorej je pokles ATP v bunke a prepojenie
aeróbneho metabolizmu na anaeróbny, v bunke
stúpa koncentrácia laktátu, čo vedie k poklesu pH v
ischemickej bunke. Nedostatok ATP v prvom rade
postihne systém membránových ATP-áz, v dôsledku čoho Na+ a Cl- prenikajú do buniek, naopak K+
katión sa dostáva do extracelulárneho priestoru.
Dochádza tak k porušeniu gradientov iónov na
membránach a neuronálnej depolarizácii. Depolarizácia presynaptických častí axónov vedie k aktivácii napäťovo závislých kanálov, prieniku Ca2+
iónov do presynaptickej časti synapsií a následnému uvoľňovaniu neurotransmiterov. Takéto
nadmerné uvoľnenie neurotransmiterov, obzvlášť
excitačnej molekuly AMK glutamátu má výrazný
cytotoxický účinok. Na synapsiách uvoľnený
glutamát aktivuje na postsynaptickej časti glutamátové receptory, kde predovšetkým cez aktivovaný
NMDA receptor (N-metyl-D-asparagová kyselina)
prenikajú do postsynaptického neurónu kalciové
ióny. Nekontrolovaný vzostup Ca2+ iónov v cytozole bunky následne spúšťa celý rad biochemických procesov, ktoré vedú k poškodeniu bunkových štruktúr a následnej smrti bunky. Vysoká
koncentrácia kalcia aktivuje viaceré hydrolázy.
V dôsledku jej zvýšenia sa aktivujú aj systémy,
ktoré produkujú ROS a NO, ktorý je potenciálnym
zdrojom RNS. Práve ROS a RNS sú mediátormi
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reguláciu aktivity antioxidačných enzýmov vrátane
SOD, GPx, katalázy a paraoxonázy [19, 23].
Na základe štúdií D.A. Rossignola so spol. [19,
21] boli preukázané prospešné účinky HBOT na
autistické deti. Výsledkom štúdie bolo konštatovanie, že HBOT významne nezvýšila oxidačný
stres autistických detí, naopak významne znížila
hladinu zápalového markera CRP. Celkovo bola
HBOT pre autistické deti vyhodnotená ako bezpečná, a všetci účastníci podstúpili 40 expozícií (1,3 –
1,5 ATM) bez žiadnych vážnejších vedľajších
príznakov. Po klinickej stránke nastali zlepšenia aj
v niektorých oblastiach ako sú napr. popudlivosť,
sociálny odstup, hyperaktivita, motivácia, reč i
kognitívne funkcie.

Neurologické poruchy
Podľa niektorých štúdií používanie kyslíka zlepšuje vybrané neurologické funkcie. Najvýznamnejší
efekt bol pozorovaný u starších pacientov pri
aplikácii HBOT (2,5 ATM, 100% O2), u ktorých sa
v porovnaní s kontrolnou skupinou zlepšili vybrané
kognitívne funkcie vrátane pamäti [19]. Výsledkom
inej štúdie bolo konštatovanie, že u potkanov
s traumatickým poškodením mozgu, ktoré
podstúpili HBOT (1,5 ATM, 100% O2) nastalo
v porovnaní so skupinou, ktorá bola exponovaná
normobarickému kyslíku, zlepšenie pamäti
i priestorovej orientácie [20].
V nadväznosti na výsledky nielen týchto štúdií sa
D.A. Rossignol so spol. [19, 21] zameral na štúdium účinkov HBOT u autistických detí. HBOT pre
deti sa vo všeobecnosti považuje za bezpečnú aj
pri tlaku 2 ATA a trvaní max 2 hodiny denne.
Autori pri designe štúdie vychádzali z dostupných
literárnych údajov, kde napr. Heuser so spol. liečili
štvorročné dieťa s autizmom pomocou HBOT (1,3
ATM, 24% O2) a zaznamenali výrazné zlepšenie
správania vrátane pamäte a kognitívnych funkcií,
už po desiatich expozíciach. Toto dieťa taktiež
vykazovalo zlepšenie cerebrálnej hypoperfúzie.
Ďalšia séria štúdií ukázala, že hyperbarická terapia
pri 1,3 ATM viedla k zlepšeniu klinického stavu
šiestich autistických detí. Viaceré štúdií poukazujú
na to, že jedinci s autizmom vykazujú cerebrálnu
hypoperfúziu, neurologické zápaly a zápaly
gastrointestinálneho traktu [19, 21].
Existujú však obavy, že HBOT môže u autistických pacientov zvýšiť oxidačný stres produkciou
ROS. Tieto obavy sú obzvlášť reálne, pretože
niektoré deti s autizmom vykazujú zvýšený oxidačný stres vrátane nízkych hodnôt sérového glutatiónu a zvýšených hodnôt aktivity antioxidačných
enzýmov vrátane SOD, GPx, katalázy a paraoxonázy - enzýmu, ktorý taktiež zabraňuje peroxidácii
lipidov a inaktivuje organofosfátové toxíny [22].
Niektoré autistické deti vykazujú zvýšené hodnoty
lipidovej peroxidácie, vrátane zvýšených hodnôt
malonyldialdehydu, ktorý je markerom lipidovej
peroxidácie a oxidačného stresu. Z prehľadu
literatúry vyplýva, že pri HBOT sa môže vyskytnúť
oxidačný stres, ale predstavuje len malé riziko pri
aplikácii HBOT s tlakom nižším ako 2 ATM.
Naopak, dlhodobá a opakovaná HBOT s tlakom
nižším ako 2 ATM môže znížiť oxidačný stres tým,
že redukuje lipidovú peroxidáciu a podporuje

ZÁVER
Pri využitý HBOT, ako modernej terapeutickej
metódy, sa kladie veľký dôraz na jej bezpečnosť
pre pacienta. Práve O2, ktorý je za normálnych
okolností esenciálnym prvkom pre život, môže za
hyperbarických podmienok odštartovať mechanizmus tvorby voľných radikálov. Z tohto dôvodu je
potrebné, aby boli jeho účinky na organizmus
v hyperbarickom prostredí dôkladne preskúmané a
stanovili sa medze, pri ktorých má HBOT požadovaný pozitívny efekt, a naopak kedy dochádza
k zvratu a nastáva tvorba voľných radikálov
a následná deštrukcia buniek, tkanív a orgánov.
S HBOT preto úzko súvisí problematika antioxidantov a antioxidačných ochranných systémov
ľudského tela. Všetky antioxidanty, ktoré sú súčasťou jednotlivých antioxidačných systémov, sa
vyznačujú špecifickosťou pôsobenia na jednotlivé
druhy voľných radikálov. Dôležitou súčasťou
liečby HBOT je preto podávanie antioxidantov
a sledovanie antioxidačnej kapacity pacientov,
ktorá chráni organizmus pred pôsobením voľných
radikálov.
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KOMBINÁCIA ELEKTROFORETICKÝCH TECHNÍK A HMOTNOSTNEJ SPEKTROMETRIE
V ANALÝZE VYBRANÝCH TERAPEUTICKÝCH PEPTIDOV V ĽUDSKOM MOČI
COMBINATION OF ELECTROPHORETIC TECHNIQUES AND MASS SPECTROMETRY IN
ANALYSIS OF SELECTED THERAPEUTIC PEPTIDES IN HUMAN URINE
VOJS STAŇOVÁ Andrea, MARÁK Jozef
Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
funkcií. Ich vysoká biologická aktivita spojená s
nízkou toxicitou a vysokou špecificitou z nich robí
účinné terapeutické látky. V súčasnosti niektoré
prírodné peptidy a ich syntetické deriváty, hrajú
významnú úlohu pri liečbe rôznych ochorení,
napríklad diabetes typu I a II, rôzne druhy
rakoviny, Alzheimerova choroba, atď. Buserelín je
syntetickým analógom prírodného gonadotropného
hormónu a používa sa na liečbu karcinómu prostaty
alebo prsníka [1, 2]. Imidazolové dipeptidy anserín
a karnozín sú sústredené v kostrových svaloch
a mozgovom tkanive [3]. Publikované práce
popisujú ich antioxidačné [4, 5], omladzujúce [6] a
protinádorové účinky [7], ale aj pozitívne výsledky
dosiahnuté pri liečbe autizmu [8], Alzheimerovej
a Parkinsonovej choroby [9].
Jednou z potenciálnych možností pre analýzu
ionogénnych látok v komplexných matriciach je
spojenie techník kapilárnej elektroforézy (CE) s
technikami hmotnostnej spektrometrie (MS). Po
prvýkrát bol popísaný potenciál tohto spojenia v
off-line režime v roku 1981 E. Kenndlerom a D.
Kanianskym [10] a v on-line režime J. A. Olivaresom v roku 1987 [11]. 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 rozseparované elektroforeticky. Efektívnym
riešením problémov spojených s analýzou látok
prítomných v komplexných matriciach môže byť aj
zapojenie úpravných techník, či už v off-line alebo
on-line usporiadaní. Úprava vzoriek spojená so
skoncentrovaním 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 [1213].
Kapilárna izotachoforéza (cITP), ako jedna zo
základných techník CE, môže byť použitá nielen
ako on-line úpravná technika pred inou CE

Abstrakt
Pre úspešné riešenie analytických problémov spojených s analýzou látok prítomných v komplexných matriciach sa hľadajú
stále nové analytické prístupy, pričom sa často využíva spojenie už známych vysokoúčinných separačných a detekčných
techník. Efektívnym riešením problémov spojených s analýzou
látok prítomných v komplexných matriciach môže byť aj zapojenie úpravných techník. Úprava vzoriek spojená so skoncentrovaním 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. Cieľom práce
bolo ukázať analytický potenciál off-line elektroforetickej
úpravy vzoriek (preparatívna izotachoforéza, pITP) pred online spojením kapilárna zónová elektroforéza-hmotnostná spektrometria s ionizáciou elektrosprejom (CZE-ESI-MS) pri analýze vybraných terapeutických liečiv v komplexných biologických matriciach.
Kľúčové slová: Terapeutické peptidy. Preparatívna izotachoforéza. CZE-ESI-MS.Ľudský moč
Abstract
New analytical approaches are being developed for successful
solution of analytical problems associated with the analysis of
compounds present in complex matrices. A combination of
already known high efficiency separation and detection techniques is often employed in such analyses. Effective solution
of the problems associated with the analysis of compounds
present in complex matrices can also be achieved by
employingsample pretreatment techniques. Sample pretreatment combined with preconcentration of analytes and/or removal of interfering matrix components prior to the actual
separation/detection is a necessary step in the analytical
process, mainly for determination of trace amounts of analytes
present in complex matrices. The aim of this work was to
demonstrate the analytical potential of off-line electrophoretic
sample preparation (preparative isotachophoresis, pITP) prior
to on-line capillary zone electrophoresis-mass spectrometry
with electrospray ionization (CZE-ESI-MS) for the analysis of
selected therapeutic drugs in complex biological matrices.
Key words: Therapeutic peptides. Preparative isotachophoresis. CZE-ESI-MS. Human urine

ÚVOD
Peptidy predstavujú veľmi početnú a zaujímavú
skupinu bio-organických látok, ovplyvňujúcich
mnoho dôležitých fyziologických a biochemických
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technikou pri využití techniky spájania kolón [14],
ale jej použitie je možné aj v off-line režime s
využitím frakcionačného kohúta [10]. Silnou
stránkou izotachoforetickej úpravy vzoriek je, na
rozdiel od extrakčných techník, práca v jednofázovom systéme s presne definovanými a reprodukovateľnými podmienkami úpravy so zabezpečením vysokého čistiaceho (clean-up) efektu.
Postupy používané v preparatívnej izotachoforéze
popisujú vo svojom prehľadovom článku T.
Hirokawa a Y. Kiso [15]. Jednou z možností je
použitie diskontinuálnej frakcionačnej izotachoforézy v off-line režime s mikro-preparatívnym
kohútom či už v jednokolónovom usporiadaní [1618] alebo v systéme spájania kolón [19-23].
Možnosť izolácie analytov do presne definovaných
frakcií pomocou tzv. diskrétnych spacerov a vysoká
kompatibilita s inými analytickými, nielen elektroseparačnými, technikami robia z pITP efektívny
nástroj pre stopovú analýzu v komplexných
matriciach.
Cieľom predmetnej práce bolo ukázať potenciál
preparatívnej izotachoforézy ako úpravnej techniky
pred on-line spojením kapilárnej zónovej elektroforézy a hmotnostnej spektrometrie v analýze
komplexných biologických vzoriek.

Fullerton, CA, USA). Injektáž vzorky bola
vykonaná hydrodynamicky (25 mbar/5 s). CZE
separácie boli uskutočnené s použitím konštantného
napätia 25 kV. Optimálne podmienky pre MS
v CZE-MS analýze peptidov boli nasledovné:
napätie na ESI kapiláre + 3,5 kV, napätie na
skimmeri 40 V, prietok sušiaceho plynu 4 l/min,
teplota sušiaceho plynu 150 ° C a tlak plynu v
rozprašovači 12 psi. Zloženie podpornej kvapaliny
bolo metanol:voda:kyselina octová (80:19.9:0.1,
v/v/v) a jej prietok bol 4 μl/min. Získané údaje boli
vyhod-notené pomocou LC/MSD Trap Software
5,3 (Agilent Technologies) a program Microsoft
Excel 2000 (Microsoft Corporation, Redmond,
WA, USA) bol použitý pre výpočet parametrov
kalibračných závislostí.
ODBER A SPRACOVANIE BIOLOGICKÉHO
MATERIÁLU
Vzorky moču, ktoré slúžili ako komplexná
matrica pri analýze peptidov, boli získané od štyroch zdravých dobrovoľníkov vo veku od 23 do 55
rokov, mužského aj ženského pohlavia. Ihneď
po odobratí boli 10-krát zriedené vodu pre LC-MS
experimenty.
VÝSLEDKY
Keďže sa pI hodnoty analyzovaných terapeutických peptidov (anserín - ANS, karnozín - KAR,
buserelín - BUS) pohybovali v rozmedzí 6,79 - 10,5
bolo logickým krokom uskutočniť ich separáciu pri
nízkom pH, kedy sa vyskytujú vo forme katiónov.
Pre získanie optimálnej separácie bez straty signálu
v MS stupni bolo otestované použitie viacerých
elektrolytov. Najlepšie parametre separácie a
rovnako aj najvyššia intenzita signálu v MS bola
získaná pri použití kyseliny octovej s koncentráciou
200 mmol/l (pH 2,70). Dôležitými parametrami,
ktorých optimalizácii bolo potrebné venovať
zvýšenú pozornosť, boli zloženie a prietok
podpornej kvapaliny pre ESI rozhranie, teplota
sušiaceho plynu a hodnota sprejovacieho napätia
(optimálne podmienky viď časť Experimentálne
podmienky). Pri optimálnych podmienkach bola
dosiahnutá CZE-ESI-MS separácia zmesi vybraných terapeutických liečiv na základnú líniu do 15
minút. Na Obr. 1 je záznam z CZE-ESI-MS
separácie zmesi študovaných peptidov (1 mg/ml
BUS a 0,2 mg/ml ANS, KAR). MS dáta boli
zberané v TIC móde v rozsahu m/z 100-2000 alebo
SIM móde pri m/z 620,4 ± 0,5 (BUS), m/z 227,1 ±

EXPERIMENTÁLNE PODMIENKY
Na realizáciu pITP experimentov bol použitý
modifikovaný izotachoforetický analyzátor ZKI001 (Villa-Labeco, Spišská Nová Ves, Slovenská
republika) využívajúci techniku spájania kolón.
Boli použité kolóny vyrobené z fluórovaného
kopolyméru etylén-propylén, vybavené on-column
kontaktnými vodivostnými detektormi, pričom prvá
kolóna s id. 1,8 μm (dĺžka 120 mm) a druhá kolóna
s id 0,8 mm (dĺžka 160 mm). Hnací prúd v prvej
kolóne bol 600 μA a v druhej kolóne 200 μA. Na
dávkovanie vzorky bol použitý buď dávkovací
kohút s objemom dávkovacej slučky (44 μl) a/alebo
mikrostriekačky Hamilton s objemom 10-100 μl.
Preparatívny frakcionačný kohút s objemom
vnútornej slučky 7 μl slúžiaci na výber frakcií bol
súčasťou druhej kolóny.
CZE-ESI-MS analýzy boli vykonané na HP 3D
CE systéme (Agilent Technologies, Waldbronn,
Nemecko) vybavenom LC-MSD-XCT plus
hmotnostným spektrometrom s 3D iónovou pascou
a ESI ionizáciou. CZE analýzy boli vykonané
v nepokrytej kremenej kapiláre s celkovou dĺžkou
75 cm a id. 50 μm (Beckman Instruments,
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0,5 (KAR) a m/z 241,1 ± 0,5 (ANS). Možný vplyv
komplexnej biologickej matrice na signál vybraných terapeutických peptidov bol testovaný
pridaním 10-krát zriedeného moču k modelovej
zmesi peptidov (Obr. 2). Vplyv prítomnosti moču
sa prejavil:
 posunutím migračných časov analytov (KAR a
BUS) k vyšším hodnotám,
 zhoršením rozlíšenia ANS a KAR,
 poklesom intenzity (približne 5,5-krát).

zriedeného moču resp. bez prídavku moču.
Navrhnutá CZE-ESI-MS metóda preukazuje dobrú
linearitu v koncentračnom rozsahu 0,2-10 μg/mL.
Použitím techniky CZE-ESI-MS boli dosiahnuté
cLOD vo vode pre KAR (0,18 μg/ml), ANS (0,17
μg/ml) a pre BUS (0,64 μg/ml). V 10-krát
zriedenom moči boli dosiahnuté cLOD pre KAR
(0,19 μg/ml), ANS (0,50 μg/ml) a BUS (0,74
μg/ml). Relatívna štandardná odchýlka migračných
časov pre študované peptidy sa pohybovala
v intervale 1,3% až 4,9% pre vodu a v intervale
1,8% až 7,5% v moči. Relatívna štandardná
odchýlka plôch píkov peptidov (v SIM móde) bola
4,2 až 9,1% vo vode a 5,8 až 12,7% v moči.
Dosiahnutá výťažnosť metódy (testovaná pre
jednotlivé peptidy v koncentračnom intervale 2 až 5
μg/ml) bola 89-97% pre KAR, 87-94% pre ANS
a 94-102% pre BUS.
Na odstránenie negatívnych vplyvov matrice
a
skoncentrovanie
analytov sme
použili
preparatívnu izotachoforézu (pITP) v separačnom
systéme s technikou spájania kolón. V experimentoch s pITP bol použitý sodný katión
s koncentráciou 10 mmol/l vo funkcii vodiaceho
iónu a kyselina octová vo funkcii protiiónu.
Výsledné pH vodiaceho elektrolytu bolo 5,00. Ako
zakončujúci ión bol použitý β-alanín s koncentráciou 20 mmol/l a kyselina octová vo funkcii
protiiónu. Do roztokov elektrolytov nebola pridávaná hydroxyetylcelulóza kvôli potenciálnym
problémom pri použití získaných frakcií v iných
analytických technikách, ale obe kolóny boli pred
experimentami naplnené jej 1% roztokom.
Na oddelenie analytov od potenciálnych
interferentov pochádzajúcich z komplexnej matrice
bola použitá zmes diskrétnych spacerov, ktoré
rozdelili pohyblivostný interval medzi vodiacim a
zakončujúcim iónom na určitý počet diskrétnych
presne definovaných menších pohyblivostných
pod-intervalov. Bola nájdená vhodná zmes
diskrétnych spacerov, ktorá pozostávala z 5 nízkomolekulových látok (TRIS – trishydroxymetylaminometán; HIS - histidín; CREAT – kreatinín;
GABA – kyselina γ-aminomaslová, EACA –
kyselina ε-amino-n-kaprónová). Frakcionačný
proces je detailne popísaný v našej predchádzajúcej
práci [22]. Izotachoforeogram modelovej zmesi
diskrétnych spacerov (každý s koncentráciou 10-3
mol/l) je uvedený na Obr. 3. Frakcie boli vyberané
tak, aby v mikropreparatívnom kohúte (Obr. 4)

Všetky tieto negatívne javy môžu byť vysvetlené
ako matricové efekty pochádzajúce zo zriedeného
moču.

Obrázok 1 EIC z CZE-ESI-MS analýzy modelovej
zmesi štandardov anserínu (0,2 mg/ml), karnozínu (0,2
mg/ml) a buserelínu (1 mg/ml) v deionizovanej vode.

Obrázok 2 EIC z CZE-ESI-MS analýzy modelovej
zmesi štandardov anserínu (0,2 mg/ml), karnozínu (0,2
mg/ml) a buserelínu (1 mg/ml) v 10-krát zriedenom
moči dobrovoľníka č.2

Na vyhodnotenie vplyvu matrice na kalibračné
parametre študovaných terapeutických peptidov
boli pripravené dve kalibračné série s koncentráciami 0,2 - 10 μg/ml analytov s prídavkom 10-krát
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zmesi

Obrázok 4 Schematické znázornenie frakcionačného
postupu v pITP [23]

zostal vždy koniec predchádzajúcej a začiatok
nasledujúcej zóny príslušného diskrétneho spacera.
Frakcionačný proces pozostával z nasledujúcich
krokov:
 vypnutie hnacieho prúdu (Obr. 4A) v čase, keď
sa koniec zóny s vyššou efektívnou pohyblivosťou a začiatok zóny s nižšou efektívnou
pohyblivosťou nachádzal v strede frakcionačného kohúta. Presný čas vypnutia prúdu
zodpovedá vzdialenosti medzi detektorom
analytickej kolóny a stredom frakcionačného
kohúta,
 pootočenie mikropreparatívneho kohúta o 45° vybratie frakcie (vzduch + 50 μl vody do
eppendorfovej skúmavky (Obr. 4B). Premytie
frakcionačného kanálika deionizovanou vodou a
následné pretlačenie tohto kanálika vzduchom,
 pootočenie mikropreparatívneho kohúta o ďalších 45° a jeho naplnenie roztokom vodiaceho
elektrolytu (Obr. 4C),
 pootočenie mikropreparatívneho kohúta naspäť
do východiskovej polohy a analogické pokračovanie vo výbere ďalších frakcií po zapnutí
hnacieho prúdu (Obr. 4D).

V experimentoch s pITP bol použitý moč od 4
zdravých dobrovoľníkov, ktorý bol ihneď po odbere 10-krát zriedený a rozdelený na dve časti.
Jedna časť slúžila ako porovnávacia vzorka (blank)
a k druhej časti bola pridaná zmes peptidov na
koncentračnej úrovni 0,02 μg/ml. Zo vzoriek moču
bolo injektovaných do izotachoforetického analyzátora 250 μl. Získané frakcie boli zlyofilizované
a následne rekonštituované v 49 μl vody s prídavkom 1 μl 1% kyseliny octovej. Bolo zistené, že
anserín a karnozín migrujú len v tretej frakcii
(medzi spacerami HIS a CREAT) a buserelín
migruje len vo v štvrtej frakcii (medzi spacerami
CREAT a EACA).
V MS spektrách získaných CZE-ESI-MS analýzou izolovaných frakcií boli pozorované vo frakcii
č.3 ióny m/z 241,1 ([M+H]+ ión ANS) a m/z 227,1
([M+H]+ ión KAR) a vo frakcii č.4 ión m/z 620,5
([M+2H]2+ ión BUS). Uvedené ióny boli vybrané
pre kolízne indukovanú disociáciu (CID) v IT a
v získaných MS/MS spektrách dominovali typické
fragmenty iónov (m/z 592,5 – zodpovedá strate tbutyl skupiny z BUS, m/z 155,9 – zodpovedá
histidínu z KAR a m/z 169,9 – zodpovedá metyl-

Obrázok 3 Izotachoforeogram
diskrétnych spacerov

modelovej
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histidínu z ANS). Kvalita získaných MS/MS
spektier bola postačujúca pre získanie informácií o
štruktúrach študovaných analytov. Na Obr. 5 je ako
príklad uvedený elektroforeogram z CZE-ESI-MS
analýzy tretej frakcie, v pravej časti predmetného
obrázku je zobrazené MS a v ľavej časti MS/MS
spektrum karnozínu.

Zo získaných MS spektier pre jednotlivé
analyzované peptidy jednoznačne vyplýva, že
zaradenie pITP do analytického postupu znížilo
komplexnosť matrice a zakoncentrovalo študované
analyty.

Obrázok 5 EIC z CZE-ESI-MS analýzy frakcie č. 3 získanej po pITP frakcionácii vzorky 10-krát zriedeného moču
s prídavkov 0,02 μg/ml analyzovaných peptidov. V pravej časti je MS spektrum prislúchajúce karnozínu ( m/z 227,1)
a v ľavej časti MS/MS spektrum vzniknuté fragmentáciou iónu a m/z 227,1.

ZÁVER
Predložená práca bola venovaná zdokumentovaniu analytických možností pITP ako úpravnej
techniky pred on-line spojením CZE-ESI-MS
pri analýze vybraných terapeutických peptidov
prítomných na nízkej koncentračnej úrovni v ľudskom moči.
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 CZE-ESI-MS
bez úpravy vzorky.
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VYUŽITIE KAPILÁRNEJ ZÓNOVEJ ELEKTROFORÉZY NA STANOVENIE NEOPTERÍNU ZÁPALOVÉHO BIOMARKERU PRÍTOMNÉHO V ĽUDSKOM MOČI
APPLICATION OF CAPILLARY ZONE ELECTROPHORESIS TO THE ANALYSIS OF
NEOPTERÍN - AN INFLAMMATORY BIOMARKER PRESENT IN HUMAN URINE
RADIČOVÁ Zdenka, BODOR Róbert
Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
Results: CZE separation of NPT and other compounds present
in urine samples was reached in electrolyte with pH=8.15 in
anionic mode. The use of fluorescence detection and separation
system with high load capacity enabled to achieve low
detection limit (3 nmol/l). Concentration of neopterin in human
urine samples were determined by standard addition method
and expressed in μmol unit of neopterin/mol of creatinine.
Conclusion: It was shown, that CZE coupled with fluorescence
detection is a useful method for separation and determination
of neopterin in human urine samples

Abstrakt
Východiská: Pteridínový derivát, neopterín (NPT), je nepriamym ukazovateľom aktivácie bunkovej imunity prostredníctvom T lymfocytov, ktorá má významnú úlohu pri mnohých
zápalový ochoreniach. Sledovanie koncentračnej hladiny NPT
v ľudských telových tekutinách našlo svoje hlavné diagnostické uplatnenie pri včasnom odhalení imunologických komplikácii u príjemcov transplantovaných orgánov. Zvýšená produkcia NPT poskytuje prognostické informácie aj u pacientov
s HIV alebo rakovinovým ochorením.
Cieľ: Táto práca bola zameraná na vyvinutie jednoduchej,
rýchlej a citlivej elektroforetickej separačnej metódy na stanovenie koncentrácie NPT v ľudkom moči.
Vzorka a metodika: Počas výskumu boli analyzované vzorky
moču od troch zdravých dobrovoľníkov kapilárnou zónovou
elektroforézou (CZE) v elektroforetickom analyzátore spojeným s fluorescenčným detekčným systémom s excitáciou
pri vlnovej dĺžke 353 nm.
Výsledky: CZE separácia NPT od ostatných zložiek nachádzajúcich sa v ľudskom moči v anionickom režime bola dosiahnutá v elektrolyte s pH=8,15. Použitie fluorescenčnej
detekcie a taktiež separačnej jednotky so zvýšenou separačnou
kapacitou umožnili dosiahnutie nízkej medze detekcie NPT
(3 nmol/l). Metódou prídavku štandardu boli stanovené koncentrácie neopterínu vo vzorkách moču a boli vyjadrené v jednotkách μmol neopterínu/mol kreatinínu.
Záver: Bolo ukázané, že CZE s fluorescenčnou detekciou je
vhodná metóda na separáciu a stanovenie neopterínu vo vzorkách moču.

Key words: Neopterin. Capillary zone electrophoresis.
Fluorescence detection

ÚVOD
Neopterín (D-erytroneopterín, 2-amino-4-hydroxy6-(D-erytro-1’,2’,3’-trihydroxy-propyl)-pteridín)
NPT) je pteridínový derivát, ktorý bol prvý krát
objavený v roku 1963 v larvách včelích robotníc
a vo včelej materskej kašičke [1]. Štyri roky od
objavenia bolo izolovaných 25 mg neopterínu z 500
litrov ľudského moču [2].
Biosyntéza všetkých pterínov a pteridínov začína
hydrolytickým štiepením guanozíntrifosfátu (GTP)
pomocou GTP cyklohydroláz. Intermediárny
produkt 7,8-dihydroneopterín-trifosfát je kľúčovým
prekurzorom
biosyntézy
kyseliny
listovej,
riboflavínu, metanopterínu, tetrahydrobiopterínu
a neopterínu. Cicavce stratili schopnosť syntetizovať kyselinu listovú počas evolúcie, ale zachovali
si schopnosť syntetizovať pteríny. Ukázalo sa, že
pre tvorbu a uvoľňovanie NPT sú kľúčové cytokín
interferón-γ (INF-γ) a faktor nekrotizujúci nádorové bunky (TNF-α) (kachektín). Makrofágy
a monocyty sú najväčším zdrojom NPT a INF- γ je
najsilnejším stimulom pre produkciu NPT týmito
bunkami. Produkcia neopterínu nepriamo súvisí
s aktiváciou bunkami sprostredkovanej imunitnej
reakcie, ktorá má veľkú úlohu pri mnohých vírusových ochoreniach zahŕňajúcich aj HIV [3-6],
autoimunitných či zápalových ochoreniach [7-10]
a nádorových ochoreniach [5, 11-13].

Kľúčové slová: Neopterín. Kapilárna zónová elektroforéza.
Fluorescenčná detekcia
Abstract
Background: The pteridine derivate, neopterin (NPT), is an
indirect indicator of T helper cells derived cellular immune
activation, which plays an important role in many inflammatory diseases. Major diagnostic application of NPT measurements is the monitoring of organ transplant recipients to
recognize immunological complications. A high NPT production provides prognostic information in patients infected with
HIV and malignant tumor diseases.
Aim: This work dealt with the development of simple, rapid
and sensitive electrophoretic separation method for the determination of concentration of NPT in human urine sample.
Sample and methods: In this study, three urine samples of
health volunteers were analyzed by capillary zone electrophoresis carried out in an electrophoretic analyzer coupled with
fluorescence detection system at excitation wavelength
353 nm.
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Moč v porovnaní s ostatnými biologickými tekutinami nemá konštantný obsah vody. Stanovovať
NPT sa odporúča v zbieranom 24-hodinovom moči
avšak táto podmienka sa v niektorých prípadoch
nedá dodržať. Kreatinín sa vylučuje do moču
v konštantnom množstve, preto sa na vyjadrenie
koncentrácie neopterínu v moči používa pomer
koncentrácie NPT ku koncentrácií kreatinínu.
Uvedený pomer je u zdravých jedincov konštantný
dlhšiu dobu avšak je závislí od pohlavia a veku
jedinca (tab.1).

MATERIÁL A METÓDY
Odber a spracovanie biologického materiálu
Vzorky ranného moču boli odobraté trom zdravým dobrovoľníkom ženského pohlavia vo veku
26-28 rokov. Vzorky boli uchované v chladničke (v
prípade okamžitej separácie) alebo v mrazničke.
Pred CZE separáciou boli vzorky moču riedené
s deionizovanou vodou čistenou pomocou Pro-PS
systému (Labconco, USA) následne čistenou
v zariadení Simplicity (Millipore, Francúzsko).
Príprava štandardného roztoku neopterínu
Zásobný roztok štandardu NPT (Sigma Aldrich,
Nemecko) o koncentrácii 1 mmol/l bol pripravený
v 1.10-4 mol/l NaOH. Takto pripravený štandard bol
rozdelený po 500 μl do polypropylénových
mikroskúmaviek (typ Eppendorf), ochránený pred
pôsobením svetla vrstvou alobalu a zmrazený.
Pripravený štandard bol pre jednotlivé separácie
riedený deionizovanou vodou podľa potreby.

Tabuľka 1 Referenčné hodnoty koncentrácie neopterínu
v moči u zdravých jedincov (μmol/mol kreatinínu) [23]
Vek
19-25
26-35
36-45
46-55
56-65
>65

Muži
123±33
101±33
109±28
105±36
119±39
133±38

Ženy
128±33
124±33
140±39
147±32
156±35
151±40

Stanovenie koncentrácie kreatinínu vo vzorkách
moču
Koncentrácia kreatinínu vo vzorkách moču bola
stanovená na základe Jaffého reakcie. Kreatinín
reaguje s alkalickým pikrátom za vzniku oranžovožltého komplexu. Intenzita zafarbenia komplexu
kreatinín-pikrát je priamo úmerná koncentrácii
kreatinínu vo vzorke.
Na toto stanovenie bola pripravená zmes kyseliny
pikrovej (Sigma Aldrich, Nemecko) s koncentráciou 8,75 mmol/l a hydroxidu sodného (Sigma
Aldrich, Nemecko) s koncentráciou 145 mmol/l
a zásobný roztok kreatinínu (LaChema, Česká
republika) o koncentrácií 2 mg/dl (kalibrátor).
Po zmiešaní 1ml roztoku alkalického pikrátu a 100
μl kalibrátora bola zmeraná absorbancia roztoku
pri vlnovej dĺžke 492 nm pomocou spektrofotometra (UV 1800, Shimadzu, Japonsko) po 30s
a 90s od zmiešania. Rovnaký postup bol aplikovaný
aj pre vzorky moču ktoré boli riedené s destilovanou vodou v pomere 1:49.

V súčasnosti sa na stanovenie NPT v biologických vzorkách využívajú imunologické testy
[14, 15], ktorých použite je jednoduché a rýchle,
avšak finančne náročné, čo neumožňuje ich rutinné
použitie v laboratórnej diagnostike. Ostatné metódy
stanovenia NPT využívajú chromatografické
techniky s fotometrickou detekciou v ultrafialovom
spektre [16, 17] alebo fluorescenčnou detekciou
[18, 19]. Separácia zmesi pteridínov vo vzorke
moču bola uskutočnená aj metódou kapilárnej
zónovej elektroforézy (CZE) s laserom indukovanou fluorescenčnou detekciou (LIF) [20].
Separácia bola uskutočnená v kremennej kapiláre
s vnútorným priemerom 50 µm v TRIS-boritanovom nosnom elektrolyte s pH 8,75 s prídavkom
EDTA. Dosiahnuteľný detekčný limit bol silne
ovplyvnený vodivosťou vzorky z dôvodu elektrokinetického dávkovania vzorky. V nasledujúcich
prácach bol eliminovaný vplyv matrice na
dávkované množstvá analytov použitím hydrodynamického dávkovania vzorky a zvýšením pH
nosného elektrolytu na 9,6 bola zvýšená selektivita
[21, 22].

Inštrumentálne zariadenie
CZE separácie boli uskutočnené na elektroforetickom analyzátore EA-101 (Villa-Labeco,
Slovenská republika) v jednokolónovom usporiadaní separačnej jednotky. Kolóna, vyrobená z fluoroplastu s dĺžkou 160 mm a vnútorným priemerom
0,3 mm, bola vybavená detekčnou celou
umožňujúcou pripojenie fotonásobiča (PMT III,

CIEĽ
Cieľom tejto práce bol vývoj novej metódy na
stanovenie neopterínu v ľudskom moči s využitím
CZE separačného systému so zvýšenou separačnou
kapacitou v spojení s fluorescenčnou detekciou.
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Vďaka prirodzenej fluorescencii NPT je možné
použiť fluorescenčnú detekciu bez predchádzajúcej
derivatizácie vzorky. Fluorescenčná detekcia
poskytuje vysokú citlivosť a nízke detekčné limity,
čo je veľkou výhodou pri analýze biomarkerov
prítomných v biologických vzorkách na nízkych
koncentračných úrovniach.
Vhodnou voľbou pH nosného elektrolytu bolo
možné separovať NPT od ostatných zložiek
prítomných vo vzorkách moču. Optimalizácia podmienok CZE separácií bola uskutočnená pomocou
zriedenej vzorky moču s pH 6,5 (vzorka M2),
pričom migračná pozícia NPT bola určená pomocou metódy prídavku štandardu NPT (1 μmol/l). Z
pohľadu rozlíšenia, času separácie a účinnosti
najvhodnejší elektrolyt mal zloženie: 20 mmol/l
N-[tris(hydroxymetyl)metyl]-3-aminopropánsulfónová kyselina (TAPS), 6,5 mmol/l 1,3-bis[tris(hydroxymetyl)metylamino]propán (BTP) 0,1%
hydroxyetylcelulóza (HEC) s hodnotou pH=8.15
Za daných separačných podmienok v anionickej
CZE separácii ľudského moču je možné na elektroforeograme pozorovať píky veľkého počtu prirodzene fluoreskujúcich organických zložiek (obr.1).
Tieto, úplne alebo čiastočne rozlíšené ale zatiaľ
neidentifikované píky môžu predstavovať zlúčeniny, ktoré po dôkladnejšom štúdiu môžu
v budúcnosti slúžiť ako biomarkery. Migračná
pozícia NPT vo vzorkách moču bola potvrdená
metódou prídavku štandardu s koncentráciu
1 μmol/l (Obr 1).

J&M, Nemecko) a lampovej jednotky (FL3005SL,
J&M) pomocou optických vlákien.
Monochromátorom v lampovej jednotke bola zo
spektra xenónovej lampy nastavená excitačná
vlnová dĺžka 353 nm. Emitované fluorescenčné
žiarenie
bolo
zaznamenané
fotonásobičom
po optickej filtrácii filtrom neprepúšťajúcim
žiarenie s vlnovou dĺžkou cca. do 400 nm
(400FG03, Andover Corporation, USA) umiestneným v optickej dráhe medzi detekčnou celou
a fotonásobičom.
Vzorky boli dávkované pomocou CZE dávkovacieho kohúta s objemom 220 nl a dĺžkou slučky
3 mm umiestneného na začiatku separačnej kolóny.
Medzi jednotlivými analýzami bolo kvôli
zabráneniu krížovej kontaminácii vzoriek zaradené
premytie dávkovacej trasy pomocou podtlakovej
vývevy neutrálnym detergentom o objeme 10 ml
a následne 2 ml destilovanej vody.
VÝSLEDKY
Požiadavkou na metódy klinickej analýzy je ich
robustnosť, jednoduchosť, minimalizácia počtu
krokov analýzy, nízka cena a spotreba vzoriek.
Tieto požiadavky spojené navyše s jednoduchosťou
prípravy vzorky obvykle sa dá dosiahnuť pri CZE.
Neopterín sa v roztokoch správa ako slabá kyselina a v zásaditých roztokoch nadobúda negatívny
náboj, čo umožňuje jeho CZE separáciu vo forme
aniónu. Z dvojice elektród, pomocou ktorých je
privádzané vysoké napätie, v anionickom móde
separácie za detektorom sa nachádza anóda.

Fluorescence
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Obrázok 1 Elektroforeogramy z CZE separácie neopterínu
vo vzorke moču (M2) uskutočnenom v anionickom
separačnom móde. (a) 2x riedená vzorka moču (M2), (b) 2x
riedená vzorka moču (M2) s prídavkom NPT s koncentráciou 1 μmol/l. Elektroforeogramy boli zazname-nané
fluorescenčným detektorom pri excitačnej vlnovej dĺžke 353
nm. Nosný elektrolyt: 20 mmol/l TAPS, 6,5 mmol/l BTP,
0,1% HEC, pH 8,15.

Obrázok 2 Elektroforeogramy z CZE separácie neopterínu vo vzorkách moču. (a) 2x riedená vzorka moču
(M2), (b) 2x riedená vzorka moču (M4), (c) 2x riedená
vzorka moču (M5). Elektroforeogramy boli zaznamenané fluorescenčným detektorom pri excitačnej vlnovej
dĺžke 353 nm. Nosný elektrolyt: 20 mmol/l TAPS, 6,5
mmol/l BTP, 0,1% HEC, pH 8,15.
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Tabuľka 2 Stredné hodnoty neopterínu (μmol/mol kreatinínu) vo vzorkách moču stanovené metódou prídavku
štandardu
Vzorka
Metóda prídavku štandardu

M2 (žena, 28r.)

M4 (žena, 28r.)

M5 (žena, 26r.)

98,16

134,61

117,40

Medza detekcie NPT vypočítaná pomocou 3
násobku štandardnej odchýlky výšky šumu predstavoval hodnotu 3 nmol/l a medza stanovenia
9 nmol/l. Separácie modelovej vzorky s koncentráciou NPT zodpovedajúcou limitu stanovenia (10
nmol/l) vykazovali dobrú opakovateľnosť s relatívnou smerodajnou odchýlkou výšky píku 7,3%
v piatich opakovaných separáciach. Závislosť
plochy ako aj výšky píku NPT od koncentrácie bola
lineárna v koncentračnom rozsahu 50 – 5000
nmol/l (dva dekadické poriadky) s korelačným
koeficientom vyšším ako 0,99
Optimalizovaná CZE metóda bola použitá
na kvantifikáciu NPT vo vzorkách ľudského moču
od zdravých darcov ženského pohlavia vo veku
od 26 do 28 rokov. Vzorky moču boli upravené
metódou popísanou v časti „Materiál a metódy“.
Elektroforeogramy získané z fluorescenčného
detektora zo separácie jednotlivých vzoriek moču
sú zobrazené na obrázku 2.
Stanovenie koncentrácie NPT vo vzorkách moču
bolo uskutočnené metódou prídavku štandardu na
základe plochy píku NPT. Koncentrácie boli
následne
vyjadrené
pomocou
koncentrácie
kreatinínu v jednotlivých vzorkách. Hodnoty
vyjadrené v jednotkách μmol NPT na mol
kreatinínu (tab.2) sa pohybovali v rozmedzí
referenčných hodnôt pre zdravého človeka 124±33
μmol/mol kreatinínu (tab.1).

pochádzajúcich od zdravých dobrovoľníkov bola
stanovená metódou prídavku štandardu a prepočítaná na jednotku μmol NPT/ mol kreatinínu.
Koncentrácia kreatinínu bola stanovená v každej
vzorke na základe Jaffého reakcie. Stanovené
hladiny NPT vo vzorkách moču boli v rozmedzí
hodnôt udaných pre zdravé ženy vo veku 26-35
rokov.
Jednoduchosť a rýchlosť metódy vyvinutej na
stanovenie NPT vo vzorkách ľudského moču môže
v budúcnosti predstavovať vhodnú alternatívu
k chromatografickým metódam v oblasti medicínskej diagnostiky.
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POUŽITIE MIKROČIPOVEJ ELEKTOFORÉZY V ANALÝZE MUKOLYTÍK
THE USE OF MICROCHIP ELECTROPHORESIS IN THE ANALYSIS OF MUCOLYTICS
RUDAŠOVÁ Marína, BODOR Róbert, MASÁR Marián
Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava
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electrophoresis

ABSTRAKT
Východiská: N-acetylcysteín patrí k najvýznamnejším liečivám zo skupiny mukolytík; uľahčuje vylúčenie hlienu z tela
pri respiračných ťažkostiach.
Cieľ: Táto práca bola zameraná na vývoj jednoduchej
a rýchlej miniaturizovanej analytickej metódy pre stanovenie
aktívnej zložky farmaceutických preparátov. Separácie boli
uskutočnené technikou mikročipovej elektroforézy s vodivostnou detekciou.
Vzorka a metodika: Počas výskumu boli analyzované vzorky
komerčne dostupných farmaceutických preparátov Solmucol
90, Solmucol 200 a ACC Long. Na kvantitatívne vyhodnotenie obsahu N-acetylcysteínu v analyzovaných vzorkách boli
použité metódy externej kalibrácie a vnútorného štandardu.
Ako vnútorný štandard bola použitá kyselina antranilová.
Výsledky: Metódy externej kalibrácie a vnútorného štandardu
boli porovnané z hľadiska presnosti stanovenia koncentrácie
N-acetylcysteínu v mukolytikách. Metóda vnútorného štandardu, ktorá významne eliminovala fluktuácie dávkovaného objemu na kvantifikáciu, poskytla niekoľkonásobne lepšie výsledky (relatívna smerodajná odchýlka: 0,3-0,6%). Celkový čas
analýzy bol kratší ako 11 min.
Záver: Na základe dosiahnutých výsledkov je možné konštatovať, že vypracovaná metóda je vhodná pre rýchle a presné
stanovenia hlavných zložiek vo farmaceutických preparátoch.

Mucolytics.

Microchip

ÚVOD
N-acetylcysteín (NAC; Obr. 1) je aktívna zložka
farmaceutických preparátov, ktoré patria do skupiny mukolytík. Jeho sulfhydrylová skupina (-SH)
reaguje s disulfidovou väzbou v mukoproteínoch
a rozdeľuje ich na menšie celky. Týmto spôsobom
dochádza ku zníženiu viskozity hlienu, čoho
dôsledkom je jeho ľahšie vykašliavanie [1].
Vzhľadom na jeho antioxidačné vlastnosti je NAC
známy ako protivírusová, protinádorová a protizápalová látka. Takisto sa využíva vo vírusovej
terapii syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a hepatitídy typu B, v prevencii
nádorových ochorení, v liečbe oxidatívneho stresu
rôzneho pôvodu a pri predávkovaní paracetamolom.

Kľúčové slová: N-acetylcysteín. Mukolytiká. Mikročipová
elektroforéza
ABSTRACT
Background: N-acetylcysteine is one of the most important
mucolytic agents; it facilitates the exclusion of mucus from
body during respiratory diseases.
Aim: This work dealt with the development of a simple and
rapid miniaturized analytical method for the determination of
active pharmaceutical ingredient. The separations were performed by microchip electrophoresis with conductivity detection.
Sample and methods: During the research, commercially
available pharmaceutical preparations: Solmucol 90, Solmucol
200 and ACC Long were analyzed. Methods of external
calibration and internal standard were used for a quantitative
evaluation of the content of N-acetylcysteine in the analyzed
samples. Anthranilic acid was used as an internal standard.
Results: Methods of external calibration and the internal
standard were compared in terms of the precision of the
determination of N-acetylcysteine in mucolytics. The internal
standard method, which significantly eliminated effect of
fluctuations in the injected volume on quantification, provided
better results (relative standard deviation: 0.3-0.6%). Total
analysis time was less than 11 min.
Conclusion: Based on the obtained results it can be concluded
that the developed method is suitable for fast and precise
determination of the main components in pharmaceutical
preparations.

Obrázok 1 Štruktúra N-acetylcysteínu

Mikročipová elektroforéza (MCE) zaznamenala
výrazný rozvoj od roku 1992, kedy bola prvýkrát
predstavená Manzom a kol. [2]. MCE má mnoho
výhod oproti konvenčnej kapilárnej elektroforéze,
napríklad vysokú separačnú účinnosť, nízku
spotrebu vzoriek, nízke finančné náklady a široké
aplikačné použitie.
CIEĽ
Cieľom práce bol návrh a vypracovanie analytickej metódy na báze mikročipovej elektroforézy
s vodivostnou detekciou na izotachoforetické (ITP)
stanovenie farmaceuticky významného analytu
(NAC) prítomného vo vzorkách o vyššej koncentrácii (majoritne zastúpená zložka). Vypracovaná metóda bola použitá na analýzu komerčne
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dostupných preparátov (Solmucol 90 a 200 a ACC
Long).

stability a pod. Všetky vyrobené šarže musia byť
svojimi vlastnosťami porovnateľné [5].
Mikročipová elektroforéza má stále expandujúcu
oblasť využitia a v posledných rokoch nachádza
čoraz väčšie uplatnenie vo farmaceutickom priemysle. Kontrola farmaceutických preparátov zahŕňa dva prístupy a to stanovenie hlavných zložiek
(majoritne zastúpené zložky) alebo stanovenie
prímesí a nečistôt (minoritne zastúpené zložky)
v preparáte. Táto práca sa zaoberá stanovením
hlavných zložiek v rôznych mukolytikách. Z toho
hľadiska bolo potrebné použitie analytickej metódy
s vysokou separačnou kapacitou. ITP je elektroforetická separačná technika určená pre kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu elektricky nabitých
častíc založená na rozdielnych efektívnych pohyblivostiach iónov. Vzorka sa vnáša medzi dva
elektrolyty (vodiaci a zakončujúci) s odlišnou
efektívnou pohyblivosťou iónov. ITP môže byť
použitá ako samostatná separačná technika, ale tiež
je ideálna aj ako koncentračná technika v spojení
s inými separačnými metódami. Ponúka možnosť
spracovať objemy vzoriek aj niekoľko desiatok,
resp. stoviek mikrolitrov. Miniaturizovaný ITP
systém umožňuje dávkovanie niekoľko mikrolitrov, a napriek tomu poskytuje postačujúce
detekčné limity na rýchlu a spoľahlivú analýzu [6].

VÝSKUMNÝ SÚBOR
NAC je vďaka jeho širokému spektru využitia
významné liečivo vo farmaceutickom priemysle. Je
súčasťou skupiny liečiv expektorancia, ktorých
úlohou je uľahčenie odstránenia viskózneho sekrétu z dýchacích ciest. Na základe mechanizmu,
ktorým expektoranciá umožňujú vylúčenie hlienu
sa rozdeľujú na mukolytiká, sekretolytiká a sekretomotoriká [3]. NAC sa zaradzuje medzi mukolytiká, nakoľko spôsobuje rozrušenie chemických
väzieb molekúl mukoproteínov, depolymerizuje
extracelulárnu DNA a svojou –SH skupinou štiepi
disulfidové väzby, čím znižuje viskozitu hlienu
a umožňuje jeho ľahšie vykašľanie. Tento proces
štiepenia disulfidových väzieb tiež funguje
pri riedení abnormálne hustého hlienu u pacientov
s cystickou fibrózou. Významné sú tiež jeho antioxidačné účinky, ku ktorým patrí zvýšená syntéza
glutatiónu (GSH), ktorý je telu vlastná antioxidačná látka s veľkým metabolickým významom.
Zároveň –SH skupina NAC zachytáva voľné
kyslíkové radikály. NAC je tiež známy svojím
protizápalovým účinkom, nakoľko znižuje tvorbu
zápalových faktorov, interleukínov a reguláciu
génu COX-2. Podáva sa ako antidotum pri predávkovaní paracetamolom.
NAC ovplyvňuje aj metabolizmus alkoholu, čoho
dôsledkom je zmiernenie nežiaducich účinkov
po nadmernej konzumácii alkoholu [4]. Podporuje
odbúravanie škodlivých metabolitov alkoholu a to
najmä acetaldehydu. Najúčinnejší je, ak sa podá
niekoľko hodín pred samotnou konzumáciou
alkoholu.
Vývoj nového lieku ako aj jeho uvedenie na trh je
pomerne rozsiahly a časovo zdĺhavý proces, ktorý
si vyžaduje pracovné sily a veľké finančné investície. Skôr, ako je liečivo uvedené na trh, musí
spĺňať viaceré prísne kritériá schválené odbornými
inštitúciami. To je možné iba v prípade, že aktívna
látka je účinná, má významný prínos pre pacienta
a čo je najdôležitejšie, je pre pacienta bezpečná.
Liečivá spĺňajúce predpísané požiadavky sú povolené k výrobe farmaceutických produktov. Po
komplexných testoch stability, bezpečnosti a nezávadnosti prichádzajú na rad analýzy, ktoré zabezpečia, že farmaceutický produkt obsahuje rovnaké
množstvo účinnej látky, s rovnakým profilom

METODIKA
MCE separácie boli uskutočnené na polymetylmetakrylátovom (PMMA) mikročipe s implementovanou vodivostnou detekciou (Merck, Darmstadt, Nemecko). Mikročip bol vyrobený technologickým postupom, ktorý je podrobne popísaný
v práci [7].
Na meranie vodivosti a pH roztokov elektrolytov
bol použitý konduktometer Jenway 4310 (Jenway,
Dunmow, Anglicko) resp. pH meter IonLab 720
(WTW, Wissenschaftlich-Technische Werkstätten,
Weilheim, Nemecko) s kombinovanou sklenou
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 elektrolytov
a modelových vzoriek boli získané od firiem
Merck (Darmstadt, Nemecko), Serva (Heidelberg,
Nemecko) a Sigma-Aldrich (Seelze, Nemecko).
Zásobné roztoky NAC a vnútorného štandardu
(kyseliny antranilovej) boli pripravené o koncen74
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trácii 1000 mg/l. Na prípravu elektrolytov 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).

ných modelových vzoriek NAC v koncentračnom
rozmedzí 25-250 mg/l, s prídavkom kyseliny
antranilovej boli uskutočnené na troch mikročipoch. Pre odhad opakovateľnosti a prenositeľnosti metódy z mikročipu na mikročip boli
vypočítané hodnoty relatívnych smerodajných
odchýlok (RSD) samostatne pre jednotlivé
mikročipy, a tiež pre všetky mikročipy (tab.1).
Z RSD hodnôt uvedených v tabuľke 1 je zrejmé,
že korekcia dĺžok zón NAC (kvantitatívny parameter v ITP) na vnútorný štandard zvýšila presnosť stanovení bez ohľadu na to, či boli RSD
hodnoty vypočítané z údajov nameraných na jednotlivých mikročipoch (A, B, C) alebo na všetkých troch testovaných mikročipoch (A+B+C).
Porovnaním priemerných hodnôt dĺžok a korigovaných dĺžok získaných z meraní na jednotlivých
mikročipoch je evidentné, že korigovaním dĺžok
zón NAC na vnútorný štandard sa významne
zlepšuje prenositeľnosť kalibrácie od mikročipu
k mikročipu.

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Separácie NAC boli uskutočnené metódou ITP
na PMMA mikročipe s integrovanými vodivostnými detektormi. Na základe pKa hodnôt (pKa1 =
9,52 tiolová skupina a pKa2 = 3,24 karboxylová
kyselina) NAC bolo zvolené pH elektrolytového
systému na 6, pričom celkový čas analýz nepresiahol 700 s. Všetky analyzované vzorky obsahovali vnútorný štandard, kyselinu antranilovú
o koncentrácii 100 mg/l. Metóda vnútorného štandardu bola zvolená na elimináciu vplyvu fluktuácií dávkovaného objemu vzorky na mikročip
od pokusu k pokusu a tiež na elimináciu malých
odchýlok kalibračných parametrov meraných
na viacerých mikročipoch. ITP separácie kalibračTabuľka 1 Opakovateľnosť dĺžok zón NAC
Mikročip

A

B

C

A+B+C

Dĺžka zóny
Korigovaná dĺžka zóny
Priemer [s]
RSD [%]
Priemer
RSD [%]
Opakovateľnosť (na jednom mikročipe, n = 5) a)
25
2,3
1,8
0,3
0,3
100
8,4
3,3
1,0
0,9
200
16,9
2,7
2,1
0,8
25
2,1
3,0
0,3
0,9
100
7,8
1,7
1,0
0,2
200
15,6
1,0
2,0
0,5
25
2,5
4,5
0,3
1,0
100
8,3
2,6
1,0
1,0
200
17,2
4,3
2,1
0,6
Reprodukovateľnosť (z mikročipu na mikročip, n = 15) b)
25
2,3
8,1
0,3
5,5
100
8,1
4,7
1,0
2,3
200
16,5
5,3
2,0
2,6

Koncentrácia [mg/l]

Legenda: a) Parametre získané z jednotlivých mikročipov A-C počas jedného dňa. b) Parametre získané z 3 mikročipov. Korigované dĺžky zón boli vypočítane ako pomer dĺžky zóny NAC ku dĺžke zóny vnútorného štandardu (100 mg/l kyselina antranilová).

Vypracovaná metóda na ITP stanovenie NAC
ako anionicky migrujúcej zložky na mikročipe,
po určení základných parametrov, bola použitá pri
kvantitatívnej analýze reálnych vzoriek farmaceutických preparátov Solmucol 90, Solmucol 200
a ACC Long.
Solmucol 90 bol získaný v podobe sirupu s koncentráciou účinnej zložky NAC 20 g/l. Zásobný
roztok sme pred analýzou 200-krát zriedili a jeho
výsledná koncentrácia, ktorú sme dávkovali

na mikročip bola 100 mg/l. Do vzorky sme pridávali vnútorný štandard - kyselinu antranilovú
o koncentrácii 100 mg/l a zakončujúci elektrolyt
(20% v/v).
Solmucol 200, ktorý je bežne dostupný v podobe
rozpustného prášku, obsahoval 200 mg NAC
v jednom vrecúšku, pričom hmotnosť balenia bola
1,5 g. Zásobný roztok bol pripravený o koncentrácii 10 g/l a pred samotnou analýzou bol 100krát zriedený. Dávkovaná vzorka bola pripravená
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rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcom
prípade o koncentrácii NAC 100 mg/l.
Šumivá tableta ACC Long so 600 mg NAC
v jednej tablete (3,4 g) bola použitá na prípravu
zásobného roztoku o koncentrácii NAC 3 g/l.
Dávkovaná vzorka obsahovala 75 mg/l NAC, 100
mg/l kyseliny antranilovej a 20% (v/v) zakončujúceho elektrolytu.
Výsledky stanovenia NAC v analyzovaných
mukolytikách sú uvedené v tabuľke 2. Koncen-

trácie NAC v jednotlivých vzorkách boli vyhodnotené metódami externej kalibrácie a vnútorného
štandardu. Z výsledkov je zrejmé, že metóda
externej kalibrácie vykazovala väčší rozptyl
koncentrácií NAC vo vzorkách (5-10-násobne
vyššie hodnoty RSD) ako metóda prídavku
vnútorného štandardu. Metóda vnútorného štandardu poskytla výťažnosti v rozmedzí 99-100%, čo
poukazuje na správnosť získaných analytických
výsledkov.

Tabuľka 2 Koncentrácie NAC vo farmaceutických preparátoch vypočítané metódami externej kalibrácie a vnútorného štandardu
Metóda externej kalibrácie
Metóda vnútorného štandardu
Deklarovaná
Stanovená koncentrácia RSD [%] Stanovená koncentrácia RSD [%]
koncentrácia [g/l])
± SD [g/l]
n=5
± SD [g/l]
n=5
Solmucol 90
20
23,8 ± 0,7
3,0
19,8 ± 0,1
0,6
Solmucol 200
10
12,6 ± 0,4
3,2
9,9 ± 0,03
0,3
ACC Long
3
4,0 ± 0,1
3,3
3,0 ± 0,01
0,5
Vzorka

Legenda: Koncentrácia kyseliny antranilovej použitej ako vnútorný štandard vo vzorkách farmaceutických preparátov bola
100 mg/l.

ZÁVER
Táto práca sa zaoberala vývojom novej, jednoduchej, rýchlej a spoľahlivej metódy na kontrolu
hlavných zložiek farmaceutických preparátov.
Pre analýzu NAC v mukolytických preparátoch
Solmucol 90 a 200 a ACC Long bola použitá ITP
metóda uskutočňovaná na mikročipe s vodivostnou
detekciou. Obsah NAC v reálnych vzorkách bol
vyhodnotený metódami externej kalibrácie a vnútorného štandardu. Metóda vnútorného štandardu
poskytla signifikantne presnejšie výsledky, najmä
z dôvodu eliminácii vplyvu fluktuácií dávkovaného objemu od pokusu k pokusu, ako aj od mikročipu k mikročipu na kvantifikáciu. V testovaných
vzorkách mukolytík hodnoty výťažností pre NAC,
získané metódou vnútorného štandardu boli v rozmedzí 99-100%. Výsledky práce ukázali, že
vyvinutá ITP metóda na mikročipe má veľký
aplikačný potenciál v oblasti rýchlych a presných
analýz aktívnych zložiek vo farmaceutických
preparátoch.
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LABORATÓRNE VYŠETRENIE sd-LDL AKO RIZIKOVÉHO FAKTORU
KARDIOVASKULÁRNEHO POŠKODENIA U PACIENTOV
S DIABETES MELLITUS II. TYPU
LABORATORY EXAMINATIONS OF sd-LDL AS A RISK FACTOR FOR CARDIOVASCULAR
DAMAGE IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS TYPE II
NETRIOVÁ Jana1,2, ZBOJOVÁ Veronika1, KRAJČOVIČOVÁ Zdenka1,
KAŠLÍKOVÁ Katarína1, MELUŠ Vladimír1
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín
Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, Nemocnica sv. Michala, a.s., Bratislava
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komorbidity ostatných civilizačných ochorení,
akým je diabetes mellitus II. typu (ďalej DM II)
[1]. Jedným z tradičných laboratórnych parametrov vyšetrovaných rutinne u rôznych ochorení
je LDL-cholesterol, ktorého koncentrácie okrem
iného vplývajú aj na proces aterosklerózy [2-4].
Zvýšenie LDL a nárast podielu LDL/HDL je veľmi
dôležitou lipidovou poruchou, ktorá spôsobuje
väčšiu náchylnosť k aterosklerotickým zmenám.
Lipoproteín s nízkou hustotou sa skladá z podtried
odlišných veľkosťou, hustotou, chemickým zložením a ich asociáciou s kardiovaskulárnymi
chorobami. Pred niekoľkými rokmi boli popísané
subfrakcie LDL s oxidovanými vlastnosťami a bol
objavený elektronegatívny LDL. Na základe
vlastností jeho elektrickej mobility bol neskôr
premenovaný na minimálne oxidovaný LDL.
Silnejšie oxidovaný LDL je súčasne aj elektronegatívnejší. Oxidácia LDL cholesterolu sa považuje za jeden z rizikových faktorov aterosklerózy.
Za zvlášť aterogénny sa považuje small dense LDL
(sd-LDL) [5].
Kľúčom k pochopeniu metabolických podmienok, ktoré vedú k tvorbe sd-LDL je zistenie, že
sa objavuje u jedincov, ktorí majú zvýšenú
koncentráciu triacylglycerolov (TAG) a zníženú
koncentráciu HDL cholesterolu. Príčinou je tvorba
sd-LDL ako odpoveď na zvýšené množstvo TAG.
K tvorbe sd-LDL dochádza intravaskulárnou
lipoproteínovou remodeláciou v dôsledku porúch
ako je DM II, metabolický syndróm, ochorenie
obličiek, ale aj užívaním orálnej antikoncepcie,
fajčením, pri abdominálnej obezite, či pri strave
bohatej na sacharidy s nízkym obsahom tukov.
Interakciou VLDL častíc bohatých na TAG
vznikajú pomaly metabolizujúce LDL častice (5dňová doba zdržania), ktoré sú predmetom
výmenných procesov odstraňujúcich estery cholesterolu z jadra častíc a ich náhradou za TAG. Takto

ABSTRAKT
Vývoj laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
ponúka širokú paletu prediktívnych i terapeutických markerov
kardiovaskulárneho poškodenia. K tým novším patrí small
dense low density liporotein (sd-LDL), rizikový faktor aterosklerotických zmien. Doterajšie štúdie poukázali na jeho
význam v prípade diabetes mellitus II. typu (DM II). Vyšetrili
sme 430 pacientov s kompenzovaným DM II bez komplikácií
a 71 pacientov s DM II a s komplikáciami. Zistili sme štatisticky významné rozdiely v základných markeroch primárneho
ochorenia (glukóza p = 0,005; glykozylovaný hemoglobín
p < 0,001, Mann-Whitneyov test), avšak rozdiely v koncentráciách celkového cholesterolu, HDL-cholesterou, LDLcholesterolu triacylgylcerolov a sd-LDL neboli štatisticky
významné.
Kľúčové slová: sd-LDL. Kardiovaskulárne poškodenie.
Diabetes mellitus II. typu.
ABSTRACT
The development of laboratory medicine in health care offers
a wide range of therapeutic and predictive markers of
cardiovascular damage. To the more recent of them belongs
small dense low density lipoprotein (sd-LDL), a risk factor for
atherosclerotic changes. Previous studies have shown its
importance, in the case of diabetes mellitus of type II (DM II).
In our study we examined 430 patients with compensated DM
II without complications and 71 patients with DM II with
presence of complications. We found significant differences in
the basic markers of primary disease (glucose p = 0.005;
glycosylated hemoglobin p < 0.001, Mann-Whitney test), but
the difference in concentration of total cholesterol, HDLcholesterol, LDL-cholesterol, triacylglycerols and sd-LDL
were not statistically significant.
Key words: sd-LDL. Cardiovascular damage. Diabetes
mellitus type II.

ÚVOD
V súčasnej dobe je vyvíjané enormné úsilie vo
vývoji a technologickej dostupnosti veľkej palety
prediktívnych i terapeutických markerov kardiovaskulárnych ochorení. Práve tieto ochorenia sú
najčastejšou príčinou mortality vo vyspelých
priemyselných krajinách sveta a patria medzi časté
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zmenené častice LDL sú substrátom pečeňovej
lipázy, lipoproteínovej lipázy a cholesteryl-estertransfer proteínu (CETP), ktoré v procese lipolýzy
vytvoria menšie, hustejšie častice. Na množstvo
sd-LDL cholesterolu v krvnej plazme má vplyv aj
pohlavie. U mužov sa vyskytuje menší a hustejší
LDL cholesterol ako u žien. U žien sa jeho
koncentrácia zvyšuje s vekom. Nárast hmotnosti
vedie k zvýšeniu množstva LDL u oboch pohlaví,
hoci redukcia váhy je účinnejšia pri znižovaní
koncentrácie LDL u mužov [6,7].
Štruktúra sd-LDL cholesterolu je zhodná so
štruktúrou lipoproteínov. Skladá sa z hydrofilnej
povrchovej vrstvy fosfolipidov, voľného cholesterolu a v pečeni tvoreného apoB-100. V jadre
častíc sa nachádza esterifikovaný cholesterol a
TAG spolu s mastnými kyselinami. Častice môžu
pôsobiť ako nosiče pre ďalšie nerozpustné častice,
ako sú voľné mastné kyseliny. Veľkosť častíc
záleží od množstva lipidov prítomných v jadre,
obsah lipidov určuje hustotu častíc. Veľkosť LDL
častíc je geneticky ovplyvnená, s dedičnosťou v
rozmedzí 35 – 45%. Je zrejmé, že aj negenetické a
environmentálne faktory ovplyvňujú fenotypovú
expresiu tohto génu [8].
Prevaha sd-LDL v plazme je spojená s 3 – 7
násobným nárastom rizika ischemickej choroby
srdca. Predpokladá sa, že aterogenicita spočíva vo
veľkom množstve cholesterolu uloženom v malom
objeme a tiež v oxidačnej modifikácii LDL.
Oxidácia lipoproteínov prebieha v cievnej stene.
Po chemickej modifikácii dochádza k rýchlej
absorpcii, ktorá vedie k akumulácii cholesterolu v
makrofágoch a následnej tvorbe penových buniek.
sd-LDL je označovaný ako nový marker kardiovaskulárneho rizika v dôsledku jeho zvýšenej
citlivosti k oxidačnej modifikácii, nižšej väzbovej
afinite k LDL-receptoru a predĺženého polčasu
rozpadu. Častice majú vnútorné funkcie, ktoré
vedú k spomalenému metabolizmu a k zníženiu
intra/extra vaskulárnej rovnováhy. sd-LDL má
znížený obsah antioxidantov a voľného cholesterolu, obsahuje polynenasýtené mastné kyseliny [6].
Rizikové faktory aterosklerózy zvyšujú riziko
produkcie reaktívnych foriem kyslíka nielen z
endoteliálnych buniek, ale aj z buniek hladkých
svalov a adventícia. Zvýšenie produkcie voľných
radikálov nastáva pri diabetickej hyperglykémii a
je jedným z dôvodov nárastu oxidácie, ktorá sa
vyskytuje pri nepriaznivom vývoji diabetes
mellitus [9-11].

CIEĽ
Cieľom štúdie bolo zistiť koncentrácie sd-LDL
ako nového biochemického parametra u pacientov
s DM II s ohľadom na prítomnosť komplikácií
a odhad miery rizika kardiovaskulárnych komorbidít u týchto pacientov. Spracované dáta sú časťou
širšej palety výsledkov vyšetrení, posudzovaných
v rámci prípravy hyperbarickej oxygenoterapie
s dôrazom na komplikácie pacientov s DM II.
MATERIÁL A METÓDY
Na testovanie v našej retrospektívnej štúdii sme
využili deidentifikované dáta pacientov z diabetologických ambulancií. Z celkového počtu 658
pacientov boli vyselektované dáta jedinov patriacich do dvoch súborov. Prvý bol určený diagnózou
E11.90 (DM II bez komplikácií, kompenzovaný,
n=430), druhý bol definovaný diagnózou E11.72
(DM II s bližšie neurčenými komplikáciami,
kompenzovaný, n=71). U jedincov boli vyšetrené
štandardné biochemické parametre: glukóza,
glykozylovaný hemoglobín (HbA1c), celkový
cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol,
TAG a sd-LDL-cholesterol. Štatistická charakteristika podsúborov bola určená počtom jedincov,
aritmetickým priemerom, smerodajnou odchýlkou,
mediánom, minimálnou a maximálnou hodnotou.
Na porovnanie rozdielov medzi obomi súbormi
pacientov (bez komplikácií a s komplikáciami)
sme použili neparametrický Mann-Whitneyov test.
Rozdiely medzi testovanými premennými sme
považovali za štatisticky významné v prípade, ak
p-hodnota testovacieho kritéria štatistického testu
bola menšia ako hodnota 0,05 (p<0,05).
VÝSLEDKY A DISKUSIA
V prvom kroku sme porovnali vekovú štruktúru
oboch súborov pacientov s DM II. Výsledky sú
uvedené v tabuľke 1. Na ich základe môžeme
skonštatovať, že rozdiely vo vekovej štruktúre
oboch súborov nie sú štatisticky významné a môžeme ich považovať za ekvivalentné. V tejto
súvislosti chceme zdôrazniť, že naša štúdia sa
nezameriava na konkrétne prekročenie referenčných limitov pre jednotlivé parametre, ale na
štatistické porovnanie samotných vlastností distribúcie oboch súborov pacientov s DM II. V tejto
súvislosti však musíme zdôrazniť, že sme si boli
vedomí diferencovaných referenčných rozmedzí
sledovaných parametrov pre obe pohlavia. Z tohto
pohľadu bolo z celkového počtu 658 pacientov
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Tabuľka 1 Veková štruktúra (v rokoch) pacientov
Pacienti
Bez komplikácií
S komplikáciami

n
419
69

x̄
63,7
61,6

sd
9,5
13,4

xm
63
63

min.
34
30

max.
88
88

p
0,37

Legenda: n – počet pacientov, x̄ – aritmetický priemer veku v rokoch, sd – smerodajná odchýlka, xm – medián, min. – minimálna
hodnota, max. – maximálna hodnota, p - hodnota testovacieho kritéria Mann-Whitneyovho testu

Tabuľka 2 Rozdiely v koncentráciách HbA1c u pacientov
Pacienti
Bez komplikácií
S komplikáciami

n
411
68

x̄
5,0
6,3

sd
1,3
1,9

xm
4,6
6,1

min.
0
3,6

max.
10
12,9

p
< 0,001

Legenda: n – počet pacientov, x̄ – aritmetický priemer koncentrácie HbA1c v %, sd – smerodajná odchýlka, xm – medián, min. –
minimálna hodnota, max. – maximálna hodnota, p - hodnota testovacieho kritéria Mann-Whitneyovho testu

Tabuľka 3 Rozdiely v koncentráciách glukózy u pacientov
Pacienti
Bez komplikácií
S komplikáciami

n
421
71

x̄
8,2
9,7

sd
2,4
4,0

xm
7,6
8,8

min.
3,3
3,0

max.
19,1
21,5

p
0,005

Legenda: n – počet pacientov, x̄ – aritmetický priemer koncentrácie glukózy v mmol/l, sd – smerodajná odchýlka, xm – medián,
min. – minimálna hodnota, max. – maximálna hodnota, p - hodnota testovacieho kritéria Mann-Whitneyovho testu

465 mužov a 193 žien. Táto proporcionalita zastúpenia bola veľmi podobná aj v prípadoch členenia
pacientov na dva východiskové podsúbory (DM II
s komplikáciami a bez komplikácií; χ2 = 1,176,
df = 1, p = 0,28).
Z hľadiska vyšetrených parametrov vykazovali
oba súbory štatisticky signifikantné rozdiely v markeroch metabolizmu glukózy (HbA1c p < 0,001,
tabuľka 2; glukóza p = 0,005, tabuľka 3) pričom

vyššie ukazovatele stredu (aritmetický priemer,
medián) boli zistené u pacientov s kompenzovaným DM II bez komplikácií.
V prípade ostatných parametrov (celkový
cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol,
TAG, tabuľky 4-7) rozdiely medzi obomi
testovanými súbormi neboli štatisticky signifikantné (p>0,05).

Tabuľka 4 Rozdiely v koncentráciách celkového cholesterolu u pacientov
Pacienti

n

x̄

sd

xm

min.

max.

p

Bez komplikácií
S komplikáciami

429
71

4,6
4,5

1,1
0,9

4,5
4,5

2,2
2,7

9,2
6,8

0,59

Legenda: n – počet pacientov, x̄ – aritmetický priemer koncentrácie celkového cholesterolu v mmol/l, sd – smerodajná odchýlka,
xm – medián, min. – minimálna hodnota, max. – maximálna hodnota, p - hodnota testovacieho kritéria Mann-Whitneyovho testu

Tabuľka 5 Rozdiely v koncentráciách HDL cholesterolu u pacientov
Pacienti

n

x̄

sd

xm

min.

max.

p

Bez komplikácií
S komplikáciami

430
71

1,3
1,3

0,3
0,4

1,2
1,2

0,6
0,7

2,5
2,6

0,92

Legenda: n – počet pacientov, x̄ – aritmetický priemer koncentrácie HDL cholesterolu v mmol/l, sd – smerodajná odchýlka, xm –
medián, min. – minimálna hodnota, max. – maximálna hodnota, p - hodnota testovacieho kritéria Mann-Whitneyovho testu

Tabuľka 6 Rozdiely v koncentráciách LDL cholesterolu u pacientov
Pacienti
Bez komplikácií
S komplikáciami

n
418
69

x̄
3,0
2,8

sd
1,0
0,8

xm
2,8
2,7

min.
1,0
1,0

max.
6,6
4,7

p
0,24

Legenda: n – počet pacientov, x̄ – aritmetický priemer koncentrácie LDL cholesterolu v mmol/l, sd – smerodajná odchýlka, xm –
medián, min. – minimálna hodnota, max. – maximálna hodnota, p - hodnota testovacieho kritéria Mann-Whitneyovho testu
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Tabuľka 7 Rozdiely v koncentráciách TAG u pacientov
Pacienti
Bez komplikácií
S komplikáciami

n
430
71

x̄
1,9
2,0

sd
1,1
1,0

xm
1,7
1,7

min.
0,5
0,6

max.
8,0
5,2

p
0,54

Legenda: n – počet pacientov, x̄ – aritmetický priemer koncentrácie triacylglycerolov v mmol/l, sd – smerodajná odchýlka, xm –
medián, min. – minimálna hodnota, max. – maximálna hodnota, p - hodnota testovacieho kritéria Mann-Whitneyovho testu

Tabuľka 8 Rozdiely v koncentráciách sd-LDL u pacientov
Pacienti
Bez komplikácií
S komplikáciami

n
430
71

x̄
0,83
0,79

sd
0,38
0,34

xm
0,75
0,71

min.
0,22
0,19

max.
0,59
1,78

p
0,49

Legenda: n – počet pacientov, x̄ – aritmetický priemer koncentrácie sd-LDL v mmol/l, sd – smerodajná odchýlka, xm – medián,
min. – minimálna hodnota, max. – maximálna hodnota, p - hodnota testovacieho kritéria Mann-Whitneyovho testu

Podobné výsledky sme získali aj v prípade testovania parametra sd-LDL. Z výsledkov uvedených
v tabuľke 8 môžeme usudzovať, že medzi
pacientmi s DM II s komplikáciami a bez prítomných komplikácií nie sú z pohľadu sd-LDL
štatisticky signifikantné rozdiely. Tieto výsledky
nie sú prekvapivé z pohľadu dizajnovania štúdie,
ktorá v súbore pacientov s komplikáciami zahŕňala
všetkých pacientov a nie iba pacientov napr.
s diabetickou dyslipémiou.
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HOMOCYSTEÍN- RIZIKOVÝ FAKTOR KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ
HOMOCYSTEINE-RISK FACTOR OF CARDIOVASCULAR DISEASES
MIŠĽANOVÁ Csilla, HUTTA Milan
Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
rom pre vznik aterosklerózy a jej hlavné prejavy ischemickú chorobu srdca a náhle mozgové cievne
príhody [1]. Tiež zvyšuje riziko kôrnatenia tepien,
čo môže mať priamu súvislosť s infarktom. Náš
organizmus Hcy nevyhnutne potrebuje, a preto si
ho sám vytvára. Nachádza sa v bunkách všetkých
živočíšnych druhov, rastlín a baktérií. V dôsledku
prítomnosti atómu síry má veľkú chemickú
aktivitu a svojou agresivitou s vysokou pravdepodobnosťou poškodzuje cievy [2]. Vysokú
reaktivitu potrebuje Hcy pre plnenie svojej metabolickej úlohy. Je nevyhnutný pre využitie kyslíka
v bunkách, pre energetický metabolizmus ako aj
pre rozmnožovanie buniek. Problém nastáva
pri jeho nadbytku v bunkách a hromadení v krvi,
pričom vznikajú voľné radikály, narúšajú sa enzýmy a nimi riadené chemické procesy v bunkách.
Za normálnych podmienok sa Hcy rýchlo premieňa
na iné neškodné látky. K tejto premene musí mať
organizmus dostatočne funkčný systém, sú potrebné plne funkčné enzýmy, pričom fungovanie
enzýmov závisí na kofaktorových vitamínoch
skupiny B – vitamíny B6 a B12 a kyselina listová
(B9) [3]. Deficit týchto vitamínov môže vzniknúť
ich nedostatočným príjmom v strave (napr.
vegánstvo, alkoholizmus, chyby v stravovaní),
nedostatočným vstrebávaním a využítím vitamínov
(napr. pri črevných ochoreniach, poruchách štítnej
žľazy, obličkovom zlyhávaní), riziko zvyšuje aj
fajčenie, obezita, vek (s pribúdajúcim vekom sa
znižuje vstrebávanie vitamínu B12).

ABSTRACT
Homocysteín (Hcy) je aminokyselina obsahujúca síru, ktorá je
tvorená demetyláciou metionínu. Hcy je metabolizovaný dvoma od vitamínu závislými metabolickými cestami- remetyláciou (v prítomnosti folátu a vitamínu B12), ktorá premieňa
Hcy späť na metionín alebo transsulfuráciou (za prítomnosti
vitamínu B6) na cysteín. Zvýšená koncentrácia Hcy (hyperhomocysteinémia) v plazme alebo v sére je považovaná za
nezávislý rizikový faktor srdcovo-cievnych ochorení a môže
byť príčinou aj ďalších civilizačných chorôb. Na znižovanie
hladiny homocysteínu je potrebné zvýšenie príjmu troch
vitamínov skupiny B - B9, B6 a B12. Príjem týchto vitamínov
úpravou stravy alebo doplnkami výživy dokáže efektívne znižovať hladinu Hcy. Stanovenie koncentrácie Hcy v biologických matriciach je dôležité pre rutinnú klinickú diagnózu
a monitorovanie rôznych ochorení a metabolických porúch
v klinickej a výskumnej praxi. Preto je potrebná presná, citlivá
a spoľahlivá analytická metóda.
Kľúčové slová: Homocysteín. Kardiovaskulárne ochorenia.
Vitamíny skupiny B. Výživa
ABSTRACT
Homocysteine (Hcy) is a sulfur-containing amino acid which
is generated by the demethylation of methionine. Hcy is
metabolized by two vitamin-dependent metabolic pathwaysremethylation (in presence of folate and vitamin B12) which
converts Hcy back to methionine, and transsulfuration (in
presence of vitamin B6) which converts Hcy to cysteine.
Increased levels of Hcy in blood plasma or serum (hyperhomocysteinemia) is an independent risk factor for cardiovascular diseases, and it can also cause a variety of other
civilization diseases. There is needed higher intake of three B
vitamins- B9, B6 and B12. The intake of these vitamins
changes to diet or nutritional supplements can effectively
decreases of HCy level. The determination of Hcy in biological matrices is important for routine clinical diagnosis and
monitoring of various human diseases and metabolic disorders
in clinical and research practice. Therefore, there is a need for
precise, sensitive and selective analytical method.

METABOLIZMUS A DISTRIBÚCIA
HOMOCYSTEÍNU V ORGANIZME
V biologických matriciach (plazma, sérum) sa
Hcy vyskytuje podobne ako ostatné tioly v oxidovanej a redukovanej forme. Redukovaná forma
(s voľnou sulfanylovou skupinou) tvorí u zdravých
jedincov menej jako 1% z celkového množstva.
Súčet všetkých redukovaných a oxidovaných
foriem Hcy v krvnej plazme je označovaný ako
hladina celkového homocysteínu - tHcy. Väčšina
Hcy (70%) v plazme je transportovaná vo väzbe

Key words: Homocysteine. Cardiovascular diseases. B
vitamins. Nutrition

ÚVOD
Homocysteín (HCy) je neesenciálna aminokyselina obsahujúca síru, ktorá je medziproduktom
trávenia živočíšnych bielkovín a v organizme
vzniká z metionínu. Odbúrava sa remetyláciou a
transsulfuráciou. Je nezávislým rizikovým fakto83
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na bielkoviny, predovšetkým albumín. Tioly sú
zapojené do bunkovej ochrany proti reaktívnym
formám kyslíka, dusíka, v detoxikácii ťažkých
kovov a xenobiotík, v kontrole génovej expresie a
v bunkovej signalizácii. V skutočnosti, tiolové
skupiny (SH) podstúpia oxidačné reakcie za vzniku
disulfidu (S-S). Zvyšných 30% z cirkulujúceho
A

Hcy môže byť oxidovaných aj ďalšími zlúčeninami, ktoré obsahujú voľnú sulfanylovú skupinu.
Pri tejto reakcii vznikajú tzv. zmiešané bisulfidy,
hlavne homocysteín-cysteín (Cys) (5-15%) a
homo-cysteín-glutation (G) (obr.1). Ďalšiu skupinu
zmiešaných sulfidov tvoria tioly viazané na voľné
cysteínové zvyšky v bielkovinách.

B

Cys-S-S-Hcy
C

Hcy-S-S-G
D
protein - S

S - protein

Cys-S-S-proteín

Hcy-S-S-proteín

Obrázok 1 Zmiešané bisulfidy cysteín-homocysteín (A); homocysteín-glutation (B) a cysteín (C) a homocysteín
(D) viazané na bielkoviny

Homocysteín je jednoduchá molekula obsahujúca
síru, sulfhydryl, amino a karboxylové skupiny a 3
ďalšie atómy uhlíka. ktorá sa líši od aminokyseliny
cysteínu prítomnosťou jednej metylovej skupiny.
Napriek tomu, že štruktúra Hcy je veľmi podobná
iným aminokyselinám, ako je napríklad cysteín
alebo metionín, ktoré sú prítomné v proteínoch, je
známe, že Hcy je neproteínová aminokyselina.
U ľudí je Hcy syntetizovaný z metionínu cez zložité metabolické cesty, ktoré zahŕňajú niekoľko
základných enzýmy a kofaktorov, a to methylentetrahydrofolátovú reduktázu (MTHFR), metionín
syntázu (MS), cystationín beta syntázu (CBS),
kyselinu listovú (tiež známy ako vitamín B9), vitamín pyridoxínu (tiež známy ako vitamín B6) a kobalamínu (tiež známy ako vitamín B12). Metabolický cyklus dodáva metylové skupiny pre ďalšie
biochemické procesy. Metylové skupiny získava
organizmus z potravy, štiepením bielkovín v tráviacom trakte (konečným článkom je metionín)
a vo forme folátov (prírodná forma kyseliny listovej). Od nich preberá v bunke metylovú skupinu

Hcy v reakcii, ktorá umožňuje jeho premenu späť
na metionín. Táto reakcia prebieha len za prítomnosti enzýmu a jeho kofaktora, ktorým je vitamín
B12 (kobalamín), potrebný je aj vitamín B2 (riboflavín) (obr. 2).

Obrázok 2 Schéma metabolizmu homocysteínu.
Legenda: THF - tetrahydrofolát, MTHFR - N-5,N-10metylentetrahydrofolátreduktáza; MS - metionínsyntáza, CBS: cystationín beta syntáza
84
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Účinnosť týchto metabolických dráh závisí od
dostupnosti folátov a vitamínov B6 a B12, získaných z potravy. Nadbytočné množstvo homocysteínu zostáva v plazme. Pochopenie metabolizmu
Hcy súvisiacieho s enzýmovými kofaktormi umožňuje použitie rôznych terapií pre zlepšenie zdravia
pacientov so zvýšenou koncentráciou tHcy alebo
s Hcy súvisiacimi chorobami.
Regulačný systém, udržiavajúci normálny priebeh reakcií premeny Hcy, je schopný udržať stálosť jeho koncentrácie v pomerne malom rozmedzí
výkyvov. Systém nie je nastavený na nadbytok
zdrojov metionínu (z bielkovín živočíšneho pôvodu) v strave. Ak jeme veľa mäsa a mäsových výrobkov, potrebujeme viac metylových skupín (teda
aj viac kyseliny listovej) na premenu Hcy. Jej
bežný príjem v strave väčšinou nestačí na pokrytie
tejto zvýšenej potreby a hrozí hromadenie nepremeneného Hcy so všetkými negatívnymi dôsledkami. Ďalšou možnosťou v prípade nadbytočného
príjmu metionínu stravou je odstraňovanie nadbytku Hcy cez transsulfuráciu, ktorá závisí od enzýmu, ktorý ju katalyzuje a je plne funkčný len
so svojim kofaktorom, ktorým je vitamín B6 [4].
Je známe, že vitamíny skupiny B pomáhajú znižovať koncentrácie homocysteínu v plazme, pričom existuje ešte mnoho nezodpovedaných otázok.
Pokusy vykonané za účelom zníženia hladiny tHcy
sa líšia v typoch používaných vitamínových doplnkov (kyselina listová, vitamín B6, vitamín B12,
a to buď spoločne, alebo jednotlivo), ich dávky
a doby liečby. Najmä počas podávania kyseliny
listovej treba brať do úvahy, že vyššie dávky môžu
maskovať diagnózu zhubnej anémie. Je dôležité
vykonávať niektoré skúšky v kombinácii s ďalšími
vitamínmi. Je napr. dôležité, aby sa ešte pred
liečbou folátom boli namerané koncentrácie vitamínu B12.
Hyperhomocysteinémia znamená zvýšené koncentrácie Hcy v krvi. Jej výskyt medzi populáciou
závisí od veku, pohlavia, faktorov životného štýlu
(fajčenie, konzumácia alkoholu a kávy, strava,
využitie vitamínov a minerálnych doplnkov) a genetickej variability. Vzniká vtedy, keď bunky
nemajú dostatok niektorého z vitamínov B6, B9
alebo B12. Za nerizikové hodnoty Hcy sa považujú
koncentrácie do 12 mol/l (najnovšie údaje hovoria o hranici 10 mol/l). Miernou hyperhomocysteinémiou sú hodnoty 15-30 mol/l, strednou
31-100 mol/l a ťažkou hodnoty vyššie ako 100
mol/l. Jedným z možných faktorov zvyšujúcich

koncentrácie Hcy je aj fajčenie, ktoré znemožňuje
správnu funkciu vitamínu B6 a tým nepriamo zvyšuje koncentráciu Hcy [5]. Zvýšenie homocysteínu
o 5 µmol/l zvyšuje riziko srdcovo-cievnych ochorení o viac ako 30%. Na zníženie týchto vysokých
koncentrácií homocysteínu treba mať v organizme
dostatok vitamínov. Ak nemáte možnosť jesť denne 5-krát zeleninu a ovocie, ak máte vyšší vek,
zhubnú anémiu, gastritídu, ak ste vegán, fajčiar,
máte deficit B6, B12 a kyseliny listovej, je potrebné užívať nejaký nutričný doplnok.
CIVILIZAČNÉ OCHORENIA
Hcy je považovaný za rizikový faktor vzniku
kardiovaskulárnych ochorení (CVD) [3]. Niekedy
je nazývaný ako "cholesterol 21. storočia" alebo
"nový cholesterol". CVD sú komplexné ochorenia,
ktoré stále patria medzi najčastejšie príčiny úmrtia
v našej populácii. Okrem známych rizikových
faktorov, akými sú: vek, mužské pohlavie, vysoký
krvný tlak, fajčenie, nepriaznivý lipidový profil,
diabetes mellitus, obezita, genetické faktory a životný štýl, epidemiologické štúdie zistili, že aj
zvýšená koncentrácia Hcy je spojená s rizikom
vzniku kardiovaskulárnych a ďalších závažných
ochorení [6, 7]. Patria k nim: nádorové ochorenia,
diabetes, chronický únavový syndróm, artróza,
osteoporóza, epilepsia, skleróza multiplex, Parkinsonova a Alzheimerova choroba, migrény, poruchy
spánku, alergie, vysoký krvný tlak, depresie, znížená imunita a ďalšie.
MOŽNÁ PREVENCIA A TERAPIA
Hlavnú úlohu v terapii civilizačných ochorení
zohrávajú dietetické poznatky vzhľadom na metabolizmus Hcy. Správny nutričný režim má rozhodujúci vplyv na zdravie človeka [8]. Ak sa zabezpečí dostatočná dávka vitamínov zapojených
do metabolizmu Hcy, zastavia sa druhotné, patologické procesy, ktoré spôsobujú poruchy vo funkciách orgánov a poškodenia štruktúry tkanív. Možnou prevenciou je znížiť príjem mäsa, mlieka,
mastných a mliečnych výrobkov a súčasne zvýšiť
príjem zeleniny, hlavne listovej. Je dobré vedieť,
že rastlinné bielkoviny sú pre nás 2-3x priaznivejšie pri tvorbe Hcy oproti živočíšnym bielkovinám. Po 35 roku života je vhodné uvažovať aj
o príjme antioxidantu-koenzýmu Q10, ktorý je
dôležitý pri rozklade bunkového Hcy. Liečenie
i účinná prevencia sú dostupné všetkým, pretože
vysoká hladina Hcy sa zníži konzumáciou vita85
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mínov skupiny B a kyseliny listovej, ktoré sa
podieľajú na premene Hcy na neškodnú aminokyselinu metionín.
Prekročenie nerizikovej hodnoty Hcy má nebezpečné následky, lebo môže zvyšovať riziko
infarktu až trojnásobne. Kyselina listová je schopná hladinu Hcy pomerne rýchlo a ľahko znormalizovať, a tak na rozdiel od cholesterolu, ktorý nie
je až také jednoduché znížiť, odstráni zvýšené
riziko infarktu [9]. Kyselina listová patriaca
do skupiny vitamínov B je tou látkou, ktorá je
prítomná prakticky vo všetkých druhoch potravín;
okrem mäsa sa nachádza aj vo veľkom množstve
zeleniny a ovocia. Napriek tomu, v ľudskom tele
jej býva nedostatok a pri jej nedostatku je porušené
udržiavanie vhodnej koncentrácie Hcy [10]. Vysoké koncentrácie Hcy sú často spôsobené civilizačnými zmenami v skladbe potravy. Kvalitné potraviny rastlinného pôvodu sú schopné pokryť príjem
kyseliny listovej a vitamínu B6, ale neriešia
problém vitamínu B12. Preto je potrebné využívanie vitamínových doplnkov alebo vitamínov
v podobe fortifikovanej potravy.

Pre stanovenie tiolov boli aplikované rôzne analytické metódy [11], ako kvapalinová chromatografia, plynová chromatografia [12, 13] a kapilárna
elektroforéza [14-16]. Vysokoúčinná kvapalinová
chromatografia (HPLC) s rôznymi spôsobmi detekcie, ako fotometrická [17-19], fluorescenčná
[20-22], elektrochemická [23-25] je najčastejšie
publikovaná metóda pre stanovenie Hcy a tiolov.
Všetky uvedené metódy majú určitú limitáciu čo sa
týka zariadenia, časovej náročnosti, potreby derivatizácie, ceny rozpúšťadiel, simultánnej kvantifikácie tiolov, čo potom obmedzuje ich použitie
pre rutinné klinické a výskumné účely. V porovnaní s vyššie uvedenými metódami, kvapalinová
chromatografia s tandemovou hmotnostnou spektrometriou (LC-MS/MS) [26-30] má výhody
presnosti, citlivosti, špecifickosti a efektívnosti
nákladov pre analýzu Hcy a tiolov.
ZÁVER
Napriek tomu, že Hcy tvorí základnú stavebnú jednotku bielkovín, pri prebytku jeho
vysoká chemická aktivita prechádza v agresivitu, preto úloha Hcy ako rizikového faktora je
stále diskutovaná. V poslednom období sa vedecké
štúdie opäť začali intenzívnejšie venovať hyperhomocysteinémii, ako rizikovému faktoru (možný
„tichý zabiják“) aj napriek tomu, že v posledných
cca 10 rokoch sa od tohto pohľadu na Hcy
ustupovalo. Nepriame ukazovatele (kreatinín,
cholesterol, a pod.), ktorých koncentrácia v krvi
stúpa v závislosti od koncentrácie Hcy, poukazujú
na dôležitosť jeho sledovania. Podľa najnovších
poznatkov sa zistila súvislosť medzi koncentráciou
Hcy a endogénnym cholesterolom, ktorý sa ukázal
byť faktorom, závislým na Hcy podobne ako krvný
tlak. Koncentrácia cholesterolu reaguje v závislosti
na dlhodobých zmenách koncentrácie Hcy. Preto
záverom môžeme skonštatovať, že homocysteín
stále ostáva dôležitým markerom v boji voči
civilizačným ochoreniam.

ZDROJE VITAMÍNOV
B9 - kyselina listová: živočíšne výrobky, najmä
pečeň, obilné klíčky, brokolica, pomaranč,
špenát, šošovica, fazuľa, bôb, listová zelenina,
karfiol, paradajky, šampiňóny,
B12 - ryby, mäso, vajíčko, celozrnné produkty,
mliečne výrobky,
B6 - kuracie a bravčové mäso, pečeň, červené
mäso, ryby, mliečne výrobky, mäsité pokrmy;
potraviny rastlinného pôvodu napr. celozrnné
výrobky, zemiaky, strukoviny, banány, orechy;
kvasnice
METODIKY STANOVENIA
HOMOCYSTEÍNU
Pre stanovenie a kvantifikáciu Hcy a ďalších
tiolov je potrebné vziať do úvahy ich nepriaznivé
fyzikálno-chemické vlastnosti. Okrem veľkej náchylnosti k oxidácii na disulfidy, ktorá môže nastať
pred alebo aj počas analytického procesu, väčšine
tiolov chýbajú štrukturálne vlastnosti potrebné pre
produkciu signálu kompatibilného s bežnými detektormi, ako sú fotometrický a fluorescenčný. Sú
vysoko polárne a vo vode rozpustné, čo spôsobuje,
že extrakcia z biologických matríc je pomerne
obtiažna.
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HPLC STANOVENIE VYBRANÝCH NESTEROIDNÝCH PROTIZÁPALOVÝCH LIEČIV
NSAID NA NÍZKYCH KONCENTRAČNÝCH ÚROVNIACH V MIKROVZORKE PÔDY
HPLC DETERMINATION OF SOME NSAID AT LOW CONCENTRATION
LEVEL IN THE SOIL MICROSAMPLE
CHALÁNYOVÁ Mária
Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
vané močom a stolicou ale aj z chovu úžitkových
zvierat. Do životného prostredia sa môžu dostávať
buď v nezmenenej podobe alebo ako metabolity
Beausse [1], Hiller a kolektív [2]. Jednou z možností ako sa liečivá dostávajú do vodných zdrojov
je prostredníctvom vypúšťania odpadových vôd
z čistiarní odpadových vôd do pôdy. Vedľajším
produktom čistiarní odpadových vôd sú kaly
Martin a kol. [3]. Čistiarenské kaly sa považujú
za hotové výrobky, ktoré sú často používané ako
hnojivo. Voda po čistení v čističkách odpadových
vôd sa využíva na zavlažovanie a následne môže
byť zdrojom aj na dopĺňanie podzemných vôd.
Viaceré štúdie poukazujú na skutočnosť, že zvyšky
liečiv nie sú úplne odstránené v čističkách odpadových vôd, a následne je riziko, že sa dostávajú
do riek, jazier ale i do podzemných vôd Kolpin
a kol. [4]. Výskyt liečiv vo vodách, ich celkové
správanie sa v jednotlivých zložkách životného
prostredia je málo známe, čo je v rozpore s rizikami pre prestup liečiv zo životného prostredia
do jednotlivých článkov potravinového reťazca
Ternes [5], Heberer [6]. Neustále uvoľňovanie
kontaminantov do prostredia môže mať za následok, že niektoré baktérie si vypestujú odolnosť
voči liečivám. Aj z tohto pohľadu štúdium možností stanovenia liečiv v komplexných matriciach
sa javí ako aktuálny analytický problém.
Pre posúdenie environmentálnych rizík, obsahu
mikropolutantov, hodnotenia ich sorpcie, mobility
a miery degradácie v pôdach sú potrebné jednoduché, časovo a finančne málo náročné metódy
na sledovanie liečiv na nízkych koncentračných
úrovniach v komplexných matriciach ako je pôda
Kunde a kol. [7], Chen a kol.[8].
Výber postupu úpravy vzorky pred analytickou
koncovkou závisí od matrice vzorky, jej veľkosti,
koncentrácie analytu, stability analytu ako aj
od citlivosti a špecificity použitých detekčných
techník. Selektivitu izolácie možno ovplyvniť zmenou teploty, tlaku, voľbou extrakčného činidla
alebo pH Sádecká a kol.[9], Xie a kol.[10],

ABSTRAKT
Práca sa zaoberá stanovením vybraných profénov v mikrovzorke pôdy (cca 200 mg) na nízkych koncentračných úrovniach za použitia techniky prietokovej extrakcie. Za týmto
účelom bol študovaný vplyv zloženia mobilnej fázy, pH
a prietoku mobilnej fázy na chromatografické parametre
vybraných nesteroidných protizápalových liečiv NSAID v reverznofázovom móde na stacionárnej fáze Purospher RP 18e.
Boli optimalizované parametre off-line prietokovej extrakcie
ako je vplyv obsahu organického modifikátora, pH a objem
desorpčného činidla na účinnosť extrakcie študovaných
NSAID z pôdy ako environmentálnej komplexnej matrice.
Kľúčové slová: Nesteroidné protizápalové liečivá. Úprava
vzorky. Prietoková extrakcia. Pôda. Achirálna RP HPLC
separácia.
ABSTRACT
The work deals with the determination of selected group
of profens in micro soil sample (appr. 200 mg) at low concentration levels, using the flow-trough extraction technique. The
study was focused on the influence of mobile phase composition, pH and the mobile phase flow to the chromatographic
parameters of non-steroidal anti-inflammatory drugs in a reverse-phase mode on the Purospher RP 18 e. The off-line
flow-trough extraction parameters of the studied analytes from
the soil samples as influence of the organic modifier content,
pH and volume of the desorption agent to the extraction
efficiency of studied NSAID were studied.
Keywords: Nonsteroidal antiinflammatory drugs. sample
treatment. Flow-through extraction. Soil. Achiral RP HPLC
separation.

ÚVOD
Nesteroidné protizápalové liečivá (NSAID)
tvoria skupinu liečiv, ktoré sa vyznačujú analgetickými, antipyretickými a vo vyšších dávkach protizápalovými účinkami. Existuje veľké množstvo
komerčne dostupných nesteroidných protizápalových liečiv.
Farmaceuticky aktívne látky sa objavujú ako
znečisťujúce látky v životnom prostredí, ktoré
môžu mať vplyv na vodné a suchozemské ekosystémy. Liečivá v životnom prostredí nepochádzajú len z medicínskych aplikácií pre ľudskú
populáciu kedy po užití sú z ľudského tela vylučo89
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Hawthone a kol. [11]. Polutanty z tuhých vzoriek
pochádzajúcich zo životného prostredia ako je
pôda, sedimenty, kaly je potrebné z matrice uvoľniť. K tomuto kroku sa najčastejšie využíva extrakcia. Analyt sa extrahuje z matrice s cieľom dosiahnuť maximálnu účinnosť extrakcie blížiacu sa
k 100% s minimálnym obsahom koextraktov.
Staršie techniky extrakcie vyžadujú použitie
veľkého množstva vzorky ako aj veľké objemy
organických rozpúšťadiel a sú časovo náročné
Sádecká a kol. [9], Xie a kol. [10], Hawthone
a kol.[11], Smith [12], Pedersen- Bjergaard a kol.
[13]. Cortés a kol. [14] sa zaoberali stanovením
naproxénu, ketoprofénu, diclofenacu a ibuprofénu
v pôde, pšenici a v sóji, po použití kalu z čistiarne
odpadových vôd ako hnojiva. Pre stanovenie
študovanej skupiny analytov bolo použité spojenie
HPLC-ESI-MS s gradientovou elúciou. V pôde bol
detekovaný diclofenac a ibuprofén na koncentračnej úrovni 22 ng/g a 217 ng/g sušiny pôdy. Autori
Martin a kol. [3] na sledovanie 16 liečiv zo skupiny NSAID v kaloch použili HPLC so seriovým
zapojením DAD a fluorescenčného detektora.
Zo 16 sledovaných liečiv boli v kaloch stanovené 3
zatiaľ čo 11 zo študovaných látok bolo detekovaných v komposte. Zvýšenie hladiny koncentrácie
väčšiny liečiv bol pozorovaný od leta do zimy.
Najvyššie ekotoxické riziko pochádza z vyhnilého
kalu a kompostu vzhľadom na výskyt estrogénovej
zlúčeniny 17 β- estrodiolu. Cieľom autorov štúdie
Peysson a kol. [15] bolo vyvinúť analytickú metódu pre stanovenie skupiny 17 hormonálnych
steroidov a 119 farmaceutických účinných liečiv
medzi ktorými boli i 3 NSAID a to ketoprofén,
ibuprofén, diclofenac v odpadových kaloch.
Na prípravu vzoriek bola použitá metóda
QuEChERS s následným čistením extraktu metódou SPE. Na analýzu bola použitá kombinácia LCMS (TOF). Zo 117 stanovovaných liečiv bolo
detegovaných 34 a zo skupiny študovaných
NSAID bol detekovaný diclofenac. Koncentrácia
stanovených liečiv neprekročila hranicu 6000 ng/g
a ich priemerná koncentrácia bola 400 ng/g. Autori
Borgman a kol. [16] sa zaoberajú štúdiom sorpčných vlastností pôdy s rôznym prídavkom kompostu obsahujúceho 10 liečiv včitane naproxénu,
diclofenacu, ibuprofénu, a ketoprofénu. Pre
analýzu koncentračných úrovni analytov v rozmedzí 0,05-1 mg/l bolo použité zariadenie
Lachrom s DAD detektorom a analytickou kolónou
LiChrospher RP-18e v gradientovom móde.

Pre koncentračné úrovne študovaných analytov
0,4-1 µg/l bolo použitá kombinácia HPLC-MS
s analytickou kolónou Gemini C-18 s mobilnou
fázou acetonitril / 1,5% kyselina octová v gradientovom móde. Autori článku Vazquez-Roig a kol.
[17] popísali vývoj analytickej metódy LC-ESIMS/MS pre stanovenie 17 liečiv včítane diclofenacu a ibuprofénu v pôdach a sedimentoch.
Na úpravu vzorky pred analytickou koncovkou
bola použitá extrakcia za zvýšeného tlaku a SPE.
Hodnoty LOD sa pohybovali v rozmedzí 0,1-6,8
ng/g. Absolútne výťažky diclofenacu boli 34%.
Cheng a kol. [8]. skúmali výskyt 43 liečiv včítane
ibuprofénu, fenoprofénu, diclofenacu, ketoprofénu,
a naproxénu ako znečisťujúcich látok v lokalitách
severnej Číny vo vzorkách pôd zavlažovaných
odpadovými vodami. Na chromatografickú analýzu bolo použité spojenie RP HPLC-MS/MS. Táto
štúdia poukázala na fakt, že zavlažovanie odpadovou vodou môže mať za následok výskyt niektorých liečiv v zavlažovaných pôdach. Koncentrácia
a zloženie týchto kontaminantov prítomných
v zavlažovanej pôde závisí od typu a zdroja vody
použitej na zavlažovanie. Braganca a kol. [18]
vyvinuli HPLC metódu v spojení s fluorescenčnou
detekciou na stanovenie ibuprofénu a jeho
metabolitov (hydroxyibuprofén, carboxyibuprofén)
v pôde. Na úpravu vzorky pôdy bola použitá
metóda QuEChERS. Výťažnosť analytov sa pohybovala v rozmedzí od 79-101%. Relatívne štandardné odchýlky pre všetky matrice neprekročili
3% a hodnoty LOQ boli ≤ 22,4 µg/kg. Metóda
bola použitá na analýzu 16 reálnych vzoriek. Práca
autorov Al-Rajab a kol. [19] sa zaoberá HPLC
analýzou s UV detekciou diclofenacu vo vzorkách
pôd. Po 3-násobnej extrakcii analytov 15ml
octanom metylnatým bola na úpravu vzorky
použitá extrakcia kvapalina-kvapalina. Na analýzu
bola použitá analytická kolóna Zorbax Eclipse
DDB-C18 s mobilnou fázou metanol/ voda (60:40,
v/v) s prietokom 1 ml/min, s UV detekciou pri 278
nm. Za daných experimentálnych podmienok
elučný čas sodnej soli diclofenacu bol 8,8 minúty.
Cieľom tejto práce je vývoj RP-HPLC UV/VIS
metódy pre stopovú mikroanalýzu vybranej
skupiny nesteroidných protizápalových liečiv
založenú na prietokovej extrakcii analytov
Chalanyová a kol. [20, 21]. Práca je zameraná
na výskum a rozšírenie aplikácií kombinujúcich
extrakciu z tuhej fázy v chromatografickom systé-
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me spôsobom, ktorý sa dá popísať slovným spojením „dávkovanie tuhej vzorky v HPLC“.

Off- line prietoková extrakcia analytov z pôdy
Na dno kolónky (30x3 mm) bolo poklepkávaním
navážených 50,0 mg silikagéu L 40/100. Na silikagél bola následne za sucha poklepkávaním nanesená nekontaminovaná resp. kontaminovaná vzorka pôdy. Takto pripravené vzorky pôd boli použité
na meranie slepého pokusu ako aj výťažnosti
študovaných analytov.

MATERIÁL A METÓDY
Názvy štandardov analyzovaných látok podľa
IUPAC
Fenoprofén: 2-(3-phenoxyphenyl) propanoic acid,
Diclofenac: 2-(2-(2,6-dichlorophenylamino) phenyl) acetic acid, Indoprofén: 2-[4-(1-xo-1,3dihydro-2H-isoindol-2-yl) phenyl] propanoic acid,
(Sigma Aldrich, St. Louis, USA).

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Optimalizácia parametrov pre RP-HPLC separáciu NSAID na kolóne Purospher RP-18e
Zo štúdia obsahu organického modifikátora
(metanolu), závislosti pH mobilnej fázy metanol/mravčan amónny v rozmedzí pri pH 3, 5 a7 a
prietoku mobilnej fázy vyplynulo, že optimálne
podmienky pre separáciu fenoprofénu, diclofenacu
a indoprofénu na kolóne Purospher RP-18e boli
dosiahnuté v mobilnej fáze metanol/mravčan
amónny (70:30, v/v) pH 3,0 s prietokom
0,5 ml/min. Za týchto podmienok boli namerané
kalibračné závislosti študovaných analytov
v rozmedzí koncentrácií 0,5-0,025 µg/ml.
Rovnice priamky pre kalibračné závislosti
štandardov, korelačné koeficienty, limity detekcie
a limity stanovenia pre študované NSAID sú
zhrnuté v tabuľke 1. Z nameraných kalibračných
závislosti vyplýva, že LOD študovaných profénov
sa pohybuje v rozmedzí 3,7-9,8 ng/ml. Korelačné
koeficienty nadobúdajú hodnoty v rozmedzí
0,9989-0,9998.

Použité zariadenia
Kvapalinový chromatograf Lichrograph (MerckHITACHI, Darmstadt, Nemecko), ktorý pozostáva
z pumpy Inteligent Pump L - 6200 A (Merck,
Darmstadt, Nemecko), UV-VIS detektor Model L 4250 (Merck, Darmstadt, Nemecko), mixer
(Hitachi, Ltd. Tokyo, Japonsko), šesťvstupový
trojcestný dávkovací ventil Rheodyne 7125
(Cotati, California, USA). Pumpa Model 302
s manometrickým modulom 802 C (Gilson,
Francúzsko). Purospher RP-18e (125 x 4 mm) 5µm
častice (Merck, Darmstadt, Nemecko), kolóny (30
x 3 mm) (Lachema, Brno, ČR)
Namerané údaje boli vyhodnotené pomocou
programu CSW verzia 1.0 s 20 bitovým integračným sigma delta A/D prevodníkom (DataApex
s.r.o., Praha, ČR). Kalibračné závisloti boli
vyhodnotené v programe Microsoft Excel 2010.
Príprava roztokov štandardov
Štandardné roztoky boli pripravené riedením
zásobných roztokov do zmesi metanol/ mravčan
amónny (50:50, v/v) pH 3,0.

Hodnotenie účinnosti extrakcie študovaných
analytov zo vzoriek pôdy z lokality Voderady
Z optimalizácie zloženia, prietoku a objemu desorpčného činidla použitého na prietokovú desorpciu analytu zo vzorky pôdy vyplynulo, že optimálne zloženie desorpčného činidla je metanol/mravčan amónny (60:40, v/v) pH 3,0 s prietokom 0,1 ml/min. Optimálny objem desorbátu je 1,5
ml.

Príprava kontaminovanej vzorky pôdy
5 g naváženej pôdy bolo zvlhčených 10 ml 100%
metanolu a 0,5 ml vody Labconco. Do pôdy boli
následne pridané vypočítané objemy štandardných
roztokov NSAID. Pôda bola sušená v tme
pri laboratórnej teplote štyri dni.

Tabuľka 1 Vyhodnotenie kalibračných závislostí štandardov NSAID na analytickej kolóne Purospher RP- 18e
Analyt

Rovnica priamky

Korel. koef.

LOD (ng/ml)

LOQ (ng/ml)

Fenoprofén

y=0,537*x+4,3071

0,9998

9,4

28,6

Diclofenac

y=0,5725*x+3,9327

0,9989

9,8

30,1

Indoprofén

y=0,5410*x+7,509

0,9998

8,7

26,5
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Účinnosť extrakcie fenoprofénu, diclofenacu
a indoprofénu pre koncentračnú úroveň 0,5 µg/g
a 1,0 µg/g pôdy vyhodnotená na kalibračnú závislosť štandardov profénov je zhrnutá v Tabuľke 2

na nízkych koncentračných úrovniach s použitím
off-line izolácie analytu z komplexnej matrice
prietokovou extrakciou.
Zo štúdia chromatografického správania sa študovaných analytov NSAID závislosti elučného času
od obsahu metanolu, pH a prietoku mobilnej fázy
vyplýva, že vhodné zloženie mobilnej fázy
pre analytickú kolónu Purospher RP-18e je metanol/mravčan amónny (70:30, v/v) pH 3,0 s prietokom mobilnej fázy 0,5 ml/min.
Zo závislosti účinnosti prietokovej extrakcie
študovaných analytov zo vzorky pôdy od zloženia,
objemu, a prietoku desorbčného činidla sa ako
optimálne desorbčné činidlo javí metanol/mravčan
amónny (60:40, v/v) pH 3,0 s prietokovou rýchlosťou 0,1 ml/min s objemom desorbátu 1,5 ml.
Priemerné účinnosti extrakcie študovaných analytov vyhodnotené z kalibračných závislosti štandardov pre vzorku pôdy z lokality Voderady
pri kontaminácií pôdy na úrovni 0,5-1,0 µg/g pôdy
sa pohybujú v rozmedzí 60-88% so smerodajnou
odchýlkou ± 1,6-3,6%.

Tabuľka 2 Priemerná účinnosť off-line prietokovej
extrakcie NSAID zo vzorky pôdy z lokality Voderady
vyhodnotená z kalibračných závislostí štandardov
NSAID
Analyt

Účinnosťextr. (%)

RSD (%)

Fenoprofén

88

± 2,5

Diclofenac

76

± 1,6

Indoprofén

60

± 3,6
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Obrázok 1 Chromatografické záznamy analýzy NSAID
vo vzorkách pôdy po off-line prietokovej extrakcii z tuhej vzorky na analytickej kolóne Purospher RP-18e.
Chromatografické podmienky: mobilná fáza metanol/
mravčan amónny (70:30, v/v) pH 3,0 s prietokom 0,5
ml/min. UV detekcia pre fenoprofén, diclofenac =
225 nm, indoprofén =235 nm. Identifikácia: 1-indoprofén, 2-fenoprofén, 3-diclofenac; a- slepý pokus, b- kontaminácia pôdy 0,5µg/g pôdy
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STANOVENIE PLATINOVÝCH CYTOSTATÍK METÓDAMI KVAPALINOVEJ
CHROMATOGRAFIE
DETERMINATION OF PLATINUM CYTOSTATICS BY LIQUID CHROMATOGRAPHY
HALKO Radoslav, HUTTA Milan
Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava
kami [6-9]. Uvedené skutočnosti zvýrazňujú potrebu vývoja, štúdia a aplikácie nových analytických
metód na kontrolu špécií platiny a ich stanovenie
v rôznorodých vzorkách. Pre uvedený účel sa
používajú väčšinou techniky atómovej spektrometrie (AS), ako napríklad hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS),
atómová absorpčná spektrometria s technikou
elektrotermickej atomizácie (ETAAS), elektroanalytické metódy a iné.
Potenciálna prítomnosť rôznych molekulových
foriem - špécii platiny (metabolitov a degradačných produktov cytostatík) sa dokazuje a stanovuje
napríklad s vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC) s vhodnou detekciou a identifikačnými technikami.
Spojením HPLC s AS možno kompenzovať identifikačné obmedzenia bežnej HPLC v spojení
s molekulovou spektrofotometriou. Zároveň to
umožňuje eliminovať niektoré problémy, ktoré sa
vyskytujú v samotnej detekčnej technike AS
pri analýze reálnych vzoriek, napríklad nízke citlivosti pre niektoré prvky (koncentrovanie analytu
zo vzorky veľkoobjemovým dávkovaním), vplyv
matrice (2D HPLC), spektrálne interferencie stanovovaných prvkov, viacprvkovú a/alebo špeciačnú
ultrastopovú analýzu.
Aj napriek neustálemu technologickému pokroku
a novým objavom v oblasti medicíny patria nádorové ochorenia k chorobám s najvyššou úmrtnosťou. Chemoterapia pomocou cytostatík je stále
najpoužívanejšia liečba nádorového ochorenia.
V súčasnej praxi sa používa viacero druhov cytostatík (alkylačné cytostatiká, antimetabolity, protinádorové antibiotiká, platinové cytostatiká a iné).
Výber cytastatika a jeho aplikácia závisí od druhu
a štádia nádorového ochorenia ako aj od zdravotného stavu chorého. Medzi stále účinné a využívané cytostatiká patria látky obsahujúce platinu
tzv. platinové cytostatiká [10].
Z pohľadu chemickej štruktúry sú Pt cytostatiká
relatívne jednoduché molekuly. V medicínskej
praxi sú najpoužívanejšie cisplatina, oxaliplatina

ABSTRAKT
Problematika vývoja nových HPLC metód kombinovaných
s prvkovo-selektívnymi technikami stanovenia bežných Pt
cytostatík v rôznorodých matriciach (liekové formy, biologické tekutiny, environmentálne vzorky – splaškové vody
nemocníc) je stále aktuálnou témou, ktorá si zaslúži našu
pozornosť. Vzhľadom na dizajn nových Pt cytostatík bude táto
potreba ďalej narastať.
Kľúčové slová: Platinové cytostatiká.
chromatografia. Stanovenie. Analýza.

Kvapalinová

ABSTRACT
Topics of novel HPLC methods combined with elementselectived techniques development for determination of
common Pt cytostatics in variety of matrices (pharmaceuricals, biological fluids, environmental samples – hospital
and municipal wastewater) is still actual and attract our
attention. With respect to design of new Pt cytostatics the need
shall further grow.
Key words: Platinum cytostatics. Liquid chromatography.
Determination. Analysis.

ÚVOD
Platina (Pt) patrí do skupiny vzácnych kovov
a jej príťažlivé fyzikálne a chemické vlastnosti ako
sú výnimočná stabilita, inertnosť voči pôsobeniu
chemikálií, tvrdosť, kujnosť, elektrický odpor, a
tiež výnimočná katalytická aktivita v rôznych
chemických procesoch ju predurčili na široké technologické využitie v elektronickom, elektrotechnickom priemysle, v priemysle skla a hlavne v
automobilovom priemysle (katalyzátory oxidácie
výfukových plynov). Nezanedbateľné je aj jej
využitie v šperkárstve a investíciách [1]. Výskumne je jednoznačne potvrdené jej uvoľňovanie do
životného prostredia z viacerých zdrojov, pričom
ako hlavný zdroj sa v súčasnosti uvažuje tepelné
namáhanie a mechanický oter autokatalyzátorov.
Druhým najvýznamnejším antropogénnym zdrojom nežiaduceho uvoľňovania zlúčením platiny do
životného prostredia je jej medicínske využívanie
od roku 1978 [2-5]. Zdrojom znečisťovania životného prostredia sú jednoznačne aj odpadové splaškové vody nemocníc s onkologickými pracovis94
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a karboplatina. Mechanizmus ich účinku je
založený na ich reakcii s kyselinou deoxyribonukleovou (DNA), ktorá sa ich účinkom rozštiepi,
poprípade môže dôjsť k pevnému spojeniu dvoch
reťazcov resp. dvoch samostatných molekúl DNA.
Všetky tieto zmeny vedú k apoptóze, hlavne
nádorových buniek, ktoré majú rýchlejší metabolizmus ako zdravé bunky. Podrobný prehľad o Pt
cytostatikách je prezentovaný v monografii autorov A. Bonetti a kol [11].
Všetky Pt cytostatiká majú celú škálu nežiaducich účinkov a zaraďujeme ich medzi vysokotoxické látky. Vzhľadom na to, že Pt cytostatiká, či
už v podanej alebo metabolizovanej forme, sa
vylučujú z ľudského organizmu vedú aj ku systematickej kontaminácii životného prostredia, z čoho
môžu vyplývať ďalšie potenciálne rizika ohrozenia
zdravia človeka. Priemerná denná dávka pre
dospelého onkologického pacienta predstavuje
od 100 do 500 mg Pt cytostatika, čo predstavuje od
65 do 325 mg Pt. Z tejto dávky sa vylúči približne
50% močom [12]. Z uvedených dôvodov je preto
potrebné uskutočňovať stanovenie Pt cytostatík nie
len v klinických vzorkách ako napríklad ľudský
moč, sérum, plazma a vlasy, v pracovnom prostredí resp. zdravotníckych pomôckach, ale aj v životnom prostredí ako napríklad v splaškových a iných
odpadových vodách.

náhodne pri štúdii sledovania vplyvu elektrického
poľa na rast baktérií E. Coli použitím Pt elektródy
a chloridu amonného ako elektrolytu. Počas tohto
pokusu sa zistilo, že vplyvom elektrochemickej
reakcie došlo k tvorbe chemickej zlúčeniny, komplexu Pt s chemickým vzorcom [PtIV(NH3)2Cl4],
ktorá spôsobovala apoptózu buniek. Následne sa
zistilo, že táto zlúčenina sa vyskytuje v dvoch
stereoizoméroch cis a trans, z ktorých cis-izomér
má cytostatické účinky. Na základe uvedenej
štúdie sa odvodili ďalšie komplexné zlúčeniny Pt
s koordinačným číslom 6 resp. 4, v ktorých sú
ligandy nahradené tiolovou alebo amino skupinou.
V súčasnosti medzi najpoužívanejšie Pt cystostatiká patria cisplatina, karboplatina a oxaliplatina. V tabuľke 1 sú uvedené niektoré ich
základné fyzikálno-chemické vlastnosti.
Mechanizmus účinku Pt cytostatík je založený na
poškodzovaní DNA buniek a vzniku interkalácie
medzi reťazcami, čím sa zabraňuje replikácii
nukleových kyselín. Aktivácia Pt cytostatík nastáva len v intracelulárnom prostredí a to odštiepením
donorového ligandu a jeho nahradenie molekulou
vody. V prípade cisplatiny po jej prieniku do vnútra bunky dochádza k odštiepeniu chloridových
aniónov a vzniku nukleofilného radikálu.
Cisplatina sa naviaže na purínovú bázu a dochádza k vzniku hlavne vnútroreťazových ako aj
medzireťazových prepojení. Vzniknuté kovalentné
väzby medzi reťazcami bránia ich separácii pri
replikácii a zároveň dochádza k inhibícii transkripcie.

Charakterizácia, metabolizmus a klasifikácia
platinových cytostatík
Cytotoxická aktivita Pt cytostatík bola objavená

Tabuľka 1 Základné fyzikálno-chemické vlastnosti vybraných Pt cytostatík
Chemický
názov
Sumárny
vzorec

Cisplatina
cis-diamín-dichloridoplatnatý komplex

Karboplatina
diamín (1,1-cyklobutándikarboxylato)platnatý komplex

Oxiliplatina
1R,2R-diamín-cyklohexánoxalátoplatnatý komplex

Cl2H6N2Pt

C6H12N2O4Pt

C8H14N2O4Pt

300,1
5,06*
Voda: 2,5mg/ml
Etanol: < 1 mg/ml
DMSO: 25 mg/ml
-0,041*
chirálny

371,3
6,6*
Voda: 10 mg/ml
Etanol: < 1 mg/ml
DMSO: < 1 mg/ml
1,06*
achirálny

397,3
5,88*
Voda: 7,9 mg/ml
Etanol: nerozpustná
DMSO: 25 mg/ml
1,73*
chirálny

Štruktúra

M [g/mol]
pKa
Rozpustnosť
logP
Chiralita

Legenda: * - vypočítaná (predpokladaná) hodnota (ChemAxom); M - molová hmotnosť; DMSO - dimetylsuloxid
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V prípade karboplatiny je odstupujúcou skupinou
cyklobután-1,1-dikarboxyl, tento dej prebieha
v dvoch stupňoch a to 1. otvorenie kruhu a 2.
následné odštiepenie odstupujúcej skupiny. V prípade oxaliplatiny je odstupujúcou skupinou šťavelan. Takto vzniknuté metabolity sú reaktívnejšie
(voda je lepšia odstupujúca skupina ako chloridový
anión) a môžu sa viazať na cieľové štruktúry
v bunke [11].

druhy nádorových buniek vo vyšších dávkach a to
až 2000 mg/deň. Na druhej strane má ale karboplatina nižšiu účinnosť na zárodkové nádorové
bunky ako cisplatina [16].V roku 1985 bola karboplatina schválená k liečbe nádoru vaječníkov vo
Veľkej Británii a Kanade a následné v roku 1988 aj
v USA [17].
Oxaliplatina
Ďalším analógom cisplatiny je 1R,2R-diamincyklohexán-oxalátoplatnatý komplex-oxaliplatina.
Chemická štruktúra oxaliplatiny je znázornená
v tabuľke 1. Oxaliplatina patrí do tzv. DACH
rodiny Pt cytostatík (odvodených od diaminocyklohexánovej skupiny). Prvýkrát bola oxaliplatina pripravená v roku 1979 profesorom Yoshinori
Kidani z Nagoya City University, Japonsko. Prvá
registrácia oxaliplatiny prebehla vo Francúzsku
v roku 1996, následné v USA v roku 2002 a
v Japonsku [17]. V kombinácii s 5-fluorouracilom
a kyselinou listovou je prvým Pt cytostatikom,
ktoré je účinné aj proti kolorektálnemu karcinómu.
Na rozdiel od karboplatiny je prvou schválenou
aktívnou látkou, ktorá nemá skríženú rezistenciu.
V predklinických in-vivo štúdiách bolo zistená jej
vyššia účinnosť proti nádorom s nižšou toxicitou
pre obličky oproti cisplatine [11].
Snaha o vylepšenie vlastností už oficiálne schválených Pt cytostatík (cisplatina, karboplatina a oxaliplatina) viedla k vývoju mnohých ďalších molekulových foriem odvodených od týchto látok. Viac
než 30 z nich vstúpilo do klinických štúdií, ale len
tri z nich (nedaplatina, lobaplatina a heptaplatina)
sú schválené minimálne aspoň v jednej krajine
[18].

Cisplatina
Cisplatina je cis-diamín-dichlorido-platnatý komplex, cis-[PtCl2(NH3)2] s cytostatickými účinky.
Cisplatina je od roku 1978 ešte stále hlavným
chemoterapeutikom, ktoré je používané ako protirakovinové liečivo na 50–70%. Ako môžeme
vidieť z jej chemickej štruktúry (tab.1), k centrálnemu atómu Pt sú kovalentne naviazané dve
aminoskupiny a dva atómy chlóru, ktoré predstavujú chemickú reaktivitu cisplatiny. Vo vodných
roztokoch a na svetla sa cisplatina ľahko rozkladá
na menej účinné metabolity. V plazme je silne
viazaná na bielkoviny a voľná frakcia je z ľudského tela odstraňovaná glomerulárnou filtráciou,
preto jej dávkovanie je závislé od funkcie obličiek
[13]. Jej polčas rozpadu je 5,4 dňa a počas 25
hodín je z tela vylúčených 28% z pôvodne podanej
látky[14]. Cisplatina má však viacero nežiaducich
účinkov ako sú napríklad nefro-, neuro-, ototoxicita, silná nevoľnosť a zvracanie. Práve táto
skutočnosť viedla k snahe vyvinúť cytostatikum
odvodené od cisplatiny, ktoré by bolo bezpečnejšie
s porovnateľnými cytostatickými účinkami.
Karboplatina
Prvým takým vyvinutým biologicky bezpečnejším aktívnym derivátom cisplatiny bol diamín
(1,1-cyklobutándikarboxylato)-platnatý komplex karboplatina. Chemická štruktúra karboplatiny je
znázornená v tabuľke 1. Pri jej vývoji sa predpokladalo, že čím rýchlejšie prebieha hydrolýza
odstupujúcej skupiny cytostatika, tým väčšia je
jeho výsledná toxicita. Z tohto dôvodu chloridové
skupiny boli nahradené kyselinou 1,1 cyklobutándikarboxylovou [15]. Karboplatina je stabilnejšia
zlúčenina ako cisplatina, vďaka usporiadaniu
ligandov do chelátového kruhu. Po porovnávaní
účinkov cisplatiny a karboplatiny sa zistilo, že
ľudský organizmus lepšie toleruje karboplatinu ako
cisplatinu a s oveľa menšími vedľajšími účinkami.
Môže tak byť podávaná pacientom na rovnaké

STANOVANIE PLATINOVÝCH
CYTOSTATÍK METÓDAMI
KVAPALINOVEJ CHROMATOGRAFIE
Problematika stanovenia platinových cytostatík
metódami HPLC
Hodnotenie vplyvu Pt na ľudí a životné prostredie si vyžaduje analýzu veľkého počtu rôznorodých vzoriek a štúdium vplyvu rozličných matríc
na analytický signál, od rôznych liekových foriem,
cez analýzu klinických vzoriek až po analýzu
zložiek životného prostredia, potravín a nápojov.
Obvykle sa jedná o stopovú analýzu v komplexných matriciach, skúmanie biotransformácie Pt
zlúčenín a bioakumulačných procesov prebiehajúcich v rôznych zložkách životného prostredia
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a v živých organizmoch. Pt cytostatiká sú navrhnuté tak aby pôsobili na rakovinové bunky u onkologických pacientov a je preto veľmi pravdepodobné, že si podobný účinok, napríklad mutagénnosť zachovajú aj po vylúčení z ľudského organizmu. Tento ich potenciálny účinok môže mať
za následok nežiaduce až nebezpečné zmeny napr.
mikroorganizmov v stokách. Transformačné procesy zlúčenín Pt, spôsobené napríklad prítomnosťou
oxidantov a chelatujúcich ligandov, môže meniť
tieto zlúčeniny na rozpustnejšie formy alebo zvýšiť
bioprístupnosť, čím sa zvýšia zdravotné riziká.
/daje o alergénnych efektoch solí Pt u pracovníkov
v procese výroby autokatalyzátorov [19] ukázali už
dávno, že pri chronickom vystavovaní sa ich
toxickému účinku je tento zameraný na bunkové
systémy [20].
Náchylnosť na bioakumuláciu Pt v životnom
prostredí vedie k úvahám o možných zdravotných
rizikách z takých zdrojov [21, 22]. Kľúčovými
úlohami sú v uvedených súvislostiach stopová špeciačná analýza zacielená na identifikovanie a stanovenie nízkych koncentrácií rôznych chemických
špécií Pt [23, 24] vyskytujúcich sa za rôznych

podmienok, odhad ich biologickej aktivity
a škodlivosti. Výskum koncentrácie Pt a jej zlúčenín v telových tekutinách a tkanivách, ich interakcie a komplexácie s biomolekulami sú podstatné
pre vyhodnotenie ich škodlivosti a vedľajších
účinkov nielen z pohľadu environmentálnych zdrojov, ale aj chemoterapie.
Pri stopovej analýze environmentálnych a biologických vzoriek závisí kvalita analytických výsledkov v podstatnej miere od odberu a úpravy vzorky
pred vlastným meraním. Extrémne nízke koncentrácie málo stabilných foriem a špécií Pt na úrovni
alebo pod úrovňami medze stanovenia Pt dostupnými inštrumentálnymi technikami v kombinácii
s interferenciami spôsobenými zložkami zložitých
matríc si vyžadujú uplatniť separačné a koncentračné postupy. V takmer všetkých uvedených
ohľadoch našli svoje jednoznačné uplatnenie
techniky HPLC kombinované s ICP-MS, ICP-AES
detekciou. Prekvapujúce je, že napriek veľkej
prvkovej selektivite ICP-MS je možné pozorovať
niektoré izobarické a polyatómové interferencie
ako je to uvedené v tabuľke 2.

Tabuľka 2 Spektrálne interferencie pozorované pri detekcii Pt v ICP-MS [24]
Izotop
194
Pt
195
Pt
196
Pt
198
Pt

*Výskyt (%)
32,967
33,832
25,242
7,163

Interferent
178
Hf16O
179
Hf16O
196
180
16
Hg, Hf O, 180W16O, 180Ta16O
198
Hg, 182W16O

Legenda: * - podľa www.ptable.com

Pri skúmaní environmentálnych vzoriek je podstatnou potrebou dostupnosť certifikovaných referenčných materiálov hlavne kvôli tomu, že Pt má
tendenciu heterogénne sa distribuovať vo veľkých
tuhých vzorkách, ktoré odoberáme na zmenšenie
vplyvu nehomogénnosti distribúcie Pt po ich kvantitatívnom rozložení a opatrnom rozpustení pred
ďalšími laboratórnymi operáciami, ako sú separácia, koncentrovanie Pt a detekcia. Stabilitu špécií
zabezpečujú podmienky pri vzorkovaní a skladovaní, ktorým venujeme zvláštnu pozornosť. Vzhľadom na nízke koncentrácie analytu (analytovšpécií) musíme zvlášť dbať na zamedzenie kontaminácie vzorky použitými reagentami a nádobami
pri udržaní nízkeho pozadia analytického signálu.
Zvlášť je to výhodné robiť pomocou redukovania
množstva použitých chemikálií a základných laboratórnych operácií v analytickom postupe.

Veľa metód stanovenia Pt je založených na mnohoprvkových (62 prvkov v jednej analýze) stanoveniach ICP-MS podľa ISO 17294 (Water quality.
Application of ICP-MS) a ICP-AES [24, 25].
Stanovenie platinových cytostatík v liekových
formách
Na stanovenie oxaliplatiny v roztokoch farmaceutických prípravkov na úrovniach niekoľko sto
μg/mL odporúča Lunn [26] podľa [27] robustnú
validovanú RP-HPLC metódu. Separujú oxaliplatinu od nečistôt na kolóne plnenej silikagélom
modifikovaným oktadecylsilánom (C18) a mobilnú
fázu acetonitril:voda (80:20) pri prietoku 0.8
ml/min, teplote 24°C a UV detekcii pri 255nm.
Ako interný štandard používajú flavon. Európsky
liekopis (European Pharmacopoeia 5.0) predpisuje
HPLC stanovenie nečistôt troch Pt liečiv karboplatiny [28], cisplatiny [29] a oxaliplatiny [30]. Pre
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karboplatinu odporúča klasickú kolónu plnenú
aminopropylsilikagélom, s mobilnou fázou tvorenou zmesou vody a acetonitrilu (13:87), pričom
UV detekcia je pri 230 nm. Pre cisplatinu odporúča
klasickú kolónu plnenú silným aniónomeničom na
báze silikagélu, s mobilnou fázou tvorenou vodným roztokom NaCl (9,0 g/l) a metanolom (10:90),
pričom UV detekcia je pri 220 nm. Pre oxaliplatinu
je odporučená klasická kolóna plnená deaktivovaným oktadecylsilikagélom pri 40°C s mobilnou
fázou tvorenou acetonitrilom (20%) a vodným
roztokom (80%). Vodný roztok vznikne tak, že
k 10 ml vodného roztoku tetrabutylamónium
hydroxidu (320 g/l) sa pridá 1,36 g dihydrogenfosforečnanu draselného a zriedi do 1000 ml
vodou. pH tohto roztoku sa upraví kyselinou
fosforečnou na pH=6,0. Detekcia sa vykonáva
spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 205 nm.
US liekopis predpisuje viacero HPLC metód na
kontrolu injekčných roztokov oxaliplatiny [31]
založených na RP-HPLC. Prvá metóda využíva
validovanú RP-HPLC, pri ktorej oxaliplatinu oddeľujú od nečistôt na konvenčnej kolóne 250mmx4,6
mm plnenej oktadecylsilikagélom (C18). Mobilnou fázou je acetonitril:vodný fosforečnanový
tlmivý roztok s pH = 3,0 (1:4) pri prietoku 2
ml/min, teplote 40°C a UV detekcii pri 215 nm.
Roztok na kontrolu použiteľnosti HPLC systém
(SST) sa pripravuje rozpustením USP oxaliplatin
referenčného štandardu v 0,005 mol/l roztoku
NaOH na úrovni 2 mg/ml. špecifické a nešpecifické nečistoty sa tvoria hydrolýzou státím tohto
roztoku po dobu najmenej 5 dní pri laboratórnej
teplote. Pri rozpúšťaní je okrem pretrepávania
roztoku dovolené aj využitie ultrazvuku. Tento
roztok obsahuje aj dimér diakvadiaminocyklohexánplatiny a (SP-4-2)-diakva [(1R,2R)-cyclohexán-1,2-diamin-N,N´]platinu.
Podľa autorov [32] je možné stanoviť oxaliplatinu v liekových formách (tablet a aktívna látka)
jednoduchou, presnou, správnou v, validovanou
izokratickou metódou v tabletách pomocou RPHPLC. Izokratickou elúciou pri prietoku 1ml/min
na Chromosil C18 (250x4,6 mm, 5μm častice) pri
teplote laboratória oddelili oxaliplatinu od sprievodných látok pomocou vodnej mobilnej fázy s
fosforečnanovým tlmivým roztokom (pH=4,6)
obsahujúcej metanola a acetonitril vo vzájomnom
objemovom pomere 75/25. Na UV detekciu využili
vlnovú dĺžku 240 nm.

Podľa [33] je možné na separáciu oxaliplatiny
a nečistoty D vzťahujúcej sa k oxaliplatine využiť
aj chirálnu kolónu L70 CHIRALCEL® OC-H.
Fyzikálna a chemická stabilita kombinovaného
liečiva obsahujúceho okrem palonosetron hydrochloridu aj cisplatinu, karboplatinu a oxaliplatinu
počas simulovaného podania bola [34] študovaná
využitím RP-HPLC metódy na konvenčnej kolóne
Zorbax SB-C8 mobilnou fázou obsahujúcou acetonitril a vodný roztok s 0,13% kyseliny triflouroctovej. Autori preukázali že palonosetron je za študovaných podmienok stabilný a podarilo sa im oddeliť ho od Pt zlúčenín a minimálne 5 jeho nečistôt.
Optimalizovaný a validovaný bol [32, 35] postup
súčasného HPLC stanovenia cisplatiny a komplexu
cis, cis, trans-diamindichlorodihydroxoplatiny (IV)
vo vodných roztokoch pomocou konvenčnej kolóny naplnenej stacionárnou fázou Spherisorb NH2.
Využité boli dve mobilné fázy pri prietoku 0,5
ml/min – prvá obsahovala zmes metanolu a vody
(3%) okyslenej na pH=2,5 kyselinou metánsulfónovou a druhá 7% tej istej vodnej fázy v metanole.
Spektrofotometrická detekcia prebiehala pri vlnovej dĺžke 305 nm.
Stanovenie platinových cytostatík v biologických vzorkách
Problematika separácie, identifikácie a stanovenie Pt cytostatík metódami kvapalinovej chromatografie kombinovanej s vhodnou detekciou je pomerne stará ale stále aktuálna. Napríklad už pred
25 rokmi na túto tému publikovala článok
Brandsteterová a kol. [36], pričom použili HPLC
s DAD na separáciu cisplatiny, carboplatiny a oxocarboplatiny. Študovali ich stabilitu vo vode a tiež
vplyv koncentrácie chloridov, pH, teploty a času.
Vypočítali tiež rýchlostné konštanty reakcií za
rôznych podmienok. Kvapalinová chromatografia
s optickou detekciou sa ukázala byť tiež vhodnou
metódou na štúdium ligandovo-výmenných reakcií
medzi cisplatinou a karboplatinou, a tiež na stanovenie Pt cytostatík v klinických vzorkách (sérum
pacientov) po koncentrovaní analytov pomocou
extrakcie tuhou fázou.
Staršie systémy vzhľadom na nedostupnosť súčasných pokročilých prvkovo selektívnych detekčných techník (ICP-MS a ICP-AES) vychádzali
z vtedajších možností a okrem priamej UV detekcie boli založené na pokolónových derivatizáciách.
Vo vzorkách krvi (plazmy) upravených ultrafiltráciou (Amicon MPS-1 s YMT membránou)
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počas 15 minútového odstreďovania pri 3000g
bola [37] na konvenčnej kolóne Inertsil ODS-2 pri
teplote 40°C oddelená oxaliplatina od sprievodných látok pomocou mobilnej fázy acetonitril:octanový tlmivý roztok (10 mmol/l, pH 5,5)
pomer 5:95, pri prietoku 1 ml/min Vzorky moču
chránené pred svetlom boli priamo injektované
do HPLC kolóny. UV detekcia pri 290 nm
prebiehala po pokolónovej derivatizácii karboplatiny a oxaliplatiny. Derivatizačným reagentom bol
40 mmol/l bisulfid sodný v 10 mmol/l octanovom
tlmivom roztoku pri pH=5,5. Roztok bol do použitia chladený na 0°C. Vlastná detivatizácia
prebehla pri 60°C v PTFE kapiláre po kontinuálnom zmiešavaní reakčného roztoku a efluentu.
Medza detakecie analytov bola na úrovni 60 nmol/l
a systém separoval aj tetraplatinu.
Vo vzorkách krvi upravených ultrafiltráciou (10
000MW cut-off) počas 1 hodinového odstreďovania pri 4000g a 4°C bola [38] na konvenčnej
kolóne Hypercarb oddelená oxaliplatina od sprievodných látok pomocou mobilnej fázy metanol
:250 mmol/l vodný tlmivý roztok s kyselinou
jantárovou pH=7,0 (90:10) pri prietoku 0,5 ml/min.
Analyt v efluente bol modifikovaný pokolónovou
derivatizáciou N,N-dietylditio karbamátom sodným (2,7 mmol/l metanolu) pumpovaným pri
prietoku 0,17 ml/min cez T spojku a reakčnú
mikrovlnami zahrievanú (110°C) teflonovú kapiláru do UV detektora. Detekcia sa následne uskutočnila pri 344 nm a dosiahnutá medza stanovenia
bola 40 ng/ml (S/N=10).
V súčasnosti sú úlohami klinických a farmaceutických štúdií vysvetlenie mechanizmov cytotoxicity Pt chemoterapeutík [39], ich distribúcie
a metabolizmu v tele, ich transportu do buniek,
interakcie s DNA [40] a špeciácie aduktov oxaliplatiny s DNA nukleozidami [41] a s proteínmi,
a tiež vysvetlenie ich bočných efektov. Analytické
metodológie na metalomické štúdie protinádorových Pt obsahujúcich liečiv [42] na tento účel
a na špeciačnú analýzu využívajú najmä HPLC
s AS detekciou, hlavne ICP/MS [43], na stanovenie Pt z cisplatiny, karboplatiny a oxaliplatiny v
ultrafiltráte ľudskej plazmy [44]. Výhodné je aj
využitie gélovej chromatografie s ICP-MS a s
elektrosprejovou hmotnostnou spektrometriou ESIMS na štúdium protinádorovej activity Pt chemoterapeutík a ich interakcie so sérovými proteínmi
[45]. Validáciou veľmi citlivej ICP-MS metódy na
stanovenie Pt pôvodom z oxaliplatiny v telových

tekutinách sa zameriavajú práca Morrisona a kol
[46] a Bjorna a kol [47].
Stanovenie platinových cytostatík v environmentálnych vzorkách
Monitoringom, odstraňovaním a odhadom rizík
spojených s prítomnosťou cytostatík, vrátane Pt
chemoterapeutík, v odpadovej vode nemocníc sa
zaoberá práca Lenza a kol [48]. Moderné sorbentypolyméry s molekulovým odtlačkom analytu boli
využité na selektívnu SPE Pt zlúčenín z environmentálnych vzoriek a na ich stanovenie ET AAS
[49]. Veľmi zaujímavou je dizertačná práca Kovalovej [50], ktorá sa zamerala na problematiku
cytostatík vstupujúcich do vodného životného
prostredia. Závery, ku ktorým prišla ohľadom
analytických techník využiteľných na stanovenie
Pt chemoterapeutík, ich metabolitov a degradačných produktov vo vodách rôzneho pôvodu
platia aj dnes, ako je možné vidieť zo súčasných
prehľadov [24]. Problematika je v súčasnosti stále
aktuálnou a vzhľadom na uvádzanie nových
kancerostatík do praxe ňou aj zostane.
ZÁVER
Problematika vývoja nových HPLC metód
s prvkovo-selektívnymi technikami stanovenia Pt
cytostatík je stále aktuálnou témou, ktorá si zaslúži
našu pozornosť.
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MOŽNOSTI IDENTIFIKÁCIE A STANOVENIA IZOMÉROV ACYLKARNITÍNOV
S KRÁTKYM REŤAZCOM S VYUŽITÍM HPLC-MS/MS
POSSIBILITIES OF DETERMINATION AND IDENTIFICATION OF DIFFERENT ISOMERS OF
SHORT-CHAIN ACYLCARNITINES BY HPLC-MS/MS
BIHERCZOVÁ Nikoleta, RADIČOVÁ Monika,VOJS STAŇOVÁ Andrea
Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
zdrojom energie počas pôstu alebo metabolického
stresu v organizme. Rovnako slúži ako kontinuálny
zdroj energie pre srdce a pečeň. Tvorba energie
oxidáciou mastných kyselín z tukového tkaniva je
zložitý a komplexný proces, ktorý sa vyskytuje
v štyroch základných fázach: v karnitínovom
cykle, pri β-oxidácii, v pečeni pri syntéze ketolátok
a pri prenose elektrónov [1]. Poruchy v oxidácii
mastných kyselín môžu viesť k vzniku nevyliečiteľných ochorení. Sem patria napríklad poruchy
enzýmov, ktoré sú zapojené do katabolizmu
aminokyselín a mastných kyselín. Jednu podskupinu tvoria poruchy β-oxidácie mastných kyselín,
najmä deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných
kyselín s veľmi dlhým reťazcom (VLCADD),
deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselín
so stredným reťazcom (MCADD) a deficit acylCoA dehydrogenázy mastných kyselín s krátkym
reťazcom (SCADD).
Spomenuté ochorenia patria vo svetovom merítku
medzi základné skríningové vyšetrenia u novorodencov, svetová prevalencia týchto ochorení je
v rozmedzí 1:5000 až 1:10 000. Novorodenecký
skríning je prvým a nepochybne veľmi dôležitým
krokom pri určení diagnózy u novorodenca, preto
je nevyhnutné, aby výsledky skríningových vyšetrení jednotlivých porúch boli správne interpretované. V mnohých prípadoch táto potreba
vyžaduje odlišné analytické prístupy, ktoré musia
spĺňať isté podmienky (dostatočná rýchlosť, citlivosť, robustnosť a ľahká uskutočniteľnosť v bežnej
prevádzke analytického laboratória v rámci novorodeneckého skríningu).

Abstrakt
Identifikácia a stanovenie izomérov acylkarnitínov s krátkym
reťazcom je dôležitou súčasťou novorodeneckého skríningu,
nakoľko rôzne izoméry zodpovedajú za vznik a rozvoj geneticky podmienených porúch u novorodencov. Deficit acylCoA dehydrogenázy mastných kyselín s krátkym reťazcom
(SCADD - short chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency) je
autozomálne recesívna vrodená porucha β-oxidácie mastných
kyselín, ktorá je charakterizovaná vysokou hladinou C4 karnitínu v plazme. Tento druh acylkarnitínu existuje v dvoch
izoformách, vo forme butyrylkarnitínu a vo forme izobutyrylkarnitínu. V prípade keď je zvýšená koncentrácia butyrylkarnitínu v plazme, ide o SCADD, kým zvýšenie izobutyrylkarnitínu je prítomné pri izobutyrylglycinúrii (IBG). Keďže
obidve genetické poruchy sú spájané so zvýšenou hodnotou
C4, pri bežnom novorodeneckom skríningu sú spomínané
izoformy ťažko rozoznateľné. Kým prítomnosť dvoch izomérnych foriem C4 karnitínu je z hľadiska skríningu akceptovateľná, pri stanovení diagnózy je podstatná.
Kľúčové slová: Acylkarnitíny. Kvapalinová chromatografia.
Tandemová hmotnostná spektrometria.
Abstract
The identification and determination of different isomers of
short-chain acylcarnitines is an important part of the neonatal
screening because various isomers are responsible for the
establishment and development of genetically caused disorders in newborns. Short-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency (SCADD) is an autosomal recessive congenital error of
the β-oxidation of fatty acids, which is characterized by
increased C4-carnitine levels in plasma. This type of acylcarnitine exists in two isoforms, in the form as butyrylcarnitine and isobutyryl–carnitine. The concentration of the
first is increased in the plasma of patients with SCAD
deficiency, and the second is increased in those with isobutyryl-CoA dehydrogenase (IBD) deficiency. Whereas both
genetic disorders are associated with the increased value of C4
it is difficult to distinguish mentioned isoforms in the current
newborn screening. While the presence of two isomeric forms
of C4 carnitine is acceptable in terms of screening, it is
essential for the diagnosis.

CIEĽ
Cieľom predloženej práce je priblížiť problematiku identifikácie a stanovenia vybraných acylkarnitínov a ich izomérov s využitím tandemovej
hmotnostnej spektrometrie (MS/MS) resp. kombináciou techník vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s tandemovou hmotnostnou spektrometriou (HPLC-MS/MS). Deficit určitých špecific-

Key words: Acylcarnitines. Liquid chromatography. Tandem
mass spectrometry.

ÚVOD
Oxidácia mitochondriálnych mastných kyselín
spočíva v postupnom odštiepení 2 uhlíkových
atómov až na acyl-CoA. Tento proces je dôležitým
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kých enzýmov v metabolizme mastných kyselín
má za následok abnormálne hromadenie mastných
kyselín vo forme acylkarnitínov. V prípade butyryl/izobutyryl karnitínu je potrebné jednoznačne
potvrdiť zastúpenie konkrétnej formy v plazme,
keďže nadbytok jednej alebo druhej formy svedčí
o inej závažnej poruche β-oxidácie mastných
kyselín.

nová encefalopatia (EE), resp. glutárová acidúria
typu II (GA II). Každé z týchto ochorení je spájané
s markerom C4, avšak treba si uvedomiť, že
k rozvinutiu danej poruchy dochádza špeciálnou
kombináciou suspektných markerov. Okrem analytického stanovenia acylkarnitínov v plazme, sú
často potrebné biochemické testy na jednoznačné
potvrdenie diagnózy [4].

CHARAKTERIZÁCIA PROBLEMATIKY
Deficit acyl-CoA dehydrogenzázy mastných
kyselín s krátkym reťazcom (SCADD - short chain
acyl-CoA dehydrogenase deficiency) je veľmi
vzácna dedičná autozomálne recesívna porucha
metabolizmu tukov. Patrí medzi dedičné poruchy
β-oxidácie mastných kyselín a je jedným
z najčastejšie sa vyskytujúcich metabolických
porúch u novorodencov. SCADD je biochemicky
charakterizovaný zvýšením koncentrácie C4
karnitínu v krvi a pri analýze organických kyselín
v moči sa pozoruje aj zvýšenie kyseliny
etylmalónovej, ktorá ale nie je špecifická len
pre SCADD [1].
SCADD je možné potvrdiť molekulárno-genetickými testami – vyšetreniami v géne ACADS.
Vyšetrujú sa tzv. predispozičné varianty c.511C>T
a 625G>A. Predispozičné varianty sú v bežnej
populácii časté, pričom väčšina jedincov je
asymptomatických, samostatne nie sú postačujúce
pre rozvoj SCADD [2]. Klinicky sa SCADD
prejavuje v rannom veku, zvyčajne do 5. roku
života, avšak symptómy počas ďalšieho vývoja
môžu spontánne ustúpiť. K rozvoju ochorenia
môže
dôjsť
v podmienkach
výraznejšieho
katabolizmu. Hoci príznaky môžu byť rôznorodé,
medzi najrozšírenejšie patria epizodická hypoglykémia s ketózou a vývojové oneskorenie. Sprievodnými znakmi môžu byť tiež svalová slabosť,
kŕče spolu s neprospievaním a zvracaním [3,4].
Acylkarnitín so 4 uhlíkmi (C4) sa vyskytuje
v dvoch izoformách, vo forme butyrylkarnitínu
a vo forme izobutyrylkarnitínu. V prípade zvýšenej
hladiny butyrylkarnitínu v plazme ide o SCADD,
kým zvýšenie izobutyrylkarnitínu je markerom
izobutyrylglycinúrie (IBG). Z hľadiska skríningu
je zvýšená hladina C4 karnitínu spôsobená prítomnosťou dvoch izomérnych foriem akceptovateľná, pri stanovení diagnózy je však ich
rozlíšenie nevyhnutné. Spomínaný karnitín so 4
uhlíkmi je suspektný aj pre ďalšie ochorenia, ako
formiminoglutárová acidúria (FIGLU), etylmaló-

Identifikácia a stanovenie acylkarnitínov s využitím tandemovej hmotnostnej spektrometrie
V posledných desaťročiach na stanovenie
karnitínu a acylkarnitínov v plazme v rámci novorodeneckého skríningu laboratória zaviedli
techniku tandemovej hmotnostnej spektrometrie
(MS/MS). V súčasnosti sa na stanovenie týchto
analytov bežne používa tvorba butylesterov a ich
následné stanovenie pomocou MS/MS [5].
Tandemová hmotnostná spektrometria je napriek
svojím obmedzeniam rutinne využívaná technika
v rámci novorodeneckého skríningu, kvôli svojej
rýchlosti a efektivite. Napriek vysokej selektivite
MS/MS vo viacerých prípadoch nie je možné
vylúčiť falošne pozitívne výsledky v dôsledku
prítomnosti izomerických foriem niektorých acylkarnitínov [5]. Stanovenie acylkarnitínov pomocou
MS/MS bez chromatografickej separácie je bežne
využívaná technika v rutinných stanoveniach ako
napríklad v novorodeneckom skríningu, kde je
potrebné získať informáciu o profile acylkarnitínov, teda o ich kvantitatívnom zastúpení
v plazme. Analýza tohto typu zvyčajne prebieha
zvolením vhodného prekurzorového iónu s jedným
konkrétnym produktovým iónom pre všetky
analyty v rozsahu analýzy alebo v MRM móde
(Multiple reaction monitoring).
Rinaldo a kol. [6] popisujú stanovenie profilov
acylkarnitínov v suchých krvných vzorkách
pomocou MS/MS v pozitívnom móde bez chromatografickej separácie. Acylkarnitíny prítomné v
suchej krvnej vzorke boli pred analýzou prevedené
esterifikáciou na príslušné butylestery. Následne
boli vzorky analyzované s využitím trojitého
kvadrupólu ako hmotnostného analyzátora. Prvý
kvadrupól (Q1) a tretí kvadrupól (Q3) monitorujú
jednotlivé ióny na základe pomeru m/z (hmotnosti/náboja), kým druhý kvadrupól (Q2) plní
úlohu kolíznej cely, kde dochádza k fragmentácii
za presne definovaných podmienok [7]. Ión
s pomerom m/z 85 bol zvolený ako prekurzorový
ión na analýzu butylovaných derivátov acyl104
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karnitínov, MS analýza bola uskutočnená
v hmotnostnom rozsahu 200-500 m/z. Stanovenie
acylkarnitínov s využitím tandemovej hmotnostnej
spektrometrie bez chromatografickej separácie je
relatívne rýchla, efektívna a jednoduchá technika,
avšak na stanovenie izomérnych foriem acylkarnitínov nepostačujúca. Napríklad acylkarnitín C4
monitorovaný v MRM móde (m/z 288/85) môže
byť interpretovaný ako butyrylkarnitín, izobutyrylkarnitín a formiminoglutamát [6]. Prítomnosť
týchto izomérov často krát vedie k nesprávnej
kvantifikácii daného acylkarnitínu a k falošne
pozitívnym výsledkom už spomenutých porúch.

MS/MS bola uskutočnená sledovaním iónu s m/z
85 v rozsahu m/z 215-600.
Následne boli tieto vzorky podrobené HPLCMS/MS analýze. Predúprava vzorky zahŕňala
deproteinizáciu použitím acetonitrilu a následnú
derivatizáciu s 3mol/L kyselinou chlorovodíkovou
v butanole. HPLC-MS/MS experimenty boli vykonané na kvapalinovom chromatografe Agilent
1100 s C18 kolónou (100 mm x 2,1 mm, veľkosť
zŕn 3,5µm) v spojení s hmotnostným spektrometrom Q TRAP vybaveným Turbo Ion Spray ™
(Applied Biosystems/MSD Sciex) v pozitívnom
ionizačnom móde, kde sledovali MRM prechody
zvolených iónov. Na chromatografickú separáciu
bola použitá gradientová elúcia A (octan ammóny
a voda) a B (octan ammóny a metanol). Dávkovaný objem vzorky na HPLC-MS/MS analýzu bol
2 µl. Ferrer a kol. pomocou HPLC-MS/MS
identifikovali v prípade pacienta A ako hlavný pík
butyrylkarnitín (pomer butyryl a izobutyrylkarnitín
bol >1), čo dokazuje SCADD. V ďalšom prípade
(pacient B) boli HPLC-MS/MS analýzou nájdené
obidve izomérne formy C4, pomer butyryl
a izobutyrylkarnitín bol ≈ 1, čím bola potvrdená
etylmalónová encefalopatia. V spektrách získaných
analýzou vzorky od pacienta C dominoval pík
prislúchajúci izobutyrylkarnitínu. Avšak absenciou
kyseliny etylmalónovej a ďalších organických
kyselín v moči vylúčili deficit izobutyryl-CoA
dehydrogenázy. Navrhnutou HPLC-MS/MS metódou bolo možné rozlíšiť izoméry acylkarnitínov
s krátkym reťazcom s rozlišovacím faktorom R>1.
Na základe dosiahnutých výsledkov, HPLCMS/MS analýza môže byť považovaná za vhodnú
techniku pri diferenciácii diagnóz súvisiacich
s deficitom acyl-CoA dehydrogenázy, predovšetkým v prípadoch keď je k dispozícii ako jediná
biologická vzorka plazma.
Forni a kol. [12] sa venovali problematike stanovenia izomérov C4 a C5 acylkarnitínu v suchej
krvnej vzorke pomocou UPLC-MS/MS. Analyzovali vzorky suchej kvapky krvi a plazmy od 35
pacientov, ktorí mali zvýšenú hodnotu C4 alebo C5
karnitínu v krvi. Predúprava aj v tomto prípade
bola významnou časťou analytického postupu.
Plazma a suché krvné vzorky boli extrahované
metanolom a následne derivatizované použitím
kyseliny chlorovodíkovej v butanole. Deuterizované interné štandardy boli nevyhnutné pri kvantifikácii acylkarnitínov. Kontrolné vzorky pripravovali prídavkom izotopicky značených štandardov

Identifikácia a stanovenie acylkarnitínov s využitím kombinácie vysokoúčinnej kvapalinovej
chromatografie s tandemovou hmotnostnou
spektrometriou
Spojenie dvoch analytických techník, vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC)
a tandemovej hmotnostnej spektrometrie vytvára
možnosť na separáciu geometrických izomérov
acylkarnitínov ako je butyryl/izobutyrylkarnitín
s dostatočnou selektivitou [9].
Ferrer a kol. [10] sa vo svojej práci venujú
separácii a následnej identifikácii izomérnych
acylkarnitínov s krátkym reťazcom v plazme
pomocou HPLC-MS/MS na diferenciáciu porúch
pri oxidácii mastných kyselín. Okrem iného sa
zamerali na rozlíšenie butyryl a izobutyrylkarnitínu
v plazme. Na túto štúdiu vybrali 9 pacientov
so suspektnou metabolickou poruchou. U troch
z nich (pacient A, B, C) boli biochemickými
testami potvrdené rozličné metabolické ochorenia.
U prvého pacienta (pacient A) bola dokázaná
prítomnosť kyseliny etylmalónovej v moči. Diagnóza SCADD bola následne potvrdená enzymatickými a genetickými testami [11]. U pacienta B,
s trvalými hnačkami, neprospievaním a hypotóniou
bola tiež dokázaná zvýšená koncentrácia kyseliny
etylmalónovej a jantárovej v moči. Genetické testy
odhalili etylmalónovú encefalopatiu (EE) s mutáciou v géne ETHE1 [11]. U pacienta C, so zlyhaním obličiek s rastovou a psychomotorickou
retardáciou bola hladina organických kyselín
v moči v norme. Vzorky týchto troch pacientov
boli analyzované pomocou FIA-MS/MS (Flow
injection analysis-tandem mass spectrometry),
pričom výsledky analýzy potvrdili zvýšenú
koncentráciu C4 karnitínu (>0,80µM). Identifikácia acylkarnitínov v plazme pomocou FIA105
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ku vzorkám plazmy od zdravých dobrovoľníkov.
Chromatografická separácia bola uskutočnená
na Aquity UPLC systéme (Waters) s UPLC
kolónou C18 (100 mm x 1 mm, veľkosť zŕn 1,7
µm) s gradientovou elúciou (metanol/voda).
Chromatografická separácia trvala menej ako 10
minút. MS/MS stanovenie bolo uskutočnené na
trojitom kvadrupóle (Waters Quattro Premier)
v pozitívnom ionizačnom móde, kde sledovali
MRM prechody zvolených iónov. Analýzou
izomérov C4 karnitínu sa v 21 prípadoch potvrdila
ich zvýšená koncentrácia. Minimálne štyrikrát
zvýšená hodnota oproti normálnej hodnote (266
nM v plazme, 213 nM v suchej krvnej vzorke)
izobutyrylkaritínu bola zistená u ôsmich pacientov,
táto hodnota svedčí o deficite izobutyryl CoA
dehydrogenázy (IBCD). Dvaja zo sledovaných
pacientov mali potvrdenú prítomnosť ďalších
organických kyselín v moči rámci biochemických
testov. Záznamy z HPLC-MS/MS analýzy vzorky
plazmy od zdravého jedinca a od pacientoch
so SCADD a IBCD sú znázornené na Obr. 1.
V trinástich prípadoch bola preukázaná zvýšená
hladina izoméru butyryl karnitínu, markeru deficitu
butyryl CoA dehydrogenázy. Biochemickými
testami u piatich pacientoch sa potvrdila SCADD,
keďže vykazovali vysoké hodnoty koncentrácie
kyseliny etylmalónovej v moči. UPLC-MS/MS
stanovenie izomérov C4 karnitínu vo vzorkách
suchej kvapky a v plazme bolo úspešne aplikované
na analýzu klinických vzoriek. Tento druh analýzy
umožňuje rýchle stanovenie butyryl/izobutyryl
karnitínu a tým aj určenie diagnóz SCADD príp.
IBCD.
Minkler a kol. [13] sa tiež zaoberali separáciou,
identifikáciou a stanovením karnitínu a acylkarnitínov v komplexných biologických matriciach.
Predmetom ich štúdia boli acylkarnitíny s krátkym,
stredným ale aj s dlhým reťazcom, pričom
využívali HPLC separáciu s MS detekciou. Snažili
sa eliminovať nedostatky doteraz uskutočnených
štúdií, hlavne z pohľadu predúpravy vzorky.
V experimentoch použili rôzne vzorky biologického pôvodu, vrátane plazmy a suchej krvnej
vzorky. Interné štandardy boli izotopicky značené.
Pred derivatizačným krokom boli vzorky podrobené extrakcii tuhou fázou (silikagél) v systéme
voda/metanol/kyselina
octová.
Derivatizácia
prebiehala roztokom N,N-diizopropyletylamínu
a následne roztokom pentafluorofenacyl trifluorometánsulfonátu. Po pridaní príslušného množstva

reagentov boli vzorky injektované na C8 HPLC
kolónu (100 mm x 4,6 mm, veľkosť zŕn 3µm). Na
chromatografickú separáciu bola použitá gradientová elúcia A: acetonitril/voda (80/20), B:
acetonitril/voda (20/80), C: acetonitril/voda/
kyselina octová/ trietylamín (20/80/0,5/0,5), D:
acetonitril/voda/kyselina
octová/
trietylamín
(90/10/0,5/0,5). Pentafluorofenacyl estery acylkarnitínov boli separované na C8 kolóne sekvenčnou
ióno-výmennou chromatografiou na obrátených
fázach. Predúprava pentafluorofenacyl metánsulfonátom zabránila hydrolýze acylkarnitínov. Zvýšením selektivity sa redukoval aj výskyt falošne
pozitívnych výsledkov a v neposlednom rade
použitím HPLC separácie sa podarilo zvýšiť
rozlíšenie izomérnych foriem. Pomocou extrakcie
tuhou fázou boli vyizolované karnitín a acylkarnitíny bez interferujúcich zložiek matrice.
Autori v závere práce sumarizujú výhody použitia
katiónovo-výmennej extrakcie tuhou fázou
v prípade stanovenia acylkarnitínov v moči
a v plazme [9].
Na zníženie výskytu falošne-pozitívnych výsledkov sa HPLC separácia pred MS detekciou ukázala
ako vhodná technika, kým použitie sekvenčnej
ióno-výmennej HPLC na obrátených fázach
výrazne zvýšilo selektivitu separácie [14].
Spoločným znakom predchádzajúcich štúdií bola
okrem iného aj derivatizácia vzorky použitím
butanolu alebo iného činidla za účelom esterifikácie, nakoľko acylkarnitíny s krátkym reťazcom
majú slabú retenciu na kolónach s obrátenými
fázami. Derivatizácia v prípade, ak nie sú k dispozícii izotopicky značené štandardy, môže byť
zdrojom nežiaducich interferencií. Touto problematikou sa zaoberal Peng a kol. [15], ktorí
separovali a následne identifikovali izomérne
formy aclykarnitínov z plazmy bez derivatizácie.
Analyzované vzorky sa pripravovali zmiešaním
plazmy a interných štandardov. Po prídavku
acetonitrilu sa zmes na 10 minút zamrazila
na -20°C, scentrifugovala a odstránili sa vyzrážané
proteíny. Po prídavku metanolu a vody bola vzorka
scentrifugovaná a získaný supernatant bol prenesený na 96 miestnu mikrotitračnú platničku.
Chromatografická separácia prebiehala na UFLC
-20A kvapalinovom chromatografe (Shimadzu)
s kolónou Zorbax Elipse AAA C 18 (150 mm x 3
mm, veľkosť zŕn 3µm) s gradientovou elúciou
s použitím mobilných fáz A (mravčan ammóny,
kyselina mravčia, HFBA – kyselina heptafluoro
106
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Obrázok 1 Chromatogramy butyryl a izobutyryl karnitínu získané HPLC-MS/MS analýzou vzoriek plazmy: (A)
izotopicky značený štandard butyryl karnitín, (B) izotopicky značený štandard izobutyryl karnitín, (C) vzorka
plazmy zdravého jedinca, (D) vzorka plazmy od pacienta trpiaceho IBCD a (E) vzorka plazmy od pacienta
so SCADD [12].
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maslová vo vode) a B (metanol). Na optimalizáciu
chromatografickej separácie sa využívali rôzne
organické aditíva, ako napríklad metanol, acetonitril ale aj mravčan ammóny na úpravu pH. MS
detekcia sa uskutočnila v pozitívnom ionizačnom
móde pomocou QTRAP MS/MS spektrometra (AB
Sciex). Hmotnostný spektrometer pracoval v MRM
režime, kde bol sledovaný ión s m/z 85. Po
optimalizácii parametrov boli v MRM móde detekovateľné všetky sledované acylkarnitíny a ich
izoméry v hmotnostnom spektre. Autorom popísaná technika sa vyznačuje novými prístupmi
predúpravy vzorky, ktorá zahŕňa aj tvorbu
stereoizomérnych komplexov s cieľom dosiahnuť
lepšiu separáciu izomérov acylkarnitínov. Vynechaním derivatizačného kroku, prídavkom HFBA
do mobilnej fázy, optimalizovaním chromatografickej separácie a MS/MS detekcie sa podarilo
rozlíšiť štrukturálne izoméry ako sú butyryl
a izobutyryl karnitín. HFBA bola použitá ako
iónovo-párovacie činidlo. Keďže je HFBA silná
kyselina s pKa=0,4 v použitej mobilnej fáze
(pH=3,2) bola vo väčšej miere prítomná ako anión.
Karbonylový kyslík z HFBA sa viaže na
hydroxylový
protón
z acylkarnitínu,
pričom vytvoria iónový pár – stereoizomérny komplex. Novovzniknuté konformačné rozdiely medzi
jednotlivými komplexmi sú dostatočné na
dosiahnutie separácie na reverzných fázach.

charakteru a v neposlednom rade v existencii
izomérnych foriem, ktoré samotná hmotnostná
spektrometria nedokáže rozlíšiť. Preto je dôležité
zaradenie separačného kroku, ktorý ma za úlohu
zabezpečiť separáciu izomérov, ktoré sú následne
detegované pomocou MS/MS. Na základe doteraz
publikovaných výsledkov je možné skonštatovať,
že vysokoúčinná kvapalinová chromatografia
v spojení s tandemovou hmotnostnou spektrometriou (HPLC-MS/MS) predstavuje vhodný
analytický nástroj na identifikáciu a stanovenie
izomérnych acylkarnitínov v komplexných biologických matriciach.
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tóriami a z toho vyplývajúcimi požiadavkami na
vyššiu selektivitu (až špecificitu) a citlivosť
používaných analytických metód, ako aj z vývoja
analytickej inštrumentácie a počítačových systémov umožňujúcich produkciu a uchovávanie
takýchto dát. Spoločenská prax požaduje analýzy
najrozličnejších reálnych vzoriek nielen v chémii,
ale aj v oblasti medicíny, biologických vied,
kriminalistických vied, poľnohospodárstva, rôznych ekologických systémov a iných, ktoré
predstavujú prakticky vždy mnohozložkové zmesi
nízko- a vysokomolekulových látok líšiace sa
nielen svojimi fyzikálno-chemickými vlastnosťami, ale aj koncentračnými úrovňami (5-10
dekadických poriadkov).
Na identifikáciu a stanovenie látok prítomných v
komplexných matriciach sa stále hľadajú nové
analytické prístupy, pričom sa často využíva
spojenie už známych vysokoúčinných separačných
a vysokoselektívnych detekčných techník. Hmotnostná spektrometria (MS) je schopná detegovať a
identifikovať analyty s vysokým stupňom selektivity bez toho, aby bola znížená citlivosť,
dynamický rozsah a/alebo rýchlosť analýzy [1].
Hmotnostné spektrá väčšiny látok sú dostatočne
špecifické a umožňujú identifikáciu s dostatočnou
mierou spoľahlivosti, ak je však analyt súčasťou
komplexnej zmesi látok, môže byť jeho identifikácia s určitým stupňom istoty náročnejšia,
prípadne úplne nemožná. V takýchto prípadoch je
vhodné MS kombinovať s technikami úpravy
vzorky a/alebo so separačnými technikami, ktoré
zabezpečia aspoň čiastočnú separáciu analytov
pred vstupom do hmotnostného spektrometra [2].
Hmotnostná spektrometria našla široké uplatnenie
nielen v analytickej a fyzikálnej chémii, ale aj pri
biochemických štúdiách (proteomika, metabolomika), farmaceutickom priemysle, v kontrole

Abstrakt
V posledných rokoch sa hmotnostná spektrometria a jej
kombinácie s vysokoúčinnými separačnými metódami začínajú čoraz viac uplatňovať pri analýze komplexných zmesí v
rôznych oblastiach ako farmaceutická analýza, environmentálna analýza, metabolomika, proteomika, klinický výskum,
atď. Pri štúdiu interakcií niektorých herpetických vírusov s
rozličnými typmi hostiteľských buniek boli objavené nové,
pravdepodobne vírusom kódované, látky pripomínajúce rastové faktory. Odhalenie chemickej štruktúry biologicky aktívnych látok pripomínajúcich rastové faktory môže prispieť k
pochopeniu mechanizmov ich transformačného a transformáciu potláčajúceho účinku. Získané poznatky o chemickej
štruktúre môžu viesť k úplne novým prístupom k štúdiu
onkogénnych vlastností herpetických vírusov.
Kľúčové slová: Hmotnostná spektrometria. Myší herpetický
vírus. Rastové faktory. Separačné metódy
Abstract
In the recent years, mass spectrometry and its combination
with high efficiency separation methods are more frequently
used for analysis of complex mixtures in various fields such as
pharmaceutical analysis, environmental analysis, metabolomics, proteomics, clinical research and many others. When
studying the interaction of some herpes viruses with different
types of host cells, a new virus-encoded substance probably
resembling growth factors have been discovered. Description
of the chemical structure of biologically active compounds
resembling growth factors may contribute to the understanding
of mechanisms of transformation and transformationsuppressing effect. Obtained information about chemical
structure can lead to completely new approach to the study of
the properties of oncogenic herpesviruses.
Key words: Mass spectrometry. Murine herpes virus. Growth
factors. Separation methods

ÚVOD
Všeobecným trendom pozorovateľným v analytickej chémii je produkcia stále väčšieho množstva
dát z každej analyzovanej vzorky. Tento trend
vyplýva z rastúcich požiadaviek spoločenskej praxe na výsledky poskytované analytickými labora110
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kvality potravín a nápojov, v medicíne (hľadanie
a sledovanie markerov rôznych ochorení), atď [3].
V bunkách transformovaných niektorými herpetickými vírusmi, alebo v bunkách infikovaných
týmito vírusmi a kultivovaných za podmienok
nepermisívnych pre replikáciu vírusu bola dokázaná nová trieda látok, ktoré svojimi vlastnosťami
pripomínajú rastové faktory [5]. U týchto látok bol
dokázaný dvojaký efekt na bunky in vitro. Kým
normálne, netransformované bunky získavajú v ich
prítomnosti transformovaný fenotyp, fenotyp
transformovaných buniek je v ich prítomnosti
potláčaný a pripomínajú normálne, netransformované, kontaktne inhibované bunky [4-7].
Zmena normálneho fenotypu na transformovaný
a zmena transformovaného fenotypu na normálny
bola potvrdená aj zmenou štruktúry cytoskeletárneho aktínu [8]. Obidve spomínané aktivity bolo
možné neutralizovať antisérom proti príslušnému
vírusu, ako aj niektorými monoklonálnymi protilátkami proti vírusovému glykoproteínu gB [6, 9],
z čoho možno usudzovať, že na syntéze týchto
vírusových faktorov sa podieľa vírusový gén
kódujúci gB [10]. Produkcia týchto faktorov bola
dokázaná u viacerých herpetických vírusov, o. i. aj
u myšieho gamaherpetického vírusu 68 (MHV-68).
Predmetné rastové faktory sú po prvýkrát popísané
v práci Gašperíka a kol. [11]. Nedávno sa podarila
transformácia buniek s MHV-68 inaktivovaným
UV žiarením [12] a zistilo sa, že tieto transformované bunky produkujú MHGF [13]. Aj
u MHGF bola dokázaná transformačná a transformáciu potláčajúca aktivita, obe aktivity bolo
možné neutralizovať dvoma monoklonálnymi
protilátkami proti gB MHV-68. Separáciou MHGF
na chromatografickej kolóne (FPLC Sepadex G15)
v neprítomnosti solí došlo k strate transformačnej
aktivity, kým aktivita potláčajúca transformáciu
ostala zachovaná. Pri separácii na tej istej kolóne
s využitím fosfátového tlmivého roztoku sa
zachovali obe aktivity. Na druhej strane, pri použití
RP-HPLC na C18 kolóne s mobilnou fázou
metanol-voda došlo k rozdeleniu na dve frakcie,
pričom separované frakcie vykazovali len transformačnú aktivitu [13]. MHGF je v súčasnosti
intenzívne študovaný s cieľom objasniť jeho
štruktúru a možným využitím v protinádorovej
terapii po odstránení jeho transformačnej aktivity.

Chemikálie a príprava rastových faktorov
asociovaných s myším herpetickým vírusom
MHV-68
Všetky chemikálie použité v tejto práci boli
získané od firmy Merck (Darmstadt, Nemecko) a
Sigma Aldrich (Steinheim, Nemecko). Kyselina
mravčia, acetonitril a voda (všetky LC-MS čistoty)
boli získané od firmy Merck. V tejto práci boli
použité bunkové línie (BHK-21, NIH-3T3 a Hela
bunky) a vírusy (MHV-68, MHV-76).
Bunky BHK-21/NIH 3T3 kultivované v DMEM
obohatenom o 5-7% FBS, 1% penicilín/streptomycín, 1% L-glutamín a 0,1% gentamicín alebo
PSA boli infikované vírusom MHV (MHV-68)
o multiplicite infekcie (MOI) 0,01 a následne
kultivovali 24 hod. pri teplote 41°C. Následne boli
premiestnené do termostatu s teplotou 37°C
a kultivované 24 hodín. Po kultivácii boli médiá
z týchto buniek zliate do zmrazovacích ampuliek,
následne zlyofilizované a uskladnené (pri teplote
+ 4°C) pre ďalšie experimenty.
Experimentálne podmienky
5 ml média získaného z buniek infikovaných
MHV-68 bolo nadávkovaných do HPLC analyzátora (Shimadzu, Kyoto, Japonsko) s kolónou o
rozmeroch 950x20 mm obsahujúcou sorbent
Sephadex G15 Fine (Pharmacia, Lund, Švédsko).
Ako mobilná fáza bola použitá buď deionizovaná
voda alebo fyziologický roztok (pH 7,2). Prietok
mobilnej fázy bol 0,8 ml/min. Frakcie boli zberané
na základe signálu z UV detektora pri vlnových
dĺžkach 220 a 254 nm.
Extrakcia tuhou fázou
Pri experimentoch s využitím extrakcie tuhou
fázou (SPE) boli použité nasledovné typy sorbentov: DSC-C18, DSC-C8, DSC-CN a DSC-PH
(Supelco/Sigma-Aldrich, Bellefonte, PA, USA),
Waters Sep-Pak NH2, OASIS HLB (Waters
Corporation, Milford, MA, USA) a strata X
(Phenomenex, Torrance, CA, USA). Pri SPE sme
použili ako vzorku frakciu č. 6, eluovanú
fyziologickým roztokom majúcu obe biologické
aktivity, ktorú sme získali prechádzajúcou
separáciou na kolóne Sephadex G15. SPE sme
uskutočňovali v zariadení Visiprep-DL SPE
Vacuum
Manifold
(Supelco/Sigma-Aldrich,
Bellefonte, PA, USA) vybavenom membránovou
vákuovou pumpou.
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infikovaných MHV-68 na kolóne Sephadex G15
pri využití deionizovanej vody ako mobilnej fázy
bolo získaných 8 frakcií, ktoré boli následne
analyzované technikou HPLC-ESI-IT-TOF-MS
v pozitívnom aj negatívnom ionizačnom móde.
Zo získaných chromatogramov a hmotnostných
spektier pre jednotlivé frakcie bolo potvrdené
rozdielne zloženie jednotlivých frakcií. Na ilustráciu sú na obrázku 1 ukázané totálne iónové
chromatogramy z HPLC-ESI-IT-TOF-MS analýzy
dvoch frakcií, pričom frakcia č. 1 nevykazovala
biologickú aktivitu a frakcia č.5 bola biologicky
aktívna. Ružový záznam zodpovedá ionizácii
v pozitívnom móde a modrý záznam zodpovedá
ionizácii v negatívnom móde. Detailnou analýzou
všetkých získaných chromatogramov a hmotnostných spektier bolo zistené, že každá frakcia
poskytuje odlišný typ a rôzne množstvá iónov
vzniknutých počas ionizácie a teda obsahuje
v princípe iné typy (bio)chemických zlúčenín.
Na detailnejšiu charakterizáciu a klasifikáciu
frakcií 1-8 bol použitý softvér MSXelerator version 2.4. Z chemometrických techník bola na charakterizáciu vzoriek použitá technika hlavných
komponentov (Principal Component Analysis –
PCA) a na vyhodnotenie podobnosti jednotlivých
frakcií bola použitá klastrová analýza. Obe použité
chemometrické techniky potvrdili, že v získaných
frakciách č. 3-7 sú prítomné určité zatiaľ bližšie
nešpecifikované (bio)chemické látky zodpovedajúce za biologickú aktivitu.

HPLC-ESI-IT-TOF-MS analýzy
Všetky HPLC-MS analýzy boli uskutočnené na
hybridnom hmotnostnom spektrometri LC-MS-ITTOF™ (Shimadzu, Kyoto, Japonsko), kombinujúcom ionizáciu elektrosprejom (ESI), kvadrupólovú iónovú pascu (IT) a analyzátor doby letu
(TOF) s ortogonálnou akceleráciou iónov, čím
poskytuje vysokú citlivosť analýzy a vysoké
rozlíšenie iónov. HPLC analýzy boli robené
na kolóne Ascentis C18 s rozmermi 100x2.1 mm a
veľkosťou častíc 5 μm (Sigma-Aldrich Steinheim,
Nemecko), termostatovanej na 40 °C, s využitím
gradientovej elúcie (voda – acetonitril) s prietokom
mobilnej fázy 0,2 ml/min (0-1 min. – 10 % ACN,
1-6 min. – 10-90%, 6.01-12 min. – 10% ACN).
Pracovné podmienky pre MS analyzátor boli
nasledovné: napätie na sprejovacej kapiláre +4.5
kV a -3,5 kV v pozitívnom, resp. negatívnom
ionizačnom móde. Sušiaci plyn s prietokom
10 l/min. a teplotou 200 °C. MS/MS experimenty
boli uskutočňované s automatickým zberom dát
v rozsahu hodnôt 100-1000 m/z v oboch ionizačných módoch. Na zber a vyhodnotenie dát bol
použitý softvér LCMS Solution ver.3.4.151
(Shimadzu). Chemometrické hodnotenie nameraných dát bolo realizované pomocou softvéru
MSXelerator ver.2.4 (MSMetrix, Maarssen,
Holandsko) .
VÝSLEDKY
Frakcionáciou 5 ml média získaného z buniek

Obrázok 1 Celkový iónový chromatogram z HPLC-ESI-IT-TOF-MS analýzy frakcií získaných frakcionáciou
na kolóne Sephadex G15 po elúcii deionizovanou vodou.
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Výsledky získané klastrovou analýzou sú
uvedené na obrázku 2. Z predmetného obrázka je
zrejmé rozdelenie frakcií na 2. skupiny (klastre),
v červenej elipse sa nachádzajú frakcie bez biologickej aktivity a v modrej elipse frakcie vykazujúce biologickú aktivitu.

podrobená ďalšej separácii s využitím extrakcie
tuhou fázou (SPE). Vzhľadom na zatiaľ neznámu
štruktúru MHGF bolo testovaných viacero typov
stacionárnych fáz vykazujúcich rozdielne afinity
k biologickým látkam. Pri extrakcii tuhou fázou
sme využili rôzne mechanizmy zachytávania látok,
ktoré spočívajú v odlišných molekulových
interakciách medzi analytom a sorbentom. Látky
zadržané na SPE kolónke boli eluované vhodným
roztokom (podľa typu SPE kolónky). Všetky
získané vzorky boli opäť testované na biologickú
aktivitu MHGF. Na základe predbežných
výsledkov z SPE experimentov je zrejmé, že
biologicky aktívne látky indukované myším
herpetickým vírusom pravdepodobne obsahujú vo
svojej molekule fenolickú štruktúru, o čom svedčí
to, že látky sú ionizované až pri vysokom pH=9
a pH=11. Túto skutočnosť potvrdzuje aj fakt, že
tieto látky nie sú zachytávané na kolóne C8, ale sú
zachytávané na kolóne s funkčnou skupinou
propylamín, ktorá sa správa ako slabý anex.
Súčasne sa tieto látky napriek ionizácii pri tomto
pH čiastočne zachytávajú na fenylovej a kyanidovej kolóne.

Obrázok 2. Klastrová analýza dát získaných z HPLC-ESI-ITTOF-MS analýzy frakcií 1-8 získaných frakcionáciou na kolóne Sephadex G15.

ZÁVER
Predložená práca sa zaoberá rôznymi prístupmi
a analytickými aspektami analýzy rôznych analytov prítomných v komplexných matriciach.
Na detailné štúdium biologicky aktívnych látok
indukovaných myším herpetickým vírusom bola
v práci použitá kombinácia rôznych techník úpravy
vzorky, vysokoúčinných chomatografických separačných metód a vysokorozlišovacej hmotnostnej
spektrometrie. Výsledky predloženej práce taktiež
dokumentujú identifikačnú silu HPLC-ESI-ITTOF-MS v kombinácii s chemometrickým spracovaním dát. Ďalšia experimentálna práca bude
zameraná na identifikáciu biologicky aktívnych
látok pripomínajúcich rastové faktory a pochopeniu mechanizmov ich transformačného a transformáciu potláčajúceho účinku. Získané poznatky
o chemickej štruktúre biologicky aktívnych látok
pripomínajúcich rastové faktory môžu viesť
k úplne novým prístupom k štúdiu onkogénnych
vlastností herpetických vírusov.

Pre zníženie komplexnosti analyzovaných vzoriek po separácii na kolóne Sephadex G15 boli
navrhnuté a aplikované ďalšie úpravné a separačné
postupy. Médium získané z buniek BHK-21
infikovaných MHV-68 obsahujúce MHGF bolo
opracované základnými chemickými metódami
podľa nasledovného postupu:
 riedenie média vodou a fyziologickým roztokom (pH 7,2),
 odparenie média pri 60°C a pridanie vody, resp.
metanolu,
 centrifugácia (2000 rpm 5 resp. 30 minút),
 extrakcia s n-butanolom,
 extrakcia s chloroformom.
Všetky takto upravené vzorky boli následne
otestované na biologickú aktivitu MHGF vyrastených bunkových líniách BHK-21 a HeLa na 96
jamkovej mikrotitračnej platničke. Po niektorých
procedúrach pri opracovaní vzoriek MHGF ostali
obidve aktivity zachované, v iných prípadoch však
došlo k strate transformačnej alebo transformáciu
potláčajúcej aktivity.
Šiesta frakcia z FPLC frakcionačného postupu
(mobilnou fázou bol fyziologický roztok)
vykazujúca najvyššiu biologickú aktivitu bola
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SONOELASTOGRAFIA V KAŽDODENNEJ PRAXI MAMOGRAFICKÉHO PRACOVISKA
BREAST ELASTOGRAPHY IN DAILY PRACTICE OF MAMMOGRAPHY DEPARTMENT
SLOBODNÍKOVÁ Jana1,2, MELUŠ Vladimír1
¹ Fakulta zdravotnictva, Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, trenčín
² Rádiologická klinika, s.r.o., Trenčín
a tekutinových kolekcií. V rámci diagnostiky solídnych lézií potom umožňuje opis tvaru, kontúry,
vnútornej štruktúry a vaskularizácie ložiska, opisuje
aj okolie ložiska, zmenu architektoniky žľazy,
zmenu kože, podkožia [2].
Zobrazovacím metódam, ako je sonografia,
mamografia, biopsia, magnetická rezonancia predchádza, alebo by mala predchádzať palpácia,
vyšetrenie pohmatom, ktoré posudzuje charakter
žľazy. Pri vyhmataní ložiska môžeme posúdiť
povrch, tvar, elasticitu, fixáciu ložiska. Práve
elasticita je ďalším faktorom, ktorý nám približuje
možnú entitu ložiska. Sonoelastografia využíva
možnosti merania mechanických vlastností a parametrov tkaniva pomocou ultrazvuku- sonografie.
V priebehu vývoja metódy sa sonoelastografia
rozštiepila do dvoch základných technických
smerov. Prvým strom sonoelastografie je tzv. transientná elastografická metóda, ktorá využíva špecializované zariadenie k mechanickej stimulácii
pomocou nízkofrekvenčnej jednorazovej vibrácie
k vyvolaniu tkaninových presunov. Tie sú následne
detegované s pomocou pulse-echo ultrazvuku [3].
Na podobnom princípe je založená aj vibračná
technika . Druhou metódou, ktorú sme využívali aj
na našom pracovisku, je tzv. kompresný typ
elastografie (strain paging; Obr.1), na ňu potom
nadväzuje ďalší stupeň elastografie, ktorým je
kvantifikačná analýza (FLR) a elastografia, ktorá
využíva vlastnosti šírenia priečnych vĺn (shear
waves; Obr.2) [4].

Abstrakt
Elastografia v sonomamodiagnostike by mala podľa súčasných
štúdií a znalostí zvyšovať špecificitu sonografie ako diagnostické metódy pri diagnostike včasných štádií karcinómu
prsníka a zároveň znižovať počet biopsií. Cieľom našej prospektívnej štúdie bolo posúdiť prínos elastografie v diferenciálnej diagnostike solídnych lézií v reálnej praxi mamografického pracoviska.
Klúčové slová: Karcinóm prsníka. Sonografia. Elastografia.
Hruboihlová biopsia.
Abstract
Elastography in sono-mammo-diagnostics should according to
current studies and knowledge to increase the specificity of
sonography as a diagnostic method for diagnosing early stages
of breast cancer while reducing the number of biopsies. The
aim of our prospective study was to assess the contribution of
elastography in the differential diagnostics of solid lesions in
the real practice of mammography department.
Key words: Breast cancer. Ultrasound mammography.
Elastography. Core cut biopsy.

ÚVOD
Sonografia je základnou vyšetrovacou metódou
prsníkov mladých žien do 35. roku života a základnou a hlavnou doplnkovou vyšetrovacou metódou
k mamografii žien po 40. roku života. Sonografia je
nazývaná aj tretím rozmerom mamografie [1].
Sonografia má pevné miesto v diagnostike lézií
prsníkov. Jej miesto je v teréne tzv. denzných, na
fibroglandulárne tkanivo bohatých prsníkov. Rozlišovacia schopnosť sonografie predurčuje túto
metódu k diferenciálnej diagnostike solídnych

Obrázok 1 Schéma jednoduchej statickej elastografie
[5]

Obrázok 2 Schema shearwave elastografie [5]

115

Zdravotnícke listy, Ročník. 3, Číslo 4, 2015

ISSN 1339-3022

Tvrdosť lézií môže byť znázorňovaná v škále
čierno-bielej alebo farebnej. Schéma ložísk vo farebnej škále je znázornená na obrázku č. 3.

a následné spracovanie náterom a fixáciou. Pri
hruboihlovej biopsii sme používali bioptické delo
APTUM a ihly 16 G, vzorky dĺžky 15 alebo 20
mm. Vzorky boli fixované vo formaldehyde.
Všetky vzorky boli spracované na certifikovanom a
akreditovanom pracovisku. Štatisticky sme údaje
vyhodnotili a spracovali s pomocou editora MS
Excel.
VÝSLEDKY
V sledovanom období od 7.5. 2015 do 31.5.2015
sme z 659 sonograficky vyšetrených pacientok
zaradili do štúdie 53 pacientok s ložiskovými
zmenami, u ktorých sme použili elastografiu. Lézie
prsníkov boli zaradené do kategorií BI-RADS 3-4.
Všetky pacientky boli vyšetrené podľa zavedeného štandardného vyšetrovacieho diagnostického
protokolu konvenčnými metódami v kombinácii so
sonoelastografiou.
Ultrasonografia konvečne (B-mode, Dopplerovské vyšetrenia) bola realizovaná u všetkých
pacientok.
Z hľadiska histológie bola vyšetrená široká škála
nálezov (fibrózne zmeny, fibroadenomatoidná
hyperplázia, jazva, fibroadenóm, sklerozujúca
adenóza, papilóm, phyldes tumor (beníngny,
malígny), DCIS, IDC, ILC, medulárny, kribriformný karcinóm). Veľkosť lézií sa pohybovala v
intervale od 0,5 - 2,5 cm.
Pre hodnotenie elastografického obrazu sme použili klasifikáciu farebnej škály podľa prof. Uena
(4), skóre SC 1-5, v prípade kvantifikačnej analýzy
(FLR) hranicu benignita-malignita = FLR 5.
Pre dif.dg. solídnej a cystickej lézie pri použití
priečneho vlnenia bola zdrojom informácia a kompletná absencia kvantitatívnej hodnoty elasticity,
pretože priečne vlny sa v čistej tekutine nešíria.
Na našom pracovisku bolo v období od 7.5.2015
do 31.5. 2015 vyšetrených pomocou elastografie 53
pacientiek. Pri elastografickom vyšetrení malo soft
ález 24 žien (45%), middle nález 14 (27%) a hard
15 pacientiek (28%) (graf 1).

Obrázok 3 Score farebnej škály odpovedajúce benígnym, malígnym léziam [5]

CIEĽ
Cieľom našej prospektívnej štúdie bolo posúdiť a
overiť prínos sonoelastografie v každodennej praxi
mammografického pracoviska. Charakterizovať
prínos metódy a možnosti jej začlenenia do štandardného diagnostického algoritmu v kombinácii
s konvenčným zobrazovaním prsníkov.
MATERIÁL A METÓDY
Na pracovisku mamodiagnostiky Rádiologickej
kliniky s.r.o. sme mali zapožičaný sonografický
prístroj FOCUS 3000 firmy BK, ktorý bol vybavený softwarom na elastografické vyšetrovanie.
Využíval priamy kompresný typ, spojený s 12 MHz
lineárnou sondou. V rámci bežnej rutinnej praxe
mamografického pracoviska sme v období od 7.5.
2015 do 31.5. 2015 vyšetrili sonograficky 359
pacientok vo veku od 12 do 87 rokov. Do súboru
sme zaradili 53 pacientok s ložiskovým nálezom,
kde sme okrem palpačného vyšetrenia, sonografie
lineárnou sondou 18 MHz, mamografie (u žien po
40. roku života) použili elastografické vyšetrenie.
51 lézií zo všetkých ložísk boli histologicky
eventuálne len cytologicky verifikované. K histologizácii sme použili u všetkých ložísk biopsiu
sonograficky riadenú, tzv. z volnej ruky. Pri tenkoihlovej biopsii sme požívali venepunkčné ihly 20 G

Graf 1 Výsledky elastografického vyšetrenia pacientiek
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Graf 2 Výsledky histologického vyšetrenia

Graf 3 Veková štruktúra žien

Tabuľka 1 Testovanie rozdielov v miere závažnosti
výsledku elastografického vyšetrenia medzi vekovými
skupinami žien

Tabuľka 2 Porovnanie vekového členenia u skupín
pacientok so zhodným a rozdielnym výsledkom histologického vyšetrenia

Skupina
do 30 r.
31-40 r.
41 -50 r.
nad 50 r.

n
7
15
7
23

x̄
1,86
1,40
1,86
2,13

sd
0,9
0,6
0,9
0,9

xm
2
1
2
2

min max
1
3
1
3
1
3
1
3

p

Histologické
vyšetrene
zhoda
nezhoda

0,09

n

x̄

sd

xm

min

max

p

45
6

3,8
3,8

1,2
1,2

4
4

1
2

5
5

0,90

Legenda: n - počet žien, x̄ - aritmetický priemer, sd – smerodajná odchýlka, min - minimálna hodnota, max - maximálna
hodnota, p - hodnota testovej charakteristiky

Legenda: n - počet žien, x̄ - aritmetický priemer, sd – smerodajná odchýlka, min - minimálna hodnota, max - maximálna
hodnota, p - hodnota testovej charakteristiky

Histologické vyšetrenie bolo realizované u 51
žien (96% všetkých vyšetrených). Ak počet 51 histologicky vyšetrených žien vezmeme ako celkový
základ (100%) tak až 88% (n=45) výsledkov
histologického vyšetrenia sedelo, výsledky nesedeli
v šiestich prípadoch (12%) (graf 2).
Z hľadiska vekovej štruktúry boli k dispozícii
údaje o veku 52 žien. V skupine do 20 rokov boli
iba dve ženy (4%), vo veku od 21 do 30 rokov bolo
5 žien (10%), oveľa početnejšou skupinou bola 31
– 40 ročných (n=15; 29%), vek od 41 do 50 rokov
udávalo 7 žien (13%). Najpočetnejšou skupinou
žien bola v intervalovom rozsahu nad 50 rokov
(n=23; 44%; graf 3).
Z výsledkov vyplýva, že v prípade nesúladu histologického vyšetrenia (n=6) bol u všetkých týchto
žien výsledkok elastografického vyšetrenia hard.
Testovali sme mieru rozdielov v závažnosti nálezu elastografického vyšetrenia (soft=1 – middle=2 –
hard=3) v závislosti od veku vyšetrených žien.
Z dôvodu malého počtu sme zlúčili skupiny žien do
20 rokov a 21-30 ročných do jedinej skupiny (n=7).
Z výsledkov vyplýva, že z hľadiska vekového
členenia žien nie je rozdiel v miere závažnosti
elastografického vyšetrenia štatisticky signifikantný
(Kruskal-Wallisov test, p=0,09; tab. 1).
Testovali sme aj mieru závislosti medzi vzrastajúcim vekom a mierou závažnosti nálezu elastogra-

fického vyšetrenia. Zistili sme, že medzi premennými je iba slabá závislosť (Spearmanov korelačný
koeficient, R=0,28; 95% interval spoľahlivosti
uvedeného korelačného koeficientu: 0,00-0,52)
Nezistili sme žiadne štatistické rozdiely v zastúpení vekových skupín podľa výsledku histologického vyšetrenia (tab. 2, Mann-Whitneyov test,
p=0,90).
DISKUSIA
Štúdie sonolelastografie sa od rokov 2005-6 opierali len o hodnotenie farebnej škály, bez možnosti
kvantifikačnej analýzy.
Charakteristický obraz pre benignity, teda skóre
(score SC 1-2) – soft- sme pozorovali v 24 prípadoch skóre pre malignitu (SC4-5) - hard – u 15
prípadov a SC 3 u 14 pacientok.
Najčastejším predstaviteľom malígnych lézií bol
duktálny karcinóm, v menšom počte boli zastúpené
ostatné typy (lobulárny, tubulárny, medulárny,
mucinózny, komedo karcinómy).
Na základe podrobnej analýzy našich výsledkov
sme vymedzili určité charakteristiky sonoelastografického obrazu, ktoré sú typické pre jednotlivé
histologické typy lézií (kazuistiky 1-3). Vychádzali
sme z teoretických prameňov zahraničných kolegov, predovšetkým japonských expertov (3,4)
Najväčší prínos metódy sme zaznamenali v oblasti
nejednoznačných ložísk benígnych atribútov a
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charakteristík s veľkosťou 0,5-1 cm pri konvečnom
USG vyšetrení, u ktorých sonoelastogram vykazoval obraz vysoko kompresibilného charakteru.
Do tejto skupiny patrili epitelové hyperplázie a
pooperačné fibrózne zmeny ako aj sklerozujúca
adenóza. Ďalší prínos pre dennú prax vidíme
v oblasti najčastejšie sa vyskytujúcich benígnych
lézií, predovšetkým u mladých žien – fibroadenómov.
Zároveň z našej štúdie vyplynuli určité limitácie
(6 nesúhlasných nálezov sonolesatografie s definitívnou histológiou ) sonoelastografickej metódy. Je
to v prípadoch, kde sa jednotlivé modality od líšili,
pričom rozhodujúcu úlohu malo nakoniec histologické vyšetrenie.
Ďalej sa ukázalo, že oblasť strednej elasticity
tkaniva – middle, score SC 3 je nešpecifická a
vyžaduje vždy doplniť histologickým vyšetrením.
Pri konečnom porovnaní našich pilotných
výsledkov s dostupnými výsledkami zahraničných
štúdii [6-9] sa ukazuje, že keď je sonoelastografia
realizovaná za ideálnych technických podmienok
(správne nastavený prístroj) pri použití správnej
vyšetrovacej techniky (praktická znalosť metódy a
získaná zručnosť) sú výsledky v porovnaní s
trendmi v sonoelastografickem zobrazovaní

podobné. Pre provnanie, Rizatto udáva z 874 lézí
špecificitu 85% [7].

Kazuistika 2 Ložisko s elastografiou middle : Pacientka
53 ročná, po QE a EA, jazva so susp. nálezom v MG,
USG obraze. BI-RADS 3-4a. V elastografii stredné
hodnoty. CCB : pooperačné jazvovité zmeny, granulóm.
( zdroj: Rádiologická klinika s.r.o.)

Kazuistika 3 Ložisko s elastografiou hard . pacientka 64
ročná, hmatné ložisko, v MG, USG a CFM susp. malignity, BI-RADS 4c. V sonoelastografii hard. CCB : Invazívny duktálny karcinóm (zdroj: Rádiologická klinika
s.r.o.)

Kazuistika 1 Ložisko s elastografiou soft : pacientka 27
ročná, ložisko benígnych charakteristik v sonografii, BIRADS 2, v elastografii v škále typu soft. CCB – histológia fibroadenóm, kanalikulárny typ (zdroj: Rádiologická klinika s.r.o.)
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ZÁVER
Sonoelastografia má v dnešnej technickej podobe
významné miesto diagnostickom algoritme pri
hodnotení poníkových lézií. Metóda, ktorú sme
použili v krátkom čase v období zapožičania
prístroja je rýchla, nepredlžuje dobu vyšetrenia a
pri dodržaní inštrukcií – kvalita signálu, daná
krivkou a farbou, doplní recentné údaje o tvrdosti
sledovanej vyšetrovanej lézie. Pri sonograficky,
mamograficky suspektnej benígnej lézii a navyšše
soft charakteristike v elastografii by sme nemuseli
v konečnom dôsledku ani realizovať biopsiu.
Znížili by sme tak v konečnom dôsledku počet
biopsií. Týka sa to predovšetkým mladých žien,
ktoré sú traumatizované biopsiou. Vďaka tomuto
prístupu dochádza tiež k limitácii karcinofóbie.
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