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PREDHOVOR 

 

 

Množstvo informácií potrebných pre študentov medicíny neustále rastie. Prejavuje sa to 

i na zväčšujúcom sa rozsahu literatúry, Na druhej strane dochádza často k výrazným 

zmenám chápania podstaty niektorých dejov, mení sa pohľad na niektoré ochorenia.  

Dnešný študent medicíny ťažko môže byť polyhistorom, účelom štúdia nemôže byť ani 

obsadiť kapacitu mozgu encyklopedickými vedomosťami. Chceme pomôcť našim 

študentom získať základnú orientáciu na úrovni najnovších poznatkov tak, aby boli 

pripravení na štúdium klinických odborov a aby si vedeli podľa potreby aktívne doplňovať 

podrobné informácie. 

Chceme veriť, že tieto texty pripravené poprednými odborníkmi v jednotlivých oblastiach, 

nielen uľahčia prípravu na skúšku z patologickej fyziológie ale predovšetkým dajú 

potrebný pohľad na problematiku a jej vývoj. Takisto veríme, že texty sa budú postupne 

vyvíjať a aktualizovať aby odrážali nové požiadavky doby. 

 

 

Prajeme Vám veľa chuti do štúdia 

 

 

  

Vladimír Štrbák 
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1 ZÁKLADNÉ FUNKCIE BUNKY 
Vladimír Štrbák 

 
1.1 BUNKOVÝ CYKLUS 

 
 

Delenie buniek, ktorým sa zdvojnásobuje ich počet, je potrebné pri vývoji, raste i náhrade 

poškodených buniek. Stabilné bunky v pokojovej fáze (G0) majú nekondenzovanú DNA vo 

forme chromatínu. V tejto forme môže bunka využívať genetické informácie zakódované v DNA 

pre syntézu proteínov.  

Interfáza. Účinkom určitých stimulov sprostredkovaných protoonkogénmi (najmä 

cyklíny a cyklíndependentné kinázy) prejde bunka do labilnej formy (obr. 1.1.) – začína sa fáza 

rastu G1 trvajúca zvyčajne 6-12 hodín. Po dosiahnutí určitého objemu začína fáza syntézy (S) 

obvykle trvajúca 6-8 hodín. Počas nej sa DNA kondenzuje, dochádza k replikácii DNA. Po fáze 

S začína druhá rastová fáza G2 trvajúca 3-4 hodiny počas ktorej sa bunka pripravuje na vstup do 

mitózy. Fázy G1, S a G2 sú súčasťou interfázy (I) trvajúcej 6-36 hodín, ktorá oddeľuje mitotické 

delenie bunky. Bunkový cyklus sa vo fázach G1 a G2 spomalí alebo zastaví, aby mohla 

prebehnúť kontrola kvality DNA. Je to príležitosť na opravu genetického materiálu alebo 

inicáciu apoptózy, ktorou je poškodená bunka odstránená.  

Mitóza. Po interfáze končiacej fázou G2 začína fáza mitotická (M), počas ktorej sa 

oddelia chromozómy a bunka sa rozdelí na dve dcérske bunky. Táto fáza trvá 0,5– 2 hodiny. 

Začína profázou, počas ktorej sa rozrušuje jadrová membrana, centriola sa rozdelí na dve a s 

mikrotubulami vytvára deliace vretienko, zaniká jadierko, chromozómy sa skracujú, stávajú sa 

rozlíšiteľné - špiralizujú sa. V metafáze sú chromozómy maximálne špiralizované a preto 

najlepšie rozlíšiteľné. Zoraďujú sa do centrálnej - ekvatoriálnej roviny, nastáva pozdĺžne 

rozštiepenie chromozómov na dve dcérske chromatídy, ktoré zostávajú zatiaľ spojené 

centromérou. V anafáze sa centroméra rozdelí na dve, takto sú chromozómy úplne rozštiepené 

na dve chromatídy, každá chromatída sa stáva dcérskym chromozómom. Dcérske chromozómy 

skracovaním mikrotubúl deliaceho vretienka sa rozostupujú k protiľahlým pólom bunky. V 

poslednej faze mitózy – telofáze zaniká deliace vretienko, chromozómy sa dešpiralizujú - 

rozpletajú sa, vznikom dcérskych jadier končí karyokinéza - delenie jadra a utvára sa nová 

jadrová membrane. Syntetizuje sa  jadierko, nastáva cytokinéza - rozdelenie cytoplazmy a 

následne materskej bunky na dve dcérske bunky.  

 

 

http://www.infovek.sk/predmety/biologia/diplomky/biologia_bunky/dvojchromatidovy_chromozom.htm
http://www.infovek.sk/predmety/biologia/diplomky/biologia_bunky/chromozomy_v_anafaze_mitotickeho.htm
http://www.infovek.sk/predmety/biologia/diplomky/biologia_bunky/cytokineza.htm
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Obr. 1.1. Bunkový cyklus: Bunky v pokojovej faze G0 sa aktiváciou protoonkogénmi stávajú labilnými a 

po interfáze pozostávajúcej z fáz G1, S a G2 vstupujú do fázy M. Po mitóze môžu bunky pokračovať v cykle delenia 

alebo vstúpiť do pokojovej fázy G0 , nepotrebné alebo poškodené bunky sú odstránené apoptózou. 

 

 

 

1.2 ODPOVEĎ BUNKY NA ZÁŤAŽ 
 

1.2.1 Regulácia bunkového objemu a jej význam v patofyziológii 

niektorých ochorení 

 
Mechanizmy regulujúce objem a korigujúce jeho zmeny museli fungovať už 

u primitívnych organizmov, ak mali prežívať a množiť sa. Ide o fylogeneticky veľmi starú 

funkciu, ktorá mala mimoriadny význam najmä u organizmov vystavovaných meniacemu sa 

vodnému prostrediu. Začlenením buniek do tkanív a orgánov sa stupeň ich záťaže 

extracelulárnym prostredím podstatne mení: niektoré sú relatívne chránené, iné, napr. v obličke 

(hypertonické extracelulárne prostredie) a v črevách, sú vystavené výrazným osmotickým 

zmenám.  Bunky sú špecializované pre rôzne funkcie, no mechanizmy regulácie bunkového 

objemu ostávajú rovnaké u absolútnej väčšiny z nich. 

Zmeny bunkového objemu sú v zásade spôsobené pohybom vody v dôsledku 

osmotického gradientu – voda prechádza do miesta vyššej koncentrácie osmolytov. Ak je 

intracelulárna osmolarita vyššia ako extracelulárna, voda vstupuje do bunky, ktorá zväčší svoj 

interfáza 

mitóza 

apoptóza 
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objem – nabobtná (cell swelling v anglickej literatúre). Záhyby na povrchu bunky sa 

vyrovnávajú, plazmatická membrána sa napína. Ak je intracelulárna osmolarita nižšia, voda 

z bunky vystupuje do extracelulárneho priestoru, bunka sa scvrkáva (cell shrinking).  

Rozdiel vo vnútro- a mimobunkovej osmolarite môže vzniknúť napríklad v dôsledku 

metabolickej aktivity. Krátko po zmene objemu sa v bunke zapájajú regulačné mechanizmy 

smerujúce k obnoveniu pôvodného stavu. Zvyčajne sa behom niekoľkých minút pôvodný objem 

obnoví napriek pretrvávajúcemu zmenenému extracelulárnemu prostrediu. Najrýchlejším 

a najefektívnejším mechanizmom, ktorý má bunka na úpravu svojho objemu k dispozícii je 

aktívny transport iónov bunkovou membránou smerujúci k vyrovnaniu osmotických rozdielov 

medzi extracelulárnou a intracelulárnou tektutinou. Bunka si však nemôže dovoliť priveľké 

zmeny ich koncentrácie a preto sa v prípade potreby vylučujú organické osmolyty a spúšťajú sa 

ďalšie mechanizmy ovplyvňujúce syntézu a metabolizmus makromolekúl. V bunke, ktorá 

zväčšila svoj objem sa aktivuje transport osmolytov von z bunky. Tento transport je sledovaný 

sekundárnym prestupom vody a úpravou bunkového objemu.  

 

Možnosti bunky ako kompenzovať zväčšenie svojho objemu v dôsledku relatívnej 

hypoosmolarity okolitého prostredia: 

1. Transport osmoticky aktívnych látok – iónov (najmä K
+
 a Cl

-
) a organických 

osmolytov (napr. taurín, sorbitol, inozitol, betain) von z bunky 

2. Zníženie počtu osmoticky aktívnych molekúl syntézou makromolekúl 

(proteosyntéza, lipogenéza): z tisícov molekúl aminokyselín vzniká jediná molekula peptidu 

alebo proteínu  

3. Inhibícia proteolýzy – zabraňuje sa vzostupu osmolarity v bunke 

4. Exocytóza – membrána sekréčných vezikúl sa stane súčasťou bunkovej 

membrány, zväčšením jej povrchu sa zníži jej napnutie. Sekrécia peptidov a proteínov má za 

následok iba mierny pokles osmolarity v bunke, veľké molekuly sa na osmolarite podieľajú 

relatívne málo. 

 

Možnosti bunky ako kompenzovať zmenšenie svojho objemu v dôsledku relatívnej 

hyperosmolarity okolitého prostredia sú podobné, dejú sa však opačným smerom: prebieha 

transport iónov a organických osmolytov do bunky, zvýšený je metabolizmus smerujúci 

k produkcii organických osmolytov v bunke, je inhibovaná proteosyntéza a lipogenéza. 

 

Zníženie počtu osmoticky aktívnych molekúl pri nabobtnaní bunky je zahrnuté aj do 

mechanizmu účinku niektorých hormónov: Inzulín vyvoláva napučanie buniek a takto je 

sprostredkovaný jeho proteosyntetický a antiproteolytický účinok. Tento sa nemôže prejaviť 

u dehydratovaného organizmu, kedy dochádza k scvrknutiu bunky. Glukagon pôsobí na objem 

bunky opačne ako inzulín. 

 

 Samotné zmeny bunkového objemu sú súčasťou niektorých základných fyziologických 

mechanizmov – nabobtnanie je dôležitou súčasťou regulácie proliferácie buniek, scvrknutie 

bunky je sprievodným znakom apoptózy, programovanej bunkovej smrti. Zásahom do regulácie 

bunkového objemu sa v experimentoch podarilo tieto deje spustiť alebo inhibovať. Je tu zrejme 

dosiaľ málo prebádaný potenciál zasahovania do fyziologických a patofyziologických dejov. Na 

rozdiel od apoptózy, nekrotické zmeny sprevádza zväčšenie bunkového objemu. Zmeny 

bunkového objemu hrajú tiež významnú úlohu pri migrácii buniek. 
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Bunkový objem a sekrécia peptidov a proteínov: 

Jedným z najpozoruhodnejších fenoménov sprevádzajúci zväčšenie bunkového objemu je 

exocytóza materiálu pripraveného v sekréčnych vezikulách. Týmto spôsobom dôjde aj k sekrécii 

peptidických a bielkovinných hormónov, ale aj enzýmov a ďalších faktorov. Pri exocytóze dôjde 

k fúzii plazmatickej membrány bunky s membránami sekrečných vezikúl, tým sa jej plocha 

i povrch celej bunky zväčší a zmenší sa jej mechanické napnutie. Dynamika sekrécie vyvolaná 

nabobtnaním bunky (hypotonickým médiom) sa prakticky nelíši od sekrécie vyvolanej 

prirodzeným stimulátorom sekrécie. Sekrécia prolaktínu perifundovanými hypofyzárnymi 

bunkami po kontinuálnej či prerušovanej stimulácii prirodzeným stimulátorom TRH 

a hypotonickým médiom je podobná, rozdiel sa objavil až keď sa trvanie stimulácie výrazne 

skrátilo. Zatiaľ čo niekoľko sekúnd stačilo aby sa TRH naviazalo na svoje receptory na 

hypofyzárnych bunkách a spustilo signalizačnú kaskádu vedúcu k sekrécii, tento čas nestačil na 

vytvorenie osmotického gradientu počas perifúzie hypofyzárnych buniek.  

 

Vzťah k regulácii objemu bunky.  
Okrem zväčšenia povrchu napnutej plazmatickej membrány tento mechanizmus  nehrá 

významnú úlohu v regulácii zväčšeného bunkového objemu. Zásahy, ktoré zabránia regulačnému 

návratu objemu bunky do pôvodných hodnôt, nezabránia exocytotickej sekrécii. To súčasne 

svedčí o tom, že táto sekrécia nie je významným mechanizmom v regulácii bunkového objemu 

Ak napríklad vynecháme v médiu Ca
2+

, je porušená regulácia objemu a bunkový objem sa 

nezmenšuje na pôvodnú hodnotu. V dôsledku pretrvávajúceho nabobtnania (a teda stimulácie) je 

sekrécia obyčajne ešte výraznejšia. Je to aj tým, že sekrécia proteínov a peptidov má pre celkovú 

osmotickú bilanciu bunky podstane menší význam ako transport elektrolytov a malých 

osmolytov von z bunky. 

 

Špecificita účinku. 

Jedná sa o málo špecifický fenomén, zvyčajne dochádza k sekrécii prakticky všetkého, čo 

je v sekréčnych vezikulách pripravené. Takto bola dokázaná sekrécia adenohypofyzárnych 

hormónov (TSH, LH, FSH, ACTH, MSH, beta endorfín, prolaktín) hypotalamických hormónov 

(TRH, LHRH), pankreatických (inzulín, glukagon, TRH), atriopeptin a TRH z kardiomyocytov, 

renin z juxtaglomeluralnych buniek obličky ale i enzýmy z exokrinného pankreasu či leukocytov. 

Túto generalizovaná odpoveď využívame pri charakterizácii sekrécie peptidov v lokalizáciách, 

kde je ich význam i regulácia neznáma – napríklad TRH v srdci. Výnimku tvoria bunky 

a hormóny špecificky angažované v regulácii vodnosoľného metabolizmu. Napríklad 

mikrodialýza hypotalamového nucleus paraventricularis hyperosmotickým roztokom zvyšuje 

sekréciu antidiuretického hormónu a oxytocínu (na iné bunky pôsobí takýto roztok inhibične). 

Ak sme v našich pokusoch vystavili n.paraventricularis hypoosmotickému médiu, sekrécia TRH 

bola podľa očakávania stimulovaná, sekrécia oxytocínu nie. Ak sme však vyradili 

mechanosenzitívne receptory pomocou GdCl3, sekrécia TRH aj oxytocínu bola po 

hypoosmotickom médiu stimulovaná. Predpokladáme teda, že sa jedná o základný regulačný 

mechanizmus, ktorý je u špecializovaných buniek zahalený reakciou sprostredkovanou 

špecifickými receptormi, po ich vyradení sa odpoveď objaví. 

 

Mechanizmus prenosu signálu.  

Napriek viacročnému úsiliu nepodarilo sa zatiaľ odhaliť signalizačnú cestu spúšťajúcu 

túto sekréciu. Mechanosenzitívne receptory aktivované napnutím membrány nie sú v nej 
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zaangažované (Strbak a Greer 2000, Bačová a spol. 2006b). Keďže fyziologickými stimulmi 

vyvolanú sekréciu predchádza nabobtnanie sekréčnych  vezikúl a priblíženie k plazmatickej 

membráne, uvažovalo sa, že ide o čisto biofyzikálny dej nakoľko nabobtnanie bunky i vezikúl 

celý dej napodobní, takto by sa mohla preskočiť celá bunková stimulačná kaskáda a celý dej by 

ďalej pokračoval obvyklým mechanizmom. Potom sme však zistili, že bunky nádorového kmeňa 

B buniek INS-1E sú schopné odpovedať sekréciou inzulínu na stimuláciu glukózou ale 

neodpovedajú na hypotonické médium. Keďže nabobtnanie vezikúl je súčasťou oboch 

mechanizmov, musíme predpokladať, že ide o dva rôzne mechanizmy, ktoré sa môžu čiastočne 

prekrývať ale určite majú aj odlišné signalizačné kroky vedúce k fúzii membrán. 

Najvýraznejšou črtou vnútrobunkovej signalizácie nabobtnaním vyvolanej sekrécie 

peptidov je nezávislosť od extra a intracelulárneho Ca
2+

. Tým sa podstatne líši od sekrécie 

vyvolanej fyziologickými podnetmi. Inhibícia ďalších krokov sprostredkujúcich glukózou 

indukovanú sekréciu inzulínu ako napr. proteínkinázy C, fosfolipázy A2, G proteíny takisto zatiaľ 

neviedla k inhibícii nabobtnaním vyvolanej sekrécie. Potencionálne významnou črtou 

nabobtnaním vyvolanej sekrécie je rezistencia na fyziologický inhibítor sekrécie. 

Noradrenalínom možno inhibovať glukózou indukovanú ale nie nabobtnaním vyvolanú sekréciu 

inzulínu. Podobne angiotenzín II znižuje sekréciu TRH rezmi srdca potkana in vitro, neinhibuje 

však jeho nabobtnaním vyvolanú sekréciu. 

 

Fyziologický význam nabobtnaním vyvolanej sekrécie peptidov a proteínov. 

Význam tejto nešpecifickej odpovede nie je zatiaľ jasný, nemožno vylúčiť, že sa jedná 

o rudimentárnu reakciu, ktorá svoj význam u mnohých buniek stratila. Na druhej strane je 

pravdepodobné, že bunky vystavené bežným menším osmotickým výkyvom môžu takouto 

sekréciou reagovať aj za fyziologických okolností. Výrazný dopad má tento mechanizmus za 

patologických okolností. Ischémia tkaniva, trvajú 15 minút zvýši vnútrobunkovú osmolaritu 

v dôsledku anaerobnej glykolýzy o 70 mOsmol/l, po 60 minútach až o 130 mOsmol/l. 

Dôsledkom je vstup vody do buniek, ich nabobtnanie a spustenie nekontrolovanej sekrécie 

peptidov a proteínov pripravených v sekréčnych vezikulách. Súčasne sa spúšťa transport 

osmolytov a elektrolytov von z bunky, ktorý má zabezpečiť  návrat objemu do pôvodného stavu. 

Počas cirkulačne podmienenej ischémie sa tento materiál hromadí v okolí bunky. Pri rýchlej 

reperfúzii sa tento materiál odplaví a opäť sa objaví osmotický gradient medzi extracelulárnym 

a intracelulárnym priestorom a dej sa opakuje. Možno predpokladať, že práve tento mechanizmus 

sa podieľa na poškodení tkaniva vznikajúcom až počas reperfúzie. Na druhej strane takto 

vyplavený materiál môže pôsobiť protektívne ako mediátor lokálneho alebo vzdialeného 

prekondiciongu (predchádzajúca prechodná ischémia znížuje negatívne dôsledky následnej 

ischémie na rovnakom ale i na vzdialenom mieste organizmu).  

Pri poruche mechanosenzitívnych receptorov (napríklad v dôsledku krvácania, nádoru 

a pod.) dochádza k neadekvátnej sekrécii napríklad ADH pri prebytku vody (jeho sekrécia sa 

normálne poklesom osmolarity špecificky inhibuje, aktivuje sa pri jej vzostupe). Tu zrejme po 

vyradení receptorov funguje nešpecifický mechanizmus vyvolaný nabobtnaním buniek v 

dôsledku poklesu osmolarity vedúci k sekrécii ADH a ďalšiemu zadržiavaniu vody (syndróm 

neprimeranej sekrécie ADH, Schwartzov-Bartterov syndróm, Syndrom of Inappropriate 

Antidiuretic Hormone Secretion, SIADH). 

Nabobtnaním navodená a scvrknutím inhibovaná sekrécia peptidov a proteínov skrýva 

v sebe veľký potenciál, ktorý sa v budúcnosti môže stať mediátorom účinku novej generácie 

liečív, účinkujúcich na sekréciu prostredníctvom zmeny bunkového objemu. 
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1.2.2 Nekróza a apoptóza 
 

Nekróza 

Pod nekrózou rozumieme lokálne odumretie buniek a tkanív v rámci žijúceho organizmu, 

ktoré presahuje fyziologické hranice zanikania a obnovovania buniek v organizme. K nekróze 

dochádza v dôsledku závažného metabolického rozvratu, ischémie alebo poškodenia 

mechanického alebo toxickými látkami. Počiatočným znakom rozvíjajúcej sa nekrózy je 

zväčšenie – napuchnutie bunky v dôsledku zlyhávania transportu elektrolytov po znížení 

energetických zásob či toxickým poškodením. Ak vyvoláme zväčšenie bunkového objemu 

(napríklad extrémnym hypotonickým podnetom alebo ischémiou), ktoré regulácia bunkového 

objemu nezvláda, môžme spustiť nekrotický proces. V mikroskopickom obraze sa proces 

odumierania buniek prejavuje najvýraznejšie zmenami na jadrách, mitochodnriách ale aj v 

cytoplazme buniek, na bunkových membránach a v medzibunkovej hmote.  

Zmeny na jadrách: pyknóza, ktorá je charakterizovaná zahustením chromatínu, ktorý sa 

intenzívnejšie farbí. Jadro je pritom zvraštené, deformované a zmenšené. Stred jadra býva 

svetlejší, intenzívne sfarbený a do hrudiek vyzrážaný chromatín sa presúva k hraniciam jadra 

(nástenná hyperchromatóza), alebo aj prestupuje za hranice jadra. Karyorexa - jadro sa rozpadá 

na mnohé výrazne sfarbené hrudky. Súčasne sa rozpadá aj jadrová membrána a hrudky 

chromatínu možno nájsť v celej cytoplazme. Karyotexa - chromatín sa rozpadá na väčšie i 

menšie hrudky bizarných foriem, ktoré pretrvávajú v nekrotickom ložisku pomerne dlhú dobu. 

Karyolýza - chromatín sa rozplynie, postupne sa stráca aj jadrová membrána, takže nakoniec 

jadro úplne vymizne, Zmeny v cytoplazme buniek sa prejavujú zvýšenou eozinofíliou, postupnou 

lýzou, alebo vyzrážaním cytoplazmy. Postupne dochádza aj k rozpadnutiu bunkových membrán. 

Podobné zmeny nastávajú aj v medzibunkovej hmote, ku ktorým pristupuje bobtnanie a nakoniec 

aj lýza vláknitých štruktúr. V dôsledku týchto zmien sa nekrotický okrsok tkaniva stáva 

homogénnym a strácajú sa v ňom bunkové štruktúry. Miestami v ňom možno pozorovať zbytky 

rozpadnutého jadrového chromatínu. Na ultraštrukturálnej úrovni možno pozorovať zmeny na 

mitochondriách, ktoré strácajú kristy, menia sa na vakuoly alebo sa zahusťujú a miznú. Postupne 

sa rozpadáva endoplazmatické retikulum, miznú ribozómy. Rozpadávajú sa aj membrány 

lyzozómov. Vysokoreaktívne látky uvoľnené z bunky vyvolávajú intenzívnu zápalovú reakciu, 

ktorá sa hojí fibrózou a tvorbou jazvy. 

 

Apoptóza 

Apoptóza je programovaná smrť (už) nepotrebných alebo nežiadúcich či poškodených 

buniek. Je to fyziologický process, ktorý je významnou súčasťou ontogenetické vývoja. Táto 

forma programovanej bunkovej smrti u eukaryontov je charakterizovaná špecifickými presne 

regulovanými morfologickými a biochemickými  procesmi, ktorými sú odstraňované  nechcené 

alebo neužitočné bunky počas vývoja, ale i počas normálnych biologických procesov pre 

zachovanie tkanivovej homeostázy. Apoptická bunka má charakteristický ultraštruktúrny a 

biochemický fenotyp. Na rozdiel od nekrózy bunka v apoptóze stráca vodu a scvrkáva sa. Bunky, 

ktoré podľahli apoptóze miznú bez stopy, nevzniká fibrotická reakcia. Programovaná smrť je 

zakódovaná v genóme, bunky si svoj zánik riadia samy, často s pomocou susedných buniek 

a faktorov. V reverzibilnej indukčnej fáze sa indukuje  smrť zvonku napr. aktiváciou 

receptotorov smrti /death receptors, Fas, TNFR1, DR1-3, receptory pre hormóny atď./ na bunke, 

úbytkom rastových faktorov v okolí bunky, alebo zvnútra - subletálnym poškodením 

metabolizmu či genómu bunky. V druhej, efektorovej fáze sa na tomto deji zúčastňujú 
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mitochondrie, ktoré systémom regulačných proteínov rodiny Bcl2 (inhibítory, aktivátory kaspáz 

a receptorov)  a pôsobením uvoľneného cytochrómu C predstavujú akýsi kontrolný bod, ktorý 

určuje či apoptóza bude ireverzibilne  pokračovať resp. zvrátia osud bunky k prežitiu. V štádiu 

včasnej apoptózy dochádza k alterácii asymetrie dvojlipidovej bunkovej membrány, avšak 

nedochádza k strate jej integrity.  Ako dôsledok indukcie sa aktivuje autokatalytická enzýmová 

kaskáda kaspázových enzýmov a tým   aktivácia  proteáz, ktoré štiepia,  uvoľňujú alebo aktivujú 

substráty smrti (death substrates - kinázy, štrukturálne proteíny, aktivácia endonukleáz ...) Tieto 

proteíny majú deštrukčný vplyv na cytoskelet a jadro.Kaspázy však nepredstavujú jedinú možnú 

efektorovú dráhu apoptózy. Je známa calpaínová dráha a ďalšie. Tretia je neskoro apoptická 

degradačná fáza.Typickou črtou neskorej apoptózy je kondenzácia jadra, jeho defragmentácia 

na nukleozómy, rozpad cytoskeletu, tvorba membránových záhybov a vznik apoptických 

teliesok. Apoptotické telieska sú pohlcované makrofágmi bez toho, aby sa dostali mimo bunky, 

navyše fagocytujúce bunky secernujú zápal inhibujúce cytokíny, takže apoptotický proces 

prebieha bez reakcie okolia. 

Zmenšenie bunkového objemu v procese apoptózy nie je len symptómom ale aj signálom, 

ktorý sa zúčastňuje regulácie celého procesu. Vďaka tomu možno niekedy ovplynením 

bunkového objemu (napríklad hyperosmotickým prostredím, ktoré má za následok únik vody 

z bunky a jej scvrknutie) apoptotický proces spustiť alebo  naopak zastaviť (hypoosmotickým 

prostredím, ktoré môže viesť k obnoveniu pôvodného objemu). 
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2 MEDZIBUNKOVÁ KOMUNIKÁCIA A BUNKOVÉ 

SIGNÁLNE CESTY 
 

Z. Bačová 

 

Bunky v organizme navzájom medzi sebou komunikujú a ovplyvňujú svoje správanie 

prostredníctvom chemických informácií pomocou poslov (angl. messenger) a to tak na  krátku 

(parakrinne) ako aj dlhšiu vzdialenosť prostredníctvom krvnej cesty (endokrinne). Každá bunka 

je naprogramovaná odpovedať na špecifickú kombináciu extra- a intracelulárnych signálnych 

molekúl. Molekula, ktorá je nositeľom signálu z bunky na bunku (ligand) sa viaže   na špecifický 

receptor, signál sa prenáša na efektorovú molekulu čo má za následok zmenu bunkovej aktivity. 

Bunka zastaví odpoveď inaktiváciou signálnej molekuly, alebo inaktiváciou receptora. Signálne 

dráhy môžu v bunke konvergovať – viac signálnych dráh vyvolá jednu reakciu, alebo naopak 

divergovať – jeden imulz spúšťa kaskádu niekoľkých paralelných signálnych dráh. Bunky, ktoré 

sa dotýkajú si medzi sebou môžu vymieňať signály prostredníctvom bunkových spojení 

(adhéznych spojov, gap junctions a pod.). Integrín je molekula, ktorá sa po naviazaní ligandu 

zhlukuje a spúšťa napr. fosforyláciu, zmeny konc. druhých poslov, zmeny pH, atď. Paxilin tu 

plní úlohu adaptoru. Medzi ďalšie spôsoby komunikácie patria synapsy a autokrinné spätné 

ovplynenie samotnej bunky.  

 

2.1 VNÚTROBUNKOVÁ SIGNALIZÁCIA 
Receptory 

Bunkové receptory sa nachádzajú na povrchu bunky (receptory plazmatickej membrány), 

v cytoplazme alebo v samotnom jadre (jadrové receptory). Rozoznávame niekoľko typov 

receptorov: 

 Prenášače - receptor sám prenáša elektroneutrálne molekuly alebo ióny. Väzba 

ligandu môže viesť k internalizácii receptoru endocytózou. 

 Prevádzače- receptor je spriahnutý s kanálom.  

 Receptor s enzymatickou doménou ako napríklad proteínkinázy, proteínfosfatázy 

alebo guanylátcyklázy 

 Receptor, ktorého vnútorná doména sa viaže s G-proteínmi alebo inými 

cytoplazmatickými proteínmi, čo vyvoláva bunkovú odpoveď. 

 

G-proteíny 

G-proteíny sú cytoplazmatické proteíny viažúce guanínové nukleotidy. Rozoznávame 

monomérne a trimérne G-proteíny, ktoré sú zložené z podjednotiek , , . K stimulácii G-

proteínov dochádza po aktivácii receptoru neurotransmitermi, hormónmi, rastovými faktormi 

atď. 

Inaktívna forma trimérneho G-proteínu obsahuje na - podjednotke GDP, po aktivácii 

receptoru sa G- proteín viaže na jeho vnutornú doménu, GDP sa vymení s GTP. Komplex trimér-

receptor sa rozpadne, G-proteín je aktivovaný a rozpadá sa na dimér  a  podjednotku viazanú 

s GTP. Trimérne G-proteíny sa viažu s rôznymi receptormi a aktivujú rôzne signálne dráhy. 

Aktiváciou efektoru sa vytvárajú nízkomolekulárni druhí poslovia. 
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Aktiváciu Gs a následne adenylátcyklázy (AC) spúšťajú: -adrenergné receptory, ACTH, V2 receptory 

ADH, receptory glukagónu. Aktiváciu Gi (inhibujú AC) spúšťajú -adrenergné receptory. Gp a Gq stimulujú 

fosfolipázu C. Gq  sa spájú s receptormi katecholamínov, acetylcholínu, angiotenzínu, bradikinínu, oxytocínu, V1-

receptormi ADH. 

-podjednotky sú citlivé na bakteriálne toxíny. Cholera toxín šiepi NAD+,  produkt ADP-ribozyl sa viaže 

na Gs-GTP a dlhodobo stimuluje adenylátcyklázu (AC)  v čreve, výsledkom čoho sú hnačky. Pertusis toxín 

podobne viaže ADP-ribozyl na Gi-GDP, čím bráni naviazaniu GTP a inhibícii AC a hromadí sa cAMP. 

Monomérne G-proteíny sú GTP-ázy, ktoré v neaktívnej forme viažu GDP a v aktívnej 

GTP. Existuje niekoľko základných rodín, medzi ktoré patria Ras, Rho, Rab, Rap a pod. 

Cyklickej výmene GDP za GTP na monomérnych G-proteínoch napomáhajú pomocné 

proteíny ako sú inhibítor disociácie guaninového nukleotidu (GDI), ktorý blokuje výmenu GDP 

za GTP a zabraňuje aktivácii a tiež výmenný faktor guanínových nukleotidov (GEF), urýchľujúci 

výmenu GDP za GTP, ktorý aktivuje kaskádu. GTPázový aktivačný proteín (GAP), stimuluje 

GTPázovú aktivitu čím inaktivuje G-proteín 

 

Fosforylácia a defosforylácia proteínov 

Jedným zo spôsobov ako bunka prenáša signál je fosforylácia resp. defosforylácia 

proteínov. Fosforyláciu zabezpečujú receptorové a nereceptorové proteínkinázy, ktoré sa delia 

medzi proteín-tyrozínkinázy a proteín-serín/treonínkinázy a proteínkinázy so zmiešanou 

špecificitou.  

Proteín-tyrozínkinázy sú väčšinou receptorové zaradené do 12 rodín a len 2 rodiny tvoria 

nereceptorové kinázy fosforylujúce tyrozín. 

Proteín-serín/treonínkinázy sú naproti tomu zväčša cytoplazmatické proteínkinázy, 

patriace do superrodiny rastových a diferenciačných faktorov (TGF). 

Pre receptorové tyrozínkinázy sú signálmi rastové a proliferačné faktory. Po naviazaní 

ligandu dochádza k autofosforylácii vnútornej domény, ktorá tým môže získať katalytickú 

funkciu (fosforyluje ďalšie proteínkinázy, iné enzýmy alebo proteíny ako napr. cytoskelet), alebo 

štruktúrnu funkciu (vytvára komplexy pomocou SH2 a SH3 domén proteínov, ktoré sú 

enzýmami (PI3K) alebo adaptorovými proteínmi). 

Receptorové proteín-serín/treonínkinázy sú súčasťou signálnej casty TGFR. Superrodina 

rastových a diferenciačných faktorov reprezentovaná TGF, kostnými morfogenetickými 

proteínmi BMP a aktivínom. Defekt TGF a jeho dráhy je spojený s hereditárnym 

nepolypóznym kolorektálnym karcinómom, karcinómom pankreasu a karcinómom pľúc. Defekt 

BMP vyvoláva chondrodyspláziu. Aktivín je podjednotka polypeptidového hormónu inhibínu, 

ktorý selektívne blokuje sekréciu FSH. 

Nereceptorové proteínkinázy zahŕňajú vnútrojadrové a mimojadrové kinázy, ktoré 

modifikujú rôzne proteíny a to hlavne transkripčné faktory. Medzi tieto proteín-tyrozínkinázy 

patria napr. Src, mutácia ktorej je zastúpená v nádoroch kože, prsníka a hrubého čreva, Abl 

kináza-mutácia Bcr-Abl vyvoláva chronickú myeloidnú leukémiu a JAK-STAT. 

Medzi nereceptorové proteín-serín/treonínkinázy patria proteínkináza A (PKA), 

proteínkináza C (PKC), MAP kináza (mitogénom aktivovaná proteínkináza).  

Fosfatázy rušia následky fosforylácie, obmedzujú aktivitu kináz. Rovnako ako kinázy sa 

rozdeľujú podľa miesta defosforyzácie na: PTP-proteín-tyrozínfosfatázy (transmembránové 

a intracelulárne) a PSP-proteín-serín/treonínfosfatázy, ktoré sú vysokošpecifické (napr. 

PSP-2A-defosforylujú preoteíny fosforylované PKC). 
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Signálne cesty druhých poslov 

Medzi druhých poslov zaraďujeme cAMP, cGMP, vápnikové ióny, a deriváty 

fosfolipidov. 

Cyklické AMP vziká po aktivácii adenylátcyklázy prostredníctvom G-proteínu. cAMP 

spúšťa signálnu cestu proteínkinázy A (PKA). PKA je zložená z 2 regulačných podjednotiek 

(proteín p85) a 2 katalytických podjednotiek (Proteín p150). Aktivovaná PKA fosforyluje 

CREB-cAMP responzívny element viažúci proteín, ale aj kanály a to hlavne Ca
2+

, čím 

ovplyvňuje výkon myokardu.  V mozgu je dôležitá pri plasticite (učenie a pamäť). 

cGMP sa podobá cAMP, štruktúrou, metabolizmom i mechanizmom účinku, ale nie 

samotným účinkom. Vzniká činnosťou membránových receptorov a guanylátcyklázy (GC). 
Ligandy pre receptory spriahnuté s A a B izoformami guanylát cyklázy sú atriálny nátriuretický peptid A, B 

a C a im príbuzný urodilatin. Tieto receptory sú prítomne hlavne v obličkách, nadobličkách, hladkom svale a 

fibroblastoch. Poruchy môžu vieť k fibróze až hypertrofii orgánov. C izoforma GC je hlavne v črevnom epiteli, 

epiteli obličkových tubulov, v pečeni a placente. Ligandami pre receptor spriahnutý s touto izoformou sú guanylin, 

lymfoguanylin, uroguanylin ale aj enterotoxíny. Všetky doposiaľ známe peptidy aktivujúce GC pôsobia v obličkách 

nátriureticky a diureticky. Inhibujú sekréciu alebo účinky aldosterónu a vyvolávajú relaxáciu hladkého svalstva. V 

črevách vyvolávajú enterotoxíny hnačky. D izoforma sa náchádza v čuchovom epiteli, E a G v sietnici, pľúcach, 

čreve, kostrovom svale. Vnútrobunkové GC fungujú ako cytoplazmatické receptory na NO a CO. 
 

Deriváty fosfolipidov, ktoré fungujú ako sekundárne posly pochádzajú z membrán a 

zahŕňajú metabolity fosfatidylinozitolu, fosfatidylcholínu, sfingomyelínu. Derivátmi kys. 

arachidónovej sú eikozanoidy. Lipidy sa uvoľňujú z membrána pôsobením fosfolipáz PLA2, 

PLC (,  a ) a PLD, ktoré sa prostredníctvom SH2 domén aktivujú membránovými receptormi 

a G-proteínmi. PLA2 odštiepuje z fosfolipidov nenasýtené mastné kyseliny. PLC šiepi 

fosfatidylinozitoly. Hlavnými efektormi sú proteínkináza B (PKB), proteínkináza C (PKC) a ióny 

Ca
2+

. 

Vápnik môže hrať dôležitú úlohu v bunkovej odpovedi ako druhý posol vďaka svojej 

nízkej vnútrobunkovej koncetrácii vo voľnej forme. Vápenaté ióny sú naviazané na špeciálne 

väzobné proteíny, membrány a filamenty alebo sú sekvestrované v špeciálnych kompartmentoch. 

Voľné Ca
2+

 sú v koncentrácii približne 10
-7

 mol/l. Kalmodulin je Ca
2+

 viazuci protein, touto 

väzbou sa reguluje Ca
2+

 ucinok. Lokálne zvýšenie koncentrácie vápnika pochádzajúceho 

z extracelulárneho prostredia alebo z vnútrobunkových zdrojov ovplyvňuje jednak enzýmy ale aj 

na vápniku závislé kanály.  

 

Signálna cesta MAPK  

MAPK kaskáda je dôležitá pri proliferácii, diferenciácii a zhubnej transformácii. Sú 

známe tri hlavné vetvy kaskády MAPK: ERK/MAPK (mitogénna a rastová kaskáda), 

JNK/SAPK a p38/MAPK (stresové kaskády). 

 

Responzívne elementy a homeoboxy 

Responzívne elementy sú špecifické nukleotidové úseky obsiahnuté v promótoroch alebo 

zosilovačoch transkripcie génov. Homeoboxy sú nukleotidové úseky vo vnútri štruktúrnych 

génov, ktoré kódujú tzv. homeodomény regulačných proteínov. Medzi responzívne elementy a 

receptory lipidových a steroidných molekúl patria glukokortikoidné (GR), mineralokortikoidné 

(MR), androidné (AR), progesterónové (PR), estrogénové (ER) receptory, ktoré vytvárajú 

homodiméry a PPAR, tyroidné receptory (T3R), receptory vitamínu D (VDR) a receptory kys. 
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retinovej (RAR), ktoré prednostne vytvárajú heterodiméry, kde druhou zložkou býva receptor 

kys. 9-cis-retinovej (RXR). 

 

2.2 TRANSPORT MOLEKÚL CEZ MEMBRÁNU 
 

Transport molekúl cez membránu rozdeľujeme na pasívny a aktívny. Pasívny transport sa 

uskutočňuje po koncentračnom gradiente, nevyžaduje si energiu a dochádza k nemu spontánne 

jednoduchou difúziou alebo osmózou. Veľké alebo nabité molekuly nie sú schopné prejsť cez 

membránu bez pomoci membránových molekúl. Aktívny transport si vyžaduje energiu vo forme 

ATP a molekuly sú transportované z miest s nízkou koncentráciou do miest s vysokou 

koncentráciou.  

Molekuly napomáhajúce tak pri aktívnom ako aj pasívnom transporte sa delia medzi 

prenášače a kanály. Prenášač viaže špecifickú molekulu, mení svoju konformáciu a tým prenáša 

danú molekulu na druhú stranu membrány. Naproti tomu, na kanál sa transportovaná molekula 

neviaže. Kanály sa rozdeľujú na napäťovo-závislé, ligand-viažúce a mechanosenzitívne kanály.  

Napäťovo-závislé kanály sú dôležité v nervovom prenose a svalovej kontrakcii. Sú 

vysoko selektívne a majú tri konformačné stavy: otvorený, uzavretý a inaktívny. Navzájom sa 

líšia aj membránovým napätím, ktoré ich aktivuje, dobou kedy sú aktívne a v neposlednom rade 

aj farmakologickou senzitivitou, prejavujúcou sa hlavne citlivosťou na toxíny. Typický napäťovo 

závislý kanál má 4 podjednotky, alebo je tetramér. Každá podjednotka má 6 transmembránových 

-helixov, z ktorých štvrtý je napäťový senzor.   

Ligandom aktivované kanály sprostredkúvajú rýchlu reakciu neurotransmiterov v synapse 

zmenou membránového potenciálu ako odpovede na naviazanie ligandu. Aktivované sú väzbou 

špecifického ligandu, ale samotné nie sú selektívne čo sa týka priepustnosti iónov. Rozlišujú len 

náboj prenášanej molekuly. Katiónové kanály sú aktivované acetylcholínom, serotonínom 

a glutamínom. Aniónové sú aktivované glycínom a GABA. Ligand sa ale nemusí viazať len 

zvonka ale aj z vnútra bunky napr. ATP alebo fosfor. 

Mechanosenzitívne kanály reagujú na mechanické pnutie membrány vyvolané buď 

zväčšením alebo zmenšením bunkového objemu. Zväčša ide o nešpecifické katiónové kanály. 

V bunke je množstvo organických molekúl dôležitých pre jej funkcie či metabolizmus 

ako sú proteíny, aminokyseliny alebo uhľovodíky. Tieto sú osmoticky aktívne pričom ich 

koncentrácia je vo vnútri bunky niekoľkonásobne vyššia ako v extracelulárnom priestore, a preto 

je osmolarita vyrovnávaná nižšou koncentráciou intracelulárnych iónov. Bunková membrána je 

iba slabo priepustná pre Na
+
 a jeho vyplavením bunka vyrovnáva bunkovú osmolaritu 

organických molekúl (Donanova hypotéza). Vzhľadom na svoj veľký hydratačný obal nemôže 

Na
+
 voľne prechádzať cez „stále otvorené“ katiónové kanály, čo ale môže draslík s menším 

hydratačným obalom. Jeho prestup po koncentračnom gradiente vyvolá kladný náboj na 

vonkajšej strane membrány (kladný membránový potenciál), ktorý tvorí hybnú silu pre prechod 

Cl
- 

von z bunky. Nízka intracelulárna koncentrácia Cl
-
 je kompenzovaná prítomnosťou 

vnútrobunkových organických osmolytov. Nerovnomerná distribúcia iónov pozdĺž membrány 

spôsobuje potenciálový rozdiel. Hovoríme, že membránový potenciál má elektrochemickú 

podstatu. Semipermeabilita plazmatickej membrány pre nabité častice vytvára elektrický 

gradient, ktorý pôsobí proti chemickému, ktorým sa ióny snažia vyrovnať koncentrácie na oboch 

stranách membrány.  

Matematicky sa určuje hodnota pokojového potenciálu Vm bunky, ktorá je priepustná pre 

sodík, draslík a chlór Goldman-Hodgkin-Kalzovou rovnicou: 
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Vm=RT/F ln (PK[K]o+PNa[Na]o+PCl[Cl]i/ PK[K] I+ PNa[Na]I+ PCl[Cl]o) 

Kde PNa, PK, PCl sú membránové permeability pre Na
+
, K

+
, Cl

-
. Táto rovnica vychádza 

z Nerstovej rovnice pre jednotlivé ióny. Napríklad pre draslík je nerstova rovnica: 

EK= RT/F ln ([K]1/[K]2  

kde T je teplota, R je plynová konštanta, F-Faradayova konštanta a K1 a K2
 

sú 

koncentrácie draslíka na jednotlivých stranách membrány. 

Ak do bunky vstúpy pozitívny ión (napr. Na
+
 alebo Ca

2+
), membránový potenciál sa stáva 

pozitívnym (alebo menej negatívnym), to znamená, že bunka sa depolarizuje. Naopak ak kladný 

ión opúšťa bunku (napr. K
+
) zvyšuje sa negativita intracelulárneho prostredia a bunka sa 

hyperpolarizuje.  

Jednotlivé koncentrácie iónov v intracelulárnej (ICT) a extracelulárnej tekutine (ECT) a v 

plazme zachytáva tab. č.2.1. 

Sodík (Na
+
) je najhojneší katión v ECT a je zodpovedný za 90-95% osmotického tlaku, je 

esenciálny pre elektrickú aktivitu nervových a svalových buniek. Hladina Na
+
 je regulovaná 

najmä obličkami, niečo málo sa stráca aj potením. Sérová koncentrácia sodíka je regulovaná  

aldosterónom, angiotenzínom II,, prostaglandínmi a átriálnym nátriuretickým peptidom 

Hyponatrémia môže byť vyvolaná stratou sodíka do GIT, resp. do „tretieho priestoru“, 

najčastejšie ale ide o straty do moču pri  nefritíde s nadmernou stratou solí, Adisonovej chorobe, 

osmotickej diuréze. Hyponatrémia môže byť dôsledkom dlhodobej liečby diuretikami pri 

kardiálnej dekompenzácii, cirhóze pečene, nefrotickom syndróme alebo oligoanurickom štádiu 

renálnej insuficiencie. Hyponatrémia s normálnym obsahom Na
+
 je dôsledkom hypoparatyreózy, 

deficitu glukokortikoidov, syndrómu neprimeranej sekrécie ADH. Vyvoláva ju ale aj emočný 

stres pri nutkavej potrebe neprimeraného príjmu tekutín a bolesť, napr. v pooperačných stavoch 

dochádza k nepravidelnému vyplavovaniu aldosterónu. Hyponatrémia sa prejavuje letargiou, 

zmetenosťou, strachom, záchvatmi až kómou. Ak je prítomný nadbytok tekutiny vznikajú 

edémy, a zvyšuje sa krvný tlak. Ak je súčasťou zníženia objemu tekutín znižuje sa TK, výdaj 

moču a je prítomná tachykardia. 

Hypernatrémiu môže vyvolať nadmerný prísun Na
+
 podávaním hyperosmolárnych 

roztokov, parenterálnej výživy, hemodialýzy alebo znížená eliminácia sodíka pri 

hyperaldosteronizme, Cushingovom syndróme, esenciálnej hypernatrémii. 

Hypernatrémiou sa prejavý aj deficit vody pri diabetes insipidus centralis alebo diabetes 

insipidus renalis – genuinná porucha, elektrolytových poruchách. Prejavuje sa smädom, 

horúčkou, suchou sliznicou, kŕčmi a pľúcnym edémom. 

Draslík (K
+
) je najhojneší katión v ICT, esenciálny pre elektrickú aktivitu nervových a 

svalových buniek. Plazmatická koncentrácia draslíka je regulovaná mechanizmami, ktoré 

kontrolujú jeho vnútornú a vonkajšiu bilanciu. Vonkajšia bilancia je kontrolovaná obličkami a 

malým, ale niekedy významným podielom regulácie GIT. Vnútornú bilanciu draslíka určuje 

pomer intra- a extracelulárneho draslíka pod vplyvom pH, hydrouhličitanu, aldosterónu, 

adrenergických stimulov, inzulínu, glukagónu a osmolarity. Hyperkaliémiu vyvoláva zvýšený 

prívod draslíka per os alebo znížená eliminácia pri poruchách obličiek, hyperkorticizme 

a vplyvom diuretík. Distribučná hyperkaliémia je dôsledkom acidózy, niektorých liečív 

(betablokátory, sukcinylcholín, kardioglykozidy, cyklosporín pri transplantácii obličky), 

hyperosmolarity alebo deficitu inzulínu. Prejavuje sa zvýšenou nervovosvalovou vzrušivosťou, 

vážna hyperkaliémia môže vyvolať stratu svalového tonusu a paralýzu. Na EKG sa prejaví 

znížením ST segmentu, predĺžením PR intervalu, rozšírením QRS, arytmiou až zástavou.  
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Hypokaliémia môže byť vyvolaná zníženým príjmom alebo nadmernou stratou K
+
. 

Extrarenálne cez kožu (nadmerné potenie) alebo GIT (vracanie, odsávanie šťavy, hnačky, fistuly, 

stómie, laxatíva). K renálnym stratám dochádza pri renálnej tubulárnej acidóze, renálnej 

insuficiencii, intersticiálnej nefritíde, deficite horčíka. Hyponatrémia môže mať aj endokrinné 

príčiny (diabetická ketoacidóza, nadbytok endogénnych mineralokortikoidov) alebo ide o nádory 

prípadne leukémiu. Jej prejavy sú dôsledkom hyperpolarizácie plazmatickej membrány. Znižuje 

sa nervovosvalová vzrušivosť (excitabilita), znižuje sa svalový tonus, oneskoruje sa ventrikulárna 

depolarizácia, dochádza k bradykardii a atrioventrikulárnemu bloku.  

Vápnik (Ca
2+

) sa náchadza hlavne v kostiach a zuboch, je ale esenciálny pre zrážanie 

krvi. Je potrebný pre normálnu funkciu nervov a svalov; produkcia mlieka; regulácia štruktúrnej 

a funkčnej integrity buniek a regulácia vnútrobunkových procesov.  

Zvýšenie [Ca
2+

] = zvýšenie elektrického odporu bunkovej membrány a zvýšenie  

potenciálu. Prejavmi sú únavnosť, svalová slabosť, ťažkosti pri chôdzi, bolesti hlavy, depresie, 

neschopnosť koncentrácie, zmätenosť, anorexia, nauzea, vracanie, zápcha, polyúria, polydipsia, 

osmotická diuréza (stráca sa Na
+
, K

+
, Cl-, HCO3

-), nefrolitiáza, kostné zmeny, kalcifikácia ciev, 

poruchy srdcového rytmu, atrioventrikulárne blokády. 

Príčinami môžu byť hyperparatyreóza, osteolytické kostné tumory, myelómy, malígne 

tumory bronchov, karcinómy pľúc, prsníka, ezofagu, obličiek, močového mechúra a lymfómy, 

predávkovanie vitamínom D. 

Naopak zníženie koncentrácie vápnika v plazme zvyšuje nervovosvalovú vzrušivosť, čo 

sa prejaví u periférneho motorického neurónu ako tetánia svalov, u senzitívneho neurónu ako 

parestézie, mravenčenie, tŕpnutie v spádovej oblasti a u vegetatívnych nervov ako viscerálna 

tetánia: laryngospazmus, bronchospazmus, spazmus pyloru a kardie. Rovnako sú pozorovateľné 

psychické a neurologické príznaky, kalcifikácie, trofické zmeny na koži, zuboch a skelete, 

osteoporóza. Príčinami môžu byť hypoparatyreóza, rachitis, chronická acidóza, steatorhoe, 

hypomagneziémia. 

Horčík (Mg2+ ) je viac zastúpený v ICT než v ECT; je esenciálny pre produkciu ATP, 

funkciu enzýmov, aktivitu nervových a svalových buniek, reguláciu srdcovej činnosti a krvného 

tlaku. Na udržiavaní homeostázy sa podieľajú parathormón (PTH), vitamín D, rastový hormón, 

tyroxín a adrenalín. 

Väčšina jeho zásob je však viazaná spolu s vápnikom v kostiach. Pri jeho nedostatku sa 

môže dostaviť arytmia srdca, infarkt, dochádza k narušeniu funkcií obličiek, štítnej a prištítnej 

žľazy. Časté sú migrény, podráždenosť, únava, vypadávanie vlasov, zvýšená kazivosť zubov 

a lámanie nechtov. Pri dlhodobom nedostatku horčíka dochádza k zvýšeniu výskytu 

karcinogénov. Najviac sú nedostatkom horčíka ohrozený najmä ľudia konzumujúci veľa 

mliečnych výrobkov, ženy užívajúce antikoncepciu a alkoholici. Horčík je úzko spojený 

s vápnikom. Ich vzájomný pomer v tele by mal byť asi 1:2 (Mg:Ca). Pri nedostatku horčíka, 

môže dôjsť k predávkovaniu vápnikom. Nadbytok pôsobí utlmujúco na centrálnu nervovú 

sústavu a v extrémnych (menej pravdepodobných) prípadoch môže zapríčiniť zlyhanie obličiek. 

Chlór (Cl
-
) je najčastejší anión v ECT, dôležitý v žalúdočnej šťave. Pri vyváženej bilancii 

je eliminácia chloridov močom iba o trochu nižšia ako ich príjem, pretože potením sa vylúči asi 

10 mmol/l a stolicou približne rovnaké množstvo. Deficit chloridov môže byť z nedostatočného 

príjmu alebo nadmerných strát kožou (nadmerné potenie), GITom (hnačky a vracanie), 

krvácaním, sekvestráciou, obličkami (primárna strata Cl-, primárna strata Na
+
, deficit K

+
, renálna 

insuficiencia). Prípadne môže ísť o endokrinné príčiny diabetes mellitus alebo Addisonovu 

chorobu. Nadbytok chloridov je dôsledkom zvýšeného prívodu alebo zníženej eliminácie pri 
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kardiálnej dekompenzácii, cirhóze pečene, nefrotickom syndróme, renálnej insuficiencii v 

oligoanurickom štádiu, endokrinných príčinách (aldostrón) 

Fosfor je dôležitý pre transport energie, urdžiavanie pH krvi (HPO
4

2-
 ), zrážani krvi. Je 

nevyhnutný pri syntéze fosfolipidov a ovplyvňuje kvalitu kostí a zubov. Na udržiavaní 

homeostázy sa podieľajú parathormón (PTH), kalcitonín, vitamín D a hladina vápnika v krvi. 

Fosfor je súčasťou každej bunky a je minerálnou látkou s druhým najväčším zastúpením 

v ľudskom tele. Jeho nedostatok zapríčiňuje pocit únavy, oslabenie kostí, zubov a krvácanie z 

ďasien. Pri nadbytku dochádza k spomaleniu absorpcie vápniku. Pre zlepšenie vstrebania 

pomáha vitamín D. Naopak využitiu fosforu bráni cukor, ktorý narúša rovnováhu medzi ním 

a vápnikom.  

 

 

 

Nerovnomerné rozloženie iónov na oboch stranách membrány si vyžaduje aktívny 

transport za spotreby energie vo forme ATP. Najdôležitejšou ATP-ázou pri udržiavaní 

membránového potenciálu je Na
+
/K

+
 ATP-áza, ktorá prenáša 3 molekuly sodíka z bunky a 2 

molekuly draslíka dovnútra bunky. Ďalšími sú Ca
2+

 ATP-áza, ktorá udržiava nízku 

vnútrobunkovú koncentráciu vápnika a H
+
 ATPáza potrebná pri zmenách pH. 

 
Tab. Č. 2.1: Koncentrácie iónov v plazme, extracelulárnej tekutine (ECT) a intracelulárnej tekutine 

(ICT), vyjadrené v  mEq/l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 plazma ETC ITC 

Na
+ 

153,2 145,1 12 

K
+ 

4,3 4,1 150 

Ca
2+ 

3,8 3,4 0,0001 

Mg
2+ 

1,4 1,3 34 

Cl
- 

111,5 118 4 

HCO3
- 

25,7 27 12 

HPO4 
–
 a H2PO4

- 
17 0 54 

Proteiny
- 

6,3 6,6 90 

 
Makromolekuly sa cez plazmatickú membránu dostávajú prostredníctvom endocytózy 

(do bunky) alebo exocytózy (von s bunky). 

Endocytóza je proces, ktorým sa do bunky dostávajú makromolekuly a väčšie častice tak, 

že ich membrána obalí a vtiahne dovnútra. Môže ísť o pinocytózu, ktorou sa dnu dostávajú 

častice menšie ako 150 nm a tekutý material alebo fagocytózu, pre častice okolo 250 nm. 

Receptorom indukovaná endocytóza si vyžaduje obalenie vzniknutej vezikuly špecifickou 

molekulou – klatrínom.  

Exocytózou sa z buniek dostáva materiál uložený vo vezikulách. Tento process si 

vyžaduje špecifické proteíny na oboch fuzujúcich membránach, označované ako SNARE 

proteíny. Prvýkrát boli identifikované ako synaptické proteíny, ale teraz sú známe ako 

univerzálne proteíny dôležité pri exocytóze vo všetkých sekrečných bunkách. Samotná exocytóza 

má tri fázy: „Docking“ reprezentuje iniciálnu reverzibilnú interakciu granúl s plazmatickou 

membránou pomocou SNARE, čím vytvára „pool“ neupravených granúl v blízkosti miesta 

samotnej fúzie. Ďalší krok – “priming” je dôležitý pre Ca
2+

-závislú sekréciu a zahŕňa niekoľko 

ATP závislých krokov. Posledným a najdôležitejším krokom pri exocytóze je fúzia membrány 
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granule s plazmatickou membránou bunky. Granule sú po ukončení dejov vo fáze „priming“ 

pripravené na fúziu s plazmatickou membránou v ATP nezávislom procese, ak je koncentrácia 

vnútrobunkového vápnika [Ca
2+

]i dostatočne zvýšená. Po vytvorení póru, ktorým sa uvoľní 

obsah granule môže nasledovať jeho expanzia, a teda úplná exocytóza, alebo sa tento pór 

opätovne rýchlo uzatvorí („kiss-and-run“). Fyziologickým dôsledkom týchto dejov je 

regulovanie vyplavovania obsahu granule. 

 

 

3 ACIDOBÁZICKÁ ROVNOVÁHA  
 

Voda a všetky vodné roztoky obsahujú tak hydrogénové (H+) ako aj hydroxylové ióny 

(OH-). Koncentrácia hydrogénových iónov H+ je v telesných tekutinách relatívne konštantná, 

vyjadruje sa hodnotou pH. Hodnota pH je definovaná ako záporný dekadický logaritmus aktivity 

oxóniových katiónov, pohybuje sa v rozmedzí 7,35-7,45. Ak sa koncentrácia H+ zmení (čo i len 

málo), chemické reakcie v bunkách nemôžu správne prebiehať. Nižšie pH vo venóznej krvi 7,35 

(arteriálne 7,45) je dôsledkom vyššej koncentrácie CO2. Acidobázickú rovnováhu ovplyvňujú aj 

vonkajšie faktory ako sú okolitá teplota a stres. Ak sa pH zníži pod 7,35 hovoríme o acidóze, ak 

je vyššie ako 7,45 o alkalóze. Rozoznávame respiračnú acidózu, ktorá je vyvolaná neadekvátnou 

ventiláciou.a metabolickú, ktorá je výsledkom všetkých dejov, ktoré znižujú pH, okrem 

respiračnej acidózy. Alkalóza vyvolaná hyperventiláciou sa označuje ako respiračná. 

Metabolická alkalóza je výsledkom všetkých podmienok, ktoré zvyšujú pH, okrem respiračnej 

alkalózy. 

 

3.1 REGULÁCIA ACIDOBÁZICKEJ ROVNOVÁHY 
 

Regulácia pH prebieha tromi mechanizmami: pufrovácí (nárazníkový) systém, respiračný 

mechanizmus a renálny mechanizmus. 

 

Pufrovací systém – pracuje veľmi rýchlo, aby sa obnovila pH rovnováha.  

Pufre (nárazníky) sú chemické látky, ktoré zabraňujú prudkým zmenám pH v tekutinách 

absorbciou alebo uvoľňovaním vodíkových iónov.  

Bikarbonátový systém hrá rozhodujúcu úlohu v udržiavaní pH extracelulárnej tekutiny.  

Tento systém sa skladá zo slabej kyseliny a jej soli so silnou zásadou. Zlučovanie CO2 a H2O na 

H2CO3 a jej rozklad na H+ a HCO3- je katalyzovaný karbonickou anhydrázou. 

Z Henderson-Hasselbalchovej rovnice vyplýva, že pH závisí od pomeru koncentrácie 

HCO3- a parciálneho tlaku pCO2 a nie ich konkrétnych kodnôt. 
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Ďalšími pufrovacími systémami sú fosfátový H2PO4- ↔ HPO42- + H
+
, hemoglobínový a 

bielkovinový systém. Proteíny pozostávajú z aminokyselín obsahujúcich amino skupinu -NH2 na 

jednom a karboxylovú skupinu -COOH na druhom konci.  Obe tieto skupiny môžu byť donorom 

aj akceptorom H+. NH2 + H+ ↔ NH3+  

COO-  + H+ ↔ COOH 

 

Respiračný mechanizmus je limitovaný výmenou CO2. V pľúcach prebieha regulácia pH 

prostredníctvom bikarbonátového systému. S každým výdychom opúšťa telo voda a CO2. 

Fyziologické hodnoty pCO2 sú v rozmedzí 35-40 mmHg (5,3 kPa). Zmeny pH vyvolané 

respiračným mechanizmom sú relatívne rýchle, dochádza k nim v priebehu minút. Hladina CO2 

a pH ovplyvňuje dýchacie centrá. Zmeny v hĺbke a frekvencii dýchania ovplyvnia koncentráciu 

CO2 a tým aj pH. Ak sa zvýši pCO2, pH krvi sa znižuje, naopak ak sa CO2 zníži pH rastie. 

Hyperventilácia znižuje hodnoty CO2 v krvi a vyvoláva respiračnú alkalózu. Hypoventilácia 

zvyšuje hodnoty CO2 v krvi a vyvoláva respiračnú acidózu. 

 

Renálny mechanizmus má vysokú kapacitu na vyrovnávanie zmien pH krvi. Hoci má 

pomalší začiatok-môže trvať aj niekoľko hodín až dní kým dôjde k úprave pH, jeho pôsobenie je 

dlhodobé. Obličky zachovávajú rovnováhu exkréciou alebo zadržiavaním bikarbonátov a 

hydrogénových iónov. Normálna hladina bikarbonátov v krvi je 22 - 26 mM/L. Sekrécia H+ do 

filtrátu a reabsorbcia HCO3- do ECT vyvoláva nárast extracelulárneho pH. Rýchlosť sekrécie H+ 

vzrastá, ak pH telesných tekutín klesá alebo rastie koncentrácia aldosterónu. Sekrécia H+ je 

inhibovaná ak pH moču poklesne pod 4,5. Vylúčené protóny reagujú s nebikarbonátovými 

puframi v moči, predovšetkým fosfátmi a amoniakom. Amoniogenéza umožňuje vylučovanie 

vodíka vo forme NH4, čím sa zabraňuje výraznému poklesu pH moču. Obličky zabezpečujú aj 

vylučovanie neprchavých kyselín, ktoré vznikli pri metabolizovaní proteínov. 

 

3.2 PORUCHY ACIDOBÁZICKEJ ROVNOVÁHY 
 

Respiračná acidóza vzniká nedostatočným výdajom CO2 (pH kvi pod 7,35 a PaCO2 viac 

ako 45 mmHg). Príčinou hypoventilácie môže byť kardiorespiračné zlyhanie, nervovosvalové 

ochorenia, depresia dýchacieho centra, chronická obštrukčná choroba pľúc (emfyzém, chronická 

bronchitída), neadekvátna mechanická ventilácia, sepsa, popáleniny, úrazy, ischémie, infekcie 

CNS. Symptómy respiračnej acidózy sú dýchavičnosť, dysrytmia, dezorientácia alebo až kóma. 

Sprievodným javom je hyperkaliémia alebo hypoxemia. 

 

Respiračná alkalóza je dôsledkom hyperventilácie z rozličných príčin (pH krvi nad 7,45, 

PaCO2 menej ako 35 mmHg). Tachypnoe alebo hyperpnoe môže vyvolať extrémna anxieta, 

stres, bolesť, zvýšená telesná teplota, hypoxia, predávkovanie salicylátom, hypoxémia (emfyzém 

alebo pneumónia), trauma CNS alebo nádor. Respiračná alkalóza sa prejavuje bolesťou v hrudi, 

svetloplachosťou, ťažkosťami s koncentráciou, tremorom, rozmazaným videním, parestézami až 

tetániou, stratou vedomia, prípadne až kómou.  

 

Metabolická acidóza (laboratórny nález: pH pod 7,35, bikarbonáty menej ako 22 mmol/l) 

vzniká pri stavoch, pri ktorých dochádza k nárastu kyslosti krvi ako sú zlyhanie obličiek, renálna 
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tubulárna acidóza, hypoaldosteronizmus, hladovanie, laktátová acidóza, dlhotrvajúca hnačka, 

toxíny, farmaká (aspirín, salicyláty, chronický alkoholizmus). Symptómami metabolickej 

acidózy sú Kussmaulovo dýchanie, letargia, zmätenosť, bolesti hlavy, slabosť, nevoľnosť 

a zvracanie. 

 

Metabolická alkalóza (laboratórny nález: pH nad 7,45, bikarbonáty nad 26 mmol/l, 

pričom CO2 je normálne alebo vyššie, prítomné sú aj hypokaliémia a hypokalcémia) vzniká pri 

strate kyselín z dôvodu vracania alebo odsávania žalúdočnej šťavy, straty draslíka z dôvodu 

diurézy alebo účinkom steroidov prípadne zvýšeným príjmom alebo zníženým vylučovaním 

bikarbonátu, predávkovanie antacidami. Metabolická alkalóza sa prejavuje kompenzačnou 

hypoventiláciou, dysrytmiou, závratom. Dochádza pri nej k hypertonicite svalov prejavujúcou sa 

parestézami, strnulosťou a pálením až kŕčmi. 

 

Kompenzácia 

Ak existuje primárna porucha acidobázickej rovnováhy, telo sa snaží normalizovať pH 

druhým mechanizmom. Preto je primárna metabolická porucha kompenzovaná respiračným 

mechanizmom a primárna respiračná porucha metabolickým kompenzačným mechanizmom (tab. 

č. 3.1). 
Tab.č.3.1. Kompenzačné mechanizmy porúch acidobázickej rovnováhy. 
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4 ZÁKLADY ONKOGENÉZY 

Alena Gábelová 

 
Premena zdravej bunky na nádorovú je mnohostupňový a mnohofaktoriálny proces, 

v ktorom dôležitú úlohu zohráva genetická výbava jedinca ako aj faktory vonkajšieho prostredia. 

Biologické procesy, ktoré prebiehajú na molekulárnej a bunkovej úrovni, zohrávajú kľúčovú 

úlohu v patofyziológii onkologického ochorenia. Tieto deje sú iniciované v čase, kedy 

onkologické ochorenie ešte nemá žiadne klinické prejavy (Obr. 4.1).  

 

 
 

Obr. 4.1. Vývoj nádorového ochorenia. A – indukcia poškodenia v genetickom materiáli bunky vedie ku vzniku 

stabilnej genetickej zmeny, mutácie. B – akumulácie ďalších zmien v bunke, ktoré vedú k stimulácii bunkovej 

proliferácie; iniciovaná bunka sa stáva autonómnou, nereaguje na podnety od okolitých buniek. C vznik malígneho 

klonu v dôsledku neustáleho bunkového delenia; D – nekontrolovaný rast buniek, iniciácia  angiogenézy,  vznik 

nádoru – klinický prejav nádorového ochorenia. 

(zdroj: http://migration.files.wordpress.com/2007/01/albini-and-sporn.jpg, upravené) 

 

http://migration.files.wordpress.com/2007/01/albini-and-sporn.jpg
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Štúdium a pochopenie týchto patofyziologických zmien na molekulárnej a bunkovej 

úrovni prináša nové poznatky o príčinách, faktoroch a mechanizmoch, ktoré podmieňujú vznik 

nádorového ochorenia. Výskum týchto mechanizmov a objasnenie ich úlohy v malígnom procese 

je nevyhnutné pre zlepšenie/spresnenie diagnostiky a terapie nádorových ochorení. Nové 

poznatky o molekulárnych a bunkových mechanizmoch onkogenézy sú kľúčové pre vývoj 

nových terapeutických postupov a prístupov pri liečbe onkologických pacientov, sú základom 

pre vývoj nových terapeutík, ktoré cielene eliminujú nádorové bunky a majú minimalizované 

vedľajšie nežiadúce účinky. Prehlbovanie poznatkov o molekulárnych mechanizmoch 

onkogenézy umožní individuálny prístup pri liečbe pacientov, zavedenie personalizovanej liečby 

alebo tzv. liečby „šitej na mieru“.   

 

4.1 ŠTRUKTÚRA A FUNKCIA NUKLEOVÝCH KYSELÍN 
 

Ľudské telo tvorí približne 6x10
13

 buniek, ktorých veľkosť je v priemere 10 µm. 

V eukaryotických bunkách sa nachádzajú dva druhy nukleových kyselín: deoxyribonukleová 

kyselina (DNA) a ribonukleová kyselina (RNA) (obr. 4.2), ktoré zabezpečujú prenos genetickej 

informácie z generácie na generáciu ako aj expresiu génov a syntézu proteínov nevyhnutných pre 

existenciu eukaryotických buniek (bazálny metabolizmus, interakcie s okolitými bunkami, 

špecializované funkcie ako napr. sekrécia hormónu, enzýmov atď.). Nositeľom genetickej 

informácie je molekula DNA. Základnými stavebnými prvkami DNA sú dusíkaté bázy, ktoré 

tvoria heterocyklické zlúčeniny: guanín [G] a adenín [A] (puríny), cytozín [C] a tymín [T] 

(pyrimidíny), cukor (2-deoxyribóza, pentóza) a fosfátový zvyšok (zvyšok kyseliny 

trihydrogénfosforečnej, PO4
3-

). Cukor spolu s fosfátom vytvárajú cukor-fosfátovú kostru DNA, 

bázy sú naviazané na cukor v polohe C-1´. Báza naviazaná na cukor sa označuje ako nukleozid, 

báza naviazaná na cukor spolu s fosfátovým zvyškom sa označuje ako nukleotid. Molekula DNA 

je pravotočivá dvojzávitnica, v ktorej jednotlivé reťazce majú antiparalelnú orientáciu. 

Dvojreťazcová štruktúra DNA je daná vzájomnou väzbou purínových a pyrimidínových báz 

pomocou vodíkových väzieb. Adenín sa viaže s tymínom a guanín s cytozínom. Jednu otočku 

DNA tvorí poradie 10 párov nukleotidov. V dôsledku rôznych uhlov, ktoré navzájom zvierajú 

bázy a cukry pri špiralizácii molekuly, rozlišujeme v štruktúre DNA malé a veľké žliabky (minor 

a major grooves).   
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Obr. 4.2 Štruktúra nukleových kyselín 

(zdroj: http://images2.clinicaltools.com/images/gene/dna_versus_rna_reversed.jpg a 

http://www.mun.ca/biology/scarr/Deoxyribose_vs_Ribose.gif, upravené) 

http://images2.clinicaltools.com/images/gene/dna_versus_rna_reversed.jpg
http://www.mun.ca/biology/scarr/Deoxyribose_vs_Ribose.gif
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Objasnenie štruktúry DNA v roku 1953 Jamesom Watsonom, Francisom Crickom 

a Rosalind Franklinovou bolo prelomové pre rozvoj molekulárnej biológie. V roku 1962 bola J. 

Watsonovi a F. Crickovi udelená Nobelovú cenu za chémiu.  

Ribonukleová kyselina (RNA) je na rozdiel od DNA jednoreťazcová molekula. 

Základnými stavebnými prvkami RNA sú podobne ako v DNA dusíkaté bázy: guanín [G] 

a adenín [A] (puríny), cytozín [C] (pyrimidíny) avšak tymín je nahradený  uracylom [U] 

(pyrimidíny) a cukor je 2-ribóza (pentóza). Cukor spolu s fosfátom vytvárajú cukor-fosfátovú 

kostru RNA a bázy sú naviazané na cukor v polohe C-1´. Na rozdiel od DNA sa v bunke 

nachádza viac typov RNA ako napr. mRNA, tRNA, rRNA, snRNA, miRNA a pod., ktoré majú 

svoju špecializovanú funkciu a aj štruktúru (Obr. 4.3).  

 
 

mRNA   tRNA   rRNA           snRNA 

 
Obr. 4.3  Štruktúra niektorých ribonukleových kyselín. mRNA – mesengerová RNA, tRNA – transférová RNA, 

rRNA – ribozomálna RNA, snRNA – malá nukleárna RNA 

(http://www.dls.ym.edu.tw/ol_biology2/ultranet/AlaninetRNA.gif, 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/RF00002.jpg/300px-RF00002.jpg, 

http://www.thesgc.org/structures/structure_images/2FWK_400x400.png) 

 

 

4.2 ORGANIZÁCIA DNA V CHROMOZÓMOCH  
 

DNA, ktorej dĺžka v haploidnej (pohlavnej) bunke dosahuje približne 1 m (3x10
9
 

bázových párov alebo 4x10
12

 Da), je organizovaná v chromozómoch, ktoré je možné vidieť iba 

v čase delenia bunky (mitóza, meióza). V nedeliacich sa bunkách sa DNA nachádza vo forme 

chromatínu, štruktúry, ktorú vytvára DNA spolu s histónovými a nehistónovými proteínmi. 

Tieto proteíny zabezpečujú „zbalenie“ (kondenzáciu) DNA do jadra, ktorého veľkosť je v 

priemere cca 1 µm. Histónové proteíny zohrávajú dôležitú úlohu taktiež pri regulácii expresie 

génov. Hoci každá bunka v ľudskom organizme obsahuje identickú genetickú informáciu, nie 

všetky gény sú prepisované. V diferencovaných bunkách sú prepisované iba tie gény, ktorých 

produkty (proteíny) sú potrebné na zabezpečenie špecializovaných funkcií bunky ako je napr. 

produkcia hormónov, enzýmov, protilátok atď a pre zachovanie bazálneho metabolizmu bunky. 

V diferencovaných bunkách sú „vypnuté“ gény zabezpečujúce stabilnú bunkovú proliferáciu, 

ktoré boli potrebné a preto aktívne v čase embryonálneho vývoja. Pri použití špeciálneho 

farbenia, rozpoznávame v jadre nedeliacej sa bunky rozdielne sfarbený chromatín. Silnejšie 

zafarbený heterochromatín je transkripčne neaktívny, kondenzovaný chromatín a slabšie 

zafarbený euchromatín je transkripčne aktívny, dekondenzovaný chromatín (Obr. 4.4). 

Kondenzovaný (superšpiralizovaný) chromatín je prekážkou pre proteínové komplexy, ktoré sú 

http://www.dls.ym.edu.tw/ol_biology2/ultranet/AlaninetRNA.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/RF00002.jpg/300px-RF00002.jpg
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potrebné pri prepise (transkripcii) genetickej informácie z DNA do RNA. Z tohto dôvodu musí 

dôjsť k lokálnemu „rozbaleniu“ toho úseku DNA, kde sú lokalizované gény, ktorých produkty sú 

potrebné v bunke.  
 

 
 

Obr. 4.4 Štruktúra chromatínu. 

(zdroj: http://www.biology.wustl.edu/faculty/elgin/euchromatin.jpg, upravené). 

 

Na kondenzácii a lokálnej dekondenzácii chromatínu sa aktívne podieľajú  histónové 

proteíny  (históny). V chromatíne sa nachádza 5 základných typov histónov, H1, H2A, H2B, H3 

a H4, ktoré zabezpečujú primárnu špiralizáciu (kondenzáciu) DNA. Dva páry histónov H2A, 

H2B, H3 a H4 vytvárajú spolu oktamér, okolo ktorého sa ovíja DNA v dĺžke približne 145 bp. 

Histón H1 je naviazaný na chromatín z vonkajšej strany a udržiava túto štruktúru, ktorá sa 

nazýva nukleozóm (obr. 4.5). Medzi dvoma nukleozómami sa nachádza voľná (linker) DNA, 

ktorá je chránená pred degradáciou nehistónovými proteínmi. Nukleozóm spolu s linker DNA má 

dĺžku približne 200 bp. Primárna štruktúra chromatínu (nukleozómy spolu s linker DNA) 

vytvárajú štruktúru, ktorá sa označuje aj ako „koráliky na niti“ (beads on a string). 

Históny sú malé globulárne proteíny s voľným „chvostom“, ktoré obsahujú veľké 

množstvo bázických aminokyselín (arginín, lyzín), čo im umožňuje väzbu na DNA, ktorá má 

negatívny náboj. Globulárna časť proteínu tvorí jadro (core) nukleozómu, „chvostová“ časť 

molekuly je orientovaná von z nukleozómu (obr. 4.6). Substitúcia rôznych funkčných skupín 

(napr. acetyl, metyl a i.) na aminokyseliny v „chvostovej“ časti molekuly jednotlivých histónov 

zohráva kľúčovú úlohu pri lokálnej dekondenzácii chromatínu a jeho opätovnej kondenzácii. 

Rozvolnenie chromatínovej štruktúry je nevyhnutné pre prístup ďalších proteínových 

komplexov, ktoré sú potrebné pre prepis (transkripciu) príslušných génov.  
 

            
Obr. 4.5  Primárna štruktúra chromatínu. A – nukleozóm, DNA (145 bp) ovinutá okolo oktaméru histónov, 

histón H1 je z vonkajšej strany nukleozómu. B – nukleozómy spojené voľnou (linker) DNA („koráliky na niti“). 

(zdroj: The Cell, 4. vydanie, obr. 5.11 a 5.12, © 2006 ASM Press and Sinauer Associates, Inc., upravené) 

http://www.biology.wustl.edu/faculty/elgin/euchromatin.jpg
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Táto primárna štruktúra chromatínu je ďalej špiralizovaná za vzniku solenoidného 

vlákna, ktoré má hrúbku 30 nm. Solenoidné vlákna sú ďalej superšpiralizované do slučiek 

(loops), ktoré sú prichytené na „lešenie“ (scaffold). Toto lešenie (matrix) je tvorené 

nehistónovými proteínmi. Ďalšiu kondenzáciu chromatínu predstavuje tvorba minikrúžkov 

(minibands), ktoré vznikajú špiralizáciou chromatínových slučiek. Superšpiralizáciou 

minikrúžkov vzniká chromozóm, ktorý je až 10 000-násobne menší ako pôvodná DNA (obr. 

4.7). Chromozómy možno vidieť iba počas delenia bunky (mitóza, meióza).  

 

 

Obr. 4.6 Štruktúra histónových proteínov. A – miesta v chvostovej časti histónu, ktoré môžu byť modifikované 

Ac – acetylácia, Me – metylácia, P – fosforylácia; B – štruktúra globulárnych histónov v nukleozóme, čísla označujú 

polohy (aminokyselinu) v histónoch, ktoré sú modifikované: .                                                                                     

(zdroj http://sciencesignaling.org/content/vol2005/issue281/cover.dtl, uprevené) 

 

Chromozómy majú svoju morfológiu a štruktúru, ktorá je potrebná pre zachovanie 

integrity genetického materiálu a presnú distribúciu genetickej informácie do dcérskych buniek 

počas bunkového delenia (obr. 4.8). Každý chromozóm má centroméru a telomérové oblasti, 

krátke (p) a dlhé (q) ramienko (obr. 4.8 A). Metafázny chromozóm, ktorý má zdvojenú 

genetickú informáciu (DNA) je tvorený dvoma sesterskými chromatidami (obr. 4.8 B). 

Centroméra je špecializovaná oblasť chromoyómu, ktorá spĺňa kľúčovú úlohu počas bunkového 

delenia (mitóza, meióza), zabezpečuje presnú distribúciu dcérskych chromatíd do 

novovzniknutých dcérskych buniek. Súčasťou centroméry je kinetochór, proteínová štruktúra, na 

ktorú sa viažu vlákna deliaceho vretienka (mikrotubuly). Telomérové oblasti chromozómu majú 

taktiež špeciálnu štruktúru. Koncové oblasti chromozómu sú tvorené repetitívnymi sekvenciami 

DNA, ktoré tvoria slučku (loop) na konci chromozómu (obr. 4.8 D). Táto štruktúra chráni DNA 

pred degradáciou. Teloméry zabezpečujú stabilitu chromozómu a zabraňujú vzájomnému 

„lepeniu“ chromozómov. Replikácia telomérových oblastí DNA je pomerne komplikovaná. Na 

replikácií sa podieľa enzým telomeráza, na RNA-závislá DNA-polymeráza označovaná aj ako 

reverzná transkriptáza. Telomeráza využíva RNA ako templát pre replikáciu telomérových 

oblastí DNA. RNA je súčasťou špecifickej štruktúry telomérových oblastí chromozómov. Pri 

každej replikácii DNA dochádza k skracovaniu koncov chromozómov (telomér) a predpokladá 

sa, že skracovanie úsekov telomér je príčinou starnutia. Telomeráza je aktívna iba 

v proliferujúcich bunkách, v diferencovaných, nedeliacich sa bunkách nie je prítomná. Aktivácia 

telomerázy v diferencovaných bunkách sa považuje za jednu z príčin vzniku nádorového 

ochorenia. Za objavenie telomerázy a objasnenie je funkcie bola Elizabeth H. Blackburn, Carol 

W. Greider a Jackovi W. Szostak v  roku 2009 udelená Nobelová cena za fyziológiu a medicínu.  

http://sciencesignaling.org/content/vol2005/issue281/cover.dtl
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Pri použití špeciálneho farbenia možno rozlíšiť na chromozómoch prúžky (bands), ktoré 

sú výsledkom rôznej afinity farbičky k euchromatínu a heterochromatínu. Tieto prúžky slúžia na 

určenie fyzickej lokalizácie génu na príslušnom chromozóme.  

Chromozómy sa odlišujú svojou veľkosťou a morfológiou, ich veľkosť sa pohybuje od 45 

Mbp po 280 Mbp. Karyotyp ľudských somatických buniek tvorí 46 chromozómov (23 párov), 

z ktorých 22 párov sú somatické a 1 pár sú pohlavné chromozómy, označované ako X a Y (obr. 

4.8). Karyotyp dievčat tvoria dva X chromozómy (XX), chlapci majú XY karyotyp. Jedna sada 

chromozómov (23) pochádza od otca a druhá od matky.  

 

 

 
 

 

 

Obr. 4.7 Organizácia DNA v chromozómoch. 

(Zdroj: htpp//www.web.virginia.edu/Hchapter12/chp12.htm, upravené) 
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Obr. 4.8 Štruktúra chromozómu a karyotyp somatickej bunky. A – štruktúra chromozómu, B – štruktúra 

chromozómu v metafáze, C – karyotyp somatickej bunky; D – štruktúra telomérovej oblasti chromozómu. 

(zdroj: The Cell, 4. vydanie, obr. 5.19 a 5.22, © 2006 ASM Press and Sinauer Associates, Inc. a 

www.bioteach.ubc.ca, http://www.daviddarling.info/images/karyotype.jpg, upravené) 

 

 

4.3 ORGANIZÁCIA EUKARYOTICKÉHO GENÓMU 
 

Ukončenie sekvenovania ľudského genómu v roku 2003 ukázalo, že v ľudskom genóme 

sa nachádza iba 20 000 – 25 000 génov, ktoré kódujú proteíny, čo predstavuje približne 1,2% 

genómu. Ďalších 3,8% genómu pozostáva zo sekvencií, ktoré boli detegované aj v iných 

cicavcov, preto sa predpokladá, že by mohli mať určitú funkciu. Prevažná väčšina genómu (95%) 

sú sekvencie, ktoré nekódujú žiadne proteíny. Pôvodne sa myslelo, že táto DNA predstavuje 

nefunkčnú DNA (junk). V poslednom období sa ukazuje, že práve táto časť genómu zohráva 

veľmi dôležitú úlohu v zachovaní štruktúry a organizácie genetického materiálu, podieľa sa na 

regulácii expresie génov a udržaní integrity genómu. Tento predpoklad podporuje skutočnosť, že 

percento proteín-nekódujúcej DNA stúpa v závislosti od komplexnosti organizmov v rámci 

evolučného vývoja (obr. 4.9). V DNA, ktoré nekódujú proteíny, sa detegovali rôzne repetitívne 

sekvencie ako sú jednoduché repetitívne sekvencie (~10% genómu), LINE sekvencie (long 

interspersed elements, 21%), SINE sekvencie (short interspersed elements, 13%), retrovírusom-

podobné sekvencie (8%) a DNA transpozómy (3%). 

 
 

4.4 ŠTRUKTÚRA GÉNOV 
 

V ľudskom genóme sa nachádzajú dva typy génov: nekódujúce RNA gény (~2-5% 

génov) a proteín-kódujúce gény. Gény kódujúce proteíny sa odlišujú svojou veľkosťou 

a štruktúrou. Najmenší gén má 500 nukleotidov, najväčší gén pozostáva z 2,5 milióna 

nukleotidov. Napriek tejto skutočností možno v génoch nájsť niekoľko konzervovaných prvkov. 

Gén kódujúci proteín, je úsek DNA ohraničený dvoma bodmi, ktoré určujú, kde začína a končí 

transkripcia (prepis genetickej informácie). Jadro génu (core gene) tvorí kódujúca oblasť, ktorá 

obsahuje sekvencie určujúce poradie aminokyselín (AK) v proteínoch. Na oboch stranách 

http://www.bioteach.ubc.ca/
http://www.daviddarling.info/images/karyotype.jpg
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kódujúcej oblasti génu (z 5´ a 3´ konca) sú DNA sekvencie ktoré sú prepísane do mRNA, ale 

neurčujú poradie AK a označujú sa ako UTR (untranslated regions). Ich úloha je regulácia 

syntézy proteínov. Kódujúca oblasť génu pozostáva z intrónov a exónov. 
 

 
Obr. 4.9  Percento DNA, ktorá nekóduje proteíny, u rôznych druhov organizmov 

(zdroj: http://www.bio.miami.edu/~cmallery/150/gene/noncoding.genes.jpg, upravené) 

 

Intróny nenesú informáciu pre syntézu proteínu a sú odstraňované z primárneho 

transkriptu (pre-mRNA). Zohrávajú však dôležitú úlohu pri tzv. alternatívnom zostrihu, ako bude 

uvedené neskôr. Exóny sú úseky DNA, ktoré slúžia na prepis genetickej informácie pri syntéze 

proteínov. V tesnej blízkosti začiatku génu sa nachádza promótorová oblasť génu – úsek DNA, 

ktorý napomáha prepisu genetickej informácie. Je to regulačná oblasť DNA, kde nasadá komplex 

proteínov spolu s RNA polymerázou. Dôležitú úlohu v regulácii expresie génu zohrávajú 

regulačné oblasti génu označované ako „zosilovače“ (enhancer), ktoré môžu byť vzdialené 

niekoľko kilobáz od začiatku transkripcie génu. Väzba rôznych faktorov do týchto oblastí 

(enhancery, silencery) ovplyvňuje reguláciu expresiu génov – zosilnenie expresie alebo 

zoslabenie expresie (obr. 4.10). 

 

http://www.bio.miami.edu/~cmallery/150/gene/noncoding.genes.jpg
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Obr. 4.10 Štruktúra génu kódujúceho proteín. Čísla udávajú vzdialenosť od iniciačného kodónu. 

 

4.5 EXPRESIA GÉNOV 
 

Expresia génov je proces, v ktorom informácia v géne slúži na syntézu funkčného 

génového produktu. V prípade génov kódujúcich RNA sú to rôzne typy RNA, v prípade proteín-

kódujúcich génov je to proteín. Expresia génov pozostáva z dvoch krokov, z transkripcie 

a translácie. 

 

 

4.5.1 Transkripcia  
 

V procese transkripcie sa genetické informácie prepisuje z DNA do mRNA 

(mesengerRNA). Dôležitú úlohu pri transkripcii zohrávajú transkripčné faktory, ktoré 

rozpoznávajú špecifické sekvencie v DNA, na ktoré sa viažu. Naviazanie transkripčnáho faktora 

iniciuje zmeny v štruktúre chromatínu a aktiváciu ďalších proteínových komplexov, ktoré 

zabezpečujú sprístupnenie tých úsekov DNA, ktoré kódujú potrebné proteíny. Samotná iniciácia 

transkripcie začína v promótorovej oblasti génu, kde sa nachádzajú ďalšie špecifické DNA 

sekvencie (napr. TATA box a iné), ktorá slúži na nasadnutie celého transkripčného proteínového 

komplexu spolu s RNA polymerázou. Reťazec DNA, ktorý slúži na prepis genetickej informácie 

sa nazýva templátový reťazec (orientácia 3´ → 5´) a je komplementárny ku kódujúcemu reťazcu 

DNA (orientácia 5´ → 3´). Tento mechanizmus zabezpečuje, že poradie nukleotidov v mRNA je 

identické ako v kódujúcom reťazci s výnimkou, že tymín je nahradený v mRNA za uracyl. Pri 

transkripcii sa prepisuje kódujúca oblasť génu, korá obsahuje intróny a exóny, spolu s UTR 

oblasťami z 5´ a 3´konca. Proces ukončenia transkripcie nie je ešte detailne objasnený.  Prepísaná 

mRNA je označovaná ako nezrelá alebo pre-mRNA, ktorá je ďalej post-transkripčne 

modifikovaná. Tento dej sa označuje aj ako RNA processing a niektoré kroky môžu prebiehať už 

počas samotnej transkripcie. Na 5´koniec je pridaný N7metyl-GTP (metyl guanín trifosfát), 

označovaný aj ako čiapočka (cap) a na 3´konci je dosyntetizovaný polyadenínový úsek, ktorý 

pozostáva z 50 – 250 adenínov, a je označovaný ako poly-A chvost (tail) (obr. 4.11).  
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Obr. 4.11 Štruktúra primárneho transkriptu (pre-mRNA) 

 

 

Úprava koncov zabezpečuje ochranu mRNA pred štiepením ribonukleázami a napomáha 

exportu mRNA z jadra. Úprava koncov má taktiež regulačnú funkciu pri translácii. V jadre 

bunky prebieha taktiež dozrievanie (maturácia) pre-mRNA za vzniku zrelej mRNA. Podstatou 

tohto procesu je  vystrih (splicing) intrónových oblasti z kódujúcej oblasti génu (obr. 4.12 A). 

Proces zostrihávania prebieha v spliceosome, čo sú nukleoproteínové komplexy, ktoré obsahujú 

proteíny a malú nukleárnu RNA (snRNA). Mechanizmus zostrihu mRNA je veľmi variabilný, t.j. 

nie vždy sú vystrihnuté iba intróny, ale môžu byť vystrihnuté z pre-mRNA aj niektoré exóny 

(obr. 4.12 B). Regulačný mechanizmus zostrihu, t.j. ktoré exóny, v ktorých tkanivách budú 

vystrihnuté, je predmetom intenzívneho výskumu. Predpokladá sa, že pre alternatívny zostrih 

bude pravdepodobne existovať tzv. „zostrihový kód“ (splicing code), ktorý určuje ako má byť 

ten-ktorý gén zostrihovaný. Odhalenie regulačného mechanizmu umožní predpovedať spôsob 

zostrihu určitého gény v danej bunke/tkanive. Výhodou alternatívneho zostrihu je syntéza 

rôznych izoforiem proteínu z toho istého templátu. Alternatívny zostrih sa uplatňuje u viac ako 

80% ľudských génov. Abnormálne varianty zostrihu (poruchy v zostrihu) bývajú taktiež príčinou 

geneticky podmienených ochorení, vrátane rakoviny. 

 

 

 
Obr. 4.12 Zostrih pre-mRNA (A) alternatívny zostrih (B) 
(zdroj: http://www.splired.com/images/image004.jpg; The Cell, 4. vydanie, obr. 5.5, © 2006 ASM Press and Sinauer   

Associates, Inc., upravené) 

http://www.splired.com/images/image004.jpg
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4.5.2 Translácia 
 

Translácia je proces, v ktorom informácia zapísaná v poradí nukleotidov (DNA a mRNA) 

je prepisovaná (preložená) do poradia aminokyselín, t.j. primárnej štruktúry proteínov (Obr. 

4.13). Aká aminokyselina bude vložená určuje poradie troch za sebou idúcich nukleotidov 

(triplet) alebo kodón v kódujúcej oblasti génu. Za objavenie genetického kódu, t.j. že poradie 3 

nukleotidov (triplet) určuje/kóduje 1 aminokyselinu, získali Robert W. Holley, Har G. Khorana 

a Marshall W. Nirenberg v roku 1968 Nobelovú cenu za medicínu. V DNA sa nachádzajú 4 

bázy, ktoré vytvárajú 4
3
, t.j. 64 kodónov. V ľudskom organizme je iba 20 štandardných 

aminokyselín, z čoho vyplynulo, že 1 kodón kóduje viac ako 1 AK (obr. 4.13), t.j., že genetický 

kód je degenerovaný. Z celkového počtu 64 kodónov sú tri tzv. stop kodóny, t.j. slúžia na 

ukončenie translácie, a jeden kodón je iniciačný, slúži ako signál na yačatie translácie. Kodóny sa 

navzájom neprekrývajú. Genetický kód je univerzálny, t.j. platí pre všetky eukaryoty.  

 

 
Obr. 4.13 Genetický kód 

(zdroj: http://www.munichre.com/en/ts/biosciences/bio_basic/images/dna_genetic_code2_en.jpg) 

 

Dôležitú úlohu pri syntéze proteínu zohrávajú transférové RNA (tRNA), ktoré privádzajú 

na miesto syntézy jednotlivé aminokyseliny (AK). Transférové RNA majú charakteristickú 

štruktúru (obr. 4.14). Molekula tRNA vytvára niekoľko slučiek, z ktorých antikodónová sľučka 

(anticodon loop) slúži na zachytenie tRNA na mRNA. Na 3´konci tRNA je naviazaná AK.  

Komplementárne párovanie medzi kodónom a antikodónom zabezpečuje správnosť zaradenia 

AK do syntetizovaného proteínu. Syntéza proteínu prebieha v cytoplazme, na ribozómoch, ktoré 

sú tvorené malou a veľkou podjednotkou. Syntéza je iniciovaná spojením ribozomálnych 

podjednotiek a prichytením mRNA. Ribozomálna RNA (rRNA) katalyzuje tvorbu peptidickej 

väzby medzi jednotlivými AK. V ribozóme sa nachádzajú 3 miesta, ktoré sú dôležité pre priebeh 

syntézy proteínu, A miesto (amino acid site), kde prichádza tRNA s novou AK, P miesto (peptid 

site), kde prebieha naviazanie novej AK k peptidu a E miesto (exit site), odkiaľ sa uvoľňuje 

tRNA, ktorá odovzdala AK. Posúvaním tRNA sa posúva aj mRNA na ribozóme. Syntéza 

proteínu je ukončená, keď sa do A miesta dostáva stop kodón. Ribozomálne jednotky sa uvoľnia 

a uvoľní sa aj mRNA. Po syntéze primárnej štruktúry proteínu dochádza k jeho ďalším 
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modifikáciam, ktoré vedú k tvorbe sekundárnej, terciálnej a kvartérnej štruktúry ako aj 

k transportu proteínu na miesto určenia (obr. 4.15). 

 

 
Obr. 4.14 Štruktúra tRNA (A) a proces translácie (B) 

(zdroj: http://www.eurekalert.org/multimedia/pub/web/7027_web.jpg a http://www.frontiers-in-

genetics.org/en/pictures/translation_1.jpg, upravené) 

 

 

Primárnu štruktúru proteínu tvorí poradie aminokyselín v polypeptide. Vodíkové väzby 

medzi jednotlivými aminokyselinami v rôznych polohách  proteínového reťazca je základom 

sekundárnej štruktúry. Vodíkové väzby môžu vytvárať štroktúru závitnice (α-helix) alebo 

skladaného listu (β-sheet). Väzba funkčnej skupiny do proteínu vytvára terciálnu štruktúru 

proteínu (napr. naviazanie hem skupiny). Funkčný proteín vzniká spojením viacerých 

podjednotiek, čo je základom kvartérnej štruktúry proteínu. 

 

http://www.eurekalert.org/multimedia/pub/web/7027_web.jpg
http://www.frontiers-in-genetics.org/en/pictures/translation_1.jpg
http://www.frontiers-in-genetics.org/en/pictures/translation_1.jpg
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Obr. 4.15 Štruktúra proteínov. (zdroj: http://www.genome.gov/page.cfm?pageID=10000552, upravené) 

 

 

4.6 BUNKOVÝ CYKLUS  
 

Delenie somatických buniek je komplexný proces, v ktorom z jednej bunky vzniknú dve 

identické dcérske bunky. Väčšina buniek v ľudskom organizme je diferencovaná 

a špecializovaná na určité funkcie. Tieto bunky sa nedelia, nachádzajú sa v tzv. kľudovej alebo 

G0 fáza. Schopnosť deliť sa si zachováva iba malá frakcia buniek, ktoré sa označujú ako 

pluripotentné kmeňove alebo progenitorové bunky. Ich úlohou je obnova/náhrada poškodeného 

tkaniva. Proliferácia buniek je prísne regulovaný proces, na ktorom sa podieľajú rôzne 

proteínové komplexy. Kľúčovú úlohu v regulácii bunkového delenia zohrávajú cyklíny (cyklín 

A, B, D a E), serín/treonín cyklín dependentné kinázy (CDK), Rb (retinoblastoma protein) 

proteín ako aj inhibítory cyklín dependentných kináz (CDKI). Kým úlohou cyklínov, CDK a Rb 

proteínu je stimulácia bunkového cyklu, CDKI sa podieľajú na zastavení bunkového cyklu 

v prípade poškodenia genetickej informácie. Poruchy v kontrole a regulácii bunkového cyklu 

aminokyseliny 
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Poradie aminokyselín v polypeptide 
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http://www.genome.gov/page.cfm?pageID=10000552
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vedú k nekontrolovanému rastu buniek, čo vedie k patofyziologickým stavom ako je nádorové 

ochorenie. Za objavenie „kľúčových regulátorov bunkového cyklu“ získali Leland H. Hartwell, 

R. Timothy (Tim) Hunt a Paul M. Nurse v roku 2001 Nobelovu cenu za medicínu. 

Bunkový cyklus pozostáva zo štyroch základných fáz, G1, S, G2 a M (obr. 4.16). 

Najdlhšia časť z celého bunkového cyklu je G1 fáza (~40%). Počas tejto prípravnej fázy sa 

syntetizujú všetkých komponentov, ktoré sú potrebné pre samotnú replikáciu (syntézu) DNA. Pri 

prechode bunky z G1 do S fázy bunkového cyklu existuje kontrolný bod G1/S (checkpoint), kde 

sa bunka rozhoduje a kontroluje, či je všetko v poriadku, aby mohla pokračovať v delení.    

Syntéza DNA prebieha v S (syntetizačnej) fáze bunkového cyklu a trvá skoro tak dlho ako G1 

fáza (39%). G2 fáza je opäť prípravná, prebieha v nej príprava na presné rozdelenie genetického 

materiálu počas mitózy do dvoch dcérskych buniek. Táto fáza je podstatne kratšia (19%) ako 

predchádzajúce fázy. Prechod z G2 do M fázy existuje ďalší kontrolny bod G2/M checkpoint, 

kedy sa bunka rozhoduje, či sa bunkový cyklus dokončí. Ak nie sú zistené žiadne prekážky, 

bunka vstupuje do poslednej, najkratšej fázy bunkového cyklu, M fázy, mitózy (2%). Počas tejto 

fázy dochádza k superšpiralizácii zdvojenej genetickej informácie do chromozómov, ktoré 

pozostávajú z dvoch sesterských chromatíd. Po rozdelení chromozómov dochádza k cytokinéze, 

rozdeleniu bunky na dve dcérske bunky.  
 

 
Obr. 4.16 Fázy bunkového cyklu. 

(zdroj:http://www.ch.ic.ac.uk/local/projects/s_liu/Html/Graphics/CellCycle.gif, upravené) 

 

Každá fáza bunkového cyklu je regulovaná inými cyklínmi, ktoré vytvárajú komplex 

s príslušnou cyklín dependentnou kinázou. Vznikom komplexu dochádza k aktivácii CDK.  

Bunka vstupuje do G1 fázy bunkového cyklu na základe signálov, ktoré prichádzajú 

z medzibunkového prostredia. Takýmto signálmi sú rastové faktory alebo mitogénne stimuly. 

Rastové faktory interagujú s príslušnými membránovými receptormi, čo vedie k ich aktivácii. 

Z aktivovaného receptora sa signál prenáša do vnútra bunky napr. na Ras proteín, ktorý 

prostredníctvom proteínovej kaskády indukuje expresiu cyklínu D1 v skorej G1 fáze (obr. 4.17). 

Gény pre rastové faktory, receptory rastových faktorov, gény kódujúce bunkové prenášače 

signálu a nukleárne transkripčné faktory sa považujú za onkogény, nakoľko tieto génov sú často 

mutované v zhubných nádoroch ako aj v nádorových líniách. Mutácie v týchto génoch 

spôsobujú, že gény nereagujú na signály pre ich „vypnutie“ (represiu), následkom čoho dochádza 

k stabilnej proliferácii buniek. 
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Obr. 4.16 Aktivácia bunkového cyklu. *mutované gény. 

(zdroj: http://journals.prous.com/journals/dof/20012611/html/df261087/images/Adjei_f1.gif, upravené) 

 

 

G1 fáza bunkového cyklu je regulovaná cyklínom D1, ktorý vytvára komplex s cyklín 

dependentnou kinázou 4 alebo 6. (CDK4/6). Komplex D – CDK4/6 fosforyluje Rb proteín. Gén 

pre Rb proteín je považovaný za tumorsupresorový gén, nakoľkoje priebežne fosforylovaný 

v priebehu celého bunkového cyklu (obr. 17). V tomto proteíne sa nachádza až 15 polôh, ktoré 

môžu byť fosforylované.  

Na konci bunkového cyklu je hyperfosforylovaný Rb proteín defosforylovaný enzýmom 

PP1 (protein phosphatase 1). Fosforyláciou Rb proteínu dochádza k uvoľneniu väzbu medzi Rb 

a  E2F proteínom, ktorý je transkripčným faktorom. E2F vytvára spolu s DP proteínom 

heteroduplex (E2F/DP komplex), ktorý sa po aktivácii viaže na špecifické DNA sequencie 

v promótorových oblastiach génov (E2F responsive elements), ktoré sú regulované E2F a sú 

potrebné počas bunkového cyklu (obr. 17). Komplex Rb/E2F/DP sa môže viazať na DNA, ale 

pôsobí ako supresor, zabraňuje transkripcii E2F regulovaných génov. E2F transkripčný faktor 

reguluje transkripciu 3 skupín génov: i) gény riadiace prechod z G1 do S fázy bunkového cyklu 

(gény kódujúce cyklín E, A, c-myc, pRB a p107); ii) gény pre syntézu a replikáciu DNA (gény 

kódujúce enzým dihydrofolát reduktázu (DHFR), Cdc6, tymidín kinázu (TK), DNA polymerázu 

); a iii) gén kódujúci p19ARF, ktorý reguluje apoptózu. Na konci G1 fázy je syntetizovaný 

cyklín E, ktorý vytvára komplex s CDK2, check point kinázou. Tento komplex umožňuje posun 

bunkového cyklu z G1 do S fázy. Komplex cyklín E – CDK2 taktiež fosforyluje Rb proteín, čo 

umožňuje interakcie a aktiváciu ďalších proteínových komponentov, ktorá sa zúčastňujú na 

progresii bunkového cyklu. S fáza bunkového cyklu je regulovaná cyklínom A, ktorý vytvára 

komplex s CDK2. Tento komplex opäť fosforyluje Rb proteín, čo je potrebné pre stimuláciu 

ďalších faktorov, potrebných v tejto féze bunkového cyklu. Cyklín B je syntetizovaný a uplatňuje 

sa v G2 a M fáze bunkového cyklu. Vytvára komplex s CDK1, označovanou aj ako CDC2, za 

vzniku hlavnej mitotickej kinázy MPF (M-phase Promoting Factor). Táto kináza umožňuje 

presun do M fázy bunkového cyklu. Inaktiváciu MPF kinázy zabezpečuje cyklín B, čím sa 

ukončí mitóza. Počas G2 fázy je CDC2 neaktívna v dôsledku väzby Wee1 a Myt1 kináz. Po 

vstupe do M fázy je táto kináza aktivovaná.  
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Cyklín D 

metastázovanie 

inhibícia apoptózy 
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Obr. 4. 17  Regulácia bunkového cyklu. CDK – cyklín dependentné kinázy, pRB – fosforylovaná Rb proteín, 

E2F – transkripčný faktor, DP – DP proteín 

 

 

Významnú úlohu v regulácii bunkového cyklu zohrávajú inhibítory cyklín 

dependentných kináz, (CDKI), ktoré sú schopné v rôznych fázach a rôznym mechanizmom 

inhibovať progresiu bunkového cyklu. Dôvodom inhibície bunkového cyklu môže byť 

poškodenie DNA. Na regulácii bunkového cyklu sa podieľajú dve rodiny CDKI (obr. 4.18). Kým 

INK4 rodina inhibítorov sa viaže na CDK, čím zabraňuje tvorbe komplexu medzi cyklínom 

a CDK, CIP/KIP rodina inhibítorov sa viaže na už vytvorený komplex cyklín – CDK. K INK4 

rodine inhibítorov patria proteíny p15, p16, p18 a p19. Tieto inhibítory sa uplatňujú pri inhibícii 

G1 fázy bunkového cyklu. Do rodiny CIP/KIP inhibítorov patria proteíny p21, p27 a p57, ktoré 

inhibujú  S a G2 fázu bunkového cyklu, pôsobia ako inhibítory cyklín E – CDK2, cyklín A – 

CDK2 a cyklín B – CDK1. Paradoxne, CIP/KIP inhibítory sú potrebné pri tvorbe (assemby) 

funkčného komplexu cyklín D – CDK. Z tohto dôvodu hladiny niektorých inhibítorov CDK 

stúpajú a klesajú v určitých špecifických časoch intervaloch počas bunkového cyklu. Inhibítory 

CDK sú aktivované rôznymi signálnymi dráhami napr. prostredníctvom proteínu p53, 

ATM/ATR kinázovou signálnou dráhou, nádorovým rastovým faktorom beta (tumor growth 

factor-β, TGF-β).  
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Obr. 4. 18 Inhibítory cyklín dependentných kináz (CDKI), CDK – cyklín dependentné kinázy, CIP/KIP – 

rodina inhibítorov cyklín dependentných kiná, INK4 – rodina inhibítorov cyklín dependentných kináz. 

 

 

4.6.1 Replikácia DNA 
 

Replikácia DNA je nevyhnutným krokom pri delení buniek. V prebehu S fázy bunkového cyklu 

dochádza k zdvojeniu genetickej informácie, ktorá v neskorších fázach bunkového cyklu je 

odovzdaná do dcérskej bunky. Replikácia DNA je semikonzervatívny proces, to znamená, že 

každý reťazec pôvodnej DNA molekuly slúži ako templát na vytvorenie komplementárneho 

dcérskeho reťazca. Novosyntetizovaná molekula DNA pozostáva z jedného rodičovského 

a jedného dcérskeho (novosyntetizovaného) reťazca DNA. Replikácia DNA začína v špeciálnych 

oblastiach chromozómoch označovaných ako Ori (origin). Samotnej replikácii predchádza 

rozvolnenie chromatínovej štruktúry v tejto oblasti, čo umožňuje nasadnutie celej proteínovej 

mašinérie na DNA. Syntéza DNA je iniciovaná vytvorením replikačnej vidlice (obr. 4.19). Na 

replikácii DNA sa zúčastňuje veľké množstvo proteínov, ktoré zabezpečujú lokálne rozpletanie 

DNA, stabilitu a ochranu prechodne vzniknutej jednoreťazcovej DNA, ktorá vzniká pre 

rozpletení DNA, DNA polymerázy (Polα, Polδ), primáza, a ligázu, ktorá spája 

novosyntetizované úseky. Nakoľko DNA polymeráza je schopná syntetizovať DNA iba v smere 

5´→3´, jeden z reťazcov sa syntetizuje kontinuálne a označuje sa ako vedúci reťazec, leading 

strand, kým druhý reťazec sa označuje ako zaostávajúci, lagging strand. Tento reťazec sa 

syntetizuje v krátkych tzv. Okazakiho úsekoch, aby mohla byť zachovaná syntéza v smere 5´ → 

3´. Posunom replikačnej vidlice je zreplikovaná DNA opäť špiralizovaná za pomoci histónových 
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a nehistónových proteínov. Replikácia je iniciovaná súčasne na niekoľkých miestach 

chromozómov a syntéza DNA prebieha oboma smermi od miesta začiatku syntézy (obr. 4.20).  

 

 

 
 

Obr. 4.19 Replikačná vidlica 

(zdroj: The Cell, 4. vydanie, obr. 6.13, © 2006 ASM Press and Sinauer Associates, Inc., upravené) 

 

 

 
Obr. 4.20 Replikácia chromozómu 

(http://Cellbiology.med.unsw.edu.au/units/images/DNA_replication_fork.png; upravené) 

 

 

 

4.6.2 Mitóza  
 

Mitóza je posledná fáza bunkového cyklu. Hoci táto fáza je relatívne krátka, pozostáva 

z niekoľkých nadväzujúcich krokov. Na začiatku mitózy, v profáze, dochádza k rozrušeniu 

nukleárnej membrány a postupnej kondenzácii chromatínu, formovaniu chromozómov 

a vytvoreniu deliaceho vretienka. V metafáze sú chromozómy umiestnené v ekvatoriálnej rovine 

a filamenty deliaceho vretienka sú napojené na centromérové oblasti chromozómov. 
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Chromozómy sú tvorené dvoma chromatidami, ktoré sú spojené navzájom iba v centromérovej 

oblasti. Počas metafázy dochádza k rozštiepeniu centromér a k postupnému priťahovaniu 

sesterských chromozómov k jednotlivým pólom bunky. V anafáze sú sesterské chromozómy na 

póloch bunky. V telofáze sa začína obnovovať nukleárna membrána a začina proces cytokinézy, 

samotné rozdelenie bunky. Bunka sa začína v strede zaškcovať, výtvára sa deliaca brázda, až 

dôjde k rozdeleniu bunky za vzniku dvoch dcérskych buniek (obr. 4.21). 

 

 
 

Obr. 4.21 Mitóza 

(zdroj: http://royaleb.files.wordpress.com/2009/04/mitosis_phases1.jpg, upravené) 

 

 

Pohlavné bunky vznikajú počas redukčného delenia (meiózy), ktoré pozostáva z dvoch 

krokov. Počas prvého redukčného delenia nedochádza k rozdeleniu sesterských chromatíd, ale 

vždy jeden celý chromozóm (pozostáva z dvoch chromatíd) z párových chromozómov (jeden 

pochádza od matky a druhý od otca) je ťahaný k pólom bunky. Takýmto spôsobom dochádza 

k vytvoreniu buniek s haploidným počtom chromozómov. Počas druhého mitotického delenia 

dochádza k rozdeleniu sesterských chromatíd, za vzniku 4 pohlavných buniek s haploidným 

počtom chromozómov. Zjednodišená schéma je na obrázku 4.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

centrioly 

Chromatín 
(zdvojený) 

jadierko 
   jadrová  

membrána 

INTERFÁZA (G2) PROFÁZA 

skoré deliace  
vretienko 

centriola 

centroméra 

chromozómy tvorené 
dvoma sesterskými  

chromatidami  

fragmenty 
 jadrovej 
membrány 

kinetochór 

PROMETAFÁZA 

nekinetochórové 
mikrotubuly 

kinetochórové 
mikrotubuly 

METAFÁZA 
ekvatoriálna  

rovina 

deliace vretienko centriola 

ANAFÁZA 

dcérske  
chromozómy 

TELOFÁZA A CYTOKINÉZA 

tvorba jadrovej 
membrány 

tvorba  

jadierka 

tvorba brázdy 

http://royaleb.files.wordpress.com/2009/04/mitosis_phases1.jpg


 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 4.22 Meióza, redukčné delenie 

(zdroj: http://www.bio.georgiasouthern.edu/bio-home/harvey/lect/images/meiosis.gif) 

 

 

 

4.7 MOLEKULÁRNE MECHANIZMY GENETICKÝCH 

ZMIEN 
 

Každý organizmus je denne vystavovaný pôsobeniu rôznych chemických, fyzikálnych 

a biologických faktorov, ktoré sa nachádzajú životnom prostredí (obr. 4.23). Tieto faktory sú 

schopné navodzovať rôznorodé poškodenia genetického materiálu v somatických a zárodočných 

bunkách, ktoré po fixácii v DNA môžu viesť k vzniku genetických zmien, mutácií. V takomto 

prípade hovoríme o indukovaných mutáciách. Genetické zmeny môžu byť navodené aj 

v dôsledku endogénneho metabolizmu alebo vplyvom chýb pri replikácii DNA. Mutácie, ktoré 

vznikajú v dôsledku týchto procesov nazývame spontánne mutácie. Akumulácia mutácií v 

genetickej výbave bunky, najmä v génoch, ktoré kontrolujú bunkový cyklus, proliferáciu buniek 

a bunkovú smrť (proto-onkogény) alebo v génoch zodpovedných za zachovanie integrity 

genómu (tumor supresorové gény), môže mať za následok vznik nádoru.  
 
             Faktory vonkajšieho prostredia 
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Obr. 4.23 Exogénne a endogénne faktory, ktoré spúsobujú poškodenie DNA. 

(zdroj: Chovanec et al., 2009, upravené) 

 

 

Chemické a fyzikálne faktory môžu navodiť v DNA rôzne typy poškodení (obr. 4.24), 

ktoré ak nie sú z DNA odstránené (opravené) môžu spôsobovať génové mutácie, t.j. zmeny 

v sekvencii DNA. Pôsobením faktorov vonkajšieho prostredia však môžu byť v bunke navodené 

aj rozsiahle poškodenia genetického materiálu, ktoré majú za následok zmeny v počte 

a štruktúre chromozómov. 
 

 

4.7.1 Charakter poškodení DNA indukovaný chemickými a fyzikálnymi 

faktormi  
 

K zmenám, ktoré môžu viesť ku génovým mutáciám patrí deaminácia báz. V dôsledku 

deaminácie sa pôvodná báza mení za inú (5-metylcytozín sa mení na tymín; cytozín sa mení na 

uridín) alebo sa mení na zlúčeninu, ktorá má iné párovacie schopnosti (guanín sa mení na xantín 

a adenín na hypoxantín). Kým prítomnosť uridínu v DNA je účinne opravená opravnými 

procesmi bunky, zámena 5-metylcytozín na tymín, môže viesť k zmenám v regulácii expresie 

génov. Deaminácia purínov má za následok zmenu v párovacích schopnostiach týchto báz; 

xantín sa páruje s tymínom, kým hypoxantín s cytozínom. Táto zámena spôsobuje zmeny 

v sekvencii dcérskeho reťazca pri replikácii DNA. K takýmto zmenám môže dochádzať 

spontánne, napr. v dôsledku hydrolýzy, ale aj pôsobením cudzorodých látok (xenobiotík). K 

depurinácii báz, t.j. k strate purínov (adenín, guanín) môže taktiež dochádzať spontánne, ale aj 

pôsobením napr. chemických látok. Vplyvom fyzikálnych faktorov (UV svetla), ale aj mnohých 

chemických látok dochádza k tvorbe medzireťazcových (interstrand) alebo vnútroreťazcových 

(intrastrand) krížových väzieb (crosslinks) v DNA alebo môže dochádzať k väzbe medzi DNA 

a proteínmi. Tieto poškodenia sú prekážkou pre replikáciu aj transkripciu DNA. Niektoré 

chemické látky sa môžu včleniť (interkalovať) do štruktúry DNA. Túto vlastnosť majú 

fluorescenčné forbivá, ktoré sa využívajú na farbenie DNA (napr. akridíny, etídium bromid 

a iné).  

Schopnosť chemických a fyzikálnych faktorov vyvolávať rôzne typy poškodení DNA, 

ktoré sú prekážkou pre replikáciu, t.j. proliferáciu buniek, sa využiva aj v liečbe onkologických 

ochorení. Cieľom terapie je navodiť poškodenie v proliferujúcich bunkách, t.j. v nádorovom 

tkanive, ktoré by viedlo k eliminácii týchto buniek. K najčastejšie využívaným terapeutikám 

patria alkylačné antineoplastiká (napr. cyklofosfamid, melfalan, deriváty močiviny), deriváty cis-

platiny (indukcia krížových väzieb), bleomicín (rádiomimetikum) a ionizačné žiarenie. 

 



 46 

 
 

Obr. 4.24 Poškodenia DNA indukované chemickými a fyzikálnymi faktormi. 
(zdroj: www. science.marshall.edu, upravené) 

 

Chemické látky, napr. polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH), kam patrí aj 

benzpyrén, vyvolávaju tvorbu tzv. „bulky“ aduktov, poškodení v dôsledku naviazania objemných 

molekúl chemických látok na DNA, čím spôsobujú konformačné zmeny DNA molekuly. 

Alkylačné poškodenia v dôsledku pôsobenia chemických látok sú taktiež prekážkou pre 

replikáciu a transkripciu DNA. Mnohé chemické aj fyzikálne faktory indukujú v DNA oxidačné 

poškodenia či už priamo alebo nepriamo, v dôsledku oxidačného stresu. Oxidácia guanínu 

v polohe C8 (8-oxo dG), sa považuje za najzávažnejšie oxidačné poškodenie, ktoré vedie 

k mutáciám v DNA. Predpokladá sa, že akumulácia oxidačných poškodení v DNA súvisí s 

procesom stárnutia a je aj príčinou zvýšenej incidencii nádorového ochorenia. K poškodeniam, 

ktoré sú navodené hlavne fyzikálnymi faktormi, patria zlomy DNA a to jednoreťazcové (single 

strand breaks) a dvojreťazcové zlomy (double strand breaks). Práve tvorba dvojreťazcových 

zlomov patrí k najzávažnejším poskodeniam DNA, ktoré, ak nie sú opravené, spôsobujú smrť 

bunky.  

 

 

4.7.2 Génové mutácie 
 

Zmeny v sekvencii DNA v dôsledku poškodenia môžu spôsobiť rôzne typy genetických 

zmien. Zámena bázy za inú sa označuje ako bodová mutácia alebo substitúcia. Pri zámene 

purínu za iný purín alebo pyrimidínu za iný pyrimidín hovoríme o tranzícii, kým pri zámene 

purínu za pyrimidín alebo naopak, hovoríme o transverzii. Zámena bázy nemusí viesť priamo 
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k zmenám v poradí aminokyselív pri translácii vzhľadom na skutočnosť, že genetický kód je 

degenerovaný, t.j. viac kodónov kóduje tú istú aminokyselinu. Substitučné mutácie však môžu 

viesť k vytvoreniu tzv. missence mutácie, vzniká nefunkčný proteín alebo proteín so zmenenými 

vlastnosťami, alebo nonsence mutácie, ak zámenou bázy sa vytvotil stop kodón, čo má za 

následok syntézu skráteného proteínu (obr. 4.25).  

 

 
 

Obr. 4.25 Príklad substitučných mutácií 

(zdroj: http://ghr.nlm.nih.gov/handbook, upravené) 

 

Ku vzniku génových mutácií može dôjsť aj v dôsledku vsunutia alebo eliminácie 1 alebo 

viacerých báz, čo spôsobí posun čítacieho reťazca za vzniku tzv. posunových alebo frameshift 

mutácií. V dôsledku posunu je syntetizovaný proteín, ktorý má zmenené vlastnosti, má iné 

vlastnosti alebo je úplne nefunkčný (obr. 4. 26). Vsunutie tripletu/tripletov báz (celý kodón), 

spôsobí inzerciu novej/nových aminokyseliny do syntetizovaného proteínu alebo opačne, strata 

kodónu, stratu aminokyseliny. Výsledkom syntézy je opäť proteín s inými vlastnosťami ako mala 

pôvodná bielkovina. 

Mutácie v regulačných oblastiach génov môžu viesť k zmenám v expresii génov. Gény, 

ktoré sú kľudové, napr. gény regulujúce bunkový cyklus sa exprimujú (prepisujú) 

v diferencovaných bunkách. Môžu indukovať aplifikáciu génu – lokálna replikácia 

(„namnoženie“) génu, čo spôsobuje, že daný gén sa nachádza vo viacerých kópiách, t.j. je 

nasyntetizovaný vo väčšom množstve.  
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Priama tandemová Invertovaná Pericentrická Paracentrická 

 
 

Obr. 4. 26 Príklady posunových (frameshift) mutácií 

(zdroj: http://ghr.nlm.nih.gov/handbook, upravené) 
 

 

 

4.7.3 Zmeny v štruktúre a počte chromozómov 
 

Chemické a fyzikálne faktory môžu vyvolať také rozsiahle poškodenie, ktoré vedie 

k zmene v štruktúry (chromozómové aberácie) alebo počtu chromozómov. Pri chromozómových 

prestavbách dochádza k zlomu chromozómu a neskôr k jeho znovuspojení. Pri takýchto 

prestavbách môže dôjsť k stratám časti chromozómu, deléciám, ktoré možno detekovať 

v proliferujúcich bunkách ako mikrojadrá. Pri chromozómových prestavbách môže niekedy dôjsť 

k duplikácii (zmnoženie) určitej časti genetického materiálu alebo k výmene genetického 

materiálu v rámci toho istého chromozómu (inverzie) (obr. 4.27). Podľa typu inverzie hovoríme 

o paracentrickej inverzii (mimo centroméry) alebo pericentrickej inverzii (je zahrnutá aj oblasť 

centroméry). Niekedy časť chromozómu, ktorá je invertovaná, môže byť zároveň aj duplikovaná.  

 
A.   B.      C. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.27 Príklady chromozómových prestavieb (aberácií). A – delécia, B – duplikácie, C – inverzie 

(zdroj: http://www.glowm.com/resources/glowm/graphics/figures/v5/0730/012f.gif, upravené) 

  

 

O translokácii hovoríme vtedy, keď dochádza k recipročnej výmene časti genetického 

materálu medzi dvoma rozličnými chromozómami. Translokácia môžu byť zbalansovaná, alebo 

nezbalansovaná (obr. 4.28). O nezbalansovanej translokácii hovoríme vtedy, keď jeden z 

chromozómov, ktorý podlieha translokácii, už sám nesie translokáciu. V tomto prípade môže 

inzercia 

Pôvodný DNA kód pre poradie aminokyselín 

aminokyselina 

Inzercia jedného nukleotidu 

bázy 

Nesprávne poradie aminokyselín 
môže spôsobiť nefunkčnosť proteínu 

alebo zmenu jeho vlastností 

delécia 

Pôvodný DNA kód pre poradie aminokyselín 

bázy 

aminokyselina 

Delécia (strata) jedného nukleotidu 

Nesprávne poradie aminokyselín 
môže spôsobiť nefunkčnosť proteínu 

alebo zmenu vlastností 

http://ghr.nlm.nih.gov/handbook
http://www.glowm.com/resources/glowm/graphics/figures/v5/0730/012f.gif
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dôjsť k duplikácii niektorých génov. Pri strate telomérových oblastí chromozómov vznikajú 

„lepivé“ konce, ktoré navzájom fúzujú a vytvárajú kruhový chromozóm (ring) alebo dochádza 

k tvorbe dicentrických chromozómov (obr. 4.29).  

 

 
  A                 B 

 
 

Obr. 4.28 Príklady chromozómových prestavieb (aberácií). A – zbalansovaná translokácia medzi 

chromozómami 4 a 18, B – nezbalansovaná translokácia, časť chromozómu 4 sa nachádza v 3 kópiách. 

(zdroj: http://www.chromosome18.org/Portals/C18/Images/genetics/Unbalanced%20Translocation%2018q-.jpg, 

upravené) 

 

 

 
 

Obr. 4.29 Príklady chromozómových prestavieb (aberácií). A – kruhový (ring) chromozóm, B – dicentrický 

chromozóm. 

(zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=hmg&part=A127&rendertype=figure&id=A212 a 

http://home.comcast.net/~dmgt350/cytogenetics/images/d1314id.gif, upravené) 
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http://www.chromosome18.org/Portals/C18/Images/genetics/Unbalanced%20Translocation%2018q-.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=hmg&part=A127&rendertype=figure&id=A212
http://home.comcast.net/~dmgt350/cytogenetics/images/d1314id.gif
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PHILADELPHIA CHROMOZÓM 

pred translokáciou po translokácii 

Väščina týchto chromozómových prestavueb vzniká v meióze, pri redukčnom delení 

buniek. Takéto pohlavné bunky sú zväčša eliminované. Jedinci, ktorí sú nositelia 

chromozómových aberácií, vo väčšine prípadov trpia rôznymi závažnými ochoreniami, ktoré sú 

sprevádzané charakteristickými synrómami.  

Charakteristickým znakom nádorových buniek sú taktiež chromozómové prestavby 

a zmeny počtu chromozómov. Tieto genetické zmeny vznikajú v somatických bunkách v 

dôsledku genetickej instability, ako následok rôznych porúch v bunkovej rovnováhe. Vyššia 

frekvencia výskytu niektorých typov chromozómových aberácii sa môže využívať aj ako marker 

pri špecifikácii určitých onkologických ochorení. Prítomnosť týchto markerov napomáha zvoliť 

ďalší terapeutický postup a slúžia na aj ako marker pre kontrolu úspešnosti liečby, t.j. eliminácie 

patogénneho klonu. Kontrola týchto markerov určuje, či je pacient v remisii alebo či ochorenie 

progreduje, došlo k malígnemu zvratu (relaps). Pri chronickej myeloidnej leukémii (CML) sa 

ako marker využíva tzv. Philadelphia chromozóm (obr. 4.30). Tento chromozóm vznikol 

recipročnou translokáciou úsekov dlhých ramienok medzi chromozómami 9 a 22. 

V translokovanom úseku chromozómu 9 sa nachádza gén ABL, ktorý kóduje enzým, ABL 

kinázu. Tento enzým hrá dôležitú úlohu v regulácii bunkového delenia a rastu. Translokácia 

spôsobuje inzerciu ABL génu do génu BCR na chromozóme 22, ktorá je označovaná ako 

t(9;22)(q34;q11). V dôsledku translokácie vzniká abnormálny fúzny gén ABL-BCR, ktorý má 

porušenú reguláciu expresie. Tento gén je stále aktívny, t.j. stimuluje bunkové delenie, 

v dôsledku porušenia funkčnej podjednotky, ktorá je zodpovedná za vypnurie tohto génu. 

Napriek intenzívnemu štúdiu, dodnes nie je známa funkcia BCR génu. 

 

      

A         B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        C 

 

 

Obr. 4.30 Pacient s chronickou myeloidnou leukémiou (A), vznik Philadelphia chromozómu (B), fúzny 

gén ABL-BCR. (zdroj: http://www.cmlsociety.org/files/images/en/philadelphia_chromosome.jpg, upravené) 
 

 

Charakteristickou črtou nádorových buniek je nielen množstvo chromozomálnych 

prestavieb ale aj zmeny v počte chromozómov. Aneuploidia, t.j. odlišný počet chromozómov od 

normálneho karyotypu (zvýšenie počtu chromozómov alebo strata niektorého z chromozómov) je 

príčinou chromozómových abnormalít, a často býva príčinou geneticky podmienených ochorení. 

K najznámejším klinickým syndrómom patrí trizómia chromozómu 21 (jedinec je nositeľom 

http://www.cmlsociety.org/files/images/en/philadelphia_chromosome.jpg
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troch chromozómov 21 alebo extra časti chromozómu 21) označovaná ako Downov syndrómu. 

Jedinci s týmto ochorením májú charakteristické znaky tela a sú mentálne retardovaní. Príčinou 

trizómie je porucha pri meiotickom delení. K ďalším trizómiám patrí napr. Edwardsov syndróm 

(trizómia chromozómu 18) alebo Patau syndróm (trizómia chromozómu 13). Jedinci 

s Edwardsovým a Patau syndrómom prežívajú iba krátko po narodení, väčšina odumiera ešte 

počas prenatálneho vývoja. Monozómia (strata chromozómu) je taktiež príčinou klinických 

syndrómov. Príkladom je Turnerov syndróm prí ktorom dochádza k strate pohlavného 

chromozómu (genotyp 22+X, iba jeden X chromozóm). Opakom je Klinefelterov syndróm kedy 

jedinci sú nositelia dvoch XX chromozómov (22+XXY, dva X chromozómy a Y chromozóm). 

Polyploidia, stav, kedy organizmus má navyše celú sadu chromozómov, napr. triploidia, 

tetraploidia sa vyskytuje u rastlín a niektorých živočíchov, u ľudí je tento stav nezlučiteľný 

s životom a embryo hynie v dôsledku spontánneho abortu. 

 

 

4.8 GENETICKÝ POLYMORFIZMUS 
 

Pod genetickým polymorfizmom rozumieme rozdiely v sekvencii DNA medzi 2 

jedincami, skupinami alebo populáciami. Rozdiely môžu byť na úrovni jednotlivých nukleotidov 

(jednonukleotidový polymorfizmus, SNP), repetitívnych sekvencií, inzercií, delécií. Genetický 

polymorfizmus podmieňuje genetickú variabilitu medzi jedincami, je výsledkom adaptácie 

jedinca na prostredie, v ktorom existuje, je základom pre evolúciu. O genetickom polymorfizme 

hovoríme vtedy, ak je frekvencia výskytu variantného genotypu v populácií (napr. variantného 

nukleotidu) vyššia ako 1%. V prípade nižšej frekvencie výskytu variantného nukleotidu nejde 

o genetický polymorfizmus, ale o mutáciu. Najvyššiu frekvenciu genetických polymorfizmov 

v ľudskom genóme dosahuje jednonukleotidný polymorfizmus, SNP (single nucleotide 

polymorphism). Predpokladá sa, že v ľudskom genóme existuje viac ako 2x10
6
 SNP. SNP sa 

môže vyskytovať v kódujúcej aj nekódujúcej oblasti génu. Ak zámena bázy v kódujúcej oblasti 

génu nemá za následok zmenu aminokyseliny, ide o tzv. synonymný polymorfizmus. Ak SNP 

v kódujúcej časti génu vedie k zámene aminokyseliny, ide o nesynonymný polymorfizmus. SNP, 

ktoré sa nachádzajú v regulačných oblastiach génu môže modulovať expresiu génu (zvýšená 

produkcia proteínu, lepšia stabilita mRNA, alternatívny zostrih mRNA atď.). V prípade enzýmu, 

ktorý je potrebný pre metabolizmus liečiva, môže prítomnosť SNP v príslušnom géne spôsobiť 

10 až 100-násobné rozdiely v aktivite tohto enzýmu (obr. 4.31). 
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Obr. 4.31 Vplyv genetického polymorfizmu na aktivitu proteínu 

Výskum SNP polymorfizmov je v centre intenzívneho výskumu. Prepokladá sa, že výskyt SNP 

v určitých génoch môže byť príčinou predispozície k určitým formám onkologických ochorení. 

Výskyt SNP môže byť príčinou interindividuálnych rozdielov v citlivosť onkologických 

pacientov na chemo- a rádioterapiu. 

 

4.9 KARCINOGÉNNE FAKTORY 
 

Na procese karcinogenézy sa významnou mierou podieľajú aj faktory vonkajšieho 

prostredia (chemické, fyzikálne a biologické), životný štýl jedinca ako aj stravovacie návyky. 

V súčasnosti existuje mnoho epidemiologických štúdií, ktoré jednoznačne potvrdili, že 

znečistené životné ovzdušie prispieva k zvýšenej incidencii kardiovaskulárnych ochorení, astmy 

a rakoviny pľúc. Rizikovým faktorom pre rakovinu pľúc je taktiež fajčenie. Zlé stravovacie 

návyky (mastné, ťažké jedlá) a málo fyzickej aktivity vedú k obezite a zvyšujú pravdepodobnosť 

vzniku rakoviny hrubého čreva.  

 

4.9.1 Chemické faktory 
 

Za „otca“ chemickej karcinogenézy možno považovať britského lekára, Sira Percivala 

Potta, ktorý v roku 1775 vyslovil hypotézu, že príčinou zvýšeného výskytu rakoviny 

semenníkov u  kominárov je priamy kontakt s uhoľným dechtom a sadzami pri vymetaní 

komínov (obr. 4.32).  

 

 



 53 

               A           B 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 4. 32 Britský lekár Sir Percival Pott (A); mladí komínári v 18. storočí (B) 

(zdroj: http://www.worldortho.com/dev/images/stories/percival.jpg a 

http://www.scienceclarified.com/everyday/images/scet_03_img0268.jpg) 

 

Uplynulo však viac ako jedno storočie, kým bol podaný prvý experimentálny dôkaz o 

tom, že chemická substancia môže vyvolať rakovinu. Japonskí vedci Yamagiwa a Ichikawa v 

roku 1918 dokázali, že potieranie uší králikov uhoľným dechtom vyvoláva rakovinu kože. Tento 

dôkaz odštartoval výskum, zameraný na chemickú analýzu uhoľného dechtu a identifikáciu tých 

komponentov, ktoré sú zodpovedné za karcinogenitu. O niekoľko rokov neskôr izoloval britský 

chemik Kennaway (1930) z dechtu organické látky, polycyklické aromatické uhľovodíky 

(PAH), ku ktorým patrí aj známy karcinogén benzo(a)pyrén (BaP). Jeho karcinogenitu potvrdili 

v experimentoch na myšiach Cook, Hewett a Hieger v roku 1933. Chemické karcinogény majú 

rôznu chemickú štruktúru a rôzny pôvod (organické a anorganické látky).  

V súčasnosti existuje niekoľko spôsobov klasifikácie chemických karcinogénov. 

K najjednoduchším z nich patrí rozdelenie chemických látok na základe ich schopnosti 

ineragovať s DNA. Priamopôsobiace karcinogény sú látky, ktoré sú schopné priamo reagovať 

s molekulov DNA. Do tejto skupiny patria napr. anorganické soli, kovi a soli kovov, alkylačné 

látky. Väčšina chemických karcinogénov sú nepriamopôsobiace karcinogény. Do tejto skupiny 

patria organické látky lipofilného charakteru ako sú napr. polycyklické aromatické uhľovodíky 

alebo aromatické amíny (obr. 4.33). Nepriamopôsobiace chemické karcinogény sa vyskytujú 

v prostredí vo forme tzv. prokarcinogénov, t. j. biologicky inertných chemických zlúčenín. 

Reaktívne metabolity z nich vznikajú až po vstupe do organizmu v procese biotransformácie. 

Biotransformácia organických látok má pre živé organizmy esenciálny význam. Tento proces 

zabezpečuje premenu mnohých endogénnych látok lipofilnej povahy (napr. steroidné hormóny, 

žlčové kyseliny) na hydrofilnejšie metabolity, čím sa uľahčuje ich transport do cieľových tkanív. 

Na tomto endogénnom metabolizme sa podieľa množstvo enzýmov, ktoré sú lokalizované najmä 

v pečeni. Substrátom pre tieto enzymatické systémy sú však cudzorodé látky (xenobiotiká), ktoré 

sa dostávajú do organizmu zo životného prostredia. 

 

 

 

 

 

http://www.worldortho.com/dev/images/stories/percival.jpg
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Obr. 4.33 Chemická štruktúra vybraných polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH) 

(zdroj: http://www.env.gov.bc.ca/wat/wq/BCguidelines/pahs/figures/figure1pah.jpg, upravené) 

 

 

V procese biotransformácie sú tieto lipofilné látky modifikované na hydrofilnejšie 

metabolity, aby sa mohli v procese detoxikácie ľahšie vylúčiť z organizmu. V prípade porušenia 

bunkovej metabolickej rovnováhy, napr. pri nadmernej expozícii genotoxínmi, dochádza k 

akumulácii reaktívnych metabolitov v bunke a následne k poškodeniu genetického materiálu. Vo 

všeobecnosti sa proces detoxikácie rozdeľuje na dve fázy, fáza I je označovaná ako oxidačná a 

fáza II ako konjugačná. Kľúčovú úlohu v I. fáze detoxikácie zohrávajú hlavne cytochróm P450-

viažuce enzýmy (CYP enzýmy), ktoré majú dominantné zastúpenie (70 – 80%) z celkového 

množstva metabolizujúcich enzýmov fázy I. CYP enzýmy, označované aj ako monooxygenázy 

alebo oxidázy so zmiešanou funkciou (mixed-function oxidases, MFO), predstavujú superrodinu 

enzýmov, ktoré patria do skupiny hemoproteínov podľa funkčnej skupiny v aktívnom centre 

enzýmu. Primárnou úlohou týchto enzýmov je zabudovávať jeden atóm molekuly kyslíka do 

substrátu, lipofilnej organickej látky, a meniť ju tak na polárnu, lepšie rozpustnú formu. Druhý 

atóm kyslíka je zabudovaný do molekuly vody. Kľúčovú úlohu v tomto procese zohráva železo 

(obr. 4.34). Cytochrómy P450 (CYP) sú vždy viazané na membránu a lokalizované najčastejšie v 

endoplazmatickom retikule alebo mitochondriách. Ľudský genóm disponuje 57 génmi 

kódujúcimi cytochróm P450- viažuce enzýmy a takmer rovnakým počtom pseudogénov. Na 

základe homológie v sekvencii aminokyselín týchto enzýmov sú zoskupené do 18 génových 

rodín a 44 génových podrodín. Niektoré cytochrómy P450 majú len obmedzený počet substrátov 

a takmer výhradne metabolizujú látky telu vlastné. Iné cytochrómy P450 majú širokú škálu 

substrátov a ich substrátové špecificity sa navzájom prekrývajú. Na metabolizme karcinogénov 

a mnohých liečiv, vrátne cytostatík sa podieľajú enzýmy patriace do CYP1, CYP2 a CYP3 

podrodiny. 

http://www.env.gov.bc.ca/wat/wq/BCguidelines/pahs/figures/figure1pah.jpg
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Obr. 4.34 Mechanizmus biotransformácie lipofilného substrátu prostredníctvom cytochrómu P450 (A). RH – 

lipofilný substrát, O – molekula kyslíka, H2O – molekula vody, ROH – oxidovaný substrát, B – lokalizácia CYP 

enzýmov v endoplazmatickom retikule (zdroj: http://www.agnet.org/images/library/tb159f1.jpg) 

 
Enzýmy fázy II, označované aj ako konjugačné, nachádzajúsa v cytoplazme, katalyzujú 

reakcie, ktoré vedú k vytvoreniu nereaktívnych, vo vode dobre rozpustných zlúčenín, ktoré sa 

ľahko vylúčia z organizmu. Tieto enzýmy sprostredkovávajú prenos endogénnych malých 

molekúl ako je glutatión, glukuronid, sulfát a iné buď priamo na cudzorodú látku alebo na 

metabolit, ktorý vznikol v I. fáze procesu detoxikácie (obr. 4.35). Aj v II. fáze detoxikácie môže 

dôjsť k tvorbe reaktívnych intermediátov, ktoré sú potenciálne schopné atakovať biologicky 

dôležité makromolekuly, vrátane DNA. V prípade zvýšenej expozície voči karcinogénom 

(fajčenie, nesprávna životospráva, znečistené životné prostredie, profesionálna expozícia) môže 

dôjsť k porušeniu rovnováhy medzi enzýmami fazy I a II, čo môže mať za následok akumuláciu 

reaktívnych intermediátov v bunke a poškodenie genetického materiálu bunky. 

Významným medzníkom v oblasti chemickej karcinogenézy bolo odhaleniu látok 

označených ako tumorové promótory. Sú to zlúčeniny, ktoré nemajú karcingénnu aktivitu, avšak 

v kombinácii s inými karcinogénmi zvyšujú ich účinnosť (vzniká viac nádorov) alebo skracujú 

obdobie, kedy sa nádory začnú objavovať. Na základe svojich experimentov vyslovil Berenblum 

v roku 1941 hypotézu o dvojstupňovom modeli karcinogenézy (obr. 4.36).  
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Obr. 4.35Biotransformácia prokarcinogénu benzo(a)pyrénu, B(a)P. A Fáza I detoxikácie – vznik konečného 

metabolitu B(a)P-diolepoxidu prostredníctvom cytochrómu P4501A1 a epoxid hydrolázy. B Fáza II detoxikácie – 

vznik nereaktívneho konjugátu. (zdroj: http://herkules.oulu.fi/isbn9514270398/html/graphic11.png, upravené) 

 

 

 

 
 
Obr. 4.36 Schéma experimentov, ktoré viedli k vysloveniu hypotézy o dvojstupňovom modeli karcinogenézy. 

(zdroj: Griner a Kazamietz, Nature Reviews cancer, 2007, upravené) 

 

 

Rozdelenie procesu karcinogenézy na dva relatívne samostatné procesy, iniciáciu a 

promóciu, umožnilo lepšie skúmať bunkové a molekulárne mechanizmy, ktoré sú dôležité pri 

premene zdravej bunky na malígnu. Proces iniciácie je irreverzibilý. Podstatou tohto procesu je 

fixácia genetickej zmeny (mutácie) vplyvom podprahovej dávky iniciátora – karcinogénu. 

Podprahová dávka je taká koncentrácia karcinogéna, ktorá nie je schopná vyvolať tvorbu 

nádorov. V dôsledku mutácie sa mení normálna (zdravá) bunka na premalignú (iniciovanú). 
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Extracelulárne signály 

Proliferácia Apoptóza 

Bunkový cyklus 

Iniciovaná bunka sa po fenotypovej stránke neodlišuje od ostatných okolitých buniek. V tomto 

iniciovanom stave môže bunka pretrvávať rôzne dlhé obdobie, dokonca bez toho, aby nádor 

vznikol. Proces promócie je do určitého stupňa reverzibilný. Pri krátkom pôsobení promótora na 

iniciované bunky sa môžu indukované neoplastické medzistupne revertovať. Pri dlhodobom 

pôsobení promótora sa v bunke navodí mnoho ďalších zmien, ktoré vedú k premene premalígnej 

bunky na malígnu (nádorovú), čo je už stav ireverzibilný. Tumorové promótory modulujú 

bunkovú signalizáciu, indukujú zmeny v génovej expresii, ktoré vedú k stimulácii bunkovej 

proliferácie, inhibícii diferenciácie, apoptózy alebo medzibunkovej komunikácie (obr. 4.37). Sú 

to procesy, ktoré umožňujú iniciovaným bunkám uniknúť spod kontroly okolitých zdravých 

buniek za vzniku malígneho klonu, ktorý je základom vzniku nádoru. Prvou chemickou látkou, u 

ktorej sa zistila promótorová aktivita bol krotónový olej, ktorý sa získal zo semien rastliny 

Croton tiglium L. z čelade Euphorbiaceae. Do skupiny tumorových promótorov patria aj dioxíny 

(napr. TCDD). Kompletné chemické karcinogény majú obe aktivity.  

Zaujímavú skupinu chemických látok tvoria prírodné látky z liečivých rastlín, ovocia, 

zeleniny, húb atď., ktoré majú chemoprotektívne vlastnosti. K najznámejším zástupcom patria 

fenolové zlúčeniny, flavonoidy, karotenoidy alebo izotiokyanáty. Ich chemoprotektívne účinky 

sa môžu uplatniť na rôznych stupňoch procesu neoplastickej transformácie buniek (obr. 4.38). 

Môžu ovplyvňovať proces biotransformácie chemických karcinogénov moduláciou expresie 

enzýmov zúčastnených v tomto procese, eliminovať reaktívne metabolity, stimulovať opravné 

procesy v bunke. Záujem o využitie týchto chemoprotektívnych látok je aj v oblasti chemo- 

a rádioterapie onkologických ochorení. V niektorých prípadoch sa už podávajú alebo sa 

odporúčajú pacientom ako podporná liečba na elimináciu vedľajších účinkov terapie, prípadne 

podporu obranyschopnosti organizmu (napr. Biobram, sulforafan). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Obr. 4.37  Modulácia bunkovej signalizácie vplyvom látok s tumor promótorovou aktivitou. AhR – 

nukleárny transkripčný faktor, ktorý reguluje expresiu rôznych génov zapojených v proliferácii buniek, bunkovej 

smrti (apoptóze), bunkovom cykle, metabolizme chemických látok a extracelulárnej signalizácii. (zdroj: 

http://www.dkfz.de/en/signal_transduction/images/projects/Jochen_mouse_model.jpg, upravené). 
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Obr. 4.38 Mechanizmy chemoprevencie  

(zdroj: http://www.dkfz.de/en/tox/images/scheme-cancer-prevention.jpg, upravené) 

 

4.9.2 Fyzikálne faktory 
 

Ľudský organizmus je denne exponovaný rôznymi fyzikálnymi faktormi, (obr. 4.39). 

Ionizačné žiarenie, ktoré k nám preniká z vesmíru alebo ktorým sme exponovaný pri 

terapeutických vyšetreniach, poškodzuje DNA priamo, tvorbou jedno- a dvojreťazcových 

zlomov DNA, a nepriamo, v dôsledku hydrolýzy vody. Jednou zo zložiek spektra slnečného 

žiarenia, ktoré sa dostáva na zemský povrch je ultrafialové (UV) svetlo, ktoré predstavuje 

približne 6% slnečného žiarenia. Väčšiu časť UV svetla (100 nm – 400 nm) zachytáva pri 

prechode cez atmosféru ozónová vrstva. 

 

 

Obr. 4.39Formy žiarenia, ktorým môže byť vystavený ľudský organizmus. UV – ultrafialové žiarenie. 

(zdroj: http://www.acecrc.sipex.aq/access/media/library/view?mediaItem=498&v=MediaItem, upravené) 
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UV svetlo pozostáva z troch zložiek, z UVC spektra o vlnovej dĺžke 100-280 nm, z UVB 

zložky (280-320 nm) a UVA spektra (320-400 nm). Na zemský povrch sa dostáva časť UVB 

svetla a hlavne UVA svetlo. UVC spektrum je pohltené ozónovou vrstvou. UVC zložka je 

dokázaným mutagénom a karcinogénom, avšak aj UVB svetlo je schopné do určitej miery 

indukovať v DNA tvorbu cyklobutánových pyrimidínových dimérov (CPD) a 6-4 fotoproduktov. 

Tieto poškodenia sú prekážkou pri replikácii a transkripcii DNA. UVA svetlo na rozdiel od UVB 

a UVC zložky UV svetla indukuje hlavne oxidačné poškodenie DNA v dôsledku fotoexcitácie 

iných molekúl (fotosenzitizérov), ktoré sú prítomné v bunke. K tvorbe reaktívnych foriem 

kyslíka dochádza pri uvoľnení energie pohltenej fotosinzitizérom. UVA svetlo taktiež spôsobuje 

zápal (spáleniny) kože pre dlhodobom slnení, čo môže neskôr vyvolať rakovinu kože.  

 

 

4.9.3 Biologické faktory 
 

K biologickým faktorom, ktoré sa podieľajú na incidencii onkologických ochorení patria 

vírusy. Jedným z mechanizmov ako vírusy napomáhajú vzniku nádoru je oslabenie imunitného 

systému v dôsledku chronickej vírusovej infekcia. Vírusy sa taktiež môžu podieľať na aktivácii 

bunkových protoonkogénov alebo inaktivácii tumor supresorových génov, čím významnou 

mierou prispievajú k malígnemu zvratu. Za objav, že vírusy (retrovírusy) môžu vyvolať nádory 

získal v roku 1966 Peyton Rous a Charles Brenton Huggins Nobelovú cenu za medicínu a 

v roku 2008 bola udelená táto cena Haraldovi zur Hausenovi za objavenie mechanizmu indukcie 

karcinómu krčka maternice vplyvom papilloma vírusu. V tabuľke 4.1 sú uvedené najčastejšie 

typy vírusov, ktoré sa podieľajú na vzniku nádorov. 

 
Tabuľka 4.1 Vírusy, ktoré sa podieľajú na vzniku ľudských nádorov 
 

       

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nositeľkou genetickej informácie u vírusov môže byť DNA (napr. papiloma virusy, 

vírusy hepatitídy) alebo RNA (napr. retrovírusy, herpetické vírusy). Za objasnenie mechanizmu 

replikácie retrovírusov v ľudských bunkách a objav RNA-závislej DNA polymerázy (reverznej 

transkriptázy) získali v roku 1975 David Baltimore, Renato Dulbecco a Howard Martin Temin 

Nobelovú cenu za medicínu. Životný cyklus retrovírusov je znázornený na obrázku 40. 

Retrovírus po nasadnutí na bunkovú membránu sa „vyzlečie“, t.j. do bunky preniká genetická 

informácia spolu s reverznou transkriptázou. Tento enzým umožní prepis genetickej informácie 

Typ vírusov 
 
Virus Epstein-Barrovej (EBV) 
 
Ľudský herpesvírus HPV-8 
Ľudské papilómavírusy, kmene HPV-16,  
HPV-18, HPV-31, HPV-39  
 
HPV-5, HPV-8, HPV-17 
Vírus hepatitídy typu B a C 
HTLV-I, HLTV-II 
HIV 

Typ ľudského nádoru 
 
Burkittov lymfóm, nazofaryngeálny karcinóm, 
Hodgkinova choroba 
Kaposiho sarkóm 
Cervikálny karcinóm, anogenitálne nádory, 
nádory krčných mandlí, nádory hlavy a krku, 
nádory pľúc 
Kožné papilómy 
Hepatokarcinómy 
Krvné malignity 
B-bunkové lymfómy 
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vírusu, RNA, do dvojreťazcovej DNA, ktorá sa po preniknutí do jadra náhodne včlení (integruje) 

do DNA hostiteľskej bunky. Integrácia vírusu do hostiteľskej DNA môže vyvolať rovnaký efekt 

ako pri štrukturálnych zmenách chromozómov (chromozómových aberáciách). Integrácia vírusu 

do regulačných oblastí napr. protoonkogénu môže viesť k zvýšenej transkripcii tohto génu 

vplyvom silného promótora retrovírusu. V prípade, ak je to gén, ktorý kontroluje bunkový 

cyklus, dochádza k indukcii stabilnej proliferácie. Integracia vírusového genómu do kódujúcej 

oblasti génu môže spôsobiť, že sa tvorí aberantný génový produkt (proteín), ktorý môže spôsobiť 

narušenie kontroly bunkového cyklu, čo opäť vedie k nekontrolovanému bunkovému rastu 

(obr.4.41). Vírus využíva systém hostiteľa na namnoženie potrebných komponentov na 

vytvorenie kompletnej vírusovej partikuly a na namnoženie (amplifikáciu) svojej genetickej 

informácie. Vírusové proteíny môžu interagovať s proteínmi hostiteľskej bunky, čím môže 

indukovať zmeny v bunkovej signalizácii. Pri uvoľnení z DNA môže retrovírus so sebou „vziať“ 

aj určitý úsek hostiteľskej DNA, ktorá sa stáva súčasťou jeho genómu. Pri štúdiu retrovírusov sa 

objavili v ich genóme gény, ktoré sú bežne exprimované v ľudských nádoroch. Pôvodne sa 

myslelo, že tieto gény, označované ako onkogény, spôsobujú transformáciu zdravej bunky na 

nádorovú. Výskum retrovírusových onkogénov ukázal, že ide o  gény, ktoré majú svoj pôvod 

a funkciu v cicavčích bunkách, preto sú označované ako protoonkogény. Za objasnenie pôvodu 

retrovírusových onkogénov bola v roku 1989 J. Michaelovi Bishopovi a Haroldovi E. 

Varmusovi udelená Nobelová cena za medicínu.  
 

 
Obr. 4.40 Replikácia retrovírusov 

(zdroj: http://media.wiley.com/CurrentProtocols/MB/mb0909/mb0909-fig-0002-1-full.gif, upravené) 

 

 

Objav enzýmu reverzná transkriptáza umožnilo vývoj nových metód a postupov 

v molekulárnej biológii. Tento enzým sa v súčasnosti bežne využiva pri amplifikácii kódujúcich 

oblastí génov (cDNA), kde sa ako templát používa mRNA izolovaná z bunky. Uplatňuje sa pri 

technikáh ako je RT-PCR (polymerázová reťazová reakcia), kvantitívna RT-PCR alebo niektoré 

microarray techniky.  
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Obr. 4.41 Integrácia retrovírusu do DNA hostiteľa. A – integrácia genómu retrovírusu do regulačnej oblasti 

protoonkogénu, B – integrácia genómu retrovírusu do kódujúcej oblasti protoonkogénu. 

(zdroj: http://www.bioscience.org/2003/v8/d/967/fig3.jpg, upravené) 

 

 

4.10 OXIDAČNÝ STRES A OXIDAČNÉ POŠKODENIA DNA 
 

Tvorba reaktívnych foriem kyslíka (ROS, reactive oxygen species) je neoddeliteľnou 

súčasťou aerobneho metabolizmu cicavčích buniek. Hlavným zdrojom ROS-ov sú mitochondrie, 

ktoré zásobujú bunky energiou (oxidatívna fosforylácia), ROS-y sa taktiež tvoria v procese 

endogénneho metabolizmu bunky. ROS-y produkujú napr. makrofágy ako obranný mechanizmus 

pri infekcii. Najznámejšími predstaviteľmi ROS-ov sú hydroxylový radikál (˙OH), superoxidový 

radikál (O2˙
-
), sigletový kyslík (

1
O2) alebo peroxid vodíka (H2O2), ktorý je ďalej metabolizovaný 

a vedie k tvorbe hydroxylových radikálov. ROS-y zohrávajú dôležitú úlohu v bunkovej 

signalizácii. Viaceré bunkové signálne dráhy sú regulované redox potenciálom bunky, t.j. 

rovnováha medzi oxidovaným a redukovaným stavom určitých bunkových komponentov, napr. 

glutatiónu. Narušenie tohto rovnovážneho stavu je signálom pre aktiváciu nukleárnych 

transkripčných faktotov ako je AP-1 (aktivátor proteín 1), NF-κB (nukleárny faktor kappa B) 

alebo PTP-1 (protein tyrozín fosfatáza), ktoré iniciujú expresiu génov a tým procesov, ktoré vedú 

k bunkovej proliferácii alebo apoptóze. Na udržaní rovnovážneho stavu sa v bunke nachádzajú 

enzýmy ako je napr. glutatión peroxidáza (GPX), kataláza (CAT) alebo superoxid dismutáza 

(SOD). Pri zvýšenej tvorbe ROS-ov napr. vplyvom faktorov vonkajšieho prostredia a zlyhaní 

antioxidačného systému bunky hovoríme o oxidačnom strese. V bunke sa akumulujú ROS-y, 

ktoré atakujú bunkové komponenty, vrátane DNA (obr. 4.42). Oxidačné poškodenia DNA 

predstavujú závažné poškodenie genetického materiálu bunky, ktoré zohrávajú významnú úlohu 

v procese mutagenézy a karcinogenézy. V súčasnosti je známych viac ako 20 typov oxidačných 

poškodení DNA; okrem bázových modifikácií, z ktorých s najvyššou frekvenciou sa vyskytuje 8-

oxo-2´-deoxyguanozínu (8-oxo dG) (obr. 4.43), sú to oxidačné poškodenia cukrov a samotnej 

fosfátovej kostry DNA. Mnohé epidemiologické štúdie potvrdili asociáciu medzi hladinou 

oxidačných poškodení DNA a incidenciou onkologických ochorení ako aj procesom starnutia. 

Detekcia hladiny oxidovaného guanínu, 8-oxo dG, sa využíva ako biomarker v mnohých 

epidemiologických štúdiách. Toto oxidačné poškodenie DNA je pomerne stabilná bázová 

modifikácia, ktorá nie je pre bunku letálna, a nepredstavuje závažný blok pre DNA polymerázu 

pri replikácii DNA. V prípade, že toto poškodenie zostane neopravené, dáva vznik bodovým 

mutáciám v dôsledku G → T transverzie.  
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Obr. 4.42 Oxidačný stres 

(zdroj: www.biocentrum.uni-frankfurt.de/Pharmakologie/index.html, upravené) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 4.43: 8-oxo-2'-deoxyguanozín 

(zdroj: http://www.chemicalbook.com/CAS%5CGIF%5C88847-89-6.gif 

 

 

 

4.11 OPRAVNÉ MECHANIZMY  
 

Zachovanie integrity genetickej infomácie a stability genómu je pre každý organizmus 

kľúčové. Genetický materiál bunky je denne atakovaný rôznymi faktormi vonkajšieho prostredia, 

poškodenia vznikajú aj v priebehu endogénneho metabolizmu. Odhaduje sa, že sa v bunke 

indukuje denne viac ako 10 000 poškodení. Aby bunka mohla prežiť a zastávať/plniť svoju 

funkciu, bunka má viaceré opravné (reparačné) mechanizmy, ktorých úlohou je identifikácia a 

eliminácia poškodení z molekuly DNA. Tieto opravné sa vyvíjali postupne v priebehu evolúcie 

ako potreba na ochranu genetickej informácie. V súčasnosti bolo identifikovaných viac ako 130 

génov, ktorých génové produkty, proteíny, sa zúčastňujú na detekcii a oprave poškodení DNA. 

Niektoré z týchto proteínov zorávajú kľúčovú úlohu a sú pre bunku esenciálne, iné proteíny sú 

dôležité na zabezpečenie správnej konformácie proteínových podjednotiek pre vznik 

proteínového komplexu a väzbu komplexu na molekulu DNA. Reparačné gény sa považujú za 

tumor supresorové gény, nakoľko mutácie v nich sú príčinou genetickej predispzície 
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k niektorým formám rakoviny. Vzhľadom na rozmanitosť poškodení, ktoré sú indukované v 

molekule DNA, sa v evolúcii vyvinuli viaceré opravné procesy, ktoré odstraňujú špecifické typy 

DNA poškodení. Niektorý typ poškodenia však môže byť odstranený viacerými opravnými 

mechanizmami. Oprava poškodenia DNA je energeticky náročný proces, preto o tom, či bude 

lézia opravená alebo bude bunka eliminovaná v procese apoptózy, rozhoduje jeho rozsah 

(energetická náročnosť, lokalizácia a pod.). Opravné mechanizmy sú tesne zviazané s ďalšími 

dôležitými bunkovými procesmi ako je kontrola bunkového cyklu, kontrola transkripcie a 

replikácie DNA.  

Relatívne najjednoduchším typom reparácie je odstránenie alkylačných poškodení 

v polohe O
6
 na guaníne (obr. 4.44). Tieto poškodenia špecificky odstraňuje enzým, O

6
-

metylguanín DNA metyltransferáza (MGMT). Modifikovaná alkylovaná báza je priamo 

prenesená na cysteinový zvyšok MGMT enzýmu, čím sa tento ezým inaktivuje. Preto sa tento 

enzým niekedy označuje ako samovražedný enzým. Poškodenia DNA, ktoré vznikajú v dôsledku 

UV žiarenia alebo chemických látok sú substrátom pre excízne opravné mechanizmy.  

 

 
 

Obr. 4.44 Oprava alkylačného poškodenia enzýmom O
6
 metylguanín metyltransferáza (MGMT). 

(zdroj: The Cell, štvrté vydanie, obr. 6.20, ASM Press and Sinauer Associates Inc., upravené) 

 

 

 

4.11.1 Nukleotídna excízna oprava (NER) 
 

Nukleotidná excízna oprava (NER) je zložitý a energeticky náročný opravný 

mechanizmus, ktorý pozostáva zo štyroch základných krokov (Obr. 4.45). V prvom kroku 

dochádza k rozpoznaniu poškodeného miesta na DNA. Dôležitú úlohu pri rozpoznaní poškodenia 

zohráva XPC proteín, ktorý sa v tomto mieste naviaže na DNA a pomocou chemických a 

fyzikálnych väzieb zabezpečí prístup ďalších proteínov, ktoré sú potrebné na opravu poškodenia. 

V druhom kroku opravy dochádza k vystrihnutiu poškodeného miesta z DNA. V tomto kroku 

dôležitú úlohu zohrávajú helikázy (XPB a XPD), ktoré „rozvoľnia“ DNA v mieste poškodenia v 

oboch smeroch. Vytvorí sa bublina, ktorej konce tvoria prechod medzi jedno- a dvojreťazcovou 

DNA. Je to dostatočný priestor pre nasadnutie ďalších komponentov a to XPF a XPG 

endonukleázy. Endonukleázy fungujú ako nožnice - nastrihnú poškodený reťazec DNA po oboch 
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stranách (z 3´ a 5´ konca) v určitej vzdialenosti od poškodenia, čím sa uvoľní poškodený 

oligonukleotid. Po tomto kroku vzniká v štruktúre DNA voľné miesto o veľkosti približne 27-30 

nukleotidov. Vzniknutá medzera musí byť obnovená, aby mohla DNA ďalej spĺňať svoju 

funkciu. V treťom kroku excíznej opravy proteín DNA polymeráza δ (delta) dosyntetizuje 

vyštiepený úsek DNA podľa komplementárneho nepoškodeného vlákna DNA.  

 

 
 

Obr. 4.45Oprava poškodenia DNA prostredníctvom NER. 

ERCC1 – krížová komplementácia excíznej opravy 1; PCNA – jadrový antigén deliacich sa buniek; POL – 

polymeráza; RFC – replikačný faktor C; RPA – replikačný proteín A; TFIIH – transkripčný faktor IIH; XP – 

xeroderma pigmentosum. (Prevzaté z Friedberg, E. C. (2001) Nature Reviews Cancer, 1:22-33, upravené). 

 

 

 

Mutácie v génoch zúčastnených v nukleotidnej excíznej oprave sú príčinou geneticky 

podmienených ochorení ako Xeroderma pigmentosum (XP), Cockaynov syndróm (CS) alebo 

Trichotiodistrofia (TDT) označovaná aj ako IBID syndróm  (obr. 4.46). Hoci sa jedná o tú istú 
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Obr. 4.46 Geneticky podmienené ochorenia spôsobené mutáciou v niektorom z NER génov. A – 

Xeroderma pigmentosum (XP), B – Cockaynov syndróm (CS), C – IBID syndróm alebo Trichotiodistrofia (TDT). 

(zdroj: http://genesdev.cshlp.org/content/15/1/15/F1.large.jpg) 

 

dráhu opravy DNA, NER, fenotypový prejav ochorenia je veľmi odlišný. Kým XP pacienti sú 

precitlivelí na slnečné svetlo, ich koža je extrémne pigmentovaná po expozícii slnečným svetlo 

a trpia rakovinou kože, fotosenzitivita CS pacientov nie vždy vedie k rakovine kože. 

Charakteristickou črtou týchto pacientov je retardovaný rast a predčasné starnutie. IBID pacienti 

sú taktiež citliví na slnečné svetlo, nemusí sa však u nich vyvinúť rakovina kože. Podobne ako 

CS pacienti charakteristickým znakom tohto ochorenia je retardovaný rast, ďalej mentálna 

retardácia a lámavosť vlasov.  

 

 

4.11.2 Bázová excízna oprava 
 

Bázová excízna oprava (BER) sa podieľa na oprave bázových modifikácie, vrátane 

oxidačných poškodení DNA. Pri tomto type opravy nedochádza k vyštiepeniu veľkého úseku 

DNA v mieste poškodenia ako v prípade NER-u, ale odstraňované/opravované sú iba poškodené 

bázy (obr. 47). Modifikované bázy sú rozpoznávané špecifickými endonukleázami, DNA 

glykozylázami, ktoré ich vyštiepujú z DNA (obr. 4.47).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://genesdev.cshlp.org/content/15/1/15/F1.large.jpg


 66 

 

 
 
Obr. 4.47 Bázová excízna oprava. APE1 – endonukleáza, ktorá vyštiepi abázické miesta v DNA, POL beta – DNA 

polymeráza β, POL delta/epsilon – polymeráza δ/ε, LIG1 a LIG3 – DNA ligáza 1 a 3, PNCA – jadrový antigén 

deliacich sa buniek, RFC – replikačný faktor C, RPA – replikačný proteín A, XRCC1 – krížová komplementácia 

opravy X-žiarenia, FEN-1 – flap endonukleáza 1, short-patch – „malé záplaty, long-patch – veľké záplaty. (zdroj: 

http://www.ehponline.org/docs, upravené) 

 

 

DNA glykozylázy katalyzujú hydrolýzu N-glykozidovej väzby, čím dochádza k 

uvoľneniu poškodenej bázy z DNA. Apurimidínové/apurínové miesto (AP miesto) je následne 

rozštiepené enzýmom AP endonukleáza. Vzniknuté voľné miesto (gap) je dosyntetizovaný DNA 

polymerázou β a vlákna sú znovuspojené DNA ligázou III. Niektoré DNA glykozylázy majú aj 

AP lyázovú aktivitu, preto sú schopné okrem odstránenia poškodenej bázy aj rozštiepiť reťazec 

DNA. Minoritnou dráhou BER-u je , „tzv. long-patch“ dráha, ktorá je však zložitejším a 

energeticky náročnejším procesom opravy. V tejto dráhe sú zapojené aj niektoré proteíny, ktoré 

sa zúčastňujú v NER oprave. 

Geneticky podmienené ochorenia spôsobené mutáciami v BER génoch sú menej známe. 

Vzhľadom na kľúčovú úlohu enzýmov zúčastnených v procese BER opravy sa predpokladá, že 

mutácie v týchto génoch sú pre bunku letálne v embryonálnych fázach vývoja. Napríklad gén 

APE1, ktorý kóduje Ape1 endonukleázu je bifunkčný proteín. Tento enzým sa podieľa nielen na 

oprave DNA poškodení, ale zároveň je zahrnutý aj v regulácii transkripcie niektorých génov. N-

terminána doména tohto proteínu aktivuje transkripčné faktory na základe zmien redox 

potenciálu. Taktiež Xrcc1 proteín spĺňa dôležitú úlohu v bunke. Hoci tento proteín nemá 

enzymatickú aktivitu, slúži ako „lešenie“ (scaffold) pri oprave jednoreťazcových zlomov DNA 
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a v BER oprave. Tento proteín má niekoľko funkčných domén, ktoré interagujú s rôznymi 

proteínami ako je DNA polymeráza β, polyadenozín ribózo-difosfát polymerázy 1 a 2 (PARP), 

DNA ligáza 3, obsahuje aj fosforylačné miesto pre cyklín 2 (Ck2). Xrcc1 proteín väzbou 

jednotlivých enzýmov koordinuje nádväznosť jednotlivých krokov v oprave poškodení DNA. 

Jedným z ochorení v dôsledku mutácie v BER opravnej dráhe je Wernerov syndróm (obr. 

4.48A). Zistilo sa, že WRN enzým, ktorý má helikázovú aktivitu, interaguje s proteínmi 

zúčastnenými v BER oprave. 

 

 

A       B 

 

 

 

 
 

 

 

 

               Obr. 4.48A Wernerov syndróm      Obr. 4.48B Bloomov syndróm 

(zdroj:http://www.scripps.edu/~jjperry/WS.jpg)       (zdroj: http://www.bio.davidson.edu/Courses/Molbio/ 

     MolStudents/spring2003/Baxter/BLM.gif 

 

 

Charakteristickou črtou tohto syndrómu je predčasné starnutie. Jedinci postihnutí týmto 

ochorením majú taktiež zvýšenú predispozíciu k rakovine. Mutácia v géne pre helikázu tvorí 

genetickú podstatu taktiež Bloomovho syndrómu (obr. 4.48B). Jedinci s touto chorobou majú 

taktiež zvýšenú predispozíciu k rôznym formám rakoviny. Onkologické ochorenie sa u nich 

prejavuje veľmi skoro, už v 25 rokoch života. Predpokladá sa, že táto helikáza interaguje 

s RAD51 proteínom, ktorý je zahrnutý v oprave dvojreťazcových zlomov DNA.  

 

 

4.11.3 Oprava dvojreťazcových zlomov DNA 
 

Dvojreťazcový zlom patrí k najzávažnejším poškodeniam genetického materiálu. Ak 

dvojreťazcový zlom zostane neopravený, spôsobuje smrť bunky. Hlavným induktorom tohto 

poškodenia je ionizačné žiarenie. Z tohto dôvodu patrí rádioterapia k základným liečebným 

modalitám onkologických ochorení. Limitujúcim faktorom pri rádioterapii nádorov je reakcia 

okolitého zdravého tkaniva na ionizačné žiarenie. Postradiačné komplikácie pacientov, ktoré 

vznikajú v dôsledku poškodenia zdravého tkaniva, sú častým sprievodným javom liečby. 

Morbidita súvisiaca s rádioterapiou sa prejavuje akútnou toxicitou (erytémy, edémy, 

deskvamácia) a neskorou toxicitou (atrofia, teleangiektázia, fibróza, dysfunkcie močového 

mechúra, čriev a konečníka a iné), pri ktorej sa príznaky objavujú po mesiacoch až rokov od 

ukončenia liečby. Najmä neskorá toxicita spôsobuje závažné zdravotné ťažkosti pacientom, 

podmieňuje zníženú kvalitu života a môže viesť až k vzniku sekundárnych malignít.  

V pribehu evolúcie sa vyvinuli dva základné mechanizmami na elimináciu tohto 

poškodenie, homologická rekombinácia (HR), ktorá vyžaduje pre opravu dvojreťazcového 

zlomu prítomnosť homologickej sekvencie DNA a nehomologické spájanie koncov DNA 

http://www.scripps.edu/~jjperry/WS.jpg
http://www.bio.davidson.edu/Courses/Molbio/
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(NHEJ). Tento mechanizmus takúto sekvenčnú požiadavku nemá. Týmito mechanizmami sú 

opravované aj medzireťazcové krížové spojenia, ktoré indukujú napr. deriváty cis-platiny. 

Zárodočné mutácie v niektorých z génov zúčastnených v oprave dvojreťazcových zlomov DNA 

spôsobujú závažné genetické ochorenia (syndrómy) ako napr. Nijmegen breakage syndrome 

alebo Ataxia telangiectasia (obr. 4.49). Charakteristickou črtou týchto ochorení je vysoká 

frekvencia chromozómovej instability a predispozícia k rakovine. Pacienti sú hypersenzitívni na 

ionizačné žiarenie; aj terapeutická dávka žiarenia môže byť pre nich smrteľná. 
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Obr. 4.49 Nijmegen breakage syndrome (A) a Ataxia telangiectasia (B) 

(http://adc.bmj.com/content/82/5/400/F1.large.jpg;  http://www.indianpediatrics.net/dec-99/images/1278-2.jpg) 

 
 

 

4.11.4 Oprava nesprávne spárovaných báz (mismatched repair, MMR) 

 
Ako už vyplýva z pomenovania, tento opravný mechanizmus sa podieľa na oprave 

nesprávne spárovaných báz, delécií a amplifikácií v repetitívnych sekvenciach DNA (obr. 4.50). 

Mutácie v niektorých z génov zúčastnených v oprave týchto typov poškodení (hMSH2, hMLH1, 

hPMS1, hPMS2) sú príčinou hereditárnej formy rakoviny hrubého čreva (hereditárna 

nepolypózna rakoviny hrubého čreva, HNPCC), známej aj ako Lynchov syndróm. 

Charakteristickou črtou tohto ochorenia je mikrosatelitová instabilita (MSI). Pre správny 

terapeutický postup u pacientov s rakovinou hrubého čreva je kľúčove rozlíšiť, či pacient má 

sporadickú alebo dedičnú formu tohto ochorenia. Pri sporadických karcinómoch kolorekta sa 

môže taktiež zistiť mikrosatelitová instabilita (MSI) ako v prípade dedičnej formy rakoviny 

kolorekta (HNPCC). Táto je však zapríčinená vyradením MLH1 génu v dôsledku epigenetických 

mechanizmov – hypermetyláciou promótorovej oblasti tohto génu. Z tohto dôvodu molekulárna 

analýza, s využitím moderných molekulárno-genetických postupov, je nevyhnutná pre voľbu 

správneho liečebného protokolu. Hypermetylácie tzv. „CpG ostrovčekov“ (repetitívne CpG 

dinukleotidové sekvencie) v promótorových sekvenciách tumor supresorových génov patrí v 

súčasnosti k jedným z najštudovanejších procesov v nádorových bunkách. Hypermetylácia 

promotorov spôsobuje inhibíciu expresie génu buď zabránením interakcie transkripčných 

faktorov s metylovaným promotorom, alebo väzbou transkripčných represorov na metylovanú 

DNA.  

 

 

http://adc.bmj.com/content/82/5/400/F1.large.jpg
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      A             B 

 
 

Obr. 4.50 Oprava nesprávne spárovaných báz (A);  Lynchov syndróm (B) 

(zdroj: The Cell, štvrté vydanie, obr. 6, ASM Press and Sinauer Associates Inc., upravené) 

 

 

Okrem spomínaných opravných dráh existujú v bunke aj mnohé ďalšie opravné procesy 

(napr. translačná DNA syntéza, rekombinačné oprava), ktoré zabezpečujú zachovanie integrity 

genetickej informácie bunky. 

 

 

4.12 DEDIČNÉ FORMY RAKOVINY  
 

Hoci hereditárne formy nádorového ochorenia predstavujú približne 10 – 20% všetkých 

prípadov onkologických ochorení, štúdium genetickej predispozície umožňuje identifikovať 

gény, v ktorých mutácie sú asociované s výskytom určitých foriem rakoviny. Takýto výskum 

viedol k odhaleniu úlohy napr. Apc génu pri polypóznej forme rakoviny hrubého čreva (FAP), 

génov Brca1 a Brca2 pri dedične viazanej forme rakoviny prsníkov a vaječníkov alebo Ret génu 

pri rakovine štitnej žľazy (MEN2). Mutácie v týchto génoch sú príčinou monogénne 

podmienených patologických stavov. Jedinci s genetickou predispozíciou sú nositelia zárodočnej 

mutácie v príslušnom géne. K prejavu ochorenia dochádza pri inaktivácii druhej alely toho istého 

génu, najčastejšie somatickou mutáciou. Spektrum mutácií v týchto génoch je veľmi rôznorodé – 

od bodových mutácií, cez delécie, inzercie až po špecifické zmeny v usporiadaní génu. 

Lokalizácia mutácie môže determinovať fenotypový prejav ochorenia alebo ovplyvniť incidenciu 

nádorov. Z tohto dôvodu sa diagnostika ochorenia musí uskutočňovať na molekulárnej úrovni s 

využitím moderných molekulárno-genetických metód. Proteín APC je súčasťou proteínového 

komplexu, ktorý reguluje adhéziu buniek a bunkovú proliferáciu; APC proteín je komponent tzv. 

Wnt signálnej dráhy (obr. 4.51). Úlohou tejto dráhy je „zapínanie“ a „vypínanie“ proliferácie 

buniek na základe signálov z vonkajšieho prostredia. Mutovaný Apc proteín neviaže komponenty 

parentálny reťazec  
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proteínového komplexu správne, čo umožňuje jednej z proteínových podjednotiek, β-catenínu, 

vstupiť do jadra a stimulovať expresiu génov zúčastnených v stimulácii bunkovej proliferácie. 

Permanentná proliferácia buniek črevného epitelu zvyšuje pravdepodobnosť akumulácie ďalších 

mutácií, ktoré sú príčinou incidencie nádorového ochorenia, preto Apc gén je označovaný akop 

tumor supresorový gén. Presymptomatická diagnostika na molekulárnej úrovni umožňuje 

odhaliť zárodočné mutácie v Apc géne. Preventívnym chirurgickým zákrokom sa u týchto 

jedincov odstráni väčšia časť hrubého čreva, čím sa až na 95% zabráni vzniku nádoru. Nemenej 

dôležitou výhodou včasného odhalenia genetickej predispozície je vylúčenie rizika vzniku 

nádoru u členov rodiny, u ktorých nebola identifikovaná mutácia. 

 

 
 

Obr. 4.51 Úloha APC génu v incidencii familiálnej adematóznej polypóze (rakovina hrubého čreva). A – 

zapojenie Apc génu vo Wnt signálnej dráhe, * mutovaný APC proteín, nedochádza k degradácii β-cateninu; B – 

tvorba polypov v gastrointestiálnom trakte. 

(zdroj: http://www.biochemsoctrans.org/bst/033/0672/bst0330672f01.gif a  

http://www.clevelandclinic.org/registries/inherited/images/giTract.jpg, upravené) 

 

 

Proteíny BRCA1 a BRCA2 sú zapojené do opravných procesov bunky, hlavne opravy 

dvojreťazcových zlomov DNA, nie sú to však kľúčové proteíny opravného komplexu. Tieto 

proteíny patria k podporným proteínom, zabezpečujú funkčnosť celého hlavného proteínového 

komplexu, ktorý opravuje zlom DNA. Mutácie v týchto proteínoch preto spôsobujú poruchy 

v správnom fungovaní celého opravného komplexu.  

Dedičnú formu rakoviny štítnej žľazy (mnohopočetná endokrinná neoplézia 2, MEN 2), 

podmieňuje mutácia v Ret géne. Tento gén je zodpovedný za syntézu membránového tyrozín-

kinázového receptora. Tento receptor zohráva dôležitú úlohu v bunkovej signalizácii pri vývine 

obličiek a neurónov črevného svalstva. Mutácie v tomto géne sú primárnou príčinou 

karcinogenézy viacerých endokrinných orgánov, označovaných ako Hirschsprungov syndróm. 

Je to autozomálne dominantné ochorenie na rozdiel od predchádzajúcich spomínaných ochorení, 

Polypy v žalúdku 
a dvanástniku 
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s takmer 100% penetranciou. Nakoľko produkt Ret génu je nevyhnutný pre normálny vývoj, je 

považovaný za proto-onkogén. Podobne ako v prípade Apc génu, chirurgický zákrok u jedincov 

bez klinických symptómov s potvrdenou mutáciou v Ret géne zabráni vzniku nádoru.  

 

 

4.13 REGULÁCIA BUNKOVEJ AKTIVITY 
 

Bunky v našom organizme sú chronicky exponovaná signálmi, ktoré prichádzajú 

z vonkajšieho (extracelulárneho) prostredia. Signálmi môžu byť solubilné faktory (peptidy, 

cukry, proteíny), ktoré sa tvoria lokálne (prenos medzi synapsiami) alebo prichádzajú zo 

vzdialenejších oblastí (napr. hormóny, rastové faktory), ligandy na povrchu iných buniek alebo 

extracelulárna matrix. Tieto signály sú prenášané z membrány až do jadra bunky. Odpoveďov 

bunky na prichádzajúce podnety je expresiou špecifických génov, napr. gény pre tvorbu 

hormónov. Na procese interakcie bunky s vonkajším prostredím sa zúčastňujú signálne 

molekuly, bunkové receptory, prenášače signálov a transkripčné faktory. Tieto komponenty sú 

súčasťou tzv. bunkovej signalizácie, ktoré sprostredkujú odpoveď bunky na vonkajšie podnety. 

Na zachytávanie signálov sa v priebehu evolúcie vyvinuli rôzne receptory, ktoré rozpoznávajú a 

zachytávajú špecifické signály, čo zabezpečuje špecifickú odpoveď na jednotlivé stimuly.  

 

 

4.13.1 Bunkové receptory 
 

Receptory, ktoré prijímajú signály z prostredia môžu byť membránové alebo 

cytoplazmatické. Membránové receptory sú proteíny, ktoré prechádzajú cytoplazmatickou 

membránou, časť molekuly je v extracelulárnom priestore, druhá časť vo vnútrobunkovom 

priestore. Signál sa dostáva do vnútra bunky, pričom signálna molekula neprechádza do 

cytoplazmy. K základným receptorom patria: i) receptory s vlastnou kinázovou aktivitou, ii) 

receptory iónových kanálov, iii) receptory viažuce tyrozín kinázu a iv) receptory viažuce G 

proteíny (obr. 4.52).  

Nasadnutím signálnej molekuly (napr. rastový faktor, ligand) na receptor s kinázovou 

aktivitou (napr. EGF, PDGF) spôsobí, že dochádza k dimerizácii receptora a zvyšuje sa jeho 

kinázová aktivita, ktorá je lokalizovaná v cytoplazmatickej doméne receptora (obr. 4.52 D). 

Dochádza k autofosforylácii vnútrobunkovej časti receptora a následnej fosforylácii iných 

vnútrobunkových molekúl. Táto kaskáda fosforylácie prenáša signál od membrány až do jadra. 

Odpoveďou bunky je expresia príslušných génov a následne syntéza proteínov. Receptory 

viažuce tyrozín kinázu po naviazaní ligandu taktiež vytvárajú homo- alebo heterodiméry (obr. 

4.52 C). Táto konformačná zmena spôsobuje naviazanie a aktiváciu tyrozín kinázy, ktorá sa 

nachádza v neaktívnom stave v cytoplazme. Aktivovaná kináza fosforyluje receptorovú doménu 

receptora. Fosforylácia receptora vedie k naviazaniu substrátových proteínov, ktoré sú taktiež 

fosforylované. Naviazanie ligandu na receptor pre iónový kanál spôsobuje konformačné zmeny 

receptora, čo vedie k otvoreniu kanála a prechodu iónov (obr. 4.52 B). K významným 

membránovým receptorom patrí G-proteín viažucí receptor (guanín nukleotid proteín, GPC 

receptor). Tento receptor v neaktívnom stave nie je vo fyzickom kontakte s G-proteínom, ktorý je 

tvorený troma podjednotkami, α, β, γ, pričom α podjednotka v neaktívnom stave viaže molekulu 

GDP (obr. 4.52 A). Väzba liganda spôsobuje zmenu konformácie receptora, čo vedie 

k vytvoreniu komplexu s G-proteínom. Zmena GDP na GTP aktivuje G-proteínový komplex 
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a spôsobuje uvoľnenie α podjednotky z komplexu, čím sa iniciuje prenos signálu. Aktivovaná α 

podjednotka aktivuje napr. efektorový proteín adenyl cyklázu za tvorby sekundárneho poslíčka 

(second messanger), cAMP. Táto malá molekula prenáša signál ďalej. Hydrolýzou GTP na GDP 

dochádza k inaktivácii G proteínu a spojeniu jednotlivých podjednotiek. Za objavenie G-

proteínov a ich úlohy v bunkovej signalizácii získali Alfred G. Gilman a Martin Rodbell v roku 

1994 Nobelovu cenu za medicínu. 
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Obr. 4.52  Základné typy membránových receptorov a mechanizmy ich aktivácie. 
(zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/picrender.fcgi, upravené) 

 

 

Aryl hydrocar receptor (Ah receptor) je cytoplazmatický receptor, ktorý sa po aktivácii 

ligandom stáva nukleárnym transkripčným faktorom. Tento receptor zohráva kľúčovú úlohu v 

regulácií niektorých génov, ktorých enzýmy sú zahrnuté v procese biotransformácie a 

detoxikácie (fáza I a II) cudzorodých látok. Ah receptor sa nachádza konštitutívne v cytoplazme 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/picrender.fcgi
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v komplexe s inými proteínmi (obr. 4.53). Podjednotkami tohto komplexu je AhR (ligand 

viažuca podjednotka), dve 90 kDa molekuly heat shock proteínu (hsp90), 38 kDa proteín XAP2 a 

ko-chaperón p23. Naviazanie ligandu na komplex spôsobuje konformačnú zmenu komplexu, čím 

dochádza k odkrytiu špecifických sekvencií pre jadrovú lokalizáciu a aktivovaný AhR je 

translokovaný do jadra. Väzbou AhR na ARNT proteín (AhR Nuclear Translocator) dochádza k 

uvoľneniu zvyšných podjednotiek komplexu, ktoré sú exportované z jadra a po ubiquitinácii 

degradované v proteazóme. Heterodimér AhR:ARNT sa viaže na špecifické DNA sekvencie (5´–

GCGTG–3´), ktoré tvoria jadro XRE (xenobiotic response element) väzobných miest v 

promótorových oblastiach génov kontrolovaných týmto receptorom. Po vytvorení funkčného 

transkripčného komplexu dochádza k prepisu príslušných génov. Medzi AhR ligandy patria 

štruktúrne rozdielne hydrofóbne planárne chemické látky ako sú napr. dioxíny alebo PAH-y. K 

ligandom/aktivátorom Ah receptora patria aj prírodné látky ako sú flavonoidy, karotenoidy a 

fenoly. Okrem regulácia expresie enzýmov zúčastnených v procese detoxikácie, AhR zohráva 

kľúčovú úlohu v regulácii expresie mnohých génov, dôkazom je množstvo fyziologických zmien 

a vývojových abnormalít najmä v pečeni a koži, u AhR-knockoutovaných zvierat.  

 

       

 
 
Obr. 4.53 Cytoplazmatický receptor a mechanizmus jeho aktivácie. AhR – aryl hydrokarbon receptor, ARNT – 

AhR nukleárny transportér, L – ligand, XRE – xenobiotic response element, špecifické sekvencie DNA 

v promótorovej oblasti génov regulovaných AhR.  

(zdroj: http://journals.prous.com/journals/dof/20042905/html/df290479/images/Westwell_f1.gif, upravené) 

 

 

4.13.2 Prenášače signálu 
 

Signál prenesený z extracelulárneho priestoru do vnútra bunky je ďalej prenášaný 

kaskádou proteínov – prenášačov signálu. V bunke existuje množstvo dráh, ktoré prenášajú 

signálny z rôznych stimulov. Jedna dráha môže byť spustená rôznymi mechanizmami a môže 

viesť k rôznym odpovediam bunky na ten istý podnet. Jednotlivé komponenty prenosu signálu 

vzájomne medzi sebou interagajú, čo spôsobuje veľkú variabilitu v biologickej odpovedi na 

podnet. K  najlepšie preštudovaným signálnym dráham patrí mitogénom aktivovaná proteín-

kinázová kaskáda (MAP-kinázová). MAP-kinázy patria do rodiny evolučne konzervovaných 

serín/treonín (Ser/Thr) proteín kináz (fosforylujú proteíny na seríne alebo treoníne), ktoré sú 
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presun 
komplexu  
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jadro 
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zahrnuté v mnohých bunkových procesoch ako je bunková proliferácia, diferenciácia, mobilita 

buniek a bunková smrť. MAP-kinázová kaskáda je organizovaná hierarchicky do trojstupňových 

modulov (obr. 4.54). MAP-kinázy (MAPK) sú fosforylované a aktivované MAP-kinázovými 

kinázami (MAKK), ktoré sú zas fosforylované a aktivované MAPKK-kinázami (MAPKKK). 

MAPKKK sú aktivované interakciou s malými GTP-ázami a/alebo inými proteín kinázami. 

GTP-ázy (napr. Ras, Rap1) sú aktivované prenosom signálu z receptora alebo iného 

extracelulárneho stimulu (obr. 4.55). Ras proteín môže aktivovať/preniesť signál aj na iné 

efektorové molekuly ako je PI3K (Phosphatidylinositiol–3 Kinase), Raf alebo Rho, ktoré 

regulujú nezávislé signálne dráhy. Tento mechanizmus zabezpečuje komplexnú odpoveď bunky 

na podnet.  

V súčasnosti je známych približne 50 rôznych signálnych dráh. Mnohé komponenty 

z týchto dráh medzi sebou interagujú (crosstalk) v závislosti od fyziologického stavu bunky, čo 

spôsobuje rozmanitosť v reakcii bunky na rovnaký podnet.  

 

 
 

Obr. 4.54 Schéma MAP-kinázových signálnych dráh 

(zdroj: http://www.cellsignal.com/reference/pathway/images/MAPK_Cascades.jpg, upravené) 

 

 

Štúdium mechanizmov regulácie bunkovej signalizácie na molekulárnej úrovni umožňuje 

identifikovať faktory, ktoré sú kľúčové pre patologické procesy a otvára nové možnosti liečby 

rôznych civilizačných ochorení vrátane rakoviny.  
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Obr. 4.55  Ras signálna dráha. 

(zdroj:  http://www.jpp.krakow.pl/journal/archive/1203_s3/gfx/rys11_3.gif , upravené) 

 

 

 

4.13.3 Transkripčné faktory 
 

Dôležitú úlohu v regulácii bunkovej expresie zohrávajú transkripčné faktory, ktoré 

rozhodujú, ktoré gény budú transkribované. Transkripčné faktory rozpoznávajú a viažu sa na 

špecifické DNA sekvencií, ktoré sa nachádzajú v promótorových oblastiach génov (obr. 4.56). 

 

Obr. 4.56 Regulácia transkripcie génov transkripčnými faktormi 

(zdroj: http://www.cs.uiuc.edu/homes/sinhas/img/DAILYILLINI.jpg, upravené) 

 

 

Ah receptor, ktorý patrí do rodiny bHlH-PAS (basic helix-loop-helix Per-Arnt-Sim) 

transkripčných faktorov, rozpoznáva a nasadá na sekvencie označované ake DRE/XRE (5´-

T/GNGCGTG-3´, dioxin/xenobiotic response elements). Zástupcovia tejto rodiny transkripčných 

faktorov okrem génov pre aktiváciu a detoxikáciu xenobiotík, regulujú napr. expresiu génov 

zahrnutých v hypoxii, cirkadickom rytme alebo neurogenéze. Transkripčný faktor E2F, ktorý 
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zohráva dôležitú úlohu v regulácii bunkového cyklu, reguluje expresiu génov, ktoré majú 

v promótorovej oblasti špecifickú sekvenciu 5´-TTTCGCGC-3´ (E2F responsive elements), 

transkripčný faktor p53 aktivuje gény nasadnutím na špecifické sekvencie 5´-TGCCT-3´ (p53 

response elements). Iné gény sú regulované estrogénnym receptorom, iné androgénnym 

receptorom. Transkripčné faktory interagujú s rôznymi kofaktormi v regulačných oblastiach 

génov, ktoré sa viažu na špecifické oblasti označované ako enhancery alebo silencery, a tým 

významnou mierou môže ovplyvniť (zosilniť, utlmiť) expresiu daného génu (obr. 4.57).  

 

 
 

Obr. 4.57 Regulácia expresie génov 

(zdroj: http://wwwmgs.bionet.nsc.ru/mgs/gnw/trrd/images/trrd-2-1a.gif, upravené) 

 

Jednotlivé transkripčné faktory môžu taktiež medzi sebou interagovať, súperiť o iné 

podjednotky transkripčného iniciačného komplechu, čím rôznym spôsobom regulujú/modulujú 

expresiu génov (obr. 4.58).  

 

 
 

Obr. 4.58 Modulácia expresie génu v dôsledku interakcií rôznych regulačných faktorov 

 

 

Transkripčné faktory sú úzko prepojené s proteínovými komplexami, ktorých úlohou je 

lokálne rozvoľnenie chromatínovej štruktúry, aby mohli byť pritiahnuté (recruit) ďalšie 

komponenty transkripčného komplexu a nakoniec samotná RNA polymeráza, čím je iniciovaná 

transkripcia konkrétneho génu (obr. 4.59). 
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Obr. 4.59 Schématické zázornenie aktivácie expresie génu prostredníctvom GR transkripčného faktora. GR – 

glukokortikoidný transkripčný faktor, GRE – glukokortikoid response elements, špecifické sekvencie DNA 

rozpoznávané GR, SWI/SNF, p300/CBP, p160, p/CAF, DRIP/TRAP – proteínové komplexy (modulátory 

chromatínu), ktoré sa podieľajú na rozvolnení chromatínovej štruktúry, ktorá umožní naviazanie transkripčného 

iniciačného komplexu. 

(zdroj: http://www.endotext.org/adrenal/adrenal6/figures/figure5.png, upravené) 

 

 

4.13.4 Proteín p53 signálna dráha 
 

Proteín p53 je tumor supresorový proteín, ktorý je tvorený štyrmi identickými 

polypeptidovými reťazcami. Tento transkripčný faktor reguluje expresiu širokej škály génov, 

ktoré sú zahrnuté v procese apoptózy, inhibícii bunkového cyklu, diferenciácii ako aj stimuluje 

opravné procesy pri expozícii rôznymi genotoxínom a pri oxidačnom strese. Z tohto dôvodu je 

p53 proteín je považovaný za „strážcu“ integrity genómu (obr. 4.60). V prípade poškodenia 

genetického materiálu p53 proteín zastavuje bunkový cyklus. Bunka získava čas, aby bunka 

mohla opraviť vzniknuté poškodenia DNA alebo aby iniciovala proces apoptózy. Ak je tento 

tumor supresorový proteín nefunkčný v dôsledku mutácie, bunky s poškodenou DNA vstupujú 

do bunkového cyklu, čo umožňuje  fixáciu poškodenia a vznik mutácií. Mutácie v TP53 géne sa 

identifikovali vo viac ako 50 % zhubných nádorov.  

Proteín p53 je konštitutívne exprimovaný, t.j. je prítomný, v bunkách v nízkych 

koncentráciách. V cytoplazme je vo väzbe s Mdm2 (mouse double minute-2) proteínom, čo je 

ubiquitin ligáza, ktorá inaktivuje a degraduje p53 proteín. Tento proces zabezpečuje nízke 

koncentrácie p53 v neexponovaných bunkách. Väzba p53/Mdm2 je nestabilná. Pri expozícii 

buniek genotoxínom, vírusom alebo pri oxidačnom strese a pod. dochádza k inhibícii degradácie 

p53 proteínu, čo vedie k jeho akumulácii v jadre.  
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Obr. 4.60 Úloha p53 proteín v zabezpečení integrity genómu 

 

K stabilizácii p53 proteínu prispieva fosforylácia vo viacerých polohách molekuly, ktorá 

vedie k uvoľneniu väzby s Mdm2 proteínom. Aktívny p53 proteín nasadá na špecifické DNA 

sekvencie v promótorových oblastiach génov (p53 response elements), čím iniciuje expresiu 

príslušných génov. Na fosforylácii (aktivácii) p53 proteínu sa podieľajú rôzne bunkové kinázy 

ako napr. CHKs (Checkpoint Kinases, kinázy kontrolujúce bunkový cyklus), DNA-PK (DNA-

Activated- Protein Kinase, kináza zúčastnená v oprave dvojreťazcových zlomov DNA), p38 and 

JNK (Jun NH2-terminal kinase), ATM/ATR (Ataxia Telangiectasia Mutated Gene/Ataxia-

Telangiectasia and Rad3 Related) a iné. Fosforylácia rôznymi kinázami vysvetluje reakciu p53 

proteínu na rôzne bunkové podnety. Aktiváciu p53 proteínu môže taktiež sprostredkovať 

acetylácia p53 alebo interakcia Mdm2 s Arf (Active Response Factor) proteínom, čo spôsobuje 

taktiež inhibíciu degradácie p53 prostredníctvom Mdm2 proteínu. 
 

 

4.14 MEDZIBUNKOVÁ KOOPERÁCIA 
 

Vzájomnú komunikáciu medzi bunkami v rámci tkanív a orgánov okrem bunkovej 

signalizácie zabezpečujú bunkové štruktúry označované ako `gap junction´ (GJ). Z 

fyziologického hľadiska zohráva vzájomná medzibunková komunikácia sprostredkovaná GJ 

(GJIC, gap junctional intercellular communication) významnú úlohu v embryonálnom vývoji 

organizmu, v koordinácii funkcií rôznych tkanív ako je kardiovaskulárny systém (napr. 

kontrakcie myokardu), tráviaci systém (gastrointestinálny systém, pečeň, pankreas, slinné žľazy), 

reprodukčný a imunitný systém. Komunikácia medzi bunkami má dôležitú úlohu aj pri 

udržiavaní bunkovej homeostázy, regulácii bunkovej proliferácie, diferenciácie a bunkovej smrti. 

`Gap junctions´ sú prítomné u všetkých mnohobunkových organizmov, a to takmer vo všetkých 

tkanivách. Výnimkou sú len bunky kostrových svalov, krvné bunky a spermie, hoci ich 

progenitorové bunky GJ exprimujú. Predpokladá sa, že GJ vznikli v priebehu evolúcie ako 
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dômyselný systém umožňujúci bunkám v tkanivách a orgánoch vzájomnú koordináciu správania 

sa a reakcií na exogénne stimuly. `Gap junctions´ sú úzke kanáliky/póry (Ø 1,5 – 2 nm), ktoré 

sprostredkovávajú priamu komunikáciu medzi 2 susednými bunkami (obr. 51). GJ umožňujú 

pasívny transport malých hydrofilných molekul (< 1,2 kDa) ako sú iony napr. Ca
2+

, cAMP, 

metabolity nukleových kyselín, ATP a iné. z cytoplazmy jednej bunky do cytoplazmy 

susediacich buniek bez spotreby ATP. GJ sú tvorené 2 polkanálikmi (hemichannels) 

označovanými ako konexóny (connexons), ktoré sú lokalizované v cytoplazmatickej membráne. 

Konexón je tvorený 6 proteínovými podjednotkami, konexínmi (connexins, Cx), ktoré patria do 

evolučne konzervovaná rodiny proteínov. Tesným priblížením (na vzdialenosť 2 – 3 nm) jedného 

konexónu ku konexónu susednej bunky vzniká funkčné GJ, ktoré umožňuje kontinuálny 

priechod pre hydrofilné molekuly. Konexóny sú tvorené rôznymi konexínmi, ktoré sa líšia 

vzájomnou kompatibilitou. Pre určité tkanivá sú charakteristické určité konexíny, čím je 

zabezpečená akúsi „autonómia tkanív.  

 

 
 

Obr. 4.61 Štruktúra `gap junction´ 
(zdroj: http://cellbiology.med.unsw.edu.au/units/images/gap_junction5.jpg) 

 

GJ nie sú v cytoplazmatickej membráne lokalizované izolovane, ale vytvárajú na povrchu 

buniek zhluky (plaky). V hepatocytoch plaky tvoria približne 3% povrchu buniek. Regulácia 

otvárania a zatvárania (gating) GJ je kontrolovaná viacerými mechanizmami vrátane fosforylácie 

aminokyselinových zvyškov (serínových alebo tyrozínových) v C-terminálnej oblasti konexínov 

prostredníctvom rôznych kináz ako sú proteín kinázy A, C a G, MAP kinázy (ERK1/2) a v-Src 

tyrozín kináza, zmenami v hladinách pH a Ca
2+

, medzispojovým napätím (electric coupling) 

alebo voľnými radikálmi. `Gap junctions´ citlivo reagujú aj na expozíciu voči agens zo životného 

prostredia. Už za niekoľko minút po vystavení účinkom xenobiotík (napr. PAH-y), môžu 

zablokovať medzibunkovú komunikáciu uzavretím GJ. Tento efekt je reverzibilný. Poškodenie 

GJIC sa spája s rôznymi abnormalitami a teratogénnym efektom spôsobeným chemickými 

látkami. Mutácie v Cx génoch sú spojené s určitými klinickými syndrómami ako je periférna 

neuropatia, vrodená hluchota, kožné ochorenia alebo sivý zákal. Vyradenie týchto génov počas 

embryogenézy je letálne. Charakteristickým znakom mnohých nádorových buniek je absencia 

alebo znížený počet GJ. V dôsladku zmeny funkčnosti GJ nádorové bunky nie sú schopné 
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vytvoriť funkčné spojenia s nenádorovou bunkou, čím sa vysvetluje schopnosť nádorovej bunky 

uniknúť spod kontroly susedných zdravých buniek. Obnova funkčných konexónov vnesením Cx 

génov do nádorových buniek viedla k potlačeniu rastu a tumorigenity nádorových buniek. Na 

základe týchto skutočností ako i fyziologických funkcii, ktoré GJ spĺňajú, sú Cx gény 

považované za tumor supresorové gény. Predpokladá sa, že inhibícia komunikácie 

prostredníctvom GJ zohráva dôležitú úlohu v procese promócie.  
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5 PATOFYZIOLÓGIA KRVI A KRVOTVORBY 
Mikuláš Hrubiško 

 

 

 Krv je vysoko špecializovaná tekutá suspenzia krviniek, bielkovín, minerálov, cukrov 

a ďalších látok, ktorá sa pri obehu v cievach celého tela dostáva do všetkých tkanív organizmu. 

Odovzdáva im kyslík a výživné látky a odoberá oxid uhličitý a odpadové produkty. Tým zaisťuje 

činnosť dýchaciu, výživnú i odvod splodín metabolizmu. Krvou sa po tele rozvádzajú protilátky, 

vitamíny, enzýmy, hormóny a minerálne látky. Spĺňa tak dýchaciu úlohu, udržuje krvný obeh 

a prácu srdca. Krvné elementy – krvinky – rozvádzané po tele zaisťujú ďalej okrem prísunu 

kyslíka aj primárnu hemostázu (zástavu krvácania spolu s koagulačnými bielkovinami a 

enzýmami) a obranyschopnosť organizmu. Krv je teda tekutý orgán s funkciou výživnou, 

okysličovacou, regulačnou, imunitnou, očisťujúcou, ale aj liečebnou a termoregulačnou. 

 

5.1 FYZIOLÓGIA KRVI A KRVOTVORBY 
 

5.1.1 Zloženie krvi 
 

Krv sa skladá z tekutej časti, ktorá sa nazýva plazma a bunkovej zložky, ktorú tvoria: 

a) erytrocyty – červené krvinky, 

b) leukocyty – biele krvinky, ktoré sa delia na  

- polymorfonukleárne (s kondenzovaným, členeným jadrom na 2-3, výnimočne i viac 

segmentov, zjednodušene sa nazývajú aj polynukleáry), podľa farbiteľnosti zrniek v cytoplazme 

dostali názov neutrofilné (neutrálne zafarbenie), eozinofilné (hnedočervená eozínová farba) alebo 

bazofilné (fialovočierna farba, akú majú farbivá zásaditej povahy), 

 -  mononukleárne (s jedným nečleneným jadrom, preto aj mononukleáry), medzi 

ktoré zaraďujeme lymfocyty, monocyty a plazmocyty. Tretím druhom krviniek sú 

c) trombocyty – krvné doštičky. 

Mononukleáry sú ľahšie a pri sedimentácii alebo centrifugácii sa usadia nad vrstvou 

polymorfonukleárov – granulocytov. Najťažšou celulárnou zložkou krvi sú erytrocyty 

a najľahšou trombocyty. Rôzna hustota krviniek sa využíva pri ich oddeľovaní – separácii, či už 

na laboratórne alebo klinické účely. Na druhej strane takéto rozdelenie nehovorí nič 

o vývojových a príbuzenských vzťahoch krviniek. Napríklad monocyty a lymfocyty patria 

k rozdielnym bunkovým líniám.  

 Kým hlavnou funkciou erytrocytov je okysličovanie tkanív, leukocyty sa 

zúčastňujú na metabolických, zápalových a obranných procesoch a krvné doštičky na procesoch 

zastavovania krvácania – na hemostáze. 

 

 

5.1.2 Zloženie krvnej plazmy, sérum 

 

Krvná plazma (gr. plássein = tvoriť) má bledožlté sfarbenie dané bielkovinovými 

a tukovými látkami. Obsahuje aj rozličné organické a anorganické látky, z ktorých až 80% tvorí 

voda. Rovnováhu medzi vnútrobunkovou a mimobunkovou tekutinou udržiavajú soli, vodík (H
+
 

resp. presnejšie H3O
+
) a sodík (Na

+
). Iné minerály, napr. vápnik (Ca

++
) a horčík (Mg

++
), sú 
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dôležité pri zrážaní krvi, funkcii enzýmov, obranných reakciách a pri správnej činnosti nervov 

i srdcového a kostrového svalstva. Z anorganických látok je dôležité železo, meď, kobalt a rôzne 

stopové prvky. Z plynov je zastúpený najmä kyslík, oxid dusný a uhličitý, z aniónov chlór, bróm, 

jód, fosforečnany (fosfáty), uhličitany (karbonáty) a sírany (sulfáty). Z organických látok sú to 

rôzne bielkovinové a nebielkovinové dusikaté látky, sacharidy (častejšie zložené cukry, tzv. 

glykoproteíny), lipidy (resp. fosfolipidy) a rôzne metabolity, ako napr. močovina, bilirubín 

a ďalšie.  

Základným predpokladom života je, aby bola krv tekutá, ale zároveň, aby pri poranení 

nevytiekla z krvného riečiska. Na krv sú teda kladené dva protichodné požiadavky. Preto 

fyziologické udržanie rovnováhy pri porušení cievneho riečiska vyžaduje, aby sa krv zrážala. 

Tento zložitý proces zabezpečuje množstvo bielkovín krvnej plazmy, tzv. faktory zrážania krvi. 

Ich hladinu a najmä aktivitu však kontrolujú iné bielkoviny (glykoproteíny), ktoré zabraňujú 

nadmernému zrážaniu krvi. Ak medzi obidvoma druhmi bielkovín nie je rovnováha, nastávajú 

chorobné stavy, krvácanie alebo naopak  krvné zrazeniny v cievach – trombóza.  

 

Po zrazení krvi sa o niekoľko hodín krvná zrazenina zvrašťuje a vytláča sa z nej žltkastá 

priehľadná tekutina – krvné sérum, ktoré neobsahuje zrážavé látky. 

  

V ľudskom tele pripadá na každý kilogram hmotnosti asi 70 – 75 ml krvi (u malých detí 

80 – 85 ml). Z celkovej hmotnosti je to 7 – 8 % čiže asi 
1
/13. Dospelý človek má priemerne 5 l 

krvi. Z toho je približne 55 – 60 % plazmy a 40 – 45 % krviniek (muži majú asi o 5 % viac 

červených krviniek). 

Merná hmotnosť krvi (špecifická váha, hustota) závisí od počtu erytrocytov, množstva 

hemoglobínu a krvných bielkovín: klesá pri málokrvnosti (anémií) a zvyšuje sa pri vyššom 

množstve erytrocytov (polyglobúlií). Fyziologické hodnoty: krv = 1052 – 1060; plazma = 1028; 

samotné erytrocyty 1090 g/l.   

Viskozita (väzkosť) krvi sa zväčšuje pri všetkých procesoch, ktoré zvyšujú počet krviniek 

(napr. leukocyty pri infekciách, leukémie) alebo bielkovín v plazme (napr. horúčka, zápal, 

dysproteinémie a hyperproteinémie pri zhubných procesoch). Fyziologické hodnoty: 1,5– 2,5 

mPa.s. 

Osmolalita krvi a séra závisí od koncentrácie osmoticky aktívnych látok (najmä solí, 

glukózy, dusíkatých rozpadových látok z krvných bielkovín, ale samotné zvýšenie hladiny 

proteínov osmolalitu  podstatne nemení).  

 

 

5.1.3 Vznik a tvorba krviniek – krvotvorba (hemopoéza) 
  

Krv sa považuje z hľadiska svojej zložitej a pritom nezastupiteľnej funkcie odovzdávať 

v tele kyslík za „tekutý orgán“ alebo tkanivo. Cirkulujúca krv však obsahuje predovšetkým zrelé, 

špecializované bunky, ktoré po splnení svojich funkcií prirodzene – teda apoptózou – 

odumierajú. Samotná krvotvorba však prebieha v solídnej fáze – na pevnom podklade, tak ako je 

to štandardné pre iné orgány. Krvinky sa tvoria uvoľnením z endotelovej výstelky kostnej drene 

(alebo počas embryonálneho obdobia v krvných ostrovoch žĺtkového vaku, neskôr v slezine a v 

pečeni) a bielkoviny krvnej plazmy sa tvoria predovšetkým v pečeni a iných orgánoch. 

Krvotvorba je komplexný dej, pri ktorom sa tvoria, rozmnožujú a dozrievajú kmeňové 

a materské bunky krviniek. Vznikajúce zrelé krvinky potom prechádzajú z kostnej drene do krvi. 
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Bunky v kostnej dreni proliferujú – teda sa delia a rozmnožujú, zároveň sa však aj menia ich 

vlastnosti, vyvíjajú sa smerom k zrelým, funkčne špecifickým bunkám. Tento dej sa nazýva 

diferenciácia (dozrievanie). Pri nej sa vyvíjajú bunkové štruktúry, vznikajú makromolekuly pre 

špecifické bunkové funkcie. Obidva deje prebiehajú súčasne alebo nasledujú po sebe.   

Z kmeňových buniek vznikajú všetky vývojové rady, t.j., materské bunky červených  

a bielych krviniek ako aj krvných doštičiek. Materské bunky sa označujú aj ako  predurčené 

bunky (anglicky „commited cells“). Majú vyššiu schopnosť diferenciácie ako kmeňové bunky 

a nižšiu schopnosť proliferácie. Z materských buniek potom delením a dozrievaním vznikajú 

postupne zrelšie bunky jednotlivých krvinkových vývojových radov. V smere od najnezrelšej k 

zrelej bunke sa počas dozrievania znižuje schopnosť proliferácie. Zrelé bunky sa už ďalej – 

s výnimkou niektorých lymfocytov – nedelia.  
Kmeňové bunky majú najvyššiu a stálu schopnosť seba obnovy a nižšiu schopnosť vyzrievania, t.j. 

prevláda proliferácia nad diferenciáciou. Väčšina kmeňových buniek (80%) je bežne v štádiu G0 bunkového cyklu. 

Slúžia teda ako rezerva a do aktívneho bunkového cyklu sa dostávajú len pri určitých podnetoch (napr. počas rastu 

dieťaťa, za chorobných stavov a pod.). „Odpočívanie“ väčšiny kmeňových buniek v pokojovej G0 fáze umožňuje 

prežiť zdravým bunkám chemoterapiu a/alebo rádioterapiu. Aktívne, teda metabolizujúce bunky, sú cytostatickou 

liečbou poškodené (teda nádorové proliferujúce bunky a kmeňové aktívne bunky), bunky v G0 fáze prežijú 

chemoterapiu relatívne nepoškodené. Samoobnovovacia schopnosť kmeňových buniek pretrváva počas celého 

života, s vekom sa neznižuje.  

Vývoj krviniek je zložitý a mnohostranne regulovaný dej. Za normálnych okolností vzniká toľko nových 

krviniek, koľko ich aj zaniká. Z jednej kmeňovej krvotvornej bunky (KKB) vznikajú síce bunky dve, avšak len jedna 

zostáva na úrovni KKB. druhá sa svojím vývojom posúva smerom k špecializovaným, koncovým, a teda smrteľným 

bunkám. V prípade zvýšených potrieb organizmu (infekcia, náhrada straty krvi, hojenie rán a pod.) sa síce musia 

pomnožiť i KKB a materské bunky, proces je však citlivo regulovaný a po skončení zvýšených potrieb organizmu sa 

krvotvorba musí vrátiť späť k normálu. Ak sa tak nestane, vznikajú proliferatívne ochorenia – leukémie a lymfómy.  

 Chromozómy v bunkovom jadre môžu byť postihnuté mutáciami, napr. vzájomnou výmenou ich častí 

(translokácia), stratou časti (delécia) alebo celých chromozómov (hypoploidia), prípadne zdvojenie niektorého či 

viacerých chromozómov (hyperploídia) Dajú sa dokázať rozličnými metódami, napr. mikroskopicky po bunkovej 

kultivácií, alebo modernejšie pomocou FISH (fluorescence in situ hybridisation) a vďaka polymerázovej reťazovej 

reakcii (PCR) aj priamo na molekulovej úrovni (molekulová genetika). K najmodernejším vyšetreniam patrí 

mikroarray PCR – (automatizované vyšetrenie  komplexu niekoľkých stoviek až tisícov génov a sledovanie ich 

funkcie – tzv. génového profilu). Genetické vyšetrenia  umožňujú rozširovať poznatky o krvotvorbe v zdraví 

a chorobe a tým aj nachádzať nové spôsoby liečby. Vďaka týmto metódam sme dnes stále bližšie k patogenéze 

najrôznejších vrodených i získaných – najmä malígnych –ochorení krvotvorby. Čoraz viac sa nachádzajú dôkazy 

o mutáciách na molekulovej úrovni, ktoré sú priamo zodpovedné za poruchu regulácie krvotvorby a teda vzniku 

proliferatívnych ochorení. 

 

 

5.1.4 Riadenie krvotvorby 
 

Krvotvorba sa riadi zložitými mechanizmami, a to nepriamo nervovou a hormonálnou 

reguláciou a priamo látkami tvorenými bunkami nielen imunitného systému, ale aj iných tkanív 

a orgánov – cytokínmi. Svoju aktivitu uplatňujú prostredníctvom väzby na špecifický receptor 

cieľovej bunky, na ktorý sa viažu s veľmi vysokou afinitou. Na rozdiel od hormónov majú 

krátkodobý účinok a nepôsobia na celkovú reguláciu funkcií organizmu. Najintenzívnejšia tvorba 

cytokínov je v makrofágoch, dendritických bunkách, lymfocytoch a granulocytoch. Aj tukové 

bunky produkujú cytokíny.  
Z hľadiska štruktúry ale aj ich funkcie sa cytokíny delia na viaceré skupiny. 

1. Hematopoetíny/rastové faktory (riadiace dozrievanie krvných buniek). Najdôležitejšie z nich sú 

faktory stimulujúce kolónie (CSF – colony stimulating factors), riadiace diferenciáciu, najmä interleukíny – IL-1, IL-

2, IL-6). Spoločne ich nazývame  rastovými faktormi.  
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2. Interferóny sú aj v klinike používané cytokíny, ktoré podporujú  obranu proti vírusovým infekciám 

a majú  brzdiaci účinok na proliferáciu buniek.  

3. Prozápalové cytokíny (hlavnými sú faktory rodiny tumor nekrotizujúceho faktora – TNF-, ; 

lymfotoxín), vytvárajú zápalové reakcie pre potlačenie infekcie. Pri nádorových procesoch sa zvyšuje TNF z príčin 

autokrínnych ale aj parakrinných, produkciou cytokínov nádorovými bunkami. Skupina protizápalových TNF 

faktorov má však nepriaznivý účinok na krvotvorbu – napr. zvyšuje tvorbu hepcidínu – hormónu inhibujúceho 

transport železa do krvi (anémie pri chronických zápaloch, nádorové ochorenia). 

4. Protizápalové cytokíny – TGF- (transforming growth factor) sa uplatňujú na  kontrole aktivity 

zápalových a hojacich procesov podporou apoptózy buniek, tvorby angiogénnych faktorov, osteoidu a fibrózneho 

tkaniva. Pri nádorových procesoch, leukémiách, lymfómoch sa však tvoria inhibítory, ktoré  blokujú fyziologické 

vlastnosti TGF-. 

5. Chemokíny sú skupinou cytokínov podporujúcou chemotaxiu a ďalšie obranné pochody v mieste 

infekcie a zápalu. Pri zhubných procesoch podporujú proces lokálnym pôsobením na nádorový rast. 

 

 

5.1.5 Zárodočná krvotvorba 
 

  Počas vnútromaternicového života  pred narodením sa začína krvotvorba v kmeňových 

bunkách odvodených z mezotelu. Najprv vznikajú materské bunky červeného, t.j. erytrocytového 

vývojového radu. Od 5. týždňa sa už zjavujú aj začiatky tvorby bielych krviniek. Krvotvorba sa 

začína v žĺtkovom vaku. Od 6. týždňa už nájdeme krvotvorbu aj v pečeni a od 12. týždňa 

v slezine zárodku. Po pôrode krvotvorba prebieha iba v kostnej dreni. Prechody sú plynulé, t.j. na 

jednom mieste sa krvotvorba postupne znižuje a súčasne na ďalšom mieste zvyšuje. Na 

pôvodnom mieste však krvotvorné bunky nezahynú, ale z orgánov, kde krvotvorba postupne 

zaniká (pečeň, slezina, niektoré kosti) sa krvotvorné bunky presťahujú do kostnej drene na 

definitívne miesto krvotvorby. Vo fetálnom období je medzi jednotlivými kompartmentami 

krvotvorby čulá komunikácia cestou krvného obehu plodu, ktorého súčasťou je aj pupočná šnúra 

a placenta. Tento jav sa využíva na odber pupočníkovej krvi z placenty a pupočníka tesne po 

pôrode dieťaťa. Pupočníková a placentárna krv je natoľko bohatá na krvotvorné bunky, že takýto 

odber môže poslúžiť ako transplantát krvotvorných buniek, rovnako ako kostná dreň alebo 

periférne krvotvorné bunky. 

Zárodočná krvotvorba sa v niektorých aspektoch líši od krvotvorby po narodení, čo 

spôsobuje odlišné prostredie jedinca pred narodením a po ňom, napr. kyslík sa privádza do 

zárodku pupočnými cievami z matky, v matkinom tele je plod chránený pred priamym vplyvom 

infekcie a pod. S týmito odlišnosťami súvisia rozdiely v počte a zložení krviniek, druhu 

hemoglobínu a iné. Po narodení sa krvotvorba postupne približuje krvotvorbe dospelých. Preto je 

dôležité pri vyšetrovaní krvi poznať aj vek vyšetrovaného. 

U plodu a malých detí prebieha krvotvorba v dreni všetkých kostí, t.j. dlhých, krátkych 

a plochých. U dospelých sa už krvotvorba sústreďuje len do plochých (lebka, bedrové kosti, 

rebrá, hrudná kosť) a niektorých krátkych kostí (stavce). Z dlhých kostí sú v dospelosti aktívne 

len proximálne (bližšie k hlave) hlavice napr. stehnovej a ramennej kosti. Na základe toho pri 

odbere kostnej drene na vyšetrenie u detí a dospelých vyberáme najvhodnejšie dostupné miesto 

s aktívnou krvotvorbou. Aktívna krvotvorná kostná dreň sa postupne mení na tukovú – žltú dreň.  

U dospelého človeka je hmotnosť kostnej drene asi 1000 g. Ide teda o veľký orgán, 

zodpovedajúci napr. veľkosti pečene. 

Mimodreňová krvotvorba, t.j. tvorba krviniek mimo kostnej drene, je fyziologická iba 

v zárodočnom období. Neskoršie je prejavom chorobného stavu (napr. veľká strata krvi u malých 

detí) alebo závažnej choroby (napr. vrodené hemolytické anémie, leukémie, fibróza drene).     
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5.1.6 Kostná dreň 

Kostná dreň sa delí na extravaskulárnu, t.j. mimocievnu časť, a vaskulárnu, 

predstavovanú najmä širokými cievami, tzv. sínusmi. Krv do kostnej drene privádza nutričná 

(výživová) tepna, rozvetvujúca sa do vlásočnicovej siete. Vlásočnice sa postupne spájajú do 

väčších ciev a prechádzajú do lúčovito usporiadaných sínusov, ktoré opäť vybiehajú do hlavného 

sínusu, vystupujúceho z kosti zvyčajne blízko vstupu nutričnej tepny. Steny sínusov sa skladajú z 

vrstvy výstelkových buniek (endotel), bazálnej membrány a zvonka jemnej blany (adventícia). 

 Kostná dreň je veľmi komplexný systém. Aktívna červená kostná dreň je gélovité 

tkanivo, uložené medzi kostnými trámcami obklopenými kompaktnou kosťou. Okrem 

krvotvorných buniek a ciev sa kostná dreň skladá z tzv. strómy zloženej z väzivových buniek, 

vláken a tzv. podporných buniek (monocyty, makrofágy, lymfocyty), ktoré sú hlavným zdrojom 

tvorby rastových faktorov.          

 

 

5.1.7 Bunkové vývojové rady 
 

Z pluripotentnej kmeňovej krvotvornej bunky vzniká zrelšia materská bunka. Poznáme 

dva druhy materských buniek (committed cells), a teda aj dva základné vývojové rady krviniek: 

1. Lymfocytový vývojový rad [Obr. 5.1]a 

2. Myelocytový vývojový rad [Obr. 5.2].   

 

Toto je základné rozdelenie fyziologických buniek krvotvorby, z ktorého musíme 

vychádzať aj pri rozdelení nádorových – proliferatívnych ochorení krvotvorby. Preto 

rozoznávame lymfoproliferatívne a myeloproliferatívne ochorenia. Akékoľvek ďalšie rozdelenie 

(leukémie a lymfómy, chronické a akútne leukémie) je iba pomocným rozdelením hovoriacim 

len o čiastočnej charakteristike nádoru (rýchlosť priebehu, prevaha postihnutia uzlín alebo 

kostnej drene či cirkulácie). Diagnostika a liečba sa musí odvíjať od pôvodu bunky a jej 

príslušnosti k jednému z uvedených radov. 

 

Lymfocytový vývojový rad

B-lymfocyt T-lymfocyt

proB-Ly protymocyt

prepreB-Ly nezrelý tymocyt

preB-Ly zrelý tymocyt

raný B-Ly

intermed. B-Ly helpery supresory

zrelý B-Ly (Th1, Th2) (Tc)

imunoblast (CD4) (CD8)

imunocyt

plazmatická bunka NK bunky/LAK bunky
 

Obr. 5.1. Schéma krvotvorby (lymfocytový vývojový rad) 
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Vývojový rad  G - E - M - M

myelo-mono- erytrocytový rad       megakaryo-

cytový rad cytový rad

myeloblast monoblast nezrelý mgkblast

promyelocyt promonocyt megakaryoblast

myelocyt monocyt megakaryocyt

metamyelocyt makrofág trombocyt

tyčka

granulocyt proerytroblast eozinofilný

(neutrofilný) erytroblast bazofilný bazofilný

- polychromatický granulocyt

- ortochromatický

retikulocyt, erytrocyt
 

 

Obr. 5.2 Schéma krvotvorby (myelocytový vývojový rad) (obe schémy podľa Nissen-Druey, C., Tichelli, A., 

Meyer-Monard, S.: Human Hematopoietic Colonies in Health and Disease. Vyd. Karger AG, Basel, 2005, 96 strán.) 

 

Zo schém vyplýva, že samostatne stoja len lymfocyty. Ostatné druhy bielych krviniek 

pochádzajú z rovnakej materskej bunky ako červené krvinky a trombocyty. Je to logické, lebo 

napríklad po poranení je potrebné zastaviť krvácanie (trombocyty), doplniť straty červených 

krviniek a zlikvidovať infekciu, ktorá prenikla do rany (granulocyty). Preto sa v priebehu 

fylogenézy vyvinul tento spôsob, kedy sa aktiváciou spoločnej prekurzorovej bunky (CFU-

GEMM) zaistia všetky 3 potrebné funkcie. 

 

 

5.1.8 Vývoj krviniek 
 

Najnezrelšie bunky v kostnej dreni, ktoré sme schopní morfologicky rozlíšiť, sú blasty. Blast ale nie je 

prvou bunkou, ktorá vzniká z kmeňovej krvotvornej bunky. Prvé štádiá KKB vyzerajú ako malé nezrelé lymfocyty s 

priemerom 7-10 μm, obsahujú jedno jadro s jemne rozptýleným chromatínom a 1-3 veľkými jadierkami. Pre ich 

nízky výskyt v kostnej dreni by bolo ich morfologické stanovenie veľmi nespoľahlivé. Pre slabú expresiu antigénov 

sa nedajú rozlíšiť ani imunologicky. Na rozlíšenie týchto buniek využívame ich rastové vlastnosti v systéme in vitro. 

Primitívne progenitory potrebujú pre svoj rast prostredie čo najviac imitujúce prostredie kostnej drene. Vyžadujú 

podkladovú vrstvu stromálnych buniek, na ktorej sú schopné iniciovať dlhodobý rast nezrelých krvotvorných 

buniek. Podľa tejto vlastnosti sa nazývajú „long term culture initiating cells – LTC-IC“; teda bunky schopné 

iniciovať dlhodobý rast v in vitro kultúre. Ďalšími bunkami s charakteristickým rastom sú tzv. „cobblestone area 

forming cells – CAFC“; teda bunky tvoriace okrsky pripomínajúce dlažbu.  

Ďalšie štádiá zrelších, zadaných prekurzorov už nevyžadujú podkladovú vrstvu stromálnych buniek. Dajú 

sa pestovať v polotuhých (semisolídnych) médiách (želatína na báze agaru alebo metylcelulózy). Prekurzory, ktoré 

sme schopní v semisolídnom médiu detegovať, nazývame podľa charakteristického rastu vo forme kolónií ako 

„kolónie tvoriace jednotky“, anglicky „colony forming units – CFU“. Sme schopní rozlíšiť všetky kolónie 

myelocytového radu (lymfatický vývojový rad tento systém nedeteguje). Prvou, najnezrelšou kolóniou je CFU-

GEMM. Ide o kolóniu vytvorenú nezrelou, zadanou bunkou pre všetky non-lymfocytové bunky, teda pre 

granulocyty, erytrocyty, megakaryocyty a monocyty (makrofágy). Ide o najväčšiu kolóniu (v tomto štádiu je ešte 

proliferačný potenciál obrovský).   
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Ďalšie kolónie sú už o niečo menšie (desiatky až stovky buniek). Základom erytrocytového radu je kolónia 

BFU-E (z anglického „burst forming unit“ – teda jednotka tvoriaca zhluky). Dominantným znakom tejto kolónie je 

rôzny stupeň hemoglobinizácie, čo sa prejaví červeným sfarbením. Prekurzory eozinofilov a veľmi pravdepodobne 

i bazofilov dávajú vznik malým hustým kolóniám so slabšou periférnou migráciou (CFU-Eo).  

Kolónie CFU-GM pochádzajú zo spoločnej prekurzorovej bunky pre neutrofilné granulocyty a makrofágy, 

v zrelšej variante (CFU-M) len pre makrofágy. Prítomnosť makrofágov sa prejaví neprehliadnuteľným šírením do 

periférie zo stredu kolónie. Stred kolónie CFU-M je menej vyjadrený ako pri CFU-G. V blízkosti makrofágových 

kolónií je možné občas detegovať i prítomnosť fibroblastov. Kolónie CFU-G pochádzajú z prekurzorov 

neutrofilných granulocytov. Patria skôr k menším kolóniám, majú centrálne zahustenie buniek s migráciou do 

periférie. Zárodočnou bunkou pre megakaryocyty je CFU-Meg. Táto kolónia sa však dá kultivovať len v špeciálnom 

médiu, s obsahom trombopoetínu. Na jej detekciu je potrebná fixácia média a špeciálne farbenie. 

Stanovenie rastu koloniformných jednotiek sa v praxi využíva pri stanovení kvality a kvantity transplantátu 

krvotvorných buniek ako aj pri diferenciálnej diagnostike niektorých hematologických ochorení.  

 

5.1.8.1 Erytrocytový vývojový rad (erytropoéza) 

 

Prvá morfologicky poznateľná bunka erytrocytového vývojového radu je proerytroblast 

(pronormoblast). Ďalšie štádia sa označujú ako bazofilný, polychromatofilný a ortochrómny 

erytroblast, resp. normoblast. Názvy sú odvodené od farby, ktorú majú jednotlivé štádia pri 

panoptickom farbení. Pri vyzrievaní sa pôvodne tmavomodrá (bazofilná) cytoplazma mení 

postupne na svetlejšie modrú (bazofilný erytroblast), čo súvisí s postupným hromadením 

hemoglobínu a ubúdaním RNA (modrá farba). Súčasne prebieha aj vyzrievanie jadra bunky, 

pričom miznú jadierka a zvyšuje sa kondenzácia chromatínu. Erytrocyt so zvyškami jadrového 

chromatínu, ktorý sa v malom množstve nachádza aj v cirkulujúcej krvi, sa nazýva retikulocyt. 

Zvýšené množstvo retikulocytov – teda mladých erytrocytov – znamená aktiváciu krvotvorby, 

znížený počet naopak útlm hemopoézy.   

Okrem morfologického delenia buniek charakterizujeme dnes bunky na základe 

imunofenotypu – teda bielkovinných, glykoproteínových a iných štruktúr na povrchu bunky 

(receptory, enzýmy, väzobné – „kotviace“ – „anchorage“ – molekuly a pod.). Keďže tvorba 

protilátok proti bunkovým štruktúram bola známa skôr ako ich biochemická podstata, zaužívalo 

sa pre ne označenie CD znaky (cluster differentiation antigens). Imunofenotypová charakteristika 

erytrocytového vývojového radu na základe CD znakov je v tabuľke 5.1.   

Normálnym, fyziologickým erytrocytom hovoríme normocyty a o vývojovom rade 

hovoríme ako o normoblastovom. Pokiaľ patologické okolnosti nedovolia normálne vyzrievanie 

buniek (napr. nedostatok vitamínu B12 alebo kyseliny listovej), vznikajú veľké makrocyty 

a vývojový rad je megaloblastový. 

 

Tab.5.1 CD-antigény erytrocytového radu 
 

•  pluripotentná hemopoetická bunka: CD34, CD117 

•  CFU-GEMM (multipotentná kmeňová b.): CD33, CD34   

•  BFU-E: CD33, CD34 

•  CFU-E: CD33, CD34, CD71 

•  erytroblast: CD71, glycophorin A 

•  normoblast: CD71, glycophorin A 

•  retikulocyt: glycophorin A (CD71 X) 

•  erytrocyt: glycophorin A, fetálne ery aj CD36 
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Zrelý erytrocyt je jednou z najvyššie špecializovaných buniek, pretože mu už chýbajú 

bunkové organely, napr. jadro, mitochondrie, ribozómy tvoriace bielkoviny a pod. Tvar 

erytrocytu zodpovedá guli preliačenej z dvoch protiľahlých strán, ide teda o dvojito konkávny 

disk (na priereze ako klasická  piškóta). 

 

5.1.8.1.1 F y z i o l ó g i a   e r y t r o c y t o v 

Metabolizmus erytrocytov. Erytrocyt si tvorí energiu v zrelom štádiu spôsobom anaeróbnej glykolýzy 

(pomocou enzýmov odštepujúcich vodík – tzv. dehydrogenáz) až v 90 %. Pri anaeróbnej glykolýze sa tvorí ATP, 

potrebný na udržanie správneho tvaru erytrocytov a 2,3-DPG, ktorý zachováva redukčnú funkciu hemoglobínu.  

Zánik erytrocytov. Rozpad krviniek a výstup hemoglobínu do okolitého prostredia sa nazýva hemolýza. 

Pri fyziologickom starnutí prebieha hemolýza len mimo krvného riečiska v slezine (fagocytózou).V chorobných 

podmienkach, keď v tele zaniká nadmerné množstvo erytrocytov, môžu sa erytrocyty rozpadať aj v krvnom obehu 

a nastáva hemolýza v cievach (intravaskulárna).  

 

5.1.8.1.2 H e m o g l o b í n 

Krvné farbivo čiže hemoglobín je chromoproteín (metaloproteín) s molekulovou 

hmotnosťou 64660. Obsahuje štyri feroporfyrínové komplexy – hémy viazané na globín. Rôzne 

druhy Hb (fetálny, dospelých a ďalšie) majú identickú prostetickú skupinu, líšia sa však zložením 

globínovej zložky. Bielkovinová zložka globín tvorí 96 % hemoglobínovej molekuly, hémová 

iba 4 %. Hém sa skladá zo štyroch pyrolových jadier spojených metínovými môstikmi 

a centrálne viazaným dvojmocným železom. Globín sa skladá zo štyroch monomérov: dvoch 

reťazcov alfa a dvoch reťazcov beta alebo delta.  

Hb dospelých pozostáva z HbA, A2 a A3. Asi  98 % krvného farbiva dospelých tvorí HbA 

(A = adult) so vzorcom alfa2 beta2. Zvyšok  1,2 - 3,5% je za fyziologických okolností HbA2  so 

vzorcom alfa2 delta2. Zložka HbA3 vzniká v procese starnutia HbA a vyskytuje sa iba 

v nepatrnom množstve. 

Delta reťazce sa od beta reťazcov líšia 8 aminokyselinami z celkového počtu 146 

aminokyselín. Ich vývoj začína počas neskorého fetálneho obdobia. 

Súčasťou normálneho HbA je glykovaný hemoglobín, zahrňujúci frakcie A1a, A1b, A1c. Tento sa formuje 

počas dozrievania erytrocytov a vyznačuje sa výraznou glykozyláciou. Jeho tvorba závisí od koncentrácie glukózy 

v organizme, čo sa využíva pri monitoringu dostatočnosti kompenzácie diabetu. Štruktúrou sa nelíši od HbA ale na 

terminálnom valíne beta reťazca má naviazanú prídavnú karbohydrátovú skupinu. U zdravého človeka je 

koncentrácia glykovaného Hb  3 – 6 %, u diabetikov  6 – 12 %.  

Fetálny hemoglobín (HbF)  so vzorcom alfa2 gama2 tvorí pri narodení 70-80 % krvného farbiva. V priebehu 

prvého roku života z krvného obehu postupne vymizne. 

    Hlavnou funkciou hemoglobínu, ktorý tvorí 80-90 % sušiny červenej krvinky a 34 % jej celkovej 

hmotnosti, je transport O2 a CO2 medzi pľúcami a tkanivami. Hb sa významne podieľa na bunkovej osmolalite. Jeho 

vysoká koncentrácia v červených krvinkách je príčinou, že vnútro-erytrocytová koncentrácia elektrolytov musí mať 

nižšiu hodnotu ako v plazme. Zabezpečuje ju transportný systém Na
+
 a K

+
 v membráne erytrocytov. V červenej 

krvinke dospelého človeka je v priemere 32  2 pg Hb. Stredná farebná koncentrácia Hb  v erytrocytoch je 350 g 

Hb/l.  

Fetálny hemoglobín (HbF) sa od HbA líši niektorými vlastnosťami, ktoré sú veľmi 

dôležité pre vnútromaternicový život plodu:  

    - má zvýšenú afinitu ku kyslíku – ľahšie sa naň viaže, 
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    - na rozdiel od HbA má okrem spoločných 2 reťazcov alfa namiesto reťazcov beta reťazce 

gama, ktoré majú síce identický počet 146 aminokyselín, ale sa líšia v spojeniach aminokyselín. 

Tým je spôsobená pomalšia elektroforetická pohyblivosť HbF, ako aj zvýšená odolnosť proti 

alkáliám a pomalšia premena na denaturovaný globín.        

 

Hém je tvorený cyklickým porfyrínom, ktorý sa skladá zo štyroch  porfobilinogénov. Porfobilinogén vzniká 

ako základná stavebná jednotka v pečeni zo sukcinyl koenzýmu A a glykolu cez medziprodukt alfa-amino-

ketoadipovú kyselinu kondenzáciou dvoch molekúl kyseliny delta-aminolevulovej. Kondenzáciou štyroch 

porfobilinogénov v cyklickej forme vzniká porfyrín. Dokončenie výstavby hému umožňuje enzým hémsyntetáza  

ktorá naviaže Fe
2+

 na protoporfyrín, čím vzniká hém. Ten sa prostredníctvom vedľajšej väzby Fe
2+

 viaže na 

imidazolovú skupinu histidínového reťazca globínu. Jedna molekula Hb má tak štyri peptidové reťazce globínu 

a štyri hémové jadrá. Jeden gram Hb obsahuje 3,34 mg železa. 

 

Kyslík je v hemoglobínovej molekule viazaný iba jednou väzbou, preto sa z neho 

v tkanivách ľahko uvoľňuje. Okysličovanie tkanív (oxygenácia) predstavuje prenášanie O2 do 

jednotlivých častí nášho organizmu. Zmena hemoglobínového Fe
2+

 na Fe
3+

 sa nazýva  oxidácia. 

Takto vzniká methemoglobín, napr. u dojčiat pri jedení potravy s obsahom nitrátov. Tento 

proces nastáva aj pri starnutí erytrocytov. Preto sa v krvnom obehu dospelých pravidelne 

vyskytuje malé množstvo methemoglobínu (okolo 0,5-1,7 %). Methemoglobín (metHb) sa môže 

redukciou zmeniť na plne funkčný Hb. 

Hemoglobín, na ktorý sa v priebehu oxygenácie naviaže kyslík, sa nazýva 

oxyhemoglobín (HbO2). Hemoglobín, ktorý stráca O2 pri okysličovaní tkanív, je redukovaný 

hemoglobín. Väzba kyslíka na Hb je reverzibilná a závisí predovšetkým od parciálneho tlaku 

kyslíka v zmesi plynov, ktorej je Hb vystavený. Túto reverzibilnú väzbu nazývame 

oxygenáciou, a nie oxidáciou Hb, pretože sa pri nej nemení oxidačný stupeň Fe
2+

 a ani inde 

v molekule sa nijaká oxidácia neuskutočňuje. Pritom väzba kyslíka na Hb je oveľa rýchlejšia ako 

jeho uvoľňovanie (disociácia). Väzba kyslíka na Hb je približne 1000-krát rýchlejšia ako 

disociácia oxyhemoglobínu. 

Reakcia  okysličovania (oxygenácie) prebieha takto: 

   HHb + O2 ↔ HbO2 + H
+
 

Reakcia je reverzibilná, v tkanivách s nízkym parciálnym tlakom O2 a vysokým obsahom 

CO2, a teda vyšším obsahom iónov H
+
 (podľa reakcie H2O + CO2 ↔ H

+
 + HCO3

-
) prebieha 

opačne, teda za uvoľňovania kyslíka. Pri prechode z oxygenovaného hemoglobínu (rozpadnutého 

na jednotlivé podjednotky, nazývaného aj uvoľnenou formou, alebo R-formou z anglického 

„released“ = uvoľnený) na neoxygenovaný hemoglobín (tetramérny – nazývaný aj tesnou 

formou, alebo T-formou, z anglického „tight“ = tesný) sa mení jeho konformácia tak, aby sa 

zabránilo naviazaniu nežiaducich molekúl na atóm železa. 

Pri patologických stavoch (priemyselné intoxikácie, otravy svietiplynom a pod.) sa Hb 

väzbou železa cez uhlík viaže na oxid uhoľnatý (CO) a vzniká karboxyhemoglobín. Je to dané 

vysokou afinitou železa k uhlíku.  Nebezpečný je len dvojmocný uhlík v CO. V ostatných 

organických zlúčeninách je uhlík štvorväzobný, to znamená, že už nemá ďalší voľný elektrónový 

pár pre väzbu na železo. Rýchlosť väzby CO na Hb je 160 000-krát vyššia ako disociácia. Tieto 

časové vzťahy dostatočne vysvetľujú závažné toxické mechanizmy vplyvu CO na respiračné 
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funkcie Hb. Karboxyhemoglobín sa v organizme bežne vyskytuje približne do 1,5 %, jeho 

hladina u fajčiarov dosahuje i štvornásobok (5-7 %). 

Väzbou atómu síry (pôsobením chemikálií resp. liekov s obsahom síry) sa v organizme vytvára 

sulfhemoglobín (HbS): z hľadiska potrieb organizmu nie je funkčný, pretože neumožňuje prenos kyslíka príslušným 

tkanivám. Najnovšie poznatky hovoria aj o úlohe hemoglobínu pri transporte NO (oxid dusnatý) ako signálnej 

molekuly.  

Rozpad hemoglobínu. Uvoľnený hemoglobín zo zaniknutých erytrocytov podlieha viacerým zložitejším 

metabolickým zmenám. Rozpadáva sa na základe zložky: globín, hém a železo. V krvnej plazme zdravého človeka 

má voľný Hb veľmi nízke hodnoty (0,01-0,05 g/l). Uvoľnený Hb sa zachytáva na bielkovinový nosič haptoglobín, 

ktorý patrí medzi alfa2-globulíny. Vytvárajú sa hemoglobín-haptoglobínové komplexy, ktoré sa fagocytujúcimi 

bunkami vychytávajú najmä v slezine a v pečeni, prípadne v iných orgánoch. Globín sa degraduje na aminokyseliny, 

ktoré sa môžu využiť na výstavbu nových proteínov, alebo zanikajú. Z hému sa oddelí Fe
2+

, ktoré a buď využije na 

výstavbu nového hému, alebo sa uloží do tkanív ako feritín a hemosiderín, pričom slúži ako mobilná rezerva potrieb 

organizmu.  

Voľný a čiastočne konjugovaný bilirubín sa krvnou cestou dostane na krvný pól pečeňovej bunky: pri 

transporte krvou sa značná časť z neho viaže na albumín. V pečeni nastáva úplná konjugácia s kyselinou 

glukurónovou. Konjugovaný bilirubín-diglukuronid sa vylučuje do žlčových kanálikov. V tenkom čreve sa bilirubín-

diglukuronid mení na urobilinogén a ďalej na sterkobilinogén. Jeho ďalšie rozkladné produkty spôsobujú tmavé 

zafarbenie stolice. 

 

5.1.8.1.3 M e t a b o l i z m u s   ž e l e z a  

Železo (Fe) je nevyhnutným biologickým prvkom potrebným pre funkciu organizmu. 

Pôsobí ako katalyzátor bunkových reakcií. Dospelý človek má v tele 5,5 g železa. Predovšetkým 

je však Fe významnou stavebnou súčasťou hemoglobínu. 1g Hb obsahuje 3,34 mg Fe. 

Hemoglobínové železo tvorí približne 
2
/3 jeho celkových zásob v organizme. Železo obsahujú aj 

niektoré ďalšie enzýmy, ako peroxidázy, laktátdehydrogenáza, xantínoxidáza, dehydrogenáza 

kyseliny jantárovej a ďalšie. 

 

Tab.5.2. Percentuálne rozdelenie zásob železa v organizme 

Hemoglobín                         67,5  %  (2,5-3 g) 

           Feritín                                  13,45 % 

           Hemosiderín                        11,9 %  

           Myoglobín                             4,1 % 

           Transferín                              0,15 % 

           Kataláza                                0,12 %  

           Cytochrómy                          0,09 %  

 

Metabolizmus železa za normálnych pomerov je charakteristický tým, že je v podstate 

uzavretým systémom. Len málo železa sa stráca v exkrétoch, väčšina sa reutilizuje a malý 

zlomok sa dopĺňa z vonkajších zdrojov. V potrave sa za normálnych okolností prijíma denne asi 

10-15 mg Fe, pričom sa vstrebáva iba 0,5-1,5 mg. Vstrebané železo nahrádza straty po krvácaní, 

stolicou, močom, potom, deskvamovaným kožným epitelom, vlasmi, nechtami a pod. 
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U gravidných žien sa resorpcia Fe zvýši dvoj- až trojnásobne. Aj v rastúcom organizme je 

zvýšená resorpcia okolo 1-1,5 mg Fe denne. 

Resorpcia železa má tri fázy: 

    1. prestup Fe do buniek črevnej sliznice (enterocytov), 

    2. prestup Fe zo sliznice do plazmy,    

    3. vytvorenie zásob Fe v sliznici.        

Vychytávanie železa z potravy a jeho transport z črevnej sliznice do plazmy sa uskutočňuje aktívnym 

transportným mechanizmom, kontrolovaným regulačnými proteínmi. Hepcidín – reaktant akútnej fázy zápalu – 

resorpciu železa znižuje, čím prispieva k anémii pri chronických ochoreniach.  

Transport železa v plazme zabezpečuje bielkovina transferin (Trf). Fe sa môže transportovať v plazme len 

v tejto forme. Transferín je glykoproteín s molekulovou hmotnosťou približne 90 000. Tvorí sa v pečeni.  

Zásobné železo sa môže v organizme vyskytovať v dvojakej forme: ako feritín alebo hemosiderín. Feritín 

je proteín s molekulovou hmotnosťou 480 000. Železo je tu uložené vo forme malých kryštálikov hydroxidu 

železitého s fosfátom. Železo feritínu pochádza predovšetkým z hemoglobínu zanikajúcich erytrocytov. 

Hemosiderín  je na rozdiel od feritínu nerozpustný vo vode. Obsahuje viac železa ako feritín. Jeho zvýšené 

množstvo sa ukladá v orgánoch pri chorobách spojených s veľkým rozpadom erytrocytov (hemolytická anémia), po 

častých transfúziách (napr. pri útlmoch krvotvorby) a pod.  

Straty železa u mužov a u žien (okrem menštruácie a gravidity) predstavujú denne okolo 0,6 mg: u žien 

v čase menštruácie viac ako dvojnásobok. Závažnú stratu železa u žien predstavuje gravidita (250 mg Fe sa 

spotrebuje pre plod, asi 175 mg sa stráca krvácaním pri pôrode a 75 mg pripadá na straty placentou). Približne 

polročné kojenie dieťaťa zvyšuje spotrebu železa o 100-180 mg.  

 

5.1.8.2 Granulocytový vývojový rad (granulopoéza) 

 

Materská bunka je spoločná pre neutrofilné granulocyty a monocyty (CFU-GM). Zadaná 

bunka pre granulocyty sa označuje ako CFU-G. Najmladšia mikroskopicky poznateľná bunka 

granulocytopoézy je myeloblast. Ďalšie vývojové štádia sa označujú ako promyelocyty, 

myelocyty, metamyelocyty, granulocyty s paličkovitým a granulocyty so segmentovaným 

jadrom. Dve posledné štádia sa bežne označujú ako tyčinky a segmenty. Od štádia myelocytu 

(niekedy už od promyelocytu) vznikajú v cytoplazme granuly viacerých druhov, t.j. neutrofilné, 

eozinofilné a bazofilné, podľa ktorých potom bunky nazývame neutrofily, bazofily a eozinofily. 

Charakteristický imunofenotyp granulocytového vývojového radu je v tabuľke 5.3. 

 

Tab.5.3. CD-antigény myelocytového radu 
•  pluripotentná hemopoetická bunka: CD34, CD117 

•  CFU-GEMM (multipotentná kmeňová bunka): CD33, CD34   

•  CFU-GM (myelomonocytová zadaná bunka): CD13, CD33, CD34, HLA-DR, CD14, CD15, MPO 

•  CFU-G (myeloická zadaná b.): CD13, CD15, CD33, CD34, MPO, HLA-DR 

•  myeloblast: CD13, CD15, CD33, MPO, HLA-DR 

•  promyelocyt: CD13, CD15, CD33, MPO, CD11b 

•  myelocyt: CD11b, CD13, CD15, CD33, MPO, CD11b 

•  metamyelocyt: CD11b, CD13, CD15, CD16 

•  zrelý granulocyt: CD11b, (CD11c), CD13, (CD14), CD15, CD16 

 

V priebehu vyzrievania sa bunky granulocytového radu postupne zmenšujú s výnimkou promyelocytu, 

ktorý je väčší ako myeloblast, miznú jadierka, zahusťuje sa, degeneruje chromatín a v cytoplazme sa zjavujú napr.  

primárne (azurofilné) a neskôr tzv. špecifické,  t.j. netrofilné, eozinofilné alebo bazofilné granuly. Označenie granúl 
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odzrkadľuje ich vzhľad pri panoptickom farbení. Cytoplazma pri vyzrievaní sa mení z pôvodne bazofilnej na fialovú 

až ružovú. Uvoľňovanie enzýmov z granúl sa deje pri  imunitných a alergických reakciách a pod a sú zodpovedné za 

mnohé funkcie granulocytov (fagocytóza). Pri vyzrievaní granulocytu sa jadro na jednom alebo viacerých miestach 

zaškrcuje, zužuje, čím vzniká laločnaté, segmentované jadro. 

V krvi zdravého človeka sa vyskytujú zrelé neutrofilné,  eozinofilné  a bazofilné 

granulocyty, t. j. bunky s  paličkovitým  alebo segmentovaným jadrom. Prevahu majú neutrofilné 

granulocyty: eozinofilov býva len do 5 % a bazofilov do 1 %. 

 

5.1.8.3 Monocytový vývojový rad (monocytopoéza) 

 

Monocyty sú najväčšie biele krvinky vyskytujúce sa v krvi zdravých ľudí. Ich jadro je 

uložené v strede alebo mierne excentricky a má predĺžený, oválny alebo preliačený tvar so 

špongiovitým chromatínom. Bohatá sivomodrá cytoplazma môže obsahovať niekoľko 

azurofilných granúl alebo vakuoly.  

Odlíšenie monoblastov od myeloblastov nie je možné mikroskopickým vyšetrením, ale 

iba na základe kultivácie dreňových buniek, t. j. podľa druhu buniek v kolóniách, ktoré z blastov 

vznikli. Určená materská bunka CFU-GM je spoločná pre monocytový a granulocytový rad. 

Ďalším štádiom prekurzorov, zadaných pre tvorbu monocytov, je CFU-M. Vývojové štádia sa 

dajú odlíšiť aj na základe imunofenotypizácie (Tab.5.4). 

 

Tab. 5.4. CD-antigény monocytového radu 
• pluripotentná hemopoetická bunka: CD34, CD117 

• CFU-GEMM (multipotentná kmeňová bunka): CD33, CD34   

• CFU-GM (myelomonocytová zadaná bunka): CD13, CD33, CD34, HLA-DR, CD14, CD15, MPO 

• CFU-M (monocytová zadaná bunka): CD13, CD14, CD33, CD34, HLA-DR, CD11b, MPO 

• monoblast: CD13, CD14, CD33, HLA-DR, CD11b, MPO 

• promonocyt: CD11b, MPO, CD13, CD14, CD33, HLA-DR 

• monocyt: CD11c, CD11b, CD13, CD14, CD15, CD33, CD36, HLA-DR 

• makrofág: CD13, CD14, CD33, CD11b, CD1 (histiocyt) 

 

Makrofágy sú tkanivovou obdobou monocytov. Vznikajú z materských buniek 

monocytov v kostnej dreni, krvnou cestou sa dostávajú do jednotlivých tkanív, kde sa menia na 

špecializované bunky.  

 

5.1.8.4 Megakaryocytový vývojový rad (trombocytopoéza) 

 

Z pluripotentnej kmeňovej bunky vznikajú cez spoločnú zadanú bunku CFU-GEMM 

najprv koloniformné bunky CFU-Meg a ešte morfologicky nepoznateľný promegakaryoblast. 

Najmladšia v mikroskope poznateľná bunka je megakaryoblast. Je to jedna z najväčších buniek 

krvotvorby s veľkým oválnym alebo obličkovitým jadrom a viacerými jadierkami. Obsahuje 

málo silne bazofilnej cytoplazmy bez granúl. Cytoplazma má často výbežky. Pri ďalšej 

diferenciácii sa tieto bunky značne zväčšujú a v cytoplazme sa začnú objavovať granulácie, 

zárodky budúcich trombocytov. Tieto bunky sa označujú ako promegakaryocyty (bazofilné 

megakaryocyty). Majú veľké oválne alebo nepravidelné jadro. 
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Ďalším vývojovým štádiom je megakaryocyt (polychromatofilný megakaryocyt) 

s bohatou červenkastou cytoplazmou a azurofilnými granulami, ktoré sa začínajú tvoriť v okolí 

jadra. Sú to obrovské bunky s priemerom 35 – 160 mikrometrov, s nepravidelným laločnatým, 

prstencovým alebo preliačeným jadrom a s jemnou azurofilnou granuláciou rozloženou v celej 

cytoplazme okrem okrajov bunky. Chromatín jadra je zahustený a neobsahuje jadierka. 

Imunologická charakteristika megakaryocytového vývojového radu je v tabuľke 5.5.    

 

Tab.5.5. CD-antigény megakaryocytového radu 
•  pluripotentná hemopoetická bunka: CD34, CD117 

•  CFU-GEMM (multipotentná kmeňová b.): CD33, CD34   

•  BFU-Meg (nezrelý megakaryoblast): CD33, CD34, HLA-DR 

•  CFU-Meg (megakaryoblast): CD33, CD34, CD41, CD61, GP IIIa, GP IIa 

•  megakaryocyt: CD41, CD42b, CD61, GP IIIa, GP IIa 

•  trombocyt: CD41, CD42b, CD61, CD62P, GP IIIa, GP IIa 

 

Keďže megakaryocyty sú najväčšie dreňové bunky, dajú sa ľahko spoznať už pri malom zväčšení 

v mikroskope, no treba ich odlíšiť od iných veľkých buniek, napr. osteoklastov (veľké viacjadrové bunky 

zúčastňujúce sa na prestavbe kostí), veľkých retikulárnych buniek, nádorových buniek a iných. Vzhľad 

megakaryocytov je dosť variabilný. Pri zvýšení tvorby trombocytov sa rozmery materských buniek zväčšujú. Po 

skončení vývoja megakaryocytu sa tento rozpadá, trombocyty sú vlastne útržky membrány megakaryocytu s malým 

obsahom cytoplazmy, v ktorej sú prítomné granule, obsahujúce enzýmy zúčastňujúce sa na procese zrážania krvi. 

 

5.1.8.5 Lymfocytový vývojový rad (lymfocytopoéza) 

 

Lymfocytopoéza vychádza zo samostatnej materskej (zadanej) bunky. V ďalšom vývoji 

vznikajú prvé mikroskopicky poznateľné mladé bunky lymfocytového radu – lymfoblasty. 

Delenie v lymfocytovom rade prebieha asymetricky, t.j. po rozdelení bunky sa jedna z dcérskych 

buniek ďalej diferencuje, kým druhá si zachová schopnosť samoobnovy. Lymfocyty sú väčšinou 

najmenšie biele krvinky, len o málo väčšie ako okolité erytrocyty. Majú centrálne alebo 

excentricky uložené okrúhle jadro s tmavomodrým hustým chromatínom. V malých lymfocytoch 

tvorí priehľadná, svetlomodrá cytoplazma len úzky lem jadra. V stredných a veľkých 

lymfocytoch, ktorých je málo, je cytoplazma bohatšia a môže obsahovať drobné azurofilné 

granuly. 

Lymfocyty sa rozdeľujú na dve hlavné skupiny: lymfocyty B a lymfocyty T: v svetelnom 

mikroskope sa nedajú vzájomne odlíšiť. Názov B-lymfocyty pochádza od bursa Fabricii, čo je 

lymfatický orgán vtákov, kde sa tieto lymfocyty tvoria. Zodpovedajúci orgán u ľudí nie je ešte 

presne identifikovaný, pravdepodobne ide o lymfatické tkanivo čriev. Názov T-lymfocyty 

pochádza od thymus (detská/dojčenská žľaza), kde tieto bunky dozrievajú. Lymfocyty T a B 

možno rozoznať len pomocou vyšetrovania povrchových a cytoplazmatických markerov 

(znakov) monoklonovými protilátkami. Charakteristické CD znaky  B a T lymfocytov sú 

v tabuľke 5.6 a 5.7. Vývoj lymfocytov T a B je odlišný, preto sa ním budeme zaoberať osobitne. 
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Tab. 5.6. CD-antigény B-lymfocytového radu 
•  lymfocytová kmeňová bunka: CD34, CD10, CD38, HLA-DR 

•  proB-Ly: CD34, CD10, CD38, HLA-DR, CD9, CD19, TdT, IgH R 

•  preB-Ly: CD19, CD20, TdT, IgH R, IgL R, cIgM, HLA-DR 

•  skorý B-Ly: CD19, CD20, CD21, CD22, IgH R, IgL R, IgM, IgD, HLA-DR 

•  aktivovaný B-Ly: CD19, CD20, CD21, CD22, CD23, CD25, IgH R, IgL R, IgM, HLA-DR, (CD6) 

•  B-Ly: CD19, CD20, CD22, IgH R, IgL R, IgG/IgA/IgE, HLA-DR 

•  Plazmatická bunka: CD38, cIg, IgH R, IgL R 

•  NK-bunka: CD2, CD8, CD10, CD56, CD57 

 

Tab.5.7. CD-antigény T-lymfocytového radu 
•  proT-Ly: cCD3, CD5, CD7, CD34, TdT 

•  skorý (nezrelý) thymocyt: CD2, cCD3, CD5, CD7, CD38, TdT, TCR R 

•  zrelý thymocyt: CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD38, CD71, TdT, TCR R 

............................................................................................................ 

Vývoj smerom k pomocným  T-lymfocytom (TH-1 a TH-2) 

•  zrelý pomocný T-Ly: CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD28, CD45RA, TCR R  

(CD8  X) 

•  aktivovaný pomocný T-Ly: CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD25, CD28, CD45RA, HLA-DR, TCR R 

•  pamäťový pomocný T-Ly: CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD45RO, TCR R 

........................................................................................................... 

Alebo vývoj smerom k cytotoxickým  T-lymfocytom 

• zrelý cytotoxický/supresorový T-Ly: CD2, CD3, CD5, CD6,   

      CD7, CD8, CD28, CD45RA, TCR R (CD4  X) 

• aktivovaný cytotoxický/supresorový T-Ly: CD2, CD3, CD5, CD6, CD7, CD8, CD25, CD28, CD45RA, 

HLA-DR, TCR R  

• pamäťový cytotoxický/supresorový T-Ly: CD2, CD3, CD5, CD7, CD8, CD45RO, TCR R 

...........................................................................................................  

Regulačné T-lymfocyty sa klasifikujú aj na základe iných vlastností, nielen na základe CD antigénov. Môžu byť CD4 

aj CD8 pozitívne.  

 
Vývoj B-lymfocytov je v prvých štádiách autonómny, t.j. tak ako pri doteraz opísaných vývojových radoch závisí od 

vnútorného programu buniek a príslušných regulačných faktorov. V ďalších štádiách, keďže lymfocyty sa predovšetkým 

zúčastňujú na imunitných procesoch, vývoj závisí od rôznych stimulačných faktorov imunity, najmä od antigénov. 

Vývoj prebieha štádiami od pro-B lymfocytov, pre-B lymfocytov až po zrelé B lymfocyty. V prítomnosti antigénovej 

stimulácie vznikajú potom lymfocyty včasné, zrelé a aktivované, prípadne plazmocytoidné a plazmatické bunky. Jednotlivé typy 

a štádia rozlišujeme opäť pomocou markerov, pretože expresia znakov zodpovedá  štádiu a typu vývoja, čiže sa počas života 

lymfocytu mení. Typickým markerom pre–B lymfocyty je dôkaz tvorby molekúl Ig: kým lymfoidné a plazmocytoidné typy majú 

tieto molekuly len na povrchu, plazmatické bunky majú množstvo buniek Ig v cytoplazme, čo možno dokázať 

imunofluorescenčnou metódou. Prvé štádiá vývoja lymfocytov prebiehajú v kostnej dreni a  ďalšie v tzv. periférnych 

lymfatických orgánoch, ktorými sú predovšetkým slezina, pečeň, povrchové a vnútorné lymfatické uzliny, krčné a nosové 

mandle, lymfatické tkanivo čriev. Malá časť lymfocytov (1-2 %) sa v konečnom štádiu vývoja zmení na plazmatické bunky 

(plazmocyty), ktorých hlavným poslaním je tvorba rôznych bielkovín (imunoglobulíny) a protilátok. 

Plazmocyty sú okrúhle alebo oválne bunky s excentricky uloženým jadrom a lúčovitým usporiadaním chromatínu. 

Majú veľkú fialovomodrú cytoplazmu s bohatým obsahom RNA. Mladšie bunky označujeme ako proplazmocyty a plazmoblasty. 

Majú väčšie jadro v pomere k cytoplazme a v jadre sú jadierka. Podľa času prežívania delíme B-lymfocyty na žijúce dlhšie ako 

14 dní (niekedy i celé roky) a na krátko žijúce (menej ako 14 dní), ktoré sa nachádzajú prevažne v kostnej dreni. Doba zrenia 

lymfocytov je 4-6 dní. V krvnom obehu zostávajú len asi 30 minút a potom prechádzajú do tkanív. Lymfocyty B recirkulujú, t.j. 

dostávajú sa do obehu opakovane prostredníctvom hlavnej lymfatickej cievy – ductus thoracicus. 

Lymfocyty T sa vyvíjajú v prvých štádiách podobne ako B-lymfocyty, t. j. v kostnej dreni. Ďalší vývoj prebieha 

v týmuse, kde T-lymfocyty získavajú svoje špecifické znaky a vlastnosti. Po dozretí potom prechádzajú krvou do sekundárnych 

lymfatických orgánov na svoje špecifické miesta. Majú teda tri miesta vývoja: kostnú dreň, týmus a sekundárne lymfatické 

orgány. V krvnom obehu je väčšina T-lymfocytov: B-lymfocytov je len okolo 30%. 

 Lymfocyty T sa takisto delia na krátko a dlho žijúce (tzv. pamäťové bunky), ktoré predstavujú až 95 % cirkulujúcich 

T-lymfocytov. Pamäťové sú preto, lebo si dlho uchovávajú informácie o všetkých cudzorodých látkach, s ktorými sa stretli a na 

ktoré sú potom schopné pri opakovanom stretnutí okamžite alebo urýchlene a intenzívnejšie reagovať.  
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Výkonné T-lymfocyty sa delia na cytotoxické Tc lymfocyty, ktoré sú schopné vyhľadať a zabíjať 

infikované bunky. Ich stratégiou nie je liečba infikovanej bunky, ale „pre istotu“ jej zabitie, keďže je takáto bunka 

možným zdrojom ďalšieho šírenia infekcie. Pomocné Th1 lymfocyty vyhľadávajú hlavne makrofágy, ktoré pohltili 

antigén alebo sú infikované vnútrobunkovými parazitmi (mykobaktériá, listérie...) a napomáhajú ich premene na 

aktivované makrofágy, ktoré sa vedia s infekciou účinnejšie vysporiadať. Lymfocyty Th1 stimulujú makrofágy 

hlavne pomocou interferónu γ (IFN-γ). Aktivované makrofágy i Th1 bunky potom následne produkujú ďalšie 

cytokíny a iné látky, ktoré sa uplatňujú v zápalovej reakcii. Na druhej strane Th2 lymfocyty vyhľadávajú B-

lymfocyty, ktoré už predtým rozoznali, pohltili a rozštiepili príslušné mikrobiálne antigény a pomáhajú im 

v diferenciácii na plazmatické bunky. Rozdielne je aj spektrum vylučovaných cytokínov. Th2 lymfocyty produkujú 

interleukíny IL-4, IL-5, IL-10 a membránový cytokín CD40L. Pre plné pochopenie zložitosti imunitných reakcií je 

potrebné si uvedomiť, že Th1 a Th2 lymfocyty sú v antagonistickom postavení. Ak sa začne jeden typ antigénne 

špecifickej odpovede – napr. zápalová reakcia (aktiváciou Th1 lymfocytov) oproti protilátkovej (aktivácia Th2 

lymfocytov), automaticky sám seba posilňuje a naopak, alternatívny („konkurenčný“) typ zápalovej reakcie 

potlačuje. Je to dané tým, že hlavný produkt Th1 lymfocytov IFN-γ inhibuje diferenciáciu Th2 lymfocytov a opačne, 

IL-4 ako hlavný produkt Th2 lymfocytov pôsobí inhibične na Th1 lymfocyty. Antagonizmus Th1 a Th2 resp. IFN-γ 

a IL-4 je považovaný za základný imunoregulačný mechanizmus. 

V periférnych lymfatických orgánoch (uzliny, slezina) vznikajú v priebehu normálnych imunitných reakcií 

proti rôznym parazitom Th3 lymfocyty. Rozoznávajú pomocou svojich TCR (T-cell receptor) komplexy antigénnych 

peptidov s molekulami MHC a produkujú hlavne TGF- („transforming growth factor “). Bunky produkujúce IL-

10 sa nazývajú Tr1 (jeden z druhov regulačných T-Ly). Tieto druhy T-Ly vznikajú zrejme po kontakte 

s dendritickými bunkami (asi nezrelými alebo vyčerpanými). Slúžia k potlačovaniu príliš intenzívnych imunitných 

odpovedí, ktoré by mohli spôsobovať imunopatologické komplikácie. Bunky Th3 a Tr1 majú zásadnú úlohu pri 

potlačovaní alergických reakcií. Odstraňovanie autoreaktívnych buniek majú za úlohu T-reg (Tr) lymfocyty 

(regulačné, tlmivé, niekedy označované aj ako supresorové – Ts). Sú charakteristické receptorom CD25 a tlmia 

nebezpečné aktivity iných autoreaktívnych buniek. Bohužiaľ, ochranou organizmu pred autoreaktívnymi bunkami sa 

tlmí aj protinádorová ochrana. Je to ďalší príklad nesmierne krehkej rovnováhy v organizme. Alergény spôsobujú 

preferenčnú diferenciáciu Th2 lymfocytov bez súčasného vzniku alergén-špecifických Tr, čo môže prispievať ku 

vzniku alergie.  

Úloha Th3 a Tr lymfocytov v organizme je nesmierne dôležitá. Ich správna funkcia zaisťuje 

 homeostázu T-lymfocytov, 

 toleranciu štepu po transplantácii, 

 bráni reakcii štepu proti hostiteľovi (GvHD), 

 bráni rozvoju autoimunitných chorôb a 

 bráni rozvoju hypersenzitivity. 

Nepriaznivým dôsledkom nadmernej aktivity regulačných T-lymfocytov je  

 potlačenie nádorovej imunity a  

 potlačenie imunitnej reakcie proti infekciám. 

 

Úlohou B-lymfocytov je predovšetkým tvorba protilátok: zabezpečujú tzv. humorálnu 

imunitu. Lymfocyty T  pôsobia najmä priamo, t. j. proti cudzej bunke, preto hovoríme 

o celulárnej (bunkovej) imunite. 

 

Tabuľka 5.8 udáva referenčné hodnoty krvného obrazu, tabuľka 5.9 diferenciálneho 

rozpočtu leukocytov zdravého človeka, ktoré sú však len orientačné. Hodnoty ovplyvňuje celý 

rad ďalších faktorov, ako je vek, obdobie dňa, stav sýtosti (po jedení, nalačno), lieky, rasa, 

fyzická práca atď. 

 



 96 

Normálne hodnoty krvného obrazu

muži ženy

Leukocyty 3,8-10,6x109/l 3,6-11,0x109/l

Erytrocyty (Er) 4,4-5,9 x1012/l 3,8-5,2 x1012/l

Hemoglobín (Hb) 130-180 g/l 120-160 g/l

Hematokrit (HCT) 40-52% 35-47%

Stredný objem Er (MCV) 80-100 fl

Stredný obsah Hb v Er (MCHC) 26-34 pg

Stredná farebná koncentrácia Hb 320-360 g/l

Šírka distr. krivky Er (RWSD) 37-54 fl

Šírka distr. krivky Er (RWCV) 11-16%

Trombocyty (Tr) 150-440 x109/l

Distribučná krivka Tr (PDW) 5-25 fl

Stredný objem Tr (MPV) 5,8-25 fl

Počet veľkých a malých Tr (PLCR) 13-43%

Trombokrit (PCT) 15-30%

Retikulocyty relatívny počet 0,5-1,5%

Retikulocyty absolútny počet 27-75 x109/l
 

Tabuľka 5.8 Normálne hodnoty krvného obrazu 

 

v

Hodnoty diferenciálneho rozpočtu leukocytov

relatívne hodnoty absolútne hodnoty

mikroskopicky analyzátor analyzátor

Neutrofilné segmenty 46-73% 45,5-73,1% 2,0-7,7x109/l

Neutrofilné neseg.(tyčky)   1- 3%
Lymfocyty 18-44%     18,3-44,2% 0,7-4,7x109/l

Monocyty 3- 9%       2,6- 8,5% 0,1-0,7x109/l

Eozinofily 0- 4%       0   - 4,4% 0   -0,3x109/l
Bazofily 0- 1% 0,2- 1,2% 0   -0,1x109/l

Výskyt ostatných druhov buniek nie je fyziologický. Pokiaľ sa pod 
mikroskopom nájdu, uvedú sa osobitne.

 

Tabuľka 5.9. Normálne hodnoty diferenciálneho rozpočtu leukocytov 
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5.1.9 Riadenie krvotvorby 
  

Krvotvorba – hemopoéza sa riadi komplexným systémom nervových, hormónových 

a humorálnych sprostredkovateľov, ktorých súhra zabezpečuje tvorbu, vyzrievanie, funkcie 

a výstup potrebného počtu krviniek do obehu. Za normálnych podmienok je toto množstvo stále: 

tento jav sa nazýva  homeostáza.      

Nervovú reguláciu zabezpečuje hlavne vegetatívny nervový systém (sympatiková 

a parasympatiková časť). Z hormónov sa na regulácii zúčastňujú najmä rastové hormóny počas 

detského a dorastového veku, ďalej hormóny štítnej žľazy, nadobličiek a pohlavné hormóny. 

Všetky tieto regulačné mechanizmy pôsobia prostredníctvom hemopoetínov (krvotvorných 

faktorov/látok), ktoré stimulujú alebo inhibujú krvotvorbu. Pôsobia na proliferáciu, diferenciáciu, 

vyzrievanie, životnosť i funkciu krviniek. Tvoria sa priamo v kostnej dreni v lymfocytoch, 

makrofágoch a endotelových bunkách. 

Pre vývoj červeného krvného radu je najdôležitejším cytokínom erytropoetín (EPO). 

EPO je glykoproteín s molekulovou hmotnosťou 34 000. Tvorí sa hlavne v obličkách. Pri hypoxii 

reagujú bunky, ktoré tvoria EPO, jeho zvýšenou produkciou.  

Regulácia tvorby granulocytov a monocytov podlieha tzv. faktorom stimulujúcim kolónie 

(CSF – colony stimulating factors), ktoré sú nevyhnutné pre rast kolónií krvotvorných buniek in 

vitro. CSF sú takisto glykoproteíny s nižšou molekulovou hmotnosťou. Tvoria ich aktivované 

lymfocyty, monocyty, makrofágy a iné bunky. Dnes sa už  podarilo niektoré z nich izolovať, 

analyzovať i pripravovať génovou technikou, čo umožňuje ich liečebné využitie, napr. pri zbere 

krvotvorných buniek, pri liečbe ťažkých leukocytopénií a pod. Na väčšinu mladých vývojových 

štádií buniek pôsobí stem cell factor (SCF). 

Ďalší rastový faktor GM-CSF, t.j. faktor pre granulocyty a monocyty/makrofágy, 

usmerňuje vývoj nielen týchto buniek, ale čiastočne aj erytrocytov a trombocytov. G-CSF, t.j. 

granulocytové kolónie stimulujúci faktor, usmerňuje rast zrelších vývojových stupňov 

granulocytov. M-CSF ovplyvňuje podobne monocytový rad. Rast a vyzrievanie megakaryocytov 

podporuje trombopoetín (TPO) a interferón γ.  

Ani jeden z rastových faktorov nie je prísne špecifický: zvyčajne pôsobia na viacero 

vývojových radov. Ich účinnosť závisí okrem iného aj od ich koncentrácie, t.j. faktory môžu mať 

v rôznych koncentráciách vplyv na rôzne bunkové rady alebo štádiá zrelosti. Ako v každom 

regulovanom systéme i v krvotvorbe musia existovať okrem podporných aj inhibičné 

mechanizmy, ktoré sú však zatiaľ menej známe.  K inhibitorom granulocytopoézy patrí napr. 

laktoferín, prítomný v granulách zrelých buniek, ktorý sa viaže na receptory nezrelých 

granulocytov a bráni ich deleniu a zreniu. Takto sa zabezpečuje spätná väzba, t. j. aby pri 

dostatku granulocytov v krvi nenastalo ich ďalšie množenie. Napríklad pri infekčnom alebo 

zápalovom ochorení sa zvyšuje počet leukocytov, ale súčasne sa z nich uvoľňuje laktoferín,  

a tým sa po zvládnutí choroby zvýšená tvorba granulocytov zastavuje a vracia sa k pôvodnej 

homeostatickej rovnováhe.        
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5.1.10 Zrážanie krvi – koagulácia  
 

Na to, aby krv mohla byť zároveň tekutou, ale na druhej strane aby po poranení 

nevytiekla z ciev, sa vyvinul u vyšších živočíchov veľmi zložitý systém zrážania krvi ako aj 

regulácie a kontroly nadmerného zrážania. Základnými zložkami hemostázy sú cievna stena, 

krvné doštičky a systém plazmatických proteínov, zahrňujúci prokoagulačné faktory, inhibítory 

koagulácie a zložky fibrinolýzy. Všetky tieto zložky sú za fyziologických okolností udržiavané 

v rovnováhe, ak však nastane porucha niektorej z nich, môže vzniknúť patologické krvácanie 

alebo naopak intravaskulárna trombóza. 

Cievna stena je za fyziologických okolností nezmáčavá. Jej prvou reakciou na poranenie 

je vazokonstrikcia, ktorá zabraňuje nadmerným stratám krvi. To samo o sebe nestačí, endotelové 

bunky (EB) produkujú významné zložky koagulačného systému, ako je von Willebrandov faktor 

(vWf) a tkanivový faktor (TF). Hemostázu podporujú aj látky s antifibrinolytickým účinkom 

produkované EB. Ďalšími kľúčovými zložkami hemostázy sú krvné doštičky – trombocyty 

a plazmatické koagulačné bielkoviny. Za ukončenie zrážania krvi sú zodpovedné antikoagulačné 

faktory taktiež prítomné v plazme. 

5.1.10.1 Trombocyty 

 Trombocyty (Tr) sa zúčastňujú primárnej hemostázy svojou interakciou s poranenou 

cievnou stenou a vedú k vytvoreniu primárnej hemostatickej zátky. Tr vo fáze adhézie adherujú 

na obnažené subendotelové tkanivo pomocou vWf. Paralelne prebieha aktivácia Tr pomocou 

agonistov (ADP, epinefrín, trombín, kolagén) ich väzbou na špecifické receptory Tr. Nasleduje 

uvoľňovacia reakcia (keď sa z trombocytov, resp. ich granúl uvoľnia prokoagulačné látky), ktorá 

ďalej zosilňuje aktiváciu Tr. Potom nasleduje agregácia trombocytov, daná premostením 

receptorov susedných Tr prostredníctvom molekúl fibrinogénu. Tr hrajú úlohu aj v nasledujúcich 

fázach vrátane retrakcie koagula.  

 

5.1.10.2 Hemokoagulačný systém – faktory zrážania krvi 

 Zastavenie krvácania je spôsobené aktiváciou hemokoagulačného systému. Je to séria 

reakcií, na ktorých sa zúčastňujú plazmatické proteíny, pôsobiace ako enzýmy a kofaktory 

zrážania. Táto aktivácia prebieha na bunkových povrchoch. Hneď po poranení ju iniciujú  bunky 

nesúce na svojom povrchu tkanivový faktor, ktoré sa dostávajú do kontaktu s krvou,  ďalšie 

reakcie prebiehajú na membránach aktivovaných trombocytov, zhromaždených v mieste 

poškodenia. Reakcie nasledujú po sebe, pričom produkt reakcie slúži ako enzým katalyzujúci 

aktiváciu nasledujúceho faktora/faktorov, amplifikuje ich silu a rýchlosť. Konečným stupňom je 

tvorba trombínu, ktorý konvertuje rozpustnú  bielkovinu  fibrinogén na nerozpustný polymér 

fibrín, hlavnú súčasť krvného koagula. 

Na hemokoagulácii  sa zúčastňuje 13 plazmatických  faktorov, ktoré  sa označujú  

rímskymi číslicami v poradí, v akom sa postupne zisťovala ich úloha v zrážaní krvi (tab. 5.10). 

Výnimkou je tkanivový faktor (TF), ktorý jediný sa za fyziologických  okolností v cirkulácii (v 

plazme) nenachádza.  TF, známy aj ako tromboplastín alebo CD142,  je integrálny membránový 

glykoproteín buniek nachádzajúcich sa mimo ciev. Patrí do rodiny cytokínových receptorov. 

Jeho extracelulárna časť pôsobí ako receptor  pre FVIIa a FVII,  cytoplazmatická doména sa 

zúčastňuje radu signálnych reakcií, dôležitých pre bunkovú migráciu a angiogenézu. 

Z intravaskulárnych buniek sú za určitých okolností schopné na svojom povrchu exprimovať TF 

len aktivované monocyty a  endotelové bunky,  z patologických buniek sú to nádorové bunky  a 

leukemické promyelocyty. 
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Biosyntéza všetkých koagulačných faktorov, s výnimkou vWF, sa uskutočňuje v pečeni, 

kde sa ich tvorba začína v 10. týždni veku plodu. Faktory II, VII, IX a X sa tvoria priamo 

v hepatocytoch a pre svoju syntézu potrebujú vitamín K. Na extrahepatálnej syntéze 

koagulačných proteínov sa podieľajú megakaryocyty, ktoré  produkujú vWF a FXIII, pričom 

vWF sa tvorí aj v endotelových bunkách. Von Willebrandov faktor cirkuluje v  plazme 

v komplexe s faktorom VIII, táto väzba faktor VIII stabilizuje  a chráni ho pred proteolytickou 

degradáciou. Jedinci s von Willebrandovou chorobou, ktorí neprodukujú vWF, majú sekundárny 

deficit koagulačného FVIII.   

     Väčšina koagulačných faktorov sú glykoproteíny, ktoré cirkulujú v krvi v neaktívnej pro-

enzymatickej forme (zymogény). Aktivujú sa na serínové proteázy (na aktívnom mieste 

molekuly majú aminokyselinu serín), s výnimkou faktora XIII, ktorý pôsobí ako 

transglutamináza. Faktory V, VIII a  vysokomolekulový kininogén (HMWK), známy ako 

Fitzgeraldov faktor, iba urýchľujú enzýmové pôsobenie iných faktorov a označujú sa ako  

kofaktory zrážania.  

Tab. 5.10 Prehľad faktorov zúčastňujúcich sa na zrážaní krvi 

Faktor Chromozóm Biologický 

polčas 

Funkcia 

Tkanivový faktor 1  Receptor pre FVIIa 

Fibrinogén   A 

                     Bβ 

                      γ 

4 

4 

4 

 

3-4 dni 

 

Substrát 

Protrombín  11 2-3 dni Serínová proteáza 

Faktor V 1 12 h Kofaktor 

Faktor VII 13 4-6 h Serínová proteáza 

Faktor VIII X 8-12 h Kofaktor 

Faktor IX X 12-18 h Serínová proteáza 

Faktor X 13 2 – 3 dni Serínová proteáza 

Faktor XI 4 2 – 3 dni Serínová proteáza 

Faktor XII 5 2 dni Serínová proteáza 

Faktor XIII A 6 3 – 5 dní Transamináza 

Faktor XIII B 1 3 – 5 dní Stabilizuje FXIII A 

vWF 12 2 – 12 h Adhezívny proteín 

Prekalikreín 4  Serínová proteáza 

HMW kininogén 3 5 - 6 h Kofaktor 

Podľa: Bátorová, A.: Fyziológia hemostázy. In: A.Sakalová, A.Bátorová, M.Mistrík, M.Hrubiško, E.Bojtárová, 

T.Lipšic: Hematológia. Osveta, Martin, 2010, 340 strán.  
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     Fibrinogén je konečným substrátom koagulačnej reakcie. Je to dimér zložený z dvoch 

identických heterotrimérov. Aj fibrinogén sa tvorí v pečeni a patrí do skupiny tzv. reaktantov 

akútnej fázy. Jeho produkcia, ktorú významne ovplyvňuje IL-6, sa môže reaktívne (napr. pri 

zápale) mnohonásobne zvýšiť. Zvýšenie hladiny fibrinogénu v gravidite podporuje udržanie 

tehotenstva a chráni ženu pred nadmerným krvácaním počas pôrodu. Plazma získaná po oddelení 

krviniek obsahuje všetky hemokoagulačné proteíny. Po prebehnutí zrážania krvi sa niektoré 

faktory celkom spotrebujú a vzniká sérum, v ktorom sa už nenachádza fibrinogén ani faktory 

V a VIII, je v ňom len nepatrné množstvo protrombínu a faktora XIII. 

 

5.1.10.3 Fyziológia zrážania krvi 

Podľa pôvodnej hypotézy, ktorá vznikla v r. 1964, sa predpokladala kaskádovite 

prebiehajúca aktivácia koagulácie s dvoma alternatívnymi cestami v iniciácii koagulácie.  

„Vnútorná cesta“ aktivácie koagulácie sa začína aktiváciou „faktorov kontaktu“ (FXII,  

prekalikreín, HMWK) na negatívne nabitých povrchoch (napr. kolagén). Nasleduje aktivácia 

faktora XI  a faktora IX, ktorý  ako súčasť tzv. vnútorného tenázového komplexu (FIXa, FVIIIa, 

Ca
2+

 a doštičkový  fosfolipid) aktivuje FX  na FXa.   

„Vonkajšia cesta“ je iniciovaná expozíciou tkanivového faktora a zahŕňa komplex 

TF/FVIIa, označovaný ako vonkajšia tenáza.   

„Spoločná cesta“ aktivácie pokračuje po vzniku aktívneho  FXa,  ktorý ako súčasť 

protrombinázového komplexu (FXa, FVa, Ca
2+

 a fosfolipid) premieňa protrombín na trombín. 

Trombín štiepi molekulu fibrinogénu na monoméry fibrínu, ktoré polymerizujú  do fibrínovej  

siete. Labilná fibrínová sieť sa mení  na  nerozpustné fibrínové koagulum pôsobením fibrín-

stabilizujúceho faktora XIIIa.  

 Súčasný model aktivácie hemostázy je znázornený schematicky na obrázku 5.3. Nie je 

v princípe v rozpore s pôvodnou predstavou, dnes však vieme, že in vivo aktivácia koagulácie 

začína a prebieha na bunkových povrchoch a prepojenie aktivačných reakcií je oveľa 

komplexnejšie. 
Po poranení alebo porušení endotelu sa do kontaktu s krvou dostávajú tzv. „TF nesúce bunky“, ktoré 

spúšťajú iniciačnú fázu koagulácie vedúcu k vytvoreniu komplexu medzi tkanivovým faktorom a aktívnym FVIIa 

(komplex TF/FVIIa). Pôvod aktívneho FVIIa v krvi nie je celkom jasný, predpokladá sa, že vzniká pôsobením 

aktívneho faktora IXa. Aktivačný komplex TF/FVIIa má dva substráty: 1) limitovanou proteolýzou aktivuje FIX na 

FIXa, a 2) konvertuje FX na FXa, ktorý ako súčasť „protrombinázového komplexu“ vedie k tvorbe malého 

množstva trombínu. Množstvo trombínu vzniknuté v iniciačnej fáze je malé na to, aby spôsobilo štiepenie 

fibrinogénu, ale má iné účinky dôležité pre sekundárnu hemostázu. Trombín aktivuje: 1)  trombocyty väzbou na ich 

receptory, 2) koagulačné faktory XI, VIII a V, čím zabezpečuje amplifikáciu koagulačných reakcií a 3) aktivuje  

FXIII na FXIIIa. 
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Obr.5.3.   Súčasný model aktivácie hemostázy 

Podľa: Bátorová, A.: Fyziológia hemostázy. In: A.Sakalová, A.Bátorová, M.Mistrík, M.Hrubiško, E.Bojtárová, 

T.Lipšic: Hematológia. Osveta, Martin, 2010, 340 strán. 

 
Vo fáze propagácie pokračuje aktivácia hemostázy už na fosfolipidovom povrchu  trombínom a inými 

induktormi aktivovaných doštičiek, kde sa zhromaždili faktory  aktivované v iniciačnej fáze (FIXa, FXIa, FVIIIa, 

FVa). Aktiváciu v tejto fáze zabezpečuje „vnútorná tenáza“ (FIXa, FVIIIa, Ca
2+

 a fosfolipid), vedúca k mohutnej 

aktivácii FXa a vzniku veľkého množstva trombínu. Pri aktivácii protrombínu sa odštepuje aktivačný fragment 

trombínu (F1+2) a vzniká aktívna serínová proteáza trombín,  ktorá  štiepi fibrinogén na fibrín a vedie k vytvoreniu 

koagula. 

     Trombín má okrem prokoagulačného účinku aj ďalšie významné účinky: 1) antikoagulačný – viaže sa na 

receptor endotelových buniek trombomodulín, čím sa aktivuje inhibičný systém proteínu C,  2) antifibrinolytický - 

aktivuje TAFI (thrombin activatable fibrinolysis inhibítor), ktorý podporuje tvorbu fibrínového koagula 

rezistentného na predčasnú fibrinolýzu a 3) prozápalový účinok, ktorý podporuje adhéziu a chemotaxiu leukocytov, 

bunkovú proliferáciu a angiogenézu.   

    Faktory kontaktu, FXII, prekalikreín (Fletcherov faktor), HMWK (Fitzgeraldov faktor) a C1 inhibítor (C1-

INH) sú významné pre aktiváciu koagulácie na negatívne nabitých povrchoch in vitro (kaolín, dextran sulfát), ale in 

vivo nehrajú podstatnú úlohu v koagulácii.  Tieto faktory sa skôr zúčastňujú na iných procesoch, ako sú zápalové 

reakcie, aktivácia komplementu a fibrinolýzy a angiogenéza. In vitro v parciálnom tromboplastínovom  teste však 

aktivácia vnútorného systému závisí práve na začiatočnej aktivácii týchto faktorov. 

 

5.1.10.4 Vytvorenie fibrínu 

    Vytvorenie fibrínovej zrazeniny je konečným výsledkom  sekundárnej hemostázy.  

Trombín štiepi fibrinogén v oblasti centrálnej domény molekuly pričom z reťazca A odštepuje 

reťazec A1-16, fibrinopeptid A (FPA) a z reťazca Bβ odštepuje reťazec Bβ1-14, fibrinopeptid 

B (FPB).  Vznikajú monoméry fibrínu s novými väzobnými miestami, ktoré sú nestabilné 

a spontánne polymerizujú. Najprv sa spájajú pomocou nekovalentných väzieb do 

dvojreťazcových vlákien, tzv. protofibríl,  ktoré pomocou bočných väzieb vytvárajú hrubšie 

zväzky a neskôr aj vysoko rozvetvenú fibrínovú sieť.  Trombínom aktivovaný FXIII, fibrín-

stabilizujúci faktor, spevní fibrínovú sieť. Vytvára  krížne väzby medzi γ-reťazcami a nakoniec aj 
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medzi - reťazcami. Od množstva trombínu, ktoré vzniká pri aktivácii koagulácie, závisí nielen 

rýchlosť tvorby fibrínového koagula, ale aj pevnosť fibrínovej siete. 

 

5.1.10.5 Inhibítory koagulácie 

      Po skončení zrážania krvi musia byť aktivované koagulačné faktory, najmä trombín, 

zneškodnené, aby zrážanie krvi nepokračovalo, prípadne sa nerozšírilo do iných častí cievneho 

systému. Na to slúži systém prirodzených inhibítorov, ktoré neustále kontrolujú hemostázu. 

Tab.11 a obr.4 uvádzajú prehľad prirodzených inhibítorov koagulácie.  

      Antitrombín (AT) patrí do skupiny inhibítorov  serínových proteáz, označovaných ako 

SERPIN (SERine Protease Inhibitor). Tvorí sa v pečeni a v endotelových bunkách. Inhibičný 

účinok cirkulujúceho AT je malý, ale po jeho väzbe na heparan sulfát endotelových buniek alebo 

na farmakologicky aplikovaný heparín nastávajú  konformačné zmeny molekuly AT s následným 

mnohonásobným zosilnením jeho inhibičnej aktivity. AT reguluje hemostázu a trombózu na 

viacerých úrovniach: 1) inhibuje faktory  vo vyšších fázach aktivácie, t.j.  IXa, XIa, XIIa, 

HMWK ako aj FVIIa/TF 2)  inhibuje  FXa a spoločnú cestu aktivácie trombínu, 3) blokuje 

trombín a formáciu fibrínu. Antitrombín reguluje aj nekoagulačné funkcie trombínu, t.j. aktiváciu 

trombocytov a signálne funkcie endotelových buniek a proliferáciu.  

      Heparín kofaktor II je plazmatický serpín, ktorý je z 30% homológny s antitrombínom. Podobne ako AT 

inhibuje trombín, ale nemá celé spektrum jeho účinku.    TFPI (tissue factor pathway inhibitor) je inhibítor 

tkanivovej cesty aktivácie koagulácie.  

Inhibičný systém proteínu C zahŕňa plazmatické proteíny C a S, tvorené v pečeni 

v závislosti na vitamíne K a receptor endotelových buniek, transmembránový proteín  

trombomodulín. Dôležitou súčasťou systému je aj trombín, ktorý väzbou na trombomodulín 

dramaticky zvyšuje aktiváciu proteínu C (PC) na aktivovaný proteín C (APC). Aktívny proteín C 

(APC)  potom v spolupráci s proteínom S inaktivuje  FVIIIa a FVa,  čím  blokuje ďalšiu 

generáciu trombínu. Inhibičný systém proteínu C  predstavuje najvýznamnejší mechanizmus 

kontrolujúci aktiváciu koagulácie navodenú zápalmi a jej možné následky, môže byť účinný aj 

v prevencii endotoxínového šoku pri sepse. 

     Proteín Z je glykoproteín  syntetizovaný v pečeni v závislosti na vitamíne K, ktorý slúži ako kofaktor 

inhibítora proteáz, označovaného ako ZPI  (protein Z-dependent protease inhibitor). ZPI  pôsobí antikoagulačne 

inhibíciou FXa a FXIa. Ďalšie inhibítory  proteáz, α2-makroglobulín a α1-antitrypsín majú v rámci svojho pôsobenia 

aj limitovaný antikoagulačný účinok blokovaním účinku  serínových proteáz.  

 

5.1.10.6 Fibrinolýza 

      Krvná zrazenina sa po splnení svojej úlohy a zahojení rany musí odstrániť, aby sa upravil 

prietok krvi a obnovila sa neporušenosť cievnej steny. Túto úlohu plní enzým plazmín, ktorý 

vzniká aktiváciou plazminogénu, proteínu  tvoreného v pečeni, ktorého biologický polčas je 2,2 

dňa. Zložky fibrinolytického systému uvádzajú  tab.5.12 a obr.5.4. Podobne ako trombín, aj 

plazmín je serínová proteáza  aktivovaná plazmatickou a tkanivovou cestou. Tkanivovú aktiváciu 

zabezpečuje predovšetkým tkanivový plazminogén aktivátor (t-PA) uvoľnený z endotelových 

buniek a za určitých okolností aj urokinázový plazminogén aktivátor (u-PA), bohato zastúpený 

v niektorých tkanivách (uropoetický systém).  Plazmatickú aktiváciu plazminogénu podporuje 

faktor kontaktu FXIIa. K exogénnym aktivátorom plazminogénu patrí streptokináza, proteín 

produkovaný hemolytickými streptokokmi, stafylokináza, produkovaná kmeňom Staphylococcus 
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aureus a celý rad  proteínov  zvieracieho pôvodu (výlučky pijavíc, hadie jedy). Na trombolytickú 

liečbu sa dnes používajú streptokináza, urokináza a rekombinantné formy t-PA.  

 

Tab.5.11.  Fyziologické inhibítory koagulácie  

Faktor Chromozóm Funkcia 

Antitrombín 1 SERPIN 

Proteín C  2 Serínová proteáza 

Proteín S 3 Kofaktor 

Heparín 

kofaktor II 

22 SERPIN 

TFPI 13 SERPIN 

Trombomodulín 20 Serínová proteáza 

TFPI: inhibítor tkanivovej cesty,  SERPIN: inhibítor serínových proteáz 

Podľa: Bátorová, A.: Fyziológia hemostázy. In: A.Sakalová, A.Bátorová, M.Mistrík, M.Hrubiško, E.Bojtárová, 

T.Lipšic: Hematológia. Osveta, Martin, 2010, 340 strán.  

 

      Plazmín postupne enzýmovo štiepi fibrínovú zrazeninu na čoraz menšie častice, až ju 

úplne zlikviduje. Vznikajú produkty degradácie fibrínu (FDP). Plazmín okrem fibrínu štiepi aj 

fibrinogén a sama prítomnosť FDP neumožňuje rozlíšiť primárnu a sekundárnu fibrinolýzu. Tzv. 

D-diméry vznikajú len pri štiepení fibrínu, ktorý obsahuje krížne väzby, tieto produkty sú teda 

dôkazom do konca prebehnutej aktivácie koagulácie a následnej sekundárnej fibrinolýzy. 

Plazmín štiepi aj ďalšie koagulačné faktory ako FV a FVIII. Po prebehnutí fibrinolýzy je proces 

ukončený pôsobením fyziologických inhibítorov, ako sú plazminogén aktivátor inhibítor (PAI-1), 

α2-antiplazmín a v menšej miere aj  α2-makroglobulín.  Deficit α2-antiplazmínu s poruchou 

inhibície fibrinolýzy môže viesť k manifestácii krvácania. 
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Proteín S
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Bβ 15-42 
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Bβ 1-42 
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Endotelová bunka

Trombomodulin FIIa

 
Obr. 5.4.  Fyziologická inhibícia koagulačných reakcii a fibrinolýza 

Skratky:  TFPI: tissue factor pathway inhibitor; TAFI: thrombin activatable fibrinolysis inhibitor; 

t-PA: tkanivový aktivátor plazminogénu, PAI-1: plazminogén aktivátor-inhibítor 1; 

Plg: plazminogén;    2-AP:  2-antiplazmín, FDP: fibrín/fibrinogén degradačné produkty 

Podľa: Bátorová, A.: Fyziológia hemostázy. In: A.Sakalová, A.Bátorová, M.Mistrík, M.Hrubiško, E.Bojtárová, 

T.Lipšic: Hematológia. Osveta, Martin, 2010, 340 strán. 

 
Tab. 5.12:  Zložky  fibrinolytického systému 

Faktor Chromozóm Funkcia 

Plazminogén 6 Zymogén 

t-PA 8 Serínová proteáza 

u-PA 10 Serínová proteáza 

2-antiplazmín 17 SERPIN  

PAI-1 7 SERPIN  

TAFI 13 Karboxypeptidáza 

t-PA: tkanivový plazminogén aktivátor, u-PA: urokinázový plazminogén aktivátor, PAI-1= plazminogén aktivátor  

inhibítor; TAFI: trombínom aktivovaný inhibítor fibrinolýzy 
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5.2. CHOROBY KRVI A KRVOTVORBY 
 

 Ochorenia krvi a krvotvorby môžeme rozdeľovať z viacerých hľadísk, z ktorých každé 

má svoje praktické odôvodnenie. Predovšetkým rozlišujeme poruchy bunkovej zložky a poruchy 

plazmatickej zložky – teda poruchy zrážania krvi.  

Všetky typy ochorení môžu byť primárne hematologické ale i sekundárne prejavy iných 

ochorení v krvnom obraze. Musíme si uvedomiť, že na zmeny krvného obrazu majú vplyv 

najrozličnejšie faktory prostredia vrátane infekcií, ale i porúch výživy, vplyv nadmorskej výšky, 

záťaže organizmu, úrazy, operácie a iné. Mnohé reakcie krvotvorby na vonkajšie noxy sú 

fyziologické a neznamenajú chorobu, naopak, poukazujú na schopnosť krvotvorby reagovať na 

zmenu podmienok, resp. situácie, v ktorej sa organizmus nachádza. Iný ako fyziologický (tzv. 

„zlý“) krvný obraz vo väčšine prípadov vôbec nemusí znamenať poruchu krvotvorby. Preto je 

dôležité poznať patofyziológiu zmien v krvi a v krvnom obraze, aby sme mohli najprv vylúčiť 

sekundárne zmeny, ktoré často ako prvé poukazujú na iné – často závažné – ochorenie.  

Samotné hematologické ochorenia potom delíme na vrodené a získané. Vrodené sú dané 

genetickou mutáciou, poruchou, ktorá sa prejavuje už od narodenia. Získané sa prejavia 

u pôvodne zdravého človeka a nemajú vrodený (dedičný) základ. 

Posledným rozdelením je delenie na nádorové a nenádorové poruchy. K nenádorovým 

patria predovšetkým zmeny počtu krviniek, či už v zmysle zvýšenia alebo zníženia ich počtu 

a/alebo zmeny ich tvaru, funkcie. Nadbytok leukocytov označujeme ako leukocytózu, ich 

nedostatok ako leukopéniu. Pri trombocytoch používame výrazy trombocytóza () resp. 

trombocytopénia (). Pri kvantitatívnych poruchách červenej krvnej zložky používame termín 

anémia, ktorý znamená nedostatok erytrocytov a/alebo hemoglobínu a polyglobúlia, znamenajúci 

ich zvýšenie. V slovenskej terminológii ešte rozlišujeme termín polycytémia, ktorým označujeme 

polycytemia vera – ochorenie zo skupiny myeloproliferatívnych neoplázií. (Pozor: anglosaská 

literatúra pozná len termín „polycytemia“ a rozlišuje primárnu a sekundárnu polycytémiu.) 

Nádorové ochorenia krvotvorby delíme do dvoch hlavných skupín, podľa toho v ktorej vetve 

hemopoézy nastala porucha. Podľa toho rozlišujeme lymfoproliferatívne a myeloproliferatívne 

ochorenia.  

 

5.2.1. Nenádorové ochorenia krvotvorby 
 

5.2.1.1. Poruchy červenej krvnej zložky 

 

5.2.1.1.1  C h o r o b n é   z m e n y   e r y t r o c y t o v  

Za chorobných okolností pozorujeme na erytrocytoch zmeny veľkosti, tvaru, farbiteľnosti 

a prítomnosti inklúzií, t. j. cudzích častíc v bunkách. 

a) Morfologické zmeny erytrocytov 

Prítomnosť rôzne veľkých erytrocytov v krvnom nátere označujeme ako anizocytózu 

(normálne nachádzame len 5-7 % menších a väčších erytrocytov). Výskyt rôznych tvarov 

erytrocytov sa nazýva poikilocytóza. Rôzny stupeň zafarbenia alebo bazofílie v erytrocytoch je 

polychromázia. Zriedkavá prítomnosť nezrelých erytrocytov, t.j. erytroblastov, vyvolaná 

napríklad zvýšenou krvotvorbou pri krvných stratách alebo neefektívnej krvotvorbe, sa označuje 

ako posun k nezrelým formám krviniek. Môže byť tiež znakom mimodreňovej krvotvorby, ak sa 
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týka aj iných vývojových radov, napr. granulocytopoézy: vtedy hovoríme 

o leukoerytroblastovom obraze. Vzniká tým, že vyplavovanie buniek z mimodreňových 

zdrojov krvotvorby je odlišné ako z drene, t. j. do obehu sa dostávajú ľahšie aj nezrelé formy 

krviniek. 

b) Zmeny veľkosti erytrocytov 

Červené krvinky s priemerom menším ako 7 μm a/alebo menším objemom ako 70 fl 

označujeme ako mikrocyty. Väčšie erytrocyty sa označujú ako makrocyty (s priemerom viac ako 

9 μm a s objemom väčším ako 98 fl).  

c) Zmeny tvaru erytrocytov 

Tvarové zmeny erytrocytov sú veľmi rozmanité. V staršom názvosloví sa ako poikilocyty 

označovali atypické erytrocyty pripomínajúce hrušku alebo slzu. Erytrocyty oválneho tvaru 

nazývame ovalocytmi alebo eliptocytmi. Sférocyty sú guľovité erytrocyty, t. j. chýba im dvojité 

preliačenie, v nátere nevidíme stredové prejasnenie. Sférocyty majú menší povrch ako normocyty 

(najmä tzv. mikrosférocyty), prechádzajú horšie kapilárami (čím sa mechanicky skôr opotrebujú) 

a majú aj preto skrátený čas prežívania (zdravé erytrocyty prežívajú priemerne 120 dní). 

Vyskytujú sa pri niektorých vrodených hemolytických anémiách. Kosáčikovité erytrocyty 

(drepanocyty) majú tvar kosáka alebo mesiaca a vyskytujú sa pri hemoglobinopatiách 

s hemoglobínom S.  

Schistocyty sú úlomky červených krviniek rozličného tvaru, ktoré vznikajú napríklad po 

transplantácii umelých srdcových chlopní, pri aktivácii intravaskulárneho zrážania, pri 

trombotickej trombocytopenickej purpure (TTP) a pod. 

d) Inklúzie (častice) v erytrocytoch 

Bazofilné bodkovanie erytrocytov znamená nález drobných modrých zrniečok rôzneho počtu v časti 

buniek. U zdravých ľudí možno takéto bunky nájsť do 0,01 %. Zvýšený počet spôsobuje otrava olovom a inými 

ťažkými kovmi, niektoré lieky a stavy po odstránení sleziny. Heinzove telieska (synonymum inklúzne telieska) sa 

tvoria z precipitátov voľných globínových alfa alebo beta reťazcov pri hemoglobínopatiách alebo z rozpadnutých 

stromálnych bielkovín (z cytoskeletu) pri  iných  hemolytických anémiách. Howellove – Jollyho telieska 

predstavujú zvyšky jadra. Siderocyty sú erytrocyty obsahujúce voľné, farbiteľné železo v podobe rôzne veľkých 

modrých zrniečok.  

 

5.2.1.1.2  A n é m i e 

Anémia (málokrvnosť) je chorobný stav, pri ktorom organizmus trpí nedostatkom 

okysličovania tkanív. Zapríčiňuje ju nedostatok hemoglobínu, resp. neschopnosť labilne viazať 

kyslík a  odovzdávať ho v tkanivách.  

Anémia neznamená vždy hematologickú chorobu. Často je klinickým príznakom 

rozličných nehematologických chorôb: vtedy hovoríme o sekundárnej anémii alebo o anemickom 

syndróme. O primárnej anémii hovoríme v takých prípadoch, ak anémiu zapríčiňuje porucha 

v štruktúre erytrocytov alebo v jeho metabolizme (zvyčajne vrodená). Čo do počtu prípadov sú 

podstatne častejšie sekundárne anémie ako anémie primárne. 

 

KLASIFIKÁCIA 
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         Pre laboratórnu diagnostiku sa používa morfologické delenie anémií na normo-, mikro- 

a makrocytové. Toto delenie sa v laboratórnej praxi štandardne používa najmä po zavedení 

krvinkových analyzátorov, ktoré poskytujú komplexné údaje o krvnom obraze (Tab. 5.13).   

 

Tab. 5.13 Rozdelenie anémií podľa laboratórnych parametrov 

 

Anémia     SOEr           Er  MCHC (FK)  Možné príčiny 

           [fl]              [μm] 

 

Normocytová    80-99       7,2±0,5    320-360 g/l akútne krvácanie, akútna hemolýza, útlm 

normochrómna       

 

Mikrocytová    < 80         <6,7       320-360 g/l anémia chronického ochorenia 

normochrómna      (zápal, tumor) 

 

Mikrocytová    < 80         <6,7        < 320 g/l deficit železa (potrebné dokázať skutočný 

hypochrómna      nedostatok Fe !!!) 

 

Makrocytová    > 99         >7,7            N   deficit vit.B12, kyseliny listovej,  

aktívna erytropoéza (regenerácia) 

 

Vrodená      N            N             N   vrodené anémie 

(korpuskulárna) 

 

Z praktického hľadiska a pre lepšie pochopenie celej problematiky je však výhodnejšie 

etiopatogenetické delenie anémií podľa príčiny ich vzniku (Tab. 5.14). V princípe dochádza ku 

vzniku anémie buď pri zvýšenej strate krvi alebo pri nedostatočnej tvorbe červenej krvnej zložky. 

Nedostatočná tvorba nemusí vôbec znamenať poruchu krvotvorby, naopak najčastejšími 

anémiami z nedostatočnej tvorby sú tzv. karenčné resp. nutričné anémie, kde je krvotvorná bunka 

zdravá, ale nie je schopná vytvoriť dostatok červených krviniek pre nedostatok základných živín 

(stavebných kameňov) – napr. železa. 
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Tab. 5.14. Etiopatogenetické delenie anémií 

 

    1. anémie zo zvýšenej straty krvi:            

        1.1) akútne posthemoragické (po náhlej strate krvi),    

        1.2) hemolytické (zo zvýšeného rozpadu erytrocytov) 

 

    2. anémie z poruchy krvotvorby:      

        2.1 Karenčné (nutričné) anémie, podmienené deficitom: 

a) železa        

         b) vitamínu B12 a/alebo kyseliny listovej,  

        c) z nedostatku iných látok potrebných na krvotvorbu 

2.2. Anémie z útlmu erytropoézy 

         d) zlyhanie krvotvorby (aplázia) 

         e) vytlačenie krvotvorby iným procesom (leukémia, nádor, fibróza...) 

 

Pri laboratórnom vyšetrení krvného obrazu na krvinkovom analyzátore získame 

multiparametrický krvný obraz, parametre týkajúce sa erytrocytov označujeme ako „červený 

krvný obraz“. O červenej krvnej zložke nás informujú hodnoty: 

•RBC  počet erytrocytov [x10
12

/l] 

•HGB  koncentrácia hemoglobínu [g/l] 

•HCT  hematokrit [l/l = 1] alebo [%] 

•MCV  stredný objem erytrocytu [fl] 

•MCH  obsah hemoglobínu v erytrocyte [pg] 

•MCHC farebná koncentrácia Hb v Er [g/l] 

•RDW  Šírka distribučnej krivky Er [fl] [%]      

•retikulocyty (relatívne i absolútne hodnoty) 

 

Samotný počet erytrocytov nás neinformuje o závažnosti anémie. Pri mikrocytóze môže 

byť anémia i pri normálnom počte erytrocytov, ktoré sú však malé a s malým obsahom 

hemoglobínu. Rozhodujúce pre určenie stupňa závažnosti anémie sú hodnoty hemoglobínu, ako 

prenášača kyslíka. Stupeň anémie závisí potom od príčiny vzniku ako aj dĺžky krvácania. Mierna 

(ľahká) anémia je málokrvnosť s poklesom Hb do 100 g/l, stredná medzi 80-100 g/l a ťažká pri 

hodnote hemoglobínu nižšej ako 80 g/l. 

 

Pri náhlom krvácaní je ohrozený život človeka rýchlym poklesom krvného objemu 

(oligémia) a zlyhaním orgánov pre nedostatok kyslíka (hypoxia). Pri pozvoľnom krvácaní sa 

môže strata kompenzovať zvýšenou tvorbou krviniek. 

Ak sa strata krvi plynule nahrádza zvýšenou tvorbou a výdajom životaschopných 

erytrocytov do krvného obehu (tzv. kompenzovaná strata), anémia nevzniká. Anémie, vznikajúce 
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pri chronických stratách krvi z organizmu, patria medzi anémie z nedostatočnej  krvotvorby, 

presnejšie z nedostatku železa. Následkom síce drobných, ale chronických strát krvi nie je 

hypovolémia. Straty krvi vedú k pozvoľným stratám železa, ktoré organizmus nie je schopný 

z potravy doplniť. 

Všeobecné klinické príznaky anémie sú: bledosť kože a slizníc, niekedy so žltkastým 

odtieňom, búšenie srdca, opuchy, slabosť, únava, ospalosť, pobolievanie hlavy. Výskyt anémie 

sa overuje vyšetrením krvného obrazu. 

   

 

5.2.1.1.2.1  Anémie zo zvýšenej straty krvi 

 

5.2.1.1.2.1.1 Posthemoragické anémie 

 

Pri náhlej strate do 30-40 % krvi je ohrozený život človeka a pri ešte väčších stratách 

môže nastať smrť z vykrvácania. Vtedy je nevyhnutná okamžitá liečba: zastavenie zdroja 

krvácania, náhrada straty objemu plazmatickými prípravkami, roztokmi kryštaloidov, dextránu, 

ale najmä čo najrýchlejšia transfúzia koncentrátov erytrocytov. O závažnosti straty krvi sa 

orientujeme podľa klinického stavu pacienta, objektívnych známok krvácania, tlaku krvi a pod. 

Krvný obraz vyšetrený ihneď po krvácaní ešte nemusí vykazovať patologické hodnoty. Krv, 

ktorá zostala v organizme, má rovnaké parametre hodnôt ako pred krvácaním. Až postupné 

dopĺňanie chýbajúceho objemu krvi prestupom tkanivového moku z extra- do intravazálnych 

priestorov vedie k nariedeniu. Rovnako liečebné zásahy – infúzie kryštaloidov – vedú 

k nariedeniu krvi a anémia sa prejaví až vo vyšetreniach urobených v tejto fáze. 

Absolútna hodnota hemoglobínu ešte sama o sebe nehovorí o klinickej závažnosti 

anémie, tá je vždy daná aj rýchlosťou vzniku. Postupná anemizácia sa subjektívne znáša niekedy 

až podivuhodne dobre a pacient sa na obvyklé príznaky (slabosť, ľahká únavnosť, dušnosť pri 

námahe, nevýkonnosť) ani nemusí sťažovať. Pri chronických krvácaniach sa telo môže 

prispôsobiť aj postupne vznikajúcej anémii a postihnutý sa začne cítiť chorý až pri znížení 

hodnôt krvného obrazu pod 50 %. Tu vystupuje do popredia dôležitosť anamnézy, lekár sa na 

slabosť, únavnosť, zadychčanie pri miernej námahe a pod. musí cielene pýtať.  

Celá problematika akútnych posthemoragických anémií sa týka predovšetkým chirurgie, 

traumatológie resp. gynekológie a nebudeme sa jej v tejto časti špeciálne venovať. Hematológie, 

resp. hlavne transfúziológie sa táto problematika dotýka potrebou zabezpečenia transfúzií 

chýbajúcich zložiek krvi, predovšetkým erytrocytov. 

Chronické straty krvi, vedúce ku karencii stavebných zložiek erytropoézy, budú 

rozobrané v ďalších častiach.  

 

 5.2.1.1.2.1.2. Vrodené hemolytické anémie 

 

Hemolýza erytrocytov vzniká následkom: 
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a) vrodenej menejcennosti červenej krvinky – ide o vnútornú poruchu jej zloženia, preto 

sa takáto anémia nazýva aj korpuskulárna hemolytická anémia.    

b) získanej menejcennosti – zloženie erytrocytu, najmä jeho membrány,  

poškodzujú mimokrvinkové (extrakorpuskulárne) príčiny.       

    Vrodené (hereditárne, dedičné) hemolytické anémie (VHA) rozdeľujeme podľa typu 

poruchy, ktorá sa môže týkať membrány erytrocytu, enzymatického vybavenia erytrocytu, alebo 

priamo hemoglobínu na 3 základné skupiny: 

1.  Poruchy štruktúry membrány erytrocytov (membránové VHA)  

2.  Vrodená porucha enzýmov potrebných na glykolýzu Er (enzýmopatie)  

3.  Hemoglobínopatie, ktoré ďalej rozdeľujeme na 

a) Pravé hemoglobínopatie (mutácia sa týka zámeny aminokyseliny 

v globínovom reťazci) a 

b) Talasémie, pri ktorých je znížená alebo chýbajúca tvorba celých 

globínových reťazcov. 

 

5.2.1.1.2.1.2.1 Poruchy membrány erytrocytov 

Medzi membránové VHA patrí: vrodená sférocytóza, ovalocytóza, akantocytóza 

a stomatocytóza. Membrána sférocytov  nie je odolná proti osmotickým a mechanickým 

tlakovým zmenám (erytrocyty guľovitého tvaru bez stredového stenčenia nie sú  – na rozdiel od 

erytrocytov s fyziologickým tvarom – schopné deformácie, čím sa ľahšie poškodia pri ich 

„predieraní sa“ cez úzke kapiláry). Makrofágy sleziny potom takéto poškodené erytrocyty 

nadmerne vychytávajú.  

 

5.2.1.1.2.1.2.2 Vrodené hemolytické anémie z poruchy enzýmov 

Anémie zapríčinené vrodenou poruchou či chýbaním enzýmov potrebných pre správny 

cyklus anaeróbnej glykolýzy, pentózového cyklu alebo na zabezpečenie oxidačno-redukčnej 

schopnosti hemoglobínu označujeme ako vrodené hemolytické nesférocytové anémie (VNHA). 

Výskyt vrodených enzýmových nedostatkov erytrocytov v homozygotnej kombinácii je 

častejší v krajinách, kde sú dovolené príbuzenské manželstvá. 

 Podľa lokalizácie metabolickej poruchy sa enzýmopatie erytrocytov delia: 

a) poruchy enzýmov anaeróbnej glykolýzy – z nich je najčastejší deficit pyruvátkinázy. 

Zriedkavejšie sú deficity glukóza-6-fosfát izomerázy, hexokinázy, fosfoglycerát kinázy. Klinický 

obraz závisí do určitej miery  na tom, či je porucha v EMP cykle nad cyklom 2,3-DPG alebo pod 

(napr. PK), pretože zvýšená tvorba 2,3-DPG môže kompenzačne zlepšiť hypoxiu znížením 

afinity hemoglobínu ku kyslíku, 

b) poruchy enzýmov glutationového metabolizmu – z nich je najvýznamnejší defekt 

glukóza-6-fosfát dehydrogenázy, ďalšie sú zriedkavé (glutation-syntetáza, glutation-reduktáza, 

glutation-peroxidáza), 

c)  defekty enzýmov nukleotidového metabolizmu – sú  zriedkavou príčinou anémií 

v kombinácii s inými orgánovými poruchami (najmä CNS). 
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5.2.1.1.2.1.2.3 Hemoglobínopatie 

Vrodené poruchy tvorby a funkcie hemoglobínu nazývame hemoglobínopatie. 

Následkom génových mutácií môžu vzniknúť dvojaké poruchy: 

1.) hemoglobínopatie (tzv. pravé) – bodová mutácia génov a zámena poradia 

aminokyselín v globínových reťazcoch s následnou poruchou štruktúry hemoglobínu. 

2.) talasémie – redukcia syntézy globínových reťazcov (až chýbanie časti reťazcov) 

v dôsledku mutácie štrukturálnych génov pre tvorbu globínových reťazcov so zachovalou 

sekvenciou aminokyselín, 

 

1.) Pravé hemoglobínopatie 

Ochorenie je dané štrukturálnou abnormalitou DNA v dôsledku bodových mutácii s 

následkom zámien poradia aminokyselín v globínových reťazcoch hemoglobínu. Na rozdiel od 

talasémií podmienených redukciou syntézy  časti alebo celého reťazca so zachovalou sekvenciou 

aminokyselín, pri tzv. pravých hemoglobinopatiách nastáva zámena poradia aminokyselín, čím 

sa menia fyzikálne vlastnosti hemoglobínu, ktorý sa rýchlejšie oxiduje a rozpadá (z toho aj 

označenie labilné hemoglobíny), alebo polymerizuje. 

Sickle cell anemia (sickle cell disease) – kosáčikovitá anémia je veľmi rozšírenou 

hereditárnou hemolytickou anémiou podmienenou mutáciou beta globínového génu. Vzniká tzv. 

HbS, ktorý má zmenu v reťazci beta: v poradí šiesty glutamyl sa zamenil za valyl. Pri 

heterozygotnej dedičnosti nezapríčiňuje vážnejšie ťažkosti. V oblastiach 

s rozšíreným homozygotným výskytom tejto mutácie – HbSS (Grécko, Turecko, Albánsko, 

Sicília, Sardínia, Afrika, Ázia, Japonsko, Čína a ďalšie) je kosáčikovitá anémia veľmi vážnym 

problémom pre vysoký výskyt ťažkých hemolytických anémií už v detskom veku s 

venookluzívnymi komplikáciami a mortalitou vo veku < 20 rokov. Táto mutácia sa vyskytuje  

predovšetkým v černošskej populácii – v niektorých oblastiach Afriky je až 45 % obyvateľov 

nosičov, u afroameričanov je asi 8% nosičov a podobne je vysoký výskyt okolo Stredozemného 

mora. Ďalej rozlišujeme hemoglobínopatiu HbC, podmienenú zámenou kyseliny glutámovej za 

lyzín v 6. pozícii beta-reťazcov, čo zapríčiňuje zhoršenie rozpustnosti HbC a HbE 

hemoglobínopatiu. 

V diferenciálnej diagnóze mikrocytových anémií je potrebné rozlíšiť skupinu 

hemolytických anémií typu talasémií (mikrocytóza, hemolýza a dostatok železa) od 

mikrocytových z deficitu  železa (nie je hemolýza) alebo poruchy hému. 

 

2.) Talasémie 

Pri talasémiách sa môže vyskytnúť génová mutácia na reťazcoch alfa (alfa talasémia), 

beta (beta-talasémia), gama (gama-talasémia) alebo delta (delta-talasémia) a môžu vzniknúť aj 

kombinované poruchy (z prekríženia – cross over, delécií a pod.) 

Pri alfa-talasémii vzhľadom na skutočnosť, že -reťazce sú integrujúcou súčasťou 

všetkých podtypov hemoglobínu, ich chýbanie alebo mutácie nemôžu byť kompenzované génmi 

pre iné globínové reťazce. Nastáva rôzne vystupňovaná  porucha molekuly Hb. Pri homozygotnej 
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dedičnosti vzniká talasémia maior s  ťažkou formou hemolytickej anémie (Cooleyho anémia) 

s veľkou mortalitou alebo intrauterinný abort (hydrops fetalis). 

 Mutácia pri -talasémii postihuje gény pre tvorbu reťazcov beta, ktoré sa 

nachádzajú na jednom chromozóme spolu s génmi pre tvorbu reťazcov delta a gama, ktoré môžu 

kompenzačne nahradiť ich nedostatok. Stupeň hemolýzy a klinický obraz anémie závisí od typu 

dedičnosti. Pri beta-talasémii major (homozygotná forma) dominuje ťažká forma hemolytickej 

anémie a vážnymi život ohrozujúcimi komplikáciami z hypoxie, venookluzívnych komplikácií 

a pod. Beta-talasémia minor je najčastejšou klinickou formou beta talasémií s heterozygotným 

(biheterozygotným) typom dedičnosti. Prejavuje sa  iba miernou mikrocytovou hemolytickou 

anémiou, resp. nízkym Hb a relatívnou polyglobúliou s typickým laboratórnym obrazom (v sére 

sú zvýšené hodnoty železa a feritínu, zvýšená osmotická rezistencia, v kostnej dreni bohatá 

erytropoéza, avšak morfologické abnormality erytrocytov – mikrocyty a terčovité erytrocyty 

v rámci anizocytózy nemusia byť výrazné). 

V súčasnosti sa na Slovensku eviduje asi 400 rodín s heterozygotnými formami beta-

talasémie. V Európe je ročný prírastok o 2 - 7,5 %.  

 

5.2.1.1.2.1.3. Získané hemolytické anémie 

 

Hlavnou charakteristikou  získaných hemolytických anémií je skrátenie prežívania 

a hemolýza erytrocytov vplyvom vonkajších faktorov (extrakorpuskulárnych). Možno ich 

rozdeliť podľa príčiny:  

a) Imunitné hemolytické anémie (primárne) 

1. zapríčinené autoprotilátkami (tepelnými, chladovými, paroxyzmálna chladová 

hemoglobinúria, poliekové hemolytické anémie, symptomatické (sekundárne) autoimunitné 

hemolytické anémie), 

2.  zapríčinené aloprotilátkami (akútna intravaskulárna potransfúzna reakcia, neskorá 

potransfúzna hemolytická reakcia, hemolytická choroba novorodencov, potransplantačný 

hemolytický syndróm). 

b) Neimunitné hemolytické anémie (sekundárne) z príčin infekčných, chemických, 

fyzikálnych a mikroangiopatické hemolytické anémie. 

 

5.2.1.1.2.1.3.1 Primárne imunitné hemolytické anémie 

Ich príčinou sú protilátky, ktoré väzbou na erytrocytovú membránu zapríčiňujú predčasný 

zánik červených krviniek. Môžu mať charakter autoprotilátok, ktoré vznikajú na podklade 

autoimunizácie (chorobný stav tvorby protilátok proti vlastným bunkám) alebo aloimunizácie – 

tvorby protilátok proti antigénom  iného organizmu. V oboch prípadoch sa môžu tvoriť protilátky 

buď triedy IgG, ktoré senzibilizujú erytrocyty čiastočnou aktiváciou komplementu. V slezine sú 

tieto sekvestrované a deštruované – tzv. extravaskulárna hemolýza. Ak sa tvoria protilátky triedy 

IgM, tieto väzbou a aktiváciou komplementového systému C1- C9 zapríčiňujú intravaskulárnu 

hemolýzu. 
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V laboratórnych nálezoch sa zisťuje výrazný pokles erytrocytov,  ktorý vznikne náhle (v priebehu 

niekoľkých hodín alebo dní). V závislosti od doby trvania  hemolýzy a regeneračnej schopnosti kostnej drene sa zistí  

normocytová  resp. makrocytová anémia), býva výrazná žltačka, zvýšenie retikulocytov, pozitívny dôkaz 

autoprotilátok proti erytrocytom, pozitívny priamy a nepriamy Coombsov test. 

Klinický obraz môže byť pri náhlej a masívnej hemolýze (pokles na < 1,5 x 10
6
 erytrocytov) veľmi vážny. 

Pacient je v hemolytickom šoku, bledý,  subikterický, dýchavičný s tachykardiou a vyžaduje  pri náhlom poklese Hb 

o cca 40-50%  transfúziu čerstvých erytrocytov.  

Podľa vlastností protilátok ich delíme na autoimunitné hemolytické   anémie:  

a) s tepelnými protilátkami s optimálnou účinnosťou pri teplote 37
o
C, ktoré patria do triedy IgG 

(výskyt u cca 70 % chorých) 

b) s chladovými protilátkami s optimálnou aktivitou pri chladničkovej teplote, ktoré patria do triedy 

IgM (výskyt u cca 16 % chorých) 

    c) s bitermickými protilátkami. Sú to protilátky, ktoré sa pri ochladení naviažu na erytrocyty a po 

oteplení vyvolávajú náhlu, záchvatovitú hemolýzu až hemoglobínúriu (u cca 2 % chorých) 

    d) poliekové hemolytické anémie (u cca 12 % chorých). 

 

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že k aloimunitným hemolytickým anémiám patrí aj 

hemolytická choroba novorodencov. Stopy krvi plodu prenikajú do krvného obehu matky, 

ktorá si môže vytvoriť protilátky proti antigénom erytrocytov, pre ňu neznámych. Najčastejšie 

ide o protilátky anti-Rh (D), môžu sa však vyskytnúť i iné aloimunizácie. Protilátky vytvorené 

matkou potom prenikajú do krvného obehu plodu a môžu spôsobiť rôzne závažnú hemolytickú 

anémiu. 

 

5.2.1.1.2.1.3.2 Paroxyzmálna nočná  hemoglobinúria (PNH) je ochorenie vyvolané 

náhlym rozpadom erytrocytov v spánku, keď pH fyziologicky poklesne. Hlavnou príčinou tejto 

zriedkavej choroby je chýbanie špecifických proteínov erytrocytovej membrány.  V súčasnosti sa 

pokladajú tri chorobné jednotky – myelodysplastický syndróm (MDS), aplastická anémia (AA) 

a PNH za tri rôzne prejavy ochorenia so spoločným autoimunitným mechanizmom na začiatku. 

Po zlyhaní normálnej krvotvorby sa uvoľní priestor pre proliferáciu patologického klónusu, ktorý 

je však funkčne menejcenný a náchylný k hemolýze. Keďže ide o klonálne ochorenie so 

zlyhaním zdravej krvotvorby, jedinou kauzálnou liečbou PNH je alogénna transplantácia 

krvotvorných buniek. Liečba chorého patrí na špecializované hematologické pracovisko.  

 

5.2.1.1.2.1.3.3 Hemolytické anémie pri mikroangiopatii z mechanického poškodenia 

erytrocytov 

  

Najznámejšie sú:  

a)  hemolyticko-uremický syndróm  (HUS), 

b)  trombotická-trombocytopenická purpura (TTP), 

c) komplikácie v tehotenstve v rámci preeklampsie a eklampsie (HELLP-syndróm 

prejavujúci sa Hemolýzou, Elevated Liver Enzymes, Low  Platelet count), 
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d)  katastrofický antifosfolipidový syndróm, 

e) sekundárne mikroangiopatické hemolytické anémie (MAHA) ako terminálne 

komplikácie diseminovaných karcinómov (najmä žalúdka, prsnej žľazy, pankreasu, pľúc), sepsa, 

malígna hypertenzia, kavernózny hemangióm, kolagenózy. 

 

5.2.1.1.2.2  Anémie z porúch tvorby erytrocytov 

 

 Ide o najbežnejšiu skupinu anémií. V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, že nie 

každá zmena krvného obrazu znamená aj hematologické ochorenie. Naopak, väčšina zmien 

krvného obrazu znamená prejavy iného ochorenia. Preto je odlíšenie primárnych 

hematologických ochorení od sekundárnych prejavov v krvnom obraze jedným zo základných 

diagnostických postupov pri hodnotení krvného obrazu.  

 Len malá časť cytopénií vrátane anémií znamená poruchu krvotvornej bunky. To sú 

prípady zlyhania krvotvorby (aplastická anémia) alebo útlaku kostnej drene malígnym ochorením 

(leukémie). Pri väčšine porúch krvotvorby je krvotvorná bunka zdravá. Nedostatočná krvotvorba 

je najčastejšie spôsobená karenciou, deficitom základných živín, stavebných kameňov, 

vitamínov. Samostatnou skupinou je anémia chronických chorôb, pri ktorej sa uplatňujú zložité 

regulačné mechanizmy erytropoézy (erytropoetín, hepcidín, feroportín). 

 Anémie z nedostatočnej tvorby erytrocytov preto rozdeľujeme na: 

1. anémie  z nedostatočnej tvorby hému (deficit krvotvorných látok pri inak funkčnej 

krvotvorbe)   

2. anémie z poruchy funkcie kostnej drene (aplastická anémia – útlm krvotvorby)    

 

5.2.1.1.2.2.1  Anémie z nedostatočnej tvorby hému 

 

5.2.1.1.2.2.1.1 Chronická anémia z nedostatku železa 

 

Príčinou týchto málokrvností je nerovnovážny stav medzi spotrebou a príjmom 

potrebných látok pre krvotvorbu, najmä železa. Anémia  z nedostatku železa je najčastejšou 

anémiou na svete, takmer 
2
/3 svetovej populácie má negatívnu bilanciu železa a stav latentnej 

alebo manifestnej sideropénie.  

Sideropenická anémia sa klinicky prejaví: pri opakovaných stratách krvi (u žien pri  

masívnych menštruáciách, počas gravidity a kojenia – spotreba železa je vyššia ako jeho príjem v 

potrave, pri vredovej chorobe, pri krvácaniach zo žíl konečníka, pri nádoroch žalúdka a čriev 

a pod.), alebo pri nedostatočnom vstrebávaní železa. Pri nesprávnych diétach sa neraz zabúda na 

racionálnu výživu. Živočíšne bielkoviny sa miešajú s mliečnou potravou a v čreve vznikajú 

nevstrebateľné zlúčeniny železa. Nadmerný konzum mlieka sa z tohto hľadiska javí ako 

nevhodný. Kvôli potrebe vápnika a doplneniu niektorých vitamínov je preto racionálnejší 

konzum spracovaných mliečnych výrobkov než samotného mlieka. Pri chronických infekčných 

chorobách železo spotrebúvajú vo zvýšenej miere baktérie a existuje komplex  ďalších  príčin 

uplatňujúcich sa na negatívnej bilancii železa (systémové, zápalové, autoimunitné, nádorové). 



 115 

Sideropenická anémia je asi 10-krát častejšia u žien (pri menštruácii je strata asi 30 mg železa, v gravidite 

až 500 mg a počas kojenia asi 200 mg denne). Strata železa má byť vyvážená príjmom železa spolu s vitamínom C, 

ktorý napomáha jeho vstrebávaniu. Chronický nedostatok železa zapríčiňuje mikrocytovú hypochrómnu anémiu. 

Nielen krvinky, ale aj koža, nervy, svaly, nechty a iné orgány majú poruchy oxidačných enzýmov 

(cytochrómoxidázy), preto sa koža olupuje, je zvýšená lámavosť nechtov a vlasov, vyskytuje sa zvýšená slabosť 

a nervozita. Ak hodnota hemoglobínu klesne pod 100 g/l, príznaky sú zjavné: pri Hb nad 100 g/l príznaky nie sú 

výrazné. Pre závažnosť klinických príznakov je dôležitá aj rýchlosť vzniku anémie. Ak je vznik pomalý, príznaky sú 

miernejšie, lebo organizmus sa adaptuje. 

V diagnostike je prvoradou podmienkou dokázať deficit železa – nie každá mikrocytová 

anémia je podmienená deficitom železa! Potrebné je vyšetriť nielen hladinu sérového železa, ale 

vždy aj feritínu – zásobného železa. V prípade skutočného deficitu Fe (hodnoty feritínu pod 

dolnou hranicou normy, prípadne až nulové hodnoty) musíme určiť jeho príčinu. Liečime 

základné ochorenie. Nemá sa prehliadnuť napr. latentný nádorový proces ale ani chronický 

latentný infekt. 

Keď anamnesticky vylúčime zlé stravovacie návyky a komplexným vyšetrením vylúčime 

straty železa, musíme myslieť na poruchu vstrebávania Fe. Resorpčný test môže poukázať na 

horšie vstrebávanie, zdravá sliznica GIT-u v organizme „hladujúcom“ po železe zabezpečí po 

p.o. podaní preparátu Fe rýchle zvýšenie jeho hladiny. Nejednoznačný resorpčný test, alebo test 

poukazujúci na nedostatočné vstrebávanie musí podnietiť ďalšie vyšetrenia: protilátky proti 

gliadínu a endoskopické vyšetrenie tenkého čreva na vylúčenie coeliakie alebo iných 

chronických zápalových ochorení GIT-u. Coeliakia patrí k pomerne častým príčinám 

sideropenickej anémie u osôb, dovtedy zdravých. S diétnymi opatreniami pri coeliakii sa rýchlo 

upraví i vstrebávanie. Samozrejme, zlé vstrebávanie Fe nás nemôže prekvapiť po operáciách 

GIT-u, pri ktorých bola odstránená časť žalúdku alebo čreva (rovnako viazne i vstrebávanie vit. 

B12).  

Na sideropenickú anémiu (alebo anémiu pri chronickom ochorení) musíme myslieť i pri 

diferenciálnej diagnóze trombocytózy. Pri anémii spätnoväzobné mechanizmy stimulujú 

erytropoézu aktivovaním spoločnej prekurzorovej bunky CFU-GEMM (koloniformná jednotka 

granulocytovo-erytrocytovo-megakaryocytovo-makrofágová). Pri nedostatku (alebo 

nedostupnosti) Fe nemôže aktivovaná krvotvorba vyprodukovať dostatok buniek červeného radu, 

preto sa aktivované prekurzory vyvíjajú smerom k iným radom, napr. k megakaryocytom, čo má 

za následok reaktívne zvýšený počet trombocytov. 

 

Vrodená atransferinémia 

Je veľmi vzácny vrodený deficit transferínu, prejaví sa refraktérnou anémiou už v detskom veku. Liečba 

vyžaduje dlhodobú substitúciu komerčným koncentrátom (ak je dostupný) alebo čerstvo zmrazenou plazmou 1x za  

3-4 mesiace. 

 

Sideropenická anémia sa  môže vyskytnúť aj u psycholabilných jedincov, ktorí vpichmi a opakovanými 

stratami krvi ochudobňujú svoj organizmus za cieľom navodenia príznaku choroby (anemia factitia). 
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5.2.1.1.2.2.1.2  Aplastické a dyserytropoetické anémie 

 

Tieto anémie sú spôsobené narušenou krvotvorbou pri ktorej sa tvoria abnormálne 

erytroblasty a erytrocyty. Časť krviniek zaniká už v kostnej dreni v priebehu vyzrievania 

a zvyšné majú často skrátené prežívanie a rôzne tvarové odchýlky. K vrodeným poruchám 

patria: 

 Fanconiho anémia 

 Kongenitálna dyserytropoetická anémia (KDA) – rozoznávame 3 typy 

 Dedičné sideroblastové (sideroachrestické) anémie 

 Vrodené aplázie červeného radu (Blackfanova-Diamondova anémia). 
Diagnostika týchto anémií spadá väčšinou do náplne práce pediatra, keďže k prvým prejavom dochádza už 

v detskom veku. Niektoré z týchto chorôb neumožňujú dožitie sa reprodukčného veku, v týchto prípadoch je jedinou 

kauzálnou liečbou alogénna transplantácia krvotvorných buniek. S ľahšími formami sa praktický lekár stretáva už 

ako s diagnosticky doriešenými prípadmi v dispenzárnej starostlivosti hematológa.  

 

5.2.1.1.2.2.1.3 Anémia pri chronickéch ochoreniach (ACHD) 

 

Ide o širokú skupinu ochorení s rôznou etiológiou (Tab.5.15).  

 

Tab. 5.15 Rozdelenie anémií pri chronických ochoreniach 

 

1. Anémie pri chronických zápalových ochoreniach infekčného pôvodu 

2. Anémie pri chronických zápalových ochoreniach neinfekčného pôvodu (autoimunitné, reumatické zápalové 

choroby) 

3. Anémie pri nádorovom ochorení 

4. Anémie pri infiltrácii kostnej drene 

5. Anémie pri ochoreniach obličiek 

6. Anémie pri chronických pečeňových chorobách 

7. Anémie alkoholikov 

8. Anémie pri endokrinných poruchách  

9. Anémia v gravidite 

10. Anémia pri hladovaní a mentálnej anorexii 

 

1.) Anémie pri chronických zápalových ochoreniach infekčného pôvodu 

 Ide o anémiu, ktorá imituje anémiu z nedostatku železa, avšak skutočný nedostatok Fe 

v organizme nedokážeme. Naopak, zásoby feritínu môžu byť v norme, ba i zvýšené. Táto anémia 

je typická pre chronické zápalové procesy (a nádorové ochorenia), kde sa uplatňuje starobylý 

fylogenézou zakotvený mechanizmus odstránenia železa z dosahu infekčných agensov (a aj 

nádorov), ktoré železo pre svoj rast (ako všetko živé) taktiež potrebujú. Regulácia je zaistená 

hepcidínom, ktorý znižuje vstrebávanie Fe väzbou na feroportín, prenášač železa. Tým sa 

zablokuje prenos Fe z enterocytov a makrofágov ďalej do krvného riečiska. Hepcidín je reaktant 

akútnej fázy zápalu, pri zápale sa jeho hladina zvyšuje. Pri zistení mikrocytovej anémie 

s normálnymi alebo zvýšenými zásobami feritínu, prípadne s nízkou hladinou transferínových 
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receptorov musíme pátrať po infekčných ložiskách. Môže ísť o absces v ťažko prístupnej oblasti 

(subfrenický, subhepatálny), divertikulitídu a pod. Liečime predovšetkým základné ochorenie. 

 

2.) Anémie pri chronických zápalových ochoreniach neinfekčného pôvodu 

(autoimunitné, reumatické zápalové choroby) 

Organizmus, bohužiaľ, nevie rozlíšiť medzi zápalom infekčného pôvodu a zápalom 

„sterilným“, typickým pre najrôznejšie autoimunitné ochorenia. Preto je ACHD typickým 

sprievodným javom rôznych reumatických zápalových ochorení. Podobne ako 

v predchádzajúcom prípade pre odlíšenie ACHD a anémie z deficitu železa je potrebné 

vyšetrenie feritínu a stanovenie hladiny sérových receptorov pre transferín (sTfR), ktorá je 

normálna (na rozdiel od ich vysokých hodnôt pri chronickej sideropenickej anémii). Príčiny sú 

však komplexné. Okrem nedostatku Fe, ktoré je vychytané siderofágmi kostnej drene a môže sa 

usadzovať aj v synoviálnej výstelke chorých kĺbov (reumatoidná artritída), sa pridružuje 

nedostatok transferínu, prípadné straty Fe GIT-om po liekoch (antireumatiká, kortikoidy), ale 

i nedostatok kyseliny listovej a znížená produkcia erytropoetínu pri postihnutí obličiek. 

 

3.) Anémie pri nádorovom ochorení 

Mechanizmus je rovnaký, ako v predchádzajúcich prípadoch. Situácia sa komplikuje tým, 

že napr. nádory GIT-u vedú k chronickým krvným stratám, a teda aj skutočným stratám železa. 

Potom je niekedy ťažké rozlíšiť sideropenickú anémiu od ACHD. Preto je anémia starších ľudí 

vždy závažným nálezom a musí viesť lekára k dôkladnej diagnostike. Pátrame po okultnom 

krvácaní, ale i nádorovom ochorení. Potrebné je vyšetrenie onkomarkerov, röntgenové, 

sonografické i zložitejšie zobrazovacie vyšetrenia orgánov dutiny brušnej, hrudnej atď. Pomáha 

i vyšetrenie hepcidínu (zvýšené hladiny pri ACHD, naopak znížené pri skutočnom nedostatku 

Fe), ako aj sTfR. Rozlíšenie skutočnej (čistej) sideropenickej anémie od anémie pri nádorovom 

ochorení má zásadný význam, keďže v prvom prípade je jasne indikovaná substitúcia železa 

a naopak, pri nádoroch a infekciách je podávanie preparátov Fe jednoznačne kontraindikované!  

 

4.) Anémie pri infiltrácii kostnej drene 

Ide o anémiu pri infiltrácii kostnej drene nádorovým procesom, väčšinou hematologickým (leukémie, 

generalizované lymfómy). Môže však ísť aj o metastatické rozšírenie solídneho tumoru do kostnej drene. Anémia je 

spôsobená utlačením zdravého krvotvorného tkaniva. Diagnostika patrí do rúk hematológa a patológa 

(trepanobiopsia kostnej drene). Liečba je buďto hematologická pri nádoroch krvotvorného tkaniva alebo 

onkologická pri metastázach. 

 

5.) Anémie pri ochoreniach obličiek 

Príčinou anémie pri chronických obličkových ochoreniach je nedostatočná tvorba erytropoetínu (EPO) 

chorými obličkami. V minulosti veľmi nepríjemná komplikácia, ktorá výrazne zhoršovala kvalitu života týchto 

chorých. Potreba hemosubstitúcie viedla k preťaženiu železom a chorí museli užívať chelatačné látky na vylúčenie 

Fe z tela. Dnes, vďaka dostupnosti erytropoetínu, tento problém ustúpil do pozadia. Okrem nedostatku EPO sa na 

anémii môže podieľať i skrátené prežívanie erytrocytov a chronická infekcia. 

 

6.) Anémie pri chronických pečeňových chorobách 
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Etiológia anémie, ktorú nachádzame až u 
2
/3 chorých s ochoreniami pečene, je komplexná. Príčinou býva 

skrátené prežívanie erytrocytov, krvné straty z GIT-u, ale i zvýšené množstvo plazmy, ktoré vedie k hemodilúcii 

a teda hemodilučnej anémii. Po vírusovej hepatitíde pozorujeme niekedy aj zlyhanie krvotvorby – aplastickú 

anémiu. Chorá pečeň spoločne s nedostatkami v diéte vedú k nutričným deficitom, najmä k nedostatku kyseliny 

listovej. Pretlak v portálnom riečisku vedie k splenomegálii a k hypersplenizmu, s čím je spojené poolovanie 

erytrocytov vo zväčšenej slezine a ich rýchlejší zánik. Laboratórny nález je pre rôznorodú etiológiu taktiež rôzny, 

anémia môže byť rovnako makrocytová (najčastejšie), ako aj normo- alebo mikrocytová (ak sú zároveň straty 

železa). 

 

7.) Anémie alkoholikov 

Pri pečeňovej cirhóze anémia neprekvapí (pozri predchádzajúci odstavec). Alkohol však i tlmí hemopoézu, 

alkoholici majú často nedostatočnú výživu (nedostatok folátov v potrave). Pri alkoholickej gastritíde môže 

dochádzať i ku krvácaniu i k zhoršenému vstrebávaniu živín. Väčšina týchto činiteľov pôsobí spoločne, pre 

kombinovaný deficit kyseliny listovej, vit. B12 ale i železa môžeme nájsť vedľa seba makrocyty i hypochrómne 

mikrocyty, v diferenciálnom  rozpočte leukocytov môžeme nájsť hypersegmentované neutrofily. 

 

8.) Anémie pri endokrinných poruchách  

Anémia sprevádza rôzne endokrinné ochorenia. Kombinujú sa tu príčiny zápalové (autoimunitné ochorenia) 

i hormonálne Sprevádza hypotyreózu, Addisonovu chorobu, hypopituitarizmus. Androgény majú erytropoetický 

účinok, preto majú muži o 10-20 g/l hemoglobínu (Hb) viac ako chlapci. V starobe klesá funkcia gonád, a preto sa 

hodnoty Hb mužov postupne približujú hodnotám u žien. Na druhej strane sa hodnoty červeného krvného obrazu 

u inak zdravých žien po menopauze môžu zlepšiť, keďže odpadajú menštruačné straty Fe. 

 

9.) Anémia v gravidite 

Anémia v gravidite je predovšetkým dilučná. Objem cirkulujúcej masy erytrocytov v tehotenstve dokonca 

stúpa asi o 20%, avšak objem cirkulujúcej plazmy stúpa až o 30%. Výsledkom je relatívna anémia. Tehotenstvo 

vedie aj k vyčerpaniu zásob železa a kyseliny listovej. Vo vyspelej spoločnosti s funkčným zdravotníctvom a so 

spolupracujúcou budúcou mamičkou by však k tomuto nemalo dochádzať, keďže doplnenie chýbajúcich látok je bez 

problémov dostupné.  

 

10.) Anémia pri hladovaní a mentálnej anorexii 

Hladovanie vedie k nedostatku živín, ale i ku zníženiu metabolizmu s následnou zníženou spotrebou 

kyslíka. Podobne pri anorexia nervosa jedinec trpí predovšetkým nedostatkom Fe, kyseliny listovej, po dlhšom čase 

i vitamínu B12. 

K veľkým stratám bielkovín, živín dochádza i pri rozsiahlych popáleninách (mokvanie rán). Následná 

anémia je teda kombináciou príčin karenčných i zápalových. 

 

5.2.1.1.2.2.1.4 Makrocytové anémie    

 

Pod pojmom megaloblastové anémie zahŕňame skupinu chorôb rôznej patogenézy. 

Spoločné sú morfologické a funkčné zmeny v krvi (SOEr > 100 fl) a v kostnej dreni. Megaloblast 

je patologický – väčší – prekurzor červených krviniek na rozdiel od normálneho „normoblastu“. 

V kostnej dreni nachádzame zmeny i v bielom a megakaryocytovom rade (obrovské 

metamyelocyty, tyčky, obrovské megakaryocyty s hypersegmentovaným jadrom), v cirkulujúcej 
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krvi sú nápadné hypersegmentované neutrofily.  Príčiny megaloblastových anémií sú v tabuľke 

5.16. 

Perniciózna anémia (kedysi aj ako zhubná málokrvnosť, m. Addison-Biermer) 

Príčinou  je nedostatok tzv. „vnútorného – intrinsic“ faktora, čo je glykoproteín s mol. 

hmotnosťou 50-60 000, bez ktorého sa nevstrebáva vitamín B12 z potravy. V sére chorých 

dokazujeme protilátky proti vnútornému faktoru. Nachádzame atrofiu žalúdočnej sliznice 

s achlórhydriou. Pri nedostatku vitamínu B12 a kyseliny listovej je chybná tvorba 

deoxyribonukleovej kyseliny (DNA), zaostáva dozrievanie buniek a zisťuje sa megaloblastová 

krvotvorba. Vyskytuje sa relatívne často u starších najmä v severnej Európe, relatívne je častejšia 

u žien (1,4 : 1). V laboratórnom náleze je typický obraz makrocytovej anémie s MCV viac ako 

100 fl, pokles erytrocytov pod 2x10
12

/l, hemoglobín niekedy i pod 50g/l. Často sa zistí aj 

leukopénia s neutropéniou a trombocytopénia. Počet retikulocytov je taktiež znížený.  

Zásoba vitamínu B12 v organizme je pomerne veľká – 2-4 mg, a preto pri náhlej poruche 

jeho vstrebávania alebo pri zastavení príjmu sa jeho nedostatok prejaví až po vyčerpaní zásob 

a klinické ťažkosti nastanú až pri poklese erytrocytov pod 2x10
12

/l. 

Vrodené megaloblastové anémie sa pozorujú pri geneticky determinovanej poruche resorpcie vitamínu 

B12, pri vrodenej abnormalite syntézy DNA (orotická acidúria), z vrodeného deficitu transkobalamínu, z vrodeného 

deficitu 5-metyl THF transferázy. 

Postresekčná megaloblastová anémia je logickým dôsledkom resekcie žalúdka. Liečba je jednoduchá, 

stačí pravidelná substitúcia vitamínu B12. Pacienta ale musíme upozorniť, že liečba je celoživotná, aby 

v pravidelných intervaloch sám vyhľadal svojho lekára za účelom podania substitučnej liečby chýbajúceho vitamínu.  

 

Tab. 5.16 Príčiny vzniku megaloblastových anémií 

 

1. Gastrogénne príčiny 

a) perniciózna anémia získaná 

b) vrodená perniciózna anémia 

c) postresekčná megaloblastová anémia 

2. Enterogénne príčiny 

a) céliakálna sprue (primána malabsorpcia), Crohnova choroba 

b) selektívna malabsorpcia vitamínu B12 s proteinúriou (syndróm Immerslundovej a Gräsbecka) 

c) syndróm stagnujúcej kľučky: pri divertikulóze jejuna, ileokolickej fistule, anatomickej slepej kľučke, pri 

striktúre čreva 

d) stavy po resekciách ilea 

e) nákaza škulovcom (Diphyllobothrium latum) 

3. Iné príčiny 

a) megaloblastová anémia v gravidite 

b) poliekové megaloblastové anémie 

c) nutričné megaloblastové anémie 

d) zvýšená spotreba (rast, zvýšená erytropoéza) 

e) zvýšené straty pri hemodialýze 

f) pečeňové ochorenia 

g) vrodený nedostatok transkobalamínu II 

h) poruchy metabolizmu folátov, syntézy DNA 
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5.2.1.1.2.2.2  Anémie z útlmu kostnej drene 

 

 Sem zahŕňame rôznorodú skupinu ochorení vyvolaných poruchou funkcie kmeňovej 

krvotvornej bunky. V periférnej krvi je okrem anémie aj útlm ďalších zložiek – bicytopénia 

(okrem červenej zložky je postihnutá granulopoéza alebo trombocytopoéza) prípadne 

pancytopénia s postihnutím všetkých zložiek. Niekedy sa sem zahŕňa i refraktérna anémia pri 

myelodysplastickom syndróme, ten však patrí k malígnym ochoreniam krvotvorby 

(preleukémia).  

 Pod klasickým útlmom krvotvorby však myslíme aplastickú anémiu (AA), teda zlyhanie 

kostnej drene. Väčšinou príčinu vzniku nepoznáme (idiopatická AA – asi polovica prípadov), 

k známym príčinám patria niektoré lieky (chloramfenikol, fenylbutazón, sulfónamidy, 

antiepileptiká, prípravky zlata), chemikálie (benzén, insekticídy, organické rozpúšťadlá), 

ionizujúce žiarenie, infekčné ochorenia, predovšetkým vírusová hepatitída (A, B, C, E i G) 

i ďalšie virózy (Epstein-Barrovej vírus a parvovírus B19). 

 Mechanizmus je komplexný. Predpokladá sa poškodenie kmeňovej krvotvornej bunky 

(KKB) škodlivou noxou a následné rozpoznanie pozmenenej KKB imunitným systémom, ktorý 

vyvinie protilátky proti vlastnej KKB.  

 Hodnoty hemoglobínu sú väčšinou pod 100 g/l a charakteristická je mierna makrocytóza. 

Aplastickú anémiu rozdeľujeme podľa stupňa závažnosti do 3 skupín. Najľahší stupeň AA (nie 

ťažká AA = non severe AA = NSAA) je charakterizovaný hodnotami granulocytov < 1,5x10
9
/l, 

trombocytmi pod 100x10
9
/l (ale nad 20x10

9
/l) a retikulocytmi > 20x10

9
/l ale < 50x10

9
/l.  

 Ťažká AA (severe AA = SAA) je charakterizovaná hodnotou granulocytov < 0,5x10
9
/l, 

trombocytov i retikulocytov < 20x10
9
/l. Pri poklese granulocytov pod 0,2x10

9
/l hovoríme 

o veľmi ťažkej AA (very severe AA = vSAA).   

 Získaná aplastická anémia je pomerne vzácna, incidencia sa pohybuje od 2-5 prípadov na 

10
6
 obyvateľov/ rok. Môže sa objaviť v každom veku, bez ohľadu na pohlavie. Diagnóza i liečba 

patria do rúk hematológa. Bi- alebo pancytopénia bez blastov v diferenciálnom rozpočte 

leukocytov musí viesť k podozreniu na toto ochorenie. V rámci diferenciálnej diagnózy je nutné 

vylúčiť iné možné príčiny pancytopénie s hypocelulárnou kostnou dreňou.   

 

5.2.1.1.3  P o l y g l o b ú l i a 

Opakom anémie, teda nedostatočnosti červenej krvnej zložky, je polyglobúlia – zvýšené 

hodnoty červeného krvného obrazu. Rovnako ako pri anémii, musíme aj tu rozlíšiť primárne 

hematologické poruchy od sekundárnych. Chorobné stavy, ktoré zapríčiňujú dlhodobý vzostup 

počtu červených krviniek, hemoglobínu a hematokritu, zaraďujeme buď do obrazu polyglobúlie 

alebo polycytémie. Kým polycytémia vzniká ako primárna porucha krvotvorby z neznámych 

príčin, polyglobúlia je druhotným ochorením. 

Pri pravej polycytémii (polycythemia vera) je narušená rovnováha v regulácii tvorby 

krviniek, preto sa tvorí nadbytočná masa erytrocytov i trombocytov. Ochorenia patrí medzi 

„MPN“ – Myeloproliferatívne neoplázie a bude prebraná v rámci myeloproliferatívnych 

ochorení.  

Polyglobúlia naopak predstavuje hematologickú reakciu na chronické dráždenie 

krvotvorby v dôsledku porúch oxidácie tkanív. Vzniká pri chorobách srdca (najmä pri vrodených 

srdcových chybách), chronických pľúcnych ochoreniach a pri zápaloch priedušiek a obličiek. 
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Nedostatok kyslíkového nasýtenia tkanív, najmä obličiek, zvyšuje tvorbu a vyplavovanie 

červených krviniek. Klinický obraz sa podobá pravej polycytémii. Laboratórny obraz je 

charakteristický tým, že sa zvyšuje iba počet erytrocytov, kým počet bielych krviniek a doštičiek 

sa nemení. Zriedkavejšou príčinou polyglobúlie môžu byť nádory hypofýzy a cystické nádory 

vaječníkov a obličiek. Fyziologická polyglobúlia vzniká pri dlhodobom pobyte vo vyšších 

nadmorských výškach ako kompenzačný mechanizmus organizmu na nižší parciálny tlak 

kyslíka. 

 

5.2.1.1.4  H e m o c h r o m a t ó z a 

  

Pod názvom hemochromatóza zahrňujeme skupinu vrodených a získaných  ochorení, zapríčinených  

zvýšeným  ukladaním železa v organizme. Železo je nepostrádateľným biogénnym prvkom v organizme, ktorý sa 

zúčastňuje okrem schopnosti viazať a odovzdávať kyslík v tkanivách, na syntéze nukleových kyselín (DNA aj 

RNA), na syntéze rôznych proteínov riadiacich bunkovú proliferáciu, diferenciáciu a apoptózu. Na druhej strane je 

voľné železo toxické, pretože pri reakcii železa s kyslíkom sa tvoria toxické voľné radikály (hydroxylové OH
- 

a superoxidové radikály -O2-), ktoré môžu oxidáciou poškodzovať proteíny, lipidy a nukleové kyseliny a tak 

zapríčiniť poškodenie až smrť buniek. Preto  jeho metabolický proces je prísne regulovaný špecifickými blokátormi 

na úrovni absorpcie, transportu, utilizácie, reutilizácie a skladovania. 

 

5.2.1.2.  Poruchy leukocytov 

 

Nenádorové (nemalígne) poruchy leukocytov rozdeľujeme na kvantitatívne a kvalitatívne, 

primárne a reaktívne. Kvantitatívne poruchy sú reaktívne zmeny počtu leukocytov v zmysle + i - 

(zvýšenie, zníženie). Kvalitatívne poruchy leukocytov zahŕňajú morfologické a funkčné zmeny 

leukocytov. 

Základné vyšetrenie krvného obrazu nám prinesie informáciu o tom, či je celkový počet 

leukocytov normálny, alebo nižší, prípadne vyšší. To je len hrubo orientačný údaj, pre lepšie 

pochopenie zmien musíme poznať aspoň strojový diferenciálny rozpočet leukocytov (t.j. presné 

zastúpenie jednotlivých typov leukocytov, aby sme vedeli, ktorých buniek sa zvýšenie či 

zníženie týka). Mikroskopický diferenciálny rozpočet musíme urobiť vždy pri podozrení na 

malígne ochorenie krvotvorby. V diferenciálnom počte leukocytov nás zaujímajú nielen relatívne 

hodnoty (%), ale predovšetkým absolútne počty jednotlivých typov leukocytov. 

 

5.2.1.2.1 Z n í ž e n i e   p o č t u   b i e l y c h   k r v i n i e k 

 

Neutropénia je zníženie neutrofilných granulocytov v cirkulujúcej krvi pod 1,5x10
9
/l, 

agranulocytóza (chýbanie granulocytov) je stav s počtom granulocytov < 0,5x10
9
/l, až ich úplné 

chýbanie. Vrodená neutropénia je spôsobená defektom na úrovni KKB, ale aj metabolickými 

poruchami. V takom prípade je súčasťou syndrómov (dyskeratosis congenita, Fanconiho sy.).  

Získané neutropénie môžu byť spôsobené útlakom v dôsledku leukémie, neefektívnou 

krvotvorbou pri nedostatku vit.B12, kys.listovej, bielkovín, pri systémových   ochoreniach, 

infekciách – najmä bakteriálnych, ale aj pri niektorých virózach – hepatitída  A,B, ale i chrípka, 

morbilli, rubeola, kiahne, infekčná mononukleóza. Imúnne neutropénie sú navodené 
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autoimunitnými protilátkami, vznikajú často po infekciách a môžu súvisieť so systémovými 

ochoreniami. Poliekové neutropénie môžu byť spôsobené najrôznejšími liekmi. 

Eozinopénia je zníženie až chýbanie eozinofilných granulocytov v cirkulujúcej krvi. 

Bazopénia je zníženie až chýbanie bazofilov v cirkulujúcej krvi. Monocytopénia je zníženie 

počtu monocytov v PK (napr. pri kortikoterapii, aplastickej anémii, typická je pre 

vlasatobunkovú leukémiu – HCL). 

Lymfopénia je zníženie počtu lymfocytov v cirkulujúcej krvi pod 1,5x10
9
/l. Pri 

lymfopénii musíme rozlíšiť, či ide o zníženie B alebo T lymfocytov. Príčinou bývajú infekcie, 

malígne ochorenia, stavy po chemo- alebo rádio-terapii, kortikoterapii, pri srdcovej insuficiencii, 

poruchách obličiek, pri miliárnej tuberkulóze.  

 

5.2.1.2.2 Z v ý š e n i e   p o č t u   b i e l y c h   k r v i n i e k 

 
Neutrofília je zmnoženie neutrofilných granulocytov v cirkulujúcej krvi nad 7,5 - 8 

x10
9
/l. Príčinou sú najčastejšie infekcie – bakteriálne, ale i mykotické a vírusové,   chronické 

zápalové ochorenia (reumatická horúčka, reumatoidná artritída, tyreoitída, vaskulitída), nádory, 

lieky, hormóny, toxíny (i hadie jedy), poruchy metabolizmu (diabetická acidóza, eklampsia, 

urémia, akútna dna), rôzne chemické látky a jedy,   hematologické choroby (krvácanie – 

reaktívne zvýšenie leukocytov, hemolytické anémie, trombocytopénia, splenektómia, 

myeloproliferatívne neoplázie, leukémie), ale i pri potransfúznych reakciách. 

Eozinifília je zmnoženie eozinofilných granulocytov v cirkulujúcej krvi nad 0,45 x10
9
/l. 

Príčinou sú najčastejšie alergické choroby – senná nádcha, bronchiálna astma, urtika (koprivka), 

hypersenzitivita, vaskulitída,  sérová choroba, pľúcna hemosideróza,  dermatitídy, nádory, 

hypereozinofiný syndróm, paraziti. 

Bazofília je zmnoženie bazofilných granulocytov v cirkulujúcej krvi nad 0,05 x10
9
/l. 

Sprevádza alergické reakcie, infekcie, zápaly, myeloproliferatívne neoplázie.  

Lymfocytóza je zmnoženie lymfocytov v cirkulujúcej krvi nad normu (deti > 7,2-

9,0x10
9
/l, dospelí > 4,0x10

9
/l). Relatívna lymfocytóza znamená zvýšené zastúpenie lymfocytov > 

40%. Je potrebné si uvedomiť rozdielne reakcie u detí a dospelých (napr. určitá infekcia, ktorá 

u deti spôsobí zvýšenie počtu lymfocytov, môže u dospelých spôsobiť zvýšenie počtu 

neutrofilov). Vždy musíme rozlíšiť malígne  nemalígne príčiny. Lymfocytóza môže byť 

spôsobená najrôznejšími vírusovými infekciami: EBV, CMV, toxoplazmóza, HSV, VZV, 

rubeola, hepatitídy – A,B,C, HIV, ale i bakteriálnymi: TBC, brucelóza, rickettsióza, pertusis. 

Zvýšené hodnoty lymfocytov sú samozrejme pri neopláziách lymfatického pôvodu: akútna 

lymfoblastová leukémia (ALL), chronická lymfatická leukémia (CLL), malígne lymfómy. Býva 

aj z endokrinologických príčin: hypertyreóza, Basedowova choroba, Addisonova choroba, i pri 

strese. Lymfocytóza sa vyskytuje aj pri alergiách (hypersenzitívne reakcie, autoimunitná 

trombocytopenická purpura – AITP, autoimunitná hemolytická anémia – AIHA). Môže byť ďalej 

pri hyposplenizme, asplénii, sprue, zápalových reakciách čreva. Niekedy príčiny nepoznáme, 

vtedy hovoríme o idiopatickej lymfocytóze. 

Monocytóza je zmnoženie monocytov v cirkulujúcej krvi > 0,7x10
9
/l. Príčinou sú 

najčastejšie infekcie (TBC, endokarditída, sepsa, syfilis), hematologické ochorenia (neutropénie, 

agranulocytózy – nedostatok neutrofilných granulocytov sa snaží organizmus kompenzovať 

aspoň zvýšením monocytov, myelodysplastický syndróm (MDS), akútna monocytová leukémia 

(AML, M5), chronická myelo-monocytová leukémia (CMMoL), akcelerovaná fáza chronickej 
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myelocytovej leukémie (CML), pri Hodgkinovej chorobe), pri niektorých nádoroch, pri 

nenádorových chorobách (reumatoidná artritída a iné autoimunitné ochorenia, zápalové 

ochorenia čreva, tesaurizmózy).  

 

5.2.1.2.3  C h o r o b y   m o n o c y t  o v é h o   m a k r o f á g o v é h o   s y s t é m u  

Tieto chorobné jednotky predstavujú hraničnú oblasť medzi benígnymi ( neistý vývoj) a malígnymi 

monocytózami ( malígny vývoj). K nemalígnym patrí Langerhansova granulomatóza (LCG = Langerhans cell 

granulomatosis), ktorá má formu  systémovú a lokalizovanú, ďalej juvenilná xantogranulomatóza, sínusová 

histiocytóza s masívnou lymfadenopatiou, multicentrická retikulohistiocytóza, familiárna erytrocytofagocytová 

lymfohistiocytóza. Pri diferenciálnej diagnóze granulomatóznych afekcií  musíme vylúčiť  

- infekčné ochorenia: TBC, lepra, syfilis, kokcidióza, askarióza (škŕkavky), toxokaróza (psia i mačacia), 

granuloma inguinale, alergická bronchopulmonálna aspergilóza,   detská septická granulomatóza, 

- reakciu na inertné materiály: prach berýlia, cudzie telesá, talcum (mastenec), azbest,    hypercalcémia 

- autoimunitné choroby: sarkoidóza, Crohnova choroba, chronická polyartritída,     vaskulitídy 

(Wegenerova choroba, Churg-Straussova choroba) a 

- iné ochorenia: chronická, bronchocentrická a lymfomatoidná granulomatóza, hypersenzitívna 

pneumonitída. 

 

 

5.2.1.2.4  V r o d e n é   m o r f o l o g i c k é   a n o m á l i e   l e u k o c y t o v  

Pelgerova-Huëtova anomália je autozomálne dominantne dedičná odchýlka s neschopnosťou segmentácie 

jadier granulocytov, v dôsledku čoho sú jadrá leukocytov hyposegmentované (> 30% tyčiek = nesegmentovaných 

granulocytov), funkcia je normálna a toto ochorenie nemá klinické prejavy. 

Vrodená hypersegmentácia jadier granulocytov nemá klinické dôsledky. Môže byť však i získaná v 

dôsledku nedostatku vitamínu B12. Vtedy je daná nedostatočnou obnovou granulocytov, v cirkulácii sú prítomné 

prestarnuté granulocyty, ktoré sú hypersegmentované.  

Mayova-Hegglinova anomália je kombináciou leukopénie s Döhleho inklúziami (pozri ďalej) v 

granulocytoch a s výskytom obrovských doštičiek pri trombocytopénii. Chediakova-Higashiho anomália je 

funkčný defekt granulocytov, ktoré obsahujú obrovské granule s peroxidázovou aktivitou. Jordanova anomália je 

charakterizovaná vakuolizáciou leukocytov.  

 

5.2.1.2.5  Z í s k a n é   m o r f o l o g i c k é   a n o m á l i e   l e u k o c y t o v  

Pseudo-Pelgerove zmeny (získaná hyposegmentácia jadier granulocytov) doprevádzajú ťažké infekcie, 

leukémie, metastázy, môžu nastať pri podávaní kolchicínu, sulfónamidov. Všeobecne sa pri infekciách môžu 

vyplavovať do cirkulácie mladšie formy leukocytov, od nesegmentov („tyčiek“) cez metamyelocyty až 

k myelocytom. Hovoríme tomu „posun k mladším formám leukocytov“, bežne zaužívaný termín je „posun doľava“.  

Döhleho inklúzie sú sýto modré cystické telieska na periférii granulocytov (aj monocytov a lymfocytov), 

sprevádzajú infekcie, popáleniny, traumy, malignity, chemoterapiu. 

Toxická granulácia a vakuolizácia sa pozoruje pri infekciách, septických stavoch, často skôr, než sa 

objaví pozitívny záchyt baktérií v hemokultúre. Vakuolizácia súvisí s degranuláciou granulocytov, ktoré sa snažia 

bojovať s infekciou. 

 

5.2.1.2.6  V r o d e n é   p o r u c h y   g r a n u l o c y t o v ý c h   f u n k c i í 

Defekt adhézie leukocytov (LAD = leukocyte adhesion defect = „syndróm lenivých leukocytov“) je 

autozomálne recesívne dedičné ochorenie s membránovým defektom leukocytov (porucha syntézy CD18 = 

adhezívny proteín). Výsledkom je neschopnosť adhézie leukocytov k endotelu, postihnutá je chemotaxia, 



 124 

zhlukovateľnosť, fagocytóza. Ochorenie sa prejaví hneď po narodení defektom hojenia rán (pahýľ pupočníka, zápaly 

stredného ucha, gingivitída).   

Chediakov-Higashiho syndróm je autozomálne recesívne dedičné ochorenie s poruchou migrácie a 

degranulácie Gr, s poruchou cytotoxicity a spracovania antigénu, sprevádzaný okulokutánnym albinizmom, 

nystagmom a fotofóbiou, mentálnou retardáciou.   

Jobov syndróm je spôsobený dysfunkcia aktínu, úbytkom špecifických granúl, je sprevádzaný 

ekcematóznou dermatitídou, recidivujúcimi infekciami kože, nosových dutín, horných ciest dýchacích, abscesmi, 

kandidózou, pľúcnymi infekciami,  Eo,  IgE, poruchou chemotaxie. Prejavy začínajú už v detstve. 

Septická granulomatóza je porucha intracelulárneho spracovania antigénov. Charakterizuje ju tvorba 

granulómov – neschopnosť usmrtiť kataláza pozitívne baktérie (Staphylococcus aureus, Enterobacter, E. coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Proteus, Salmonely) ako aj plesne (Candida albicans, Aspergillus fumigatus).  

 

 

5.2.1.3. Poruchy trombocytov (Tr) 

 

Nenádorové (nemalígne) poruchy trombocytov rozdeľujeme na kvantitatívne a 

kvalitatívne, primárne a reaktívne, imunitné a neimunitne podmienené. Kvantitatívne poruchy sú 

reaktívne zmeny počtu trombocytov v zmysle + i - (zvýšenie, zníženie). Trombocyty môžu byť 

zmenené aj funkčne. 

 

5.2.1.3.1.  T r o m b o c y t o p é n i e 

rozdeľujeme podľa závažnosti na 3 stupne: 

- ľahká trombocytopénia < 100x10
9
/l Tr 

- stredne ťažká trombocytopénia < 50x10
9
/l Tr 

- ťažká trombocytopénia < 20x10
9
/l Tr. 

Charakteristickým klinickým prejavom je hemoragická diatéza – petéchie, epistaxa, 

krvácanie z ďasien, z gastrointestinálneho traktu, gynekologické krvácanie, hematúria, Krvácanie 

nemusí byť výrazné, môže sa prejaviť až po úraze.  
K vrodeným trombocytopéniám patria: 

Fanconiho anémia – autozomálne recesívne dedičná choroba so súčasnou anémiou, leukopéniou, poruchou 

rastu, s kožnými pigmentáciami a s neurologickou   symptomatológiou. Ďalšími chorobnými jednotkami sú 

familiárna amegakaryocytová trombocytopénia s apláziou vretennej kosti (rádia), Wiscottov-Aldrichov 

syndróm – s recesívnou dedičnosťou viazanou na X-chromozóm s mikrotrombocytovou  trombocytopéniou a s 

poruchou humorálnej imunity, Mayova-Hegglinova anomália s megatrombocytovou trombocytopéniou, väčšinou 

bez prejavov krvácania a Bernardov-Soulierov syndróm s megatrombocytovou trombocytopéniou, s príznakmi 

krvácania. 

Imunitne podmienené trombocytopénie sú spôsobené tvorbou (väčšinou auto-) 

protilátok proti trombocytom. Patrí sem idiopatická trombocytopenická purpura (ITP, AITP). 

Podľa priebehu rozoznávame:  

- akútnu formu – väčšinou po predchádzajúcej akútnej infekcii, najčastejšie vírusovej;   

ako príčina sa predpokladá účinok imunokomplexov tvorených vírusom a proti nemu 

vznikajúcou protilátkou, 

- chronickú formu, ktorá je skôr ochorením dospelých, príčinou je väčšinou chronicky 

prebiehajúci patologický proces sprevádzaný tvorbou protilátok  proti doštičkám. Ku  

klinickým príznakom patrí krvácanie, väčšinou petechiálneho typu, aj slizničné, niekedy 

splývajúce podkožné krvácanie.  

Trombotická trombocytopenická purpura – TTP (Moschkowitzova choroba) je 

závažné ochorenie pri ktorom sa trombocyty z obehu behom krátkeho času (hodiny – dni) 
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vyzrážajú. U chorých nachádzame hyalínne tromby s fibrínom a trombocytmi, poruchy 

mikrocirkulácie a celkom bizarný klinický obraz, spôsobený nedokrvením orgánov vrátane 

nervových. Preto nie sú vzácne príznaky neurologické i psychické. Príčinou získanej formy je 

protilátka proti metaloproteináze rozkladajúcej multiméry vWF, ak sa tieto nedokážu rozložiť 

vznikajú tromby v ktorých sú zachytené trombocyty; pri vrodenej forme enzým chýba od 

narodenia. Na mikrotromboch sa doslova „rozbijú“ erytrocyty, čo spôsobuje ich charakteristický 

tvar (schistocyty). Môže byť aj hemolytická anémia. 

Neimunitne podmienené trombocytopénie nemajú imunitné príčiny. Nesmieme 

zabudnúť na vylúčenie pseudotrombocytopénie! Ide o laboratórny fenomén, v skutočnosti sa o 

Tr-péniu nejedná. Je spôsobená vyzrážaním Tr in vitro vplyvom imunoglobulínov, 

antikoagulancií, pri dlhšom státí. Vyšetrenie musíme zopakovať z čerstvej vzorky, ktorú 

chránime pred vychladnutím, prípadne vyšetríme Tr z prsta (= mikroskopicky). 

Trombocytopénia z nedostatočnej tvorby môže mať nemalígne príčiny, napr. megaloblastová 

anémia z nedostatku vitamínu B12 a/alebo kyseliny listovej, poliekové, pri alkoholizme: z 

nedostatočnosti výživy, vitamínov. Pri malígnych ochoreniach je príčinou útlak megakaryopoézy 

nádorovým (leukemickým) ochorením, sekundárne potom z iatrogénnych príčin (po CHT, po 

ožarovaní).  
Hemolyticko uremický syndróm – HUS je charakterizovaný hemolytickou anémiou, Tr-péniou, zlyhaním 

obličiek, ktoré je dominantné. V dôsledku toho sú poškodené glomerulárne kapiláry, v ktorých sú depozitá trombínu, 

fibrínu a zničená endoteliálna výstelka. Trombocytopénia sprevádza aj disseminované intravaskulárne zrážanie – 

DIC, pri spotrebovaní plazmatických koagulačných faktorov sa spotrebujú aj trombocyty, Kassabachov-

Merrittovej syndróm (obrovský hemangióm – sklon ku zrážaniu a vychytaniu trombocytov), hypersplenizmus 

(splenomegália) pri ktorom je   väčšina trombocytov zachytených v obrovskej slezine. Pri hypotermii majú Tr sklon 

ku zhlukovaniu, čo taktiež môže viesť k Tr-pénii.  

 

5.2.1.3.2  T r o m b o c y t ó z a   
je stav s počtom trombocytov nad normu, t.j. nad 400-500x10

9
/l. Môže byť reaktívna 

i primárna (nadbytočná megakaryopoéza pri myeloproliferatívnych neopláziách).  

Príčinou reaktívnej trombocytózy môžu byť infekcie, chronické zápalové ochorenia, 

malignity. Z bakteriálnych infekcií je to najčastejšie pneumónia, pyelonefritída, osteomyelitída, 

hnisavé artritídy, chronické zápaly jaziev, pľúcna tuberkulóza. Vzácne sa vyskytuje pri 

vírusových infekciách. Sprevádza reumatoidnú artritídu, vaskulitídy, cirhózu, nefritídu, solídne 

tumory. Upravuje sa s liečbou uvedených ochorení. Nesmieme zabúdať na stavy po 

splenektómii (SE). Fyziologicky je cca 
1
/3 trombocytov v slezine, pri hypersplenizme i podstatne 

viac. Logicky, po SE počet trombocytov prudko stúpne (nemajú sa kde zachytávať).  

Nedostatok železa vedie nielen k anémii ale i k reaktívnej Tr-cytóze. Je to dané spoločnou 

materskou bunkou CFU-GEMM, ktorá je pri anémii aktivovaná k množeniu, a však pri 

sideropénii sa nemôže tvoriť dostatok erytrocytov, vytvorí sa prebytok megakaryocytov. 

Podaním Fe sa erytro- i megakaryopoéza vráti k normálnym hodnotám. Tento mechanizmus 

aktivácie spoločnej materskej bunky sa uplatňuje aj pri krvácaní, hemolýze, ktoré môžu byť tiež 

sprevádzané reaktívnou trombocytózou. Rovnako pri liečbe megaloblastovej anémie sa aktivuje 

prekurzorová bunka CFU-GEMM a stúpne i produkcia trombocytov.  

 

5.2.1.3.3  V r o d e n é   t r o m b o c y t o p a t i e 

rozdeľujeme podľa toho, ktorej funkcie trombocytov sa týka. 

a. P o r u c h a   a d h e z i v i t y 
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Bernardov-Souliérov syndróm je autozomálne recesívne dedičné ochorenie s neobyčajne veľkými 

trombocytmi. Ide o defekt komplexu glykoproteínu Ib/IX a glykoproteínu V, vďaka ktorým normálna doštička 

adheruje k endotelu. Prejavuje sa hemoragickou diatézou, i fatálnou. Laboratórne nachádzame obrovské trombocyty 

v nátere, predĺžený čas krvácania, patologickú agregácia Tr po ristocetíne, a to pri normálnych hodnotách vWF, bez 

možnosti korekcie po pridaní normálnej plazmy alebo f.VIII. Býva i Tr-pénia. 

b. P o r u c h a   a g r e g a b i l i t y 
Glanzmannova-Naegeliho trombasténia je autozomálne recesívne dedičné, vzácne ochorenie s poruchou 

retrakcie a s neschopnosťou agregácie spôsobené defektom glykoproteínu IIb/IIIa. Ten za normálnych okolností 

viaže fibrinogén, ktorý je nutný pri agregácii trombocytov. Krvácanie je síce len vzácne spontánne, ale môže byť 

taktiež závažného charakteru. Morfológia Tr je síce normálna, chýba však agregácia po indukcii ADP, adrenalínom, 

kolagénom, trombínom. 

c. P o r u c h y   s e k r é c i e  
Porucha skladovacích granúl a uvoľňovacej reakcie je skupina vrodených porúch s predĺženým časom 

krvácania a s poruchou agregácie Tr provokovanou kolagénom a kys. arachidonovou. Agregácia po ADP má 

normálnu 1. a patologickú 2. agregačnú vlnu. Rozlišujeme 2 podtypy: „storage pool disease“ (porucha skladovacích 

granúl, ktoré chýbajú); Heřmanského-Pudlákov sy.; Chediakov-Hidashiho sy., Wiskottov-Aldrichov sy.   

 

5.2.1.3.4  Z í s k a n é   t r o m b o c y t o p a t i e 

delíme na tie, pri ktorých je defektná megakaryopoéza, t.j. produkujú sa patologické 

trombocyty (myeloproliferatívne neoplázie – MPN, myelodysplastický syndróm – MDS a 

leukémie) a tie, pri ktorých sú pôvodne zdravé trombocyty poškodené naviazaním patologických 

bielkovín na receptory trombocytov. Stáva sa tak pri niektorých lymfoproliferatívnych 

ochoreniach, predovšetkým takých, pri ktorých sa produkujú patologické bielkoviny 

(paraproteinémie, mnohopočetný myelóm). 

Trombocytopatiou býva sprevádzané aj zlyhanie pečene – interferencia patologických 

bielkovín s receptormi Tr a renálna insuficiencia – akumulácia toxických látok (fenoly, NO). 

Veľmi dôležitou skupinou sú liekmi navodené trombocytopatie. Často je to zámerne – 

liečba kyselinou acetylosalicylovou (ASA) ako prevencia trombotických komplikácií 

kardiovaskulárnych chorôb. Podobné účinky ako ASA majú aj iné nesteroidné antiflogistiká, 

kortikoidy, antibiotiká, náhradné roztoky (dextran, HEŠ), tricyklické antidepresíva, lokálne 

anestetiká, antihistaminiká, -blokátory, heparín, antagonisti Ca, nitroglycerín. 

 

5.2.1.4. Poruchy zrážania krvi 

 

Za poruchu zrážania krvi môžu byť zodpovedné všetky zložky, podieľajúce sa na zástave 

krvácania, teda cievy, trombocyty a koagulačné faktory. Pokiaľ je zrážanlivosť nedostatočná, 

vznikajú krvácavé ochorenia, naopak pri nadbytočnej pohotovosti ku zrážaniu hovoríme 

o trombofilných stavoch.  Všetky poruchy môžu byť vrodené (týkajú sa väčšinou jediného 

faktora) alebo  získané, keď je porušená tvorba väčšinou celej skupiny faktorov. Vzácne, pri 

tvorbe autoprotilátok, dochádza k získanej poruche jediného faktora, proti ktorému sú protilátky 

zamerané.  

Ochorenia, pri ktorých je za krvácanie zodpovedná porušená cievna stena, nazývame 

vaskulopatie. Vaskulopatie predstavujú stavy s primárnym postihnutím cievnej steny, pričom 

tieto choroby môžu byť vrodené alebo získané. V klinickom obraze okrem kožných krvácaní, 

petéchií a purpury sa môže vyskytnúť aj krvácanie zo slizničných membrán a vážne orgánové 

krvácanie (pľúca, GIT). Prehľad vaskulopatií je v tabuľke č.5.17. 
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Tabuľka 5.17. Najčastejšie vrodené a získané vaskulopatie 

Vrodené vaskulopatie Získané vaskulopatie 

Vrodené poruchy spojivového tkaniva 

  Ehlers-Danlosov sy 

  Marfanov sy 

  Osteogenesis imperfecta 

   Pseudoxantoma elasticum 

Štrukturálne malformácie ciev / hemangiómy 

  Kapilárne malformácie 

  Lymfatické malformácie 

  Venózne malformácie 

  Arteriovenózne malformácie 

      Hereditárna hemoragická teleangiektázia (Morbus Rendu-Osler-Weber) 

  Zmiešané vaskulárne malfomácie 

      Obrovský hemangióm 

      Klippel-Tranaunayov syndróm 

      Sturge-Weberov syndróm 

Homocysteinémia a homocystinúria 

 

 

 
 

 

 Kutánne vaskulitídy  

  Primárne   

       Schönlein-Henochova purpura  

       Infekcie bakteriálne, vírusové    

       Lieky (antibiotiká, antireumatiká, analgetiká) 

   Sekundárne       

       Autoimunitné systémové ochorenia  a choroby spojiva 

       Lupus erytematorus, Sjögrenov syndróm, 

       Polyarteritis nodosa,  Reumatoidná artritída           

       Bakteriálna endokarditída 

       Waldenströmova  makroglobulinémia  

       Kryoglobulinémia pri hepatitíde C 

       Myelodysplastický syndróm 

       Malignity 

  Infiltrácia cievnej steny amyloidom 

  Získané poruchy kolagénu 

       Hyperkorticizmus, Cushingov sy 

       Skorbut 

        Purpura senilis 

  Iatrogénna purpura- Purpura factitious 

  Psychogénna purpura 

Podľa: Bátorová, A.: Patológia hemostázy. In: A.Sakalová, A.Bátorová, M.Mistrík, M.Hrubiško, E.Bojtárová, 

T.Lipšic: Hematológia. Osveta, Martin, 2010, 340 strán.  

  

Poruchy koagulácie, spôsobené poruchami trombocytov, boli popísané v príslušnej 

kapitole. Ďalej sa budeme venovať poruchám, spôsobeným nedostatkom koagulačných, alebo 

antikoagulačných proteínov v plazme. 

 

5.2.1.4.1  V r o d e n é   p o r u c h y   z r á ž a n i a   k r v i   

 

sú spôsobené vrodenou poruchou génu pre určitý koagulačný faktor, ktorý sa potom 

tvorí v nedostatočnom množstve.  
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Najdlhšie známou koagulopatiou je hemofília. Rozlišujeme hemofíliu A (85% 

hemofílií – porucha fVIII – výskyt 0,05 až 0,1%) a hemofíliu B (10-15% hemofílií – porucha 

fIX – výskyt 0,003 až 0,02%). Pod rovnaký názov ich zahŕňame pre rovnakú dedičnosť, ktorá je 

pohlavne viazaná na chromozóm X. Chorý je teda muž, žena je len prenášačkou: 

 

Muž: X
h
Y    Žena: X

h
X 

hemofilik    prenášačka 

 

Hemofilik má teda vždy zdravého syna (odovzdáva mu nepoškodený chromozóm Y) a 

dcéru prenášačku, keďže iný, ako postihnutý chromozóm X
h 

nemôže dcére odovzdať. Žene – 

prenášačke sa potom môže narodiť hemofilik alebo prenášačka s 50%-nou pravdepodobnosťou, s 

50%-nou pravdepodobnosťou môže mať zdravé dieťa. Hemofíliu rozlišujeme podľa stupňa 

defektu (rôzne mutácie znamenajú rôzne zníženú aktivitu fVIII al. fIX) na  

 ťažký stupeň <1% normálnej hladiny fVIII/fIX, 

 stredne ťažký 1%-5% normálnej hladiny fVIII/fIX, 

 ľahký stupeň >5-25% normálnej hladiny faktorov VIII/IX. 

 Prenášačka má problémy, len ak by jej klesla hladina f.VIII <25%. 

S prvými prejavmi krvácania sa stretávame u ťažkého hemofilika už v prvom roku 

života; do 3 rokov sa väčšinou objaví krvácanie do kĺbov, krvácanie je tzv. „spontánne“, t.j. bez 

uvedomenia si príčiny. Následkom sú deformity kĺbov a pacienti sú ohrození aj ďalšími 

možnými typmi krvácania: hematúria, zažívací trakt, hrudník, svalové, mozgové krvácanie. 

Typická je tvorba modrín (= kožné krvácanie) i slizničné krvácanie. 

Na druhej strane u ľahkého hemofilika môže byť prvým prejavom krvácanie až po 

operačnom zákroku, i ľahkom – extrakcia zuba! I keď sú všetci hemofilici a ich rodiny na 

Slovensku podchytené, nedá sa vylúčiť novo vzniknutá mutácia, alebo v rodinách s niekoľkými 

generáciami dcér nemusia tušiť, že prenášajú gén pre krvácavé ochorenie. Preto je 

bezpodmienečne nutné vyšetriť koagulačné parametre každého jedinca i pred ľahkým operačným 

zákrokom. Inak by i u ľahkého hemofilika mohlo dôjsť k fatálnym následkom. Laboratórna 

diagnostika je nastavená tak, že základné koagulačné vyšetrenie by odhalilo poruchu koagulácie 

(predĺžený aPTT), špecifické vyšetrenia by potom spresnili diagnózu. Ostatné základné 

vyšetrenia vrátane PT (Quick) i času krvácania sú normálne! Tie by zasa odhalili iný typ 

poruchy. 

Najčastejším krvácavým ochorením je Von Willebrandova choroba (vWCh) 

postihujúca temer 1% populácie. Ide o poruchu Von Willebrandovho faktora (vWf), ktorý  je 

nevyhnutný pre  uplatnenie trombocytov v primárnej hemostáze a súčasne pôsobí ako nosič 

koagulačného FVIII. Poznáme viacero podtypov podľa závažnosti, preto je táto choroba 

heterogénna s variabilnou klinickou manifestáciou.  

Defekt vWF spôsobuje poruchu adhézie trombocytov a sekundárne vedie aj k deficitu 

FVIII (ktorý sa nemá na čo naviazať). Von Willebrandov faktor je reaktant akútnej fázy, ktorý 

ovplyvňujú rôzne stimuly (stres, infekcia) a známy je aj vplyv krvnej skupiny. Pri krvnej skupine 

0 sú hladiny vWF nižšie takmer o 25% oproti iným skupinám, najvyššie hladiny sú pri skupine 

AB. 

Dedičnosť nie je viazaná pohlavne, ale na 12. chromozóm. Z hľadiska výskytu sú 

postihnuté obe pohlavia rovnako, avšak z hľadiska závažnosti klinických prejavov sú na tom 

ženy podstatne horšie, vzhľadom k pravidelnej menštruácii. Často sa prvé ťažkosti dovtedy 

klinicky nemého ochorenia objavia až s nástupom menarché.  



 129 

Krvácavé ochorenia môžu byť spôsobené poruchou prakticky všetkých koagulačných 

faktorov (tab. 5.18). Zaujímavý je nezvyčajne vysoký výskyt poruchy faktora VII na 

Slovensku, ide doslova o „slovenské špecifikum“.  

 
Tab. 5.18  Frekvencia vrodených koagulopatií vo svete a na Slovensku a  stav Národného registra vrodených 

koagulopatií v SR v r. 2008 

Vrodený defekt Frekvencia vo svete / 1 mil obyv 
Frekvencia v SR / 1 mil 

obyv  (ťažká forma) 

Celkový počet evidovaných 

jedincov v SR  (ťažká forma) 

 

Hemofília A 

 

50-100 

 

88  (40) 

 

476   (215 ) 

Hemofília B 5-15 13 71 
Von Willebrandova choroba 80-250 81 436 

Defekt faktora VII ? (2) 95  (11) 512  (62) 

Defekt faktora  II Vzácne 0 0 
Defekt faktora  V 1 7 40 

Defekt faktora  X 1 2 10 

Defekt faktora  XI 0,5-3 5 27 
Defekt faktora  XII ? 39 210 

Defekt F XIII 0,5 0,6 3 

Afibrinogenémia 1 0,2 1 
Hypofibrinogenémia 2-3 10 53 

Dysfibrinogenémia ? 25 136 

Defekt prekalikreínu 0,5 0,2 1 
Defekt HMWK 0,5 0,2 1 

Kombinovaný defekt F V+VIII 0,5 0,4 2 

Defekt F II,VII, IX a X 

Defekt 2-antiplazmínu 

Vzácne 
Vzácne 

1,5 
0,4 

8 
2 

    
Podľa: Bátorová, A.: Patológia hemostázy. In: A.Sakalová, A.Bátorová, M.Mistrík, M.Hrubiško, E.Bojtárová, 

T.Lipšic: Hematológia. Osveta, Martin, 2010, 340 strán.  

 

5.2.1.4.2  Z í s k a n é   p o r u c h y   z r á ž a n i a   k r v i   

 

      Získané koagulopatie predstavujú heterogénnu skupinu ochorení. Môžu sa vyskytnúť pri 

celom rade chorôb a pri ich vzniku sa uplatňuje porucha syntézy koagulačných faktorov, ich 

konzumpcia v procese hemostázy,  prípadne autoimunitne podmienená deštrukcia alebo inhibícia 

koagulačných proteínov. Tabuľka uvádza najčastejšie získané koagulopatie (tab.5.19). 

S výnimkou špecifických inhibítorov namierených proti jednému faktoru sú získané koagulopatie 

sprevádzané koagulačnou poruchou týkajúcou sa viacerých faktorov s variabilnou klinickou 

symptomatológiou.     
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Tab.  5.19 Prehľad najčastejších získaných koagulopatií  

Získaná koagulopatia Patofyziologický mechanizmus Abnormality  hemostázy 

Koagulopatia pri 

chorobách pečene  

 

Zníženie biosyntézy  a klírensu aktivovaných faktorov  
koagulácie a fibrinolýzy pri redukcii funkčných 

pečeňových buniek  

Zníženie koagulačných faktorov  

Zníženie prirodzených inhibítorov 

koagulácie 

Zvýšená fibrinolýza 

Hypovitaminóza K  

 

Porucha gama-karboxylácie prekurzorov koagulačných 

faktorov a inhibítorov koagulácie v dôsledku deficitu 

vitamínu K 

Zníženie  FII, VII, IX a X, proteínu C a S 

Hemoragická choroba 

novorodencov:  

 

Porucha gama-karboxylácie prekurzorov koagulačných 
faktorov a inhibítorov koagulácie v dôsledku nezrelosti 

pečene a nedostatku vitamínu K  u predčasne 

narodených novorodencov 

Zníženie  F II, VII, IX a X 

Imunokoagulopatie Neutralizácia koagulačných faktorov  autoprotilátkami 

Ne-neutralizujúce protilátky- zvýšený klírens 

Protilátky proti proteínom  viažucim sa na fosfolipid 

Deficit faktora, špecifický inhibítor 

Deficit faktora, zvýšený klírens 

Inhibícia koagulačných reakcií závislých na 
fosfolipide (lupus antikoagulant) 

DIC Aktivácia koagulácie  a konzumpcia koagulačných 

faktorov a inhibítorov koagulácie (konzumpčná 

koagulopatia) 

Molekulové markery, FDP, D-Dimér 

Zníženie koagulačných faktorov a 

inhibítorov 

Primárna fibrinolýza Primárna aktivácia fibrinolýzy (uvoľnenie t-PA, deficit 

2antiplazmínu, proteázy) 

 

Hypofibrinogenémia, FDP  

Zníženie 2antiplazmínu 

Zvýšenie komplexu plazmín-2antiplazmín 

Koagulopatia pri 

antikoagulačnej liečbe  

       

 

Nepriame antikoagulanciá  

Antivitamíny K - zníženie gama-karboxylácie 

prekurzorov 

Heparín: inhibícia FIIa  a  FXa antitrombínom 

LMWH: inhibícia FXa  FIIa  antitrombínom 

Pentasacharidy - selektívna inhibícia FXa 

antitrombínom 

  

Priame antikoagulanciá  

Priame inhibítory trombínu (hirudín, rekombinantný 

hirudín) 

 

Trombolytiká   

Streptokináza, rekombinantný tPA 

 

INR,  Zníženie FII,VII,IX a X 

Predĺženie aPTT, TT 

Minimálne až žiadne predĺženie aPTT a TT 

Bez predĺženia aPTT a TT 

 

 

Predĺženie aPTT a PT 

 

Hypofibrinogenémia, FDP, D-diméry 

Predĺženie PT a aPTT, TT 

Zníženie faktorov V a VIII 

Podľa: Bátorová, A.: Patológia hemostázy. In: A.Sakalová, A.Bátorová, M.Mistrík, M.Hrubiško, E.Bojtárová, 

T.Lipšic: Hematológia. Osveta, Martin, 2010, 340 strán.  

 

 Nesmieme zabúdať, že koagulačné parametre ovplyvňujú mnohé lieky, užívané často 

zámerne na prevenciu trombotických komplikácií pri kardiovaskulárnych ochoreniach. Preto si 

musíme uvedomiť, že informácia o užívaní liekov patrí k základným údajom, ktoré musí 

anamnéza obsahovať! 
 Vzácne sú prípady tvorby autoprotilátok proti koagulačnému faktoru. Z postihnutia 

vychádza aj názov takéhoto ochorenia – napr. „získaná hemofília A“ znamená autoimunitné 

ochorenie s tvorbou protilátky proti f.VIII.  
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 Jednou z najzávažnejších trombohemoragických porúch je diseminovaná 

intravaskulárna koagulácia (DIC). Je to patologický proces prechodnej alebo kontinuálnej 

aktivácie koagulačného systému s vnútrocievnou tvorbou trombínu, fibrínových trombov v 

mikrocirkulácii  a ischemickou dysfunkciou orgánov.  Aktivácia hemostázy vedie ku vyčerpaniu 

všetkých zložiek, ktoré sa na nej podieľajú (konzumpčná koagulopatia), čo sa v ďalšom priebehu 

prejaví klinicky závažným krvácaním.  

 

Tab. 5.20. Etiológia DIC 

 

Klinické stavy sprevádzané výskytom DIC 

Ťažké infekcie    

     Septikémia, bakteriálne G-negat. a G-pozit. infekcie, vírusové a mykotické infekcie      

Pôrodnícke komplikácie 

    Embolizácia plodovou vodou, abrupcia placenty, placenta accreta       

    Septický abort, prenášanie mŕtveho plodu,  preeklampsia a eklampsia 

Trauma 

    Rozsiahle poranenia kože a mäkkých tkanív , crush syndróm, fraktúry 

    Rozsiahle popáleniny, poranenia mozgu,  veľké chirurgické výkony     

Malignity 

    Solídne nádory: pankreas, prostata, pľúca, prsník, ováriá,   adenoCa žalúdka 

    Nekrotizujúce tumory, leukémie (akútna promyelocytová leukémia) 

Imunologické  choroby  a alergicko-toxické reakcie 

     Inkompatibilná transfúzia,  Rejekcia štepu po transplantácii 

     Anafylaxia  

Choroby pečene 

    Akútna nekróza pečene (vírusové infekcie, toxíny, lieky – acetaminofen, hypertermia) 

    Peritoneovenózny shunt pri refraktérnom ascite, tuková pečeň v gravidite 

Cievne ochorenia 

     Obrovský hemangióm   (Kasabach-Merittovej sy),  aneuryzma aorty 

Iné chorobné stavy 

     Pankreatitída,   popáleninový šok, hadie jedy    

     Mimotelový obeh         

Podľa: Bátorová, A.: Patológia hemostázy. In: A.Sakalová, A.Bátorová, M.Mistrík, M.Hrubiško, E.Bojtárová, 

T.Lipšic: Hematológia. Osveta, Martin, 2010, 340 strán.  

 

Proces sprevádza aj konzumpcia inhibítorov koagulácie a aktivácia a inhibícia 

fibrinolýzy. Najčastejšie etiologické príčiny sú uvedené v tabuľke 5.20.  
          Klinický obraz DIC  je charakterizovaný symptomatológiou základného ochorenia  a prejavmi krvácania 

(krvácanie z viac ako 2 nezávislých miest) súčasne s obrazom ischemickej dysfunkcie orgánov. Pre DIC je typická aj 

mikroangiopatická hemolytická anémia, mechanicky podmienená  prítomnosťou trombov v mikrocirkulácii, 
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s nálezom fragmentovaných erytrocytov – schistocytov. Sila a veľkosť aktivačného podnetu určuje klinickú formu 

DIC. Diagnostika DIC je klinicko-laboratórna a vychádza sa pri nej z prítomnosti alebo neprítomnosti:  1) 

základného ochorenia disponujúceho k  DIC,  2)  klinických prejavov krvácania resp. orgánovej dysfunkcie a  3)  

laboratórnych znakov DIC.  Vzhľadom na to, že DIC je dynamický proces, vždy je potrebné sériové laboratórne 

vyšetrenie.  

 

5.2.1.4.3  V r o d e n é   t r o m b o f i l n é   s t a v y 

 

      Trombóza je výsledkom lokalizovanej aktivácie koagulácie, ktorá môže vzniknúť 

v arteriálnom aj venóznom riečisku. Ako trombofíliu označujeme stav s 

prítomnosťou vrodených alebo získaných faktorov predisponujúcich k trombóze (tab.5.21). 

Dodnes platí známy Virchowov trias patogenetických príčin trombózy, ktorý zahŕňa poškodenie 

cievnej steny, spomalenie prúdenia krvi a poruchy v zložení krvi (týka sa koagulačných faktorov, 

inhibítorov koagulácie i trombocytov). V patogenéze arteriálnej trombózy hrá primárnu úlohu 

poškodenie cievnej steny (aterosklerotické lézie, ruptúra plátu) s aktiváciou trombocytov. 

Väčšina získaných rizikových faktorov venózneho tromboembolizmu (VTE) sa týka hlavne stázy 

krvi a zmien koagulability krvi.  Vrodené rizikové faktory spôsobujú protrombotický stav v 

dôsledku geneticky podmienenej poruchy v zložení krvi. Trombofilné stavy sa vyskytujú 

častejšie ako krvácavé ochorenia.  

 
Tab.5.21   Najčastejšie vrodené a získané príčiny venózneho  tromboembolizmu 

RizikovéZískané Vrodená trombofília Rizikové faktory zo zmiešaných/ 

neznámych príčin 

Vek > 40 r 

Operácia, trauma 

Imobilizácia 

Obezita 

Gravidita, puerperium 

Orálne kontraceptíva 

Hormonálna substitúcia 

Anamnéza VTE 

Komorbidita 

     Malignity 

     Črevné zápaly 

     Myeloproliferatívne neoplázie 

     Antifosfolipidový  syndróm 

     Infarkt myokardu 

     Zlyhanie srdca 

     Stav po NCMP, hemiplégia 

     Varixy 

     Nefrotický sy 

Zníženie funkcie 

    Antintitrombín III 

    Proteín C 

    Proteín S 

Zvýšenie aktivity 

    Faktor V Leiden G1691A 

    Protrombín G20210A 

Porucha funkcie 

    Dysfibrinogenémia 

Zvýšená aktivita FVIII, IX, XI 

APC rezistencia FVLeiden negatívna 

Hyperhomocysteinémia  

Podľa: Bátorová, A.: Patológia hemostázy. In: A.Sakalová, A.Bátorová, M.Mistrík, M.Hrubiško, E.Bojtárová, 

T.Lipšic: Hematológia. Osveta, Martin, 2010, 340 strán.  

 

Vrodená trombofília je geneticky podmienený stav so zvýšenou dispozíciou k trombóze. 

Na vrodenú trombofíliu myslíme pri žilovej trombóze pred 45. rokom života, pri opakovaných 

žilových trombózach, pri neobvyklých lokalizáciách trombóz, pri  tepennej trombóze pred 35. 

rokom bez známok arteriálneho ochorenia, pri jasnej rodinnej anamnéze TE príhod a pri ≥ 2 

predčasne ukončených graviditách. K neobvyklým lokalizáciám venóznej trombózy patria 

„proximálne“ trombózy (v. subclavia, CNS, pľúcna embólia, trombózy v. portae, v. lienalis, v. 
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mesenterica). Všeobecné rizikové faktory pre trombózu sú vek > 45 rokov, obezita, veľké 

chirurgické výkony (ortopedické), poranenia, popáleniny, imobilizácia, nádorové ochorenia, 

hormonálna antikoncepcia, varixy, hypertenzia, fajčenie, poruchy lipidového spektra (↑ 

cholesterol).   

Pri trombofílii ide o a) poruchy inhibítorov koagulácie (AT, proteín C a S); b) zvýšenie 

hladiny koagulačných faktorov (protrombín 20210, fVIII); c) poruchu interakcie koagulačného 

faktora a inhibítora koagulácie (FVLeiden), d) prípadne ide o dysfunkciu koagulačných proteínov 

(dysfibrinogenémia).  

 
Vrodené trombofílie sú väčšinou autozomálne dominantne dedičné, ale  penetrancia génov a choroby u 

nosičov je často nekompletná a klinická manifestácia závisí od prítomnosti  iných faktorov VTE.  Pri niektorých 

typoch vrodených trombofílií ostáva 50 % jedincov do veku 60 rokov bez manifestácie trombózy.  Prvá príhoda 

VTE sa v 30 % prípadov objaví v súvislosti s operáciou, traumou a imobilizáciou a ďalších 30% prípadov v spojení s 

graviditou, puerperiom a užívaním orálnych kontraceptív.  Približne 18% rodín s potvrdenou trombofíliou má 

súčasne ≥2 genetické faktory trombózy, v týchto prípadoch  sa stupeň rizika mnohokrát znásobuje. Napr. samotná 

mutácia génu pre enzým metyltetrahydrofolát reduktázu (MTHFR C677T), ktorý sa zúčastňuje na metabolizme 

kyseliny listovej, nie je významným trombofilným faktorom, a to ani v homozygotnej forme a nezvyšuje riziko 

trombózy. Táto mutácia má vysokú prevalenciu v bežnej populácii, v heterozygotnej forme sa vyskytuje až u 25% a 

v homozygotnej forme u 5-15% jedincov. Až v spojitosti s inou poruchou – hyperhomocysteinémiou – môže 

spôsobovať náchylnosť k trombóze. Pritom samotná hyperhomocysteinémia taktiež nie je rizikovým faktorom.  

 

5.2.1.4.4   Z í s k a n é   r i z i k o v é   f a k t o r y   v e n ó z n e j   t r o m b ó z y  

 

 VTE je multifaktoriálne ochorenie s epizodickou klinickou manifestáciou, ku ktorej 

dochádza vtedy, ak protrombotický potenciál, ktorý je funkciou veku, získaných a genetických 

rizikových faktorov, presiahne určitú hranicu. Častá je kombinácia získaných a vrodených príčin 

VTE.  

Dispozícia k trombóze, resp. navodenie „hyperkoagulačného“ resp. „protrombotického“ 

stavu býva spôsobená rôznymi chorobami: zápalové ochorenia, nádory, myleoproliferatívne 

neoplázie – polycytemia vera a esenciálna trombocytémia, antifosfolipidové protilátky. I niektoré 

fyziologické stavy, ako je gravidita a puerperium, sú spojené s trombofíliou. Užívanie 

kontraceptív je iatrogénne navodeným trombofilným stavom. Aj tu sa kombinácia rizík násobí – 

fajčenie ako faktor poškodzujúci cievnu stenu a teda rizikový z hľadiska VTE v kombinácii 

s antikoncepciou je nezodpovedným hazardom so životom! Dobrý gynekológ fajčiarke 

antikoncepciu nepredpíše a rozumná žena sa sama rozhodne, čoho sa vzdá. Ak sa nevie zbaviť 

závislosti  na fajčení, nežiada od gynekológa preskripciu kontraceptív.   
Antifosfolipidový syndróm (APS) je autoimunitne podmienený stav získanej trombofílie, 

charakterizovaný prítomnosťou autoprotilátok namierených proti proteínom viažucim sa na fosfolipidy a  klinickou  

manifestáciou  venóznej alebo arteriálnej trombózy a vaskulárnymi komplikáciami gravidity vedúcimi ku 

reprodukčným stratám. 

 

 

5.2.2 Nádorové ochorenia krvotvorby 

 

Tak ako každý orgán alebo tkanivo v ľudskom tele, môžu aj krvotvorné bunky na rôznych 

stupňoch svojho vývoja podľahnúť nádorovej transformácii. Základné rozdelenie nádorových 

ochorení krvotvorby vychádza z rozdelenia krvotvornej bunky na zadanú bunku pre lymfocyty 
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resp. pre ostatné bunkové rady (CFU-GEMM). Pokiaľ sa nádorové postihnutie týka lymfocytovej 

vývojovej línie, hovoríme o lymfoproliferatívnych ochoreniach (LPO), pokiaľ sú postihnuté 

bunky z druhého vývojového radu, hovoríme o myeloproliferatívnych ochoreniach. V oboch 

skupinách môžu byť postihnuté najnezrelšie, zárodočné bunky až po bunky zrelé.  

Ochorenia najnezrelších buniek sa prejavujú ako akútne leukémie, akútna lymfoblastová 

leukémia (ALL) je teda „najnezrelším“ lymfoproliferatívnym ochorením a podobne akútna 

myeloblastová leukémia (AML) je „najnezrelším“ myeloproliferatívnym ochorením. Vzhľadom 

k tomu, že ide o nádorovú proliferáciu, moderná terminológia odporúča používať názov 

„myeloproliferatívne neoplázie“ – MPN. Akútna myeloblastová leukémia patrí k MPN 

s akútnym priebehom, vedúcim k rýchlej smrti chorého (rádovo týždne až mesiace), pokiaľ je 

neliečená.  

Chronické MPN majú dlhodobý priebeh (od niekoľkých až po desiatky rokov) 

a rozdeľujeme ich podľa toho, ktorá bunková línia je postihnutá. Postihnutím myelocytového 

vývojového radu vzniká chronická myelocytová leukémia (CML), postihnutím červeného radu 

vzniká pravá polycytémia (polycytemia vera – PV), postihnutie megakaryocytového radu sa 

prejaví ako esenciálna trombocytémia (ET) a nadmernou proliferáciou stromálnych – 

fibroblastoidných – buniek vzniká chronická idiopatická myelofibróza (CIMF, označovaná aj 

ako osteomyelofibróza – OMF). Okrem vyššie uvedených najdôležitejších ochorení sa k MPN 

radia i ďalšie, vzácnejšie choroby.  

Podobne akútna lymfoblastová leukémia patrí k LPO s akútnym priebehom. Chronické 

LPO sa prejavujú predovšetkým ako lymfómy, medzi ktoré patrí aj chronická lymfocytová 

leukémia (CLL). Svojím priebehom, klinickou manifestáciou a liečbou majú AML i ALL veľa 

spoločného, preto o nich pojednáme zvlášť.  

 

5.2.2.1.  Akútne leukémie 

Akútne leukémie (AL) majú rôznu etiológiu a presnú príčinu vždy nepoznáme. 

Kombinujú sa genetické faktory vrodené ale i získané mutácie s príčinami epigenetickými, teda 

z vonkajšieho prostredia. K nim patrí ionizujúce žiarenie, mutagénne chemikálie (i cytostatiká, 

ktoré bývajú príčinou sekundárnych leukémií), ale i chronické dráždenie krvotvorby a imunity, 

napríklad opakovanými infekciami, najmä vírusovými. Incidencia všetkých leukémií je približne 

13 na 100 000 obyvateľov ročne. Akútne a chronické leukémie sú o niečo častejšie u mužov ako 

u žien. 

         Akútna leukémia je charakterizovaná proliferáciou nezrelých buniek myelocytového alebo 

lymfocytového radu. Leukemický klónus vzniká malígnou transformáciou jedinej prekurzorovej 

bunky, ktorá sa potom replikuje a tým dochádza k expanzii transformovaného klónu. 

Charakteristickou črtou leukemických buniek pri akútnej leukémii je porucha vyzrievania nad 

štádium myeloblastu a promyelocytu pri AML a nad úroveň lymfoblastu pri ALL. Leukemické 

bunky sa akumulujú v kostnej dreni v dôsledku nadbytočnej proliferácie a defektného vyz-

rievania. Leukemické bunky sa pomnožujú primárne v kostnej dreni, cirkulujú v krvi, ale môžu 

infiltrovať aj iné tkanivá, ako lymfatické uzliny, pečeň, slezinu, kožu, tráviace orgány a centrálny 

nervový systém. Malígna transformácia leukemickej bunky znamená vo väčšine prípadov jej 

mutáciu na úrovni DNA. Mnohé mutácie poznáme už dávno, najmä tie, ktoré majú za následok 

zmeny na úrovni chromozómov, mnohé s prejavmi len na úrovni DNA sú diagnostikované až 

v nedávnej dobe a mnohé ešte nepoznáme.  
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Patofyziológia zlyhania kostnej drene pri leukémii je komplexná. Pomnožené leukemické 

blasty infiltrujú najprv kostnú dreň, kde utlačia normálnu krvotvorbu. Do cirkulácie sa už nové 

zdravé bunky nevyplavujú a vzniká pancytopénia. Niekedy neskôr, niekedy zároveň s infiltráciou 

kostnej drene dochádza k vyplavovaniu leukemických buniek do cirkulácie a dochádza naopak k 

leukocytóze. Príznaky sú potom dané predovšetkým chýbaním zdravých krviniek. Zdravé 

leukocyty sú nahradené blastami, takže k najtypickejším príznakom patria opakované infekcie 

napriek antibiotickej liečbe i rôzne hnisavé (kožné) prejavy. Počet leukocytov nie je typický, 

nachádzame leukopéniu i leukocytózu – vtedy však nejde o zdravé leukocyty, ale o leukemické 

blasty. Infekcie bývajú najčastejším dôvodom, pre ktoré pacient vyhľadá lekára. Nedostatok 

červených krviniek sa prejaví anémiou a jej typickými príznakmi, nedostatok trombocytov má za 

následok krvácavé prejavy. Pri AML je infiltrácia orgánov vzácna a dochádza k nej až pri 

zanedbanej lukémii, keď pacient príde k lekárovi neskoro. Pri ALL, keďže lymfatické tkanivo sa 

nachádza v celom organizme, je naopak infiltrácia uzlín i niektorých orgánov typická. Expanzia 

leukemických buniek v kostnej dreni môže spôsobovať až bolesť kostí! Organomegália je 

typická pre ALL a pre MPN a lymfómy, menej pre AML. Infiltrácia CNS leukemickými 

bunkami je typická pre ALL, pri AML je vzácna. 

 Pôvodná klasifikácia akútnych leukémií bola morfologická, podľa charakteristického 

obrazu v mikroskope. Pri akomkoľvek podozrení na akútnu leukémiu (starší, dodnes používaný 

názov je „akútna hemoblastóza“) sa musí vyšetriť krvný obraz a strojový diferenciálny rozpočet 

leukocytov („diferenciál“). Pri akejkoľvek patologickej hodnote (i v „diferenciáli“) sa musí 

vyšetriť náter periférnej krvi pod mikroskopom. Pri náleze blastov, teda nezrelých buniek, musí 

pacienta vyšetriť hematológ, ktorý urobí odber kostnej drene na základné morfologické a ďalšie 

špeciálne vyšetrenia. V prípade AML morfologické rozdelenie stále platí, pre diagnostiku a 

prognózu majú kľúčovú úlohu genetické zmeny, z ktorých vychádza moderná klasifikácia AL. 

Morfologická klasifikácia AML (Francúzsko – americko – britská, tzv. „FAB“ klasifikácia) je 

uvedená v tabuľke 5.22, ALL v tabuľke 5.23 (pri ALL sa táto klasifikácia dnes používa už len 

zriedka). 

K spresneniu morfologickej diagnostiky napomáhajú cytochemické metódy. Bunky sa 

farbia podľa prítomnosti enzýmov, špecifických pre ten ktorý podtyp. Myeloperoxidáza, alfa 

naftyl AS-D chlóracetát esteráza a Sudanová čierna B (Sudan black B) sú primárne prítomné v 

elementoch granulocytového radu. Nešpecifická esteráza (alfa naftyl butyrát esteráza) sa farbí v  

bunkách monocytovo-makrofágovej línie. PAS (periodic acid Schiff) reakcia je zasa typická pre 

ALL. 

Moderná diagnostika všetkých hematologických neoplázií vyžaduje imunofenotypové 

vyšetrenie buniek. Typický imunofenotyp podľa CD (cluster differentiation antigen)  znakov 

potom spoľahlivo zaradí AL do príslušného podtypu. Na základe imunofenotypu pri ALL 

samozrejme rozlišujeme 2 základné skupiny: B-ALL a T-ALL. 
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Tab.5.22   Rozdelenie akútnych myeloblastových leukémií 

Označenie Typ buniek    Typická chromozómová mutácia 

 

   M0   nediferencované blasty   t(3;21) 

   M1  nediferencované myeloblasty   

   M2   diferencované myeloblasty  t(8;21) 

   M3   hypergranulárne promyelocyty  t(15;17) 

   M3v   mikrogranulárne promyelocyty  t(5;17) 

   M4  myelomonocytová   t/inv (16) 

   M4 eozin.  myelomonocytová s eozinofíliou  

   M5a   monoblasty 

   M5b   promonocyty            t(9;11) (11;q23)  

   M6   erytroblasty 

   M7   megakaryocyty 

(V názvosloví potom používame spojenie AML, M1; AML, M2... atď.; pre AML, M3 aj APL) 

 
Tab.5.23   Rozdelenie akútnych lymfoblastových leukémií 

Označenie Typ buniek 

L1  bunky sú malé a homogénne s pravidelnou membránou jadra a s malým nukleolom 

L2  bunky sú väčšie, majú menší pomer jadra ku cytoplazme, a pestrejší tvar a veľkosť, majú typicky 

jeden alebo viac výrazných nukleolov 

L3  leukemické bunky majú veľké vakuolizované jadro s bazofilnou, často vakuolizovanou 

cytoplazmou, majú vysoký mitotický index a reprezentujú leukemickú formu Burkitovho lymfómu 

K typickým chromozómovým translokáciám pri ALL patria t(9;22) (Ph+ = “Philadelphia chromozóm”) s fúznym 

génom bcr/abl – najhoršia prognóza a t(4;11)  

 Ďalšie, dnes taktiež základné vyšetrenie hematologických nádorov, je genetické 

vyšetrenie. To zahŕňa vyšetrenie chromozómov, fluorescenčné vyšetrenie (FISH – 

fluorescence in situ hybridisation) a molekulové vyšetrenie na základe PCR (polymerase 

chain reaction). Až po získaní výsledkov všetkých uvedených vyšetrení môžeme stanoviť presnú 

diagnózu AL, resp. inej hematologickej neoplázie.  Z uvedeného vychádza moderná WHO 

klasifikácia AML (tabuľka 5.24) 

 

5.2.2.2. Myelodysplastický syndróm (MDS) 

 

Myelodysplastický syndróm (MDS) je heterogénnou skupinou klonálnych ochorení 

krvotvornej kmeňovej bunky. Etiológia MDS je komplexná. Predpokladá sa poškodenie 

kmeňovej bunky krvotvorby (KKB) vonkajšou noxou (napr. infekciou, mutagénnymi látkami 

vrátane cytostatík). Poškodená KKB je imunitným systémom vnímaná ako cudzia a vytvárajú 

sa protilátky, ktoré postihujú i zdravé KKB. Podobný začiatok sa predpokladá aj pri aplastickej 

anémii a paroxyzmálnej nočnej hemoglobinúrii (pozri tam). Pri MDS sa telo snaží poškodenú 

KKB nahradiť zvýšenou proliferáciou, proti tomu však pôsobia protilátky. Takže dochádza 

súčasne k zvýšenej tvorbe krviniek i k zvýšenému zániku buniek (apoptóze). Porucha proliferácie 

a diferenciácie spôsobuje nedostatočnú tvorbu zdravých krviniek, preto je MDS charakterizovaný 

cytopéniou pri dysplastickej a zvyčajne bunečnatej kostnej dreni a inefektívnou krvotvorbou. 

Idiopatický MDS je relatívne častý, incidencia je 4 až 10 prípadov na 100 000 obyvateľov. 

Postihuje jedincov vyššieho veku, medián výskytu je 68 rokov. Sekundárny MDS (v súvislosti 

s chemorádioterapiou v anamnéze) nemá na veku závislý výskyt. Objavuje sa až u 15% chorých 
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do 10 rokov od intenzívnej kombinovanej liečby malignity. Lepšia diagnostika a starnutie 

populácie sa podieľajú na zvyšovaní výskytu MDS. 

 

Tabuľka 5.24. WHO klasifikácia akútnej myeloblastovej leukémie (Vardiman a spol., 2002) 
 

1. Akútna myeloblastová leukémia s rekurentnými cytogenetickými translokáciami 

 Akútna myeloblastová leukémia s t(8;21)(q22;q22), (AML1/ETO) 

 Akútna myeloblastová leukémia s abnormálnymi Eo v kostnej dreni a inv(16)(p13q22) alebo  

t(16;16)(p13;q22), (CBFβ/MYH11) 

 Akútna promyelocytová leukémia s t(15;17)(q22;q12), (PML/RARα) a varianty 

 Akútna myeloblastová leukémia s 11q23 (MLL) abnormalitami 

 

2. Akútna myeloblastová leukémia s mnohoradovou dyspláziou 

 Nasledujúca po MDS alebo MDS/MPN 

 Bez predchádzajúceho MDS alebo MDS/MPN, ale s dyspláziou najmenej 50% buniek  v 2 alebo viacerých 

bunkových vývojových radoch 

 

3. Akútna myeloblastová leukémia a myelodysplastický syndróm spojený s liečbou 

 Typ spojený s alkylačnými látkami/radiáciou 

 Typ spojený s inhibítormi topoizomerázy II ( niektoré môžu byť lymfoidné) 

 Iné 

 

4. Akútna myeloblastová leukémia, inak nezaradená 

   Akútna myeloblastová leukémia s minimálnou diferenciáciou 

   Akútna myeloblastová leukémia bez maturácie 

   Akútna myeloblastová leukémia s maturáciou 

   Akútna myelomonocytová leukémia 

   Akútna monoblastová/monocytová leukémia 

   Akútna erytroidná leukémia ( erytroidná/myeloidná a čistá erytroleukémia) 

   Akútna megakaryoblastová leukémia 

   Akútna bazofilná leukémia 

   Akútna panmyelóza s myelofibrózou    

   Myeloidný sarkóm (bunky typu AML, avšak tvoriace solídne uzlíky, resp. infiltráciu orgánov, pre zelenú farbu sa 

užíva aj názov chloróm) 

 

5. Akútna hybridná leukémia 

 

Podobne ako pri AL i pri MDS musíme vyšetriť krvný obraz, mikroskopický 

„diferenciál“ a kostnú dreň. Zaujíma nás morfológia, histológia, cytochémia, imunofenotyp 

a cytogenetické abnormality, ktoré sa pozorujú približne u polovice chorých (delécia – 5, 5q, 7, 

20, trizómia 8, prestavby v oblasti 11q23). Niektoré abnormality sú rovnaké ako pri leukémii. Pri 

CMMoL sa častejšie pozoruje t(5;12). Na molekulovej úrovni nachádzame i ďalšie mutácie: N-

ras (onkogén), p53 a IRF-1 (gény potláčajúce nádor) a Bcl-2 (antiapoptotický gén). Typ a počet 

cytogenetických abnormalít úzko súvisí s pravdepodobnosťou leukemickej transformácie 

a prežívaním.  
Akumuláciou genetických zmien (strata génov potlačujúcich nádorový rast, mutácie aktivujúce onkogény – 

k tomu môže dochádzať aj v dôsledku imunitnej odpovede) vzniká inefektívna erytropoéza, zvýšená apoptóza a 

porucha metabolizmu železa. Na začiatku sa pri MDS obvykle pozoruje iba mierny pokles krviniek, bez klinických 

príznakov.  
Viac ako polovica chorých je asymptomatická a diagnóza sa zistí iba náhodne pri 

rutinnom vyšetrení krvného obrazu. Prvým prejavom bývajú prejavy z anémie, až 80% 
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symptomatických chorých má anemický syndróm (únava, strata energie, celková slabosť, 

dušnosť, bledosť). Pri bicytopénii sa k anémii pridružuje aj leukopénia alebo trombocytopénia. 

Leukopénia sa prejavuje zvýšeným sklonom k bakteriálnym infekciám: kože, prínosových dutín, 

pľúc a močových ciest, býva horúčka (ale nemusí byť). Zvýšený sklon k tvorbe modrín, 

krvácaniu z nosa a ďasien, i po malých zraneniach (škrabance, odreniny) a po stomatologickom 

zákroku sú zasa následkom trombocytopénie. Ale pozor, pri del(5q) – tzv. 5q- syndróm – má 

pacient anémiu, leukopéniu a trombocytózu! Približne 20% pacientov má splenomegáliu.  

 Klasickou klasifikáciou je FAB klasifikácia (tab. 5.25), moderná WHO klasifikácia sa 

mierne líši (tab. 5.26). 

 

Tabuľka 5.25. FAB klasifikácia MDS 

 refraktérna anémia (RA)  

 refraktérna anémia s prstencovými sideroblastami (RARS) 

 refraktérna anémia so zmnožením blastov (RAEB) 

 refraktérnu anémia so zmnožením blastov v transformácii (RAEB-t) (do 30%) 

 chronická myelomonocytová leukémia (CMMoL) 

 

 
Tabuľka 5.26. WHO klasifikácia MDS 

 refraktérna anémia (RA)* 

 refraktérna cytopénia s multilineárnou dyspláziou (RCMD)*  

 RA s prstencovitými sideroblastmi (RARS)* 
x
 

 RA s excesom blastov: RAEB I (5-9% blastov), RAEB II (10-19% blastov); RAEB-t  AML (už  od > 

20% blastov – toto je podstatný rozdiel oproti FAB klasifikácii, pri ktorej sa za AML pokladali až stavy s > 

30% blastov) 

 5q- syndróm* 

 CMMoL (podľa niektorých klasifikácií patrí k MPN) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* < 5 % blastov kostnej dreni  
x 
≥ 15 % prstencových sideroblastov 

 

 Prognóza je rozdielna. Najlepšia prognóza – rádovo roky – je pri 5q– sy, RA, RARS. 

Najhoršia prognóza – mesiace – je pri refraktérnej anémii s prebytkom blastov (RAEB), pri 

ťažkej pancytopénii a pri monozómii 7. K nepriaznivým prognostickým ukazovateľom patrí 

progresívne prehlbovanie pancytopénie, vzostup počtu blastov (prechod do AML) a objavenie sa 

nových cytogenetických abnormalít. Väčšina chorých zomiera na komplikácie pancytopénie 

a prechod do AML a približne tretina zomiera na ochorenia nesúvisiace s ich MDS. Vyhliadky 

sekundárneho MDS sú zlé, väčšina pacientov progreduje behom niekoľkých mesiacov do 

refraktérnej AML. 

 

 

5.2.2.3. Myeloproliferatívne neoplázie (MPN) 

  

Medzi MPN sa podľa FAB klasifikácie zaraďujú štyri hlavné alebo „klasické“ chronické 

myeloproliferatívne ochorenia: 

1. BCR-ABL pozitívna chronická myelocytová leukémia (CML), 

2. chronická idiopatická myelofibróza (CIMF), 

3. polycytemia vera (PV)  
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4. esenciálna trombocytémia (ET). 

  

Podľa novšej klasifikácie (WHO) sa rozlišujú nasledovné chorobné jednotky: 

1. Chronická myelocytová leukémia Ph (bcr/abl) pozit. 

2. Chronická granulocytová (neutrofilná) leukémia 

3. Chronická eozinofilová leukémia (hypereozinofilný syndróm) 

4. Chronická idiopatická myelofibróza 

5. Pravá polycytémia 

6. Primárna trombocytémia 

7. Myeloproliferatívna choroba neklasifikovaná 

 
       Len chronická myelocytová leukémia (CML) má špecifickú cytogenetickú diagnostickú charakteristiku – 

t(9;22)(q34;q11). Chromozóm je nazvaný ako Philadelphia chromozóm a bol prvou chromozómovou abnormalitou 

objavenou pri hematologických neopláziách. Na úrovni DNA je prítomná bcr/abl mutácia a molekulovým 

ekvivalentom je aberantná BCR-ABL fúzna tyrozin kináza, ktorá doslova „ženie“ bunky do proliferácie. 

Ostatné MPN sú bcr/abl negatívne. Pri mnohých zisťujeme rôzne aberácie, nie sú však prítomné vždy, nie 

sú teda diagnostické (ich negativita chorobu nevylučuje, ich pozitivita nie je špecifická pre jediné ochorenie). 

Najznámejšia je aktivujúca bodová mutácia Janusovej kinázy 2 – JAK2, alela V617F (ide tiež o tyrozin kinázu). 

JAK2 mutácie sú typické pre PV (až v 95 %), ale nachádzajú sa aj pri ET a CIMF, čo zdôrazňuje patobiologické 

prepojenie medzi týmito chorobnými jednotkami. 

 

5.2.2.3.1   C h r o n i c k á   m y e l o c y t o v á   l e u k é m i a  (CML) 

 

 CML je klonálna myeloproliferatívna neoplázia (MPN) charakteristická recipročnou 

translokáciou t(9;22) a fúznym génom bcr/abl. Neregulovaná tyrozín-kinázová (TK) aktivita 

(patologická TK je funkčná, neexistujú však fyziologické spätnoväzobné mechanizmy, ktoré by ju 

utlmili) vedie k proliferácii buniek radu CFU-GEMM, predovšetkým však radu GM. Bunky sú 

ale funkčné, a teda na rozdiel od AML pacient nemá problémy z nedostatku zdravých 

granulocytov. Problémy nastávajú z prebytku buniek: hyperviskózny syndróm a zvýšená hladina 

cytokínov vylučovaná pomnoženými bunkami. I keď bunky CML majú v podstate benígny 

charakter, neliečená CML by chorého skoro zahubila práve následkami hyperviskózneho 

syndrómu. Preto musíme CML liečiť (cytoredukcia), avšak cytostatiká sú mutagénne, takže 

urýchľujú malignizáciu ochorenia. Aký podiel majú na prechode do akcelerovanej a blastovej 

(terminálnej) fázy podané lieky a nakoľko ide o prirodzený vývoj ochorenia, nie je úplne jasné. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že pri CML rozlišujeme 3 fázy: 

 Chronická fáza (≤ 5% blastov) 

 Akcelerovaná fáza (>5-20% blastov) 

 Blastová fáza (blastový zvrat - ≥20%). 

 

Incidencia CML je  1-2 na 100000 obyvateľov a predstavuje 15-20% leukémií dospelého 

veku. Na Slovensku to znamená okolo 75-100 pacientov za rok. Výskyt pomaly stúpa s vekom 

do stredu štyridsiatych rokov, kedy sa začína zvyšovať rýchlejšie a medián veku v čase diagnózy 

je 55 až 60 rokov. Ochorenie sa vyskytuje o niečo častejšie u mužov. 

 Chronická fáza začína postupne a nenápadne, preto sú chorí často zachytení náhodne pri 

kontrolnom vyšetrení. Pokiaľ má chorý ťažkosti, ide únavu, slabosť a stratu hmotnosti. Môžu 

mať ťažkosti zo zväčšenej sleziny (tlak, pocit skorej sýtosti, bolesť alebo hmatná tumorózna 
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masa v ľavom podrebrí). Zriedkavé sú príznaky, ktoré vyplývajú z porušenej funkcie 

granulocytov alebo trombocytov, ako infekcie, trombóza alebo krvácanie. Leukostatické prejavy 

v dôsledku hyperleukocytózy alebo trombóza ako venookluzívne ochorenie, cerebrovaskulárna 

príhoda, infarkt myokardu, žilová trombóza, priapizmus, porucha zraku alebo pľúcna 

insuficiencia sú vzácne a dochádza k nim pri vysokej leukocytóze. 

Akcelerovaná fáza sa začína zhoršením príznakov – horúčka bez zjavnej príčiny, 

významná strata hmotnosti, potreba zvýšenia dávky liečiv na kontrolu ochorenia, bolesti kostí 

a kĺbov, krvácanie, trombóza a infekcie. Pridružuje sa anémia a trombocytopénia < 100x10
9
/l. 

Blastová fáza má už charakteristiky akútnej leukémie s ≥20% blastov v kostnej dreni 

a/alebo periférnej krvi (AML alebo ALL, zvrat môže byť myeloblastový – častejšie, ale 

i lymfoblastový). Na rozdiel od primárnych AL, má blastová fáza CML veľmi zlú prognózu, 

klónus je prakticky rezistentný na liečbu.  

Pri podozrení na CML musíme vyšetriť krvný obraz, mikroskopický diferenciál a vylúčiť 

iné ochorenia vedúce k leukocytóze a posunu doľava (teda k mladým formám leukocytov). 

Typická je leukocytóza (až 400x10
9
/l) pri prakticky normálnych ostatných parametroch KO. 

Posun k nezrelým bunkám až do štádia myelocytu (vzácne i k promyelocytom a blastom) môže 

byť i pri zápaloch a iných MPN. Zápal je však normálnou reakciou, a preto leukocyty pri zápale 

reagujú fyziologicky, čo sa prejaví zvýšenou hladinou alkalickej fosfatázy (ALP) v leukocytoch. 

Pri malígnom ochorení, ako je CML, sa leukocyty množia bez vonkajšej príčiny, takže hladina 

ALP je, naopak, nízka. Kostná dreň je hypercelulárna s výrazným zmnožením granulopoézy 

a najmä jej mladších foriem – myelocytov. Býva i bazofília a eozinofília. Nález Ph chromozómu 

a/alebo fúzneho génu bcr/abl potvrdí diagnózu.  

CML je inak ako transplantáciou krvotvorných buniek (TKB) nevyliečiteľné ochorenie. 

Moderné lieky však z CML robia chronické ochorenie s mnohoročným priebehom, často ani 

neobmedzujúcim pracovnú schopnosť. TKB ustupuje do pozadia a je vyhradená skôr pre detský 

vek.  

 

 

5.2.2.3.2   P o l y c y t e m i a   v e r a  (PV) 

 

 PV je charakterizovaná zväčšením objemu masy cirkulujúcich erytrocytov, ale aj 

leukocytov a trombocytov. Postihnutá je krvotvorná progenitorová bunka CFU-GEMM, preto sa 

akumulujú fenotypicky normálne erytrocyty, granulocyty a trombocyty. PV je najčastejšia MPN, 

incidencia je približne 2/100 000 ľudí. V dospelom veku postihuje všetky vekové skupiny. 

Mierne prevažuje mužské pohlavie. Medián veku pri diagnóze je 60 – 65 rokov, len okolo 5% 

prípadov sa vyskytuje u jedincov mladších ako 40 rokov. 

 PV sa asi v 20% prípadov zachytí pri náhodnom vyšetrení. U symptomatických chorých 

asi v 50% sú v popredí klinických ťažkostí bolesti hlavy, akvagénny pruritus (obzvlášť po 

horúcom kúpeli) a únava. Približne tretina udáva dušnosť, závrate hlavy, tinnitus, zmeny videnia, 

stratu hmotnosti, epigastrickú bolesť, zvýšené potenie, alebo bolestivé parestézie a začervenenie 

rúk a nôh (erytromelalgia). Zhruba 15% pacientov udáva arteriálnu, menej často žilovú 

tromboembolickú príhodu. Približne 20% pacientov s PV sa prezentuje trombotickou 

komplikáciou veľkej cievy, ako je tranzitórna ischemická príhoda, cerebrovaskulárna príhoda, 

infarkt myokardu, hlboká žilová trombóza alebo trombóza hepatálnych žíl. Na PV treba myslieť, 

keď nie je trombóza vyprovokovaná a postihuje nezvyčajné miesta (napr. mesenterické žily). 
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Vnútrobrušná žilová trombóza nie je vzácna a ide vždy o veľmi vážny stav, keď nastane náhle 

uzavretie pečeňovej vény. PV sa musí vylúčiť u každého pacienta s Budd-Chiariho syndrómom. 

V dobe diagnózy býva častá epistaxa (u 15-20% chorých ) a krvácanie z GIT krvácanie (okolo 

5%). Pri fyzikálnom zisťujeme splenomegáliu (50-80%), pletoru tváre a spojiviek ( 60%), 

systolickú hypertenziu ( 50%), hepatomegáliu ( 50%) prípadne kožné ulcerácie alebo príznaky 

dny. 

 Zvýšenie hodnôt červeného krvného obrazu však nie je typické len pre PV. V rámci 

diferenciálnej diagnostiky musíme vylúčiť sekundárne príčiny polyglobúlie – erytrocytózy. Sú to 

všetky ochorenia, pri ktorých môže dochádzať k hypoxii (kardiálne, pľúcne) ako aj hypoxia daná 

okolnosťami (pobyt vo vysokej nadmorskej výške). V týchto prípadoch je však zvýšenie hodnôt 

erytrocytov regulované fyziologicky – teda zvýšenou produkciou erytropoetínu (EPO). Zvýšená 

hodnota EPO prakticky vylučuje PV. Aj nález zníženej saturácie O2 svedčí skôr pre sekundárnu 

erytrocytózu. Nesmieme zabúdať ani na dehydratáciu, najmä u starších ľudí, ktorá vedie 

k zahusteniu krvi. Zvýšené hodnoty hemoglobínu  automaticky PV! Klasickým vyšetrením 

PV bolo vyšetrenie zvýšenej masy erytrocytov. To však vyžadovalo podanie rádioaktívneho 

izotopu chrómu, čo dnes pre zložitosť bezpečnostných opatrení nie je bežne dostupné. Preto po 

zistení zníženej hladiny EPO a normálnej saturácie O2 nasleduje vyšetrenie mutácie Jak2 V617F, 

histologické vyšetrenie kostnej drene (ktoré je potrebné pri všetkých Ph negatívnych MPN) 

a prípadne stanovenie rastu endogénnych erytroidných kolónií (EEK) in vitro v kultivačnom 

médiu bez erytropoetínu (EPO). Zdravé bunky sa bez EPO nemôžu diferencovať v smere 

k erytrocytovému vývojovému radu, kdežto bunky PV vďaka autonómnemu rastu vytvoria EEK 

i bez EPO. Diagnostické kritériá PV sú uvedené v tabuľke 5.27. 

 

Tabuľka 5.27. Klasické diagnostické kritériá polycytemia vera  
 Veľké (A kritériá):  

 A1 – Zvýšený cirkulujúci objem erytrocytov (> 25% oproti norme, > 32 ml/kg u žien, > 36 ml/kg u mužov)  

 A2 – saturácia O2 v norme (> 92%)  

 A3 – splenomegália  

 Malé (B kritériá) 

 B1 –  Tr > 400 G/l; B2 –  Le > 12 G/l;  B3 – Index ALP > 100, B4 –  B12 

 Diagnóza = A1+A2+A3 alebo A1+A2+ 2xB 

 Ďalšie vyšetrenia – dnes základné: hladina EPO (), histológia KD, stanovenie EEK, genetické vyšetrenie 

(prítomnosť Jak2 V617F) 

 

 Chorý s PV nie je ohrozený len nadmernou produkciou erytrocytov. Už od začiatku 

ochorenia je ohrozený tromboembolickými komplikáciami v dôsledku hyperviskózneho 

syndrómu, stázy, nadbytku trombocytov. Po rôzne dlhom čase (roky, ale i desaťročia) ochorenie 

môže prejsť do fibrózy alebo akútnej leukémie. 

 

5.2.2.3.3  E s e n c i á l n a   t r o m b o c y t é m i a  (ET) 

 

ET je MPN, ktorého dominantným prejavom je nadprodukcia trombocytov. Podobne ako 

pri nadbytku leukocytov či erytrocytov, musíme i pri podozrení na ET najprv vylúčiť sekundárnu 

trombocytózu, ktorá je fyziologickou reakciou na zápal, poranenie (i operáciu) a býva i pri 

anémii. Prehľad rôznych príčin trombocytózy je v tabuľke 5.28. 
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Tabuľka 5.28. Možné príčiny (reaktívnej) trombocytózy 
• chronické zápalové procesy (fokusy!) 

• deficit železa a následná hypochrómna anémia 

• stav po splenektómii, nefunkčná slezina 

• malignity a iné MPN 

• celulárna fáza CIMF; MDS (predovšetkým 5q- syndróm) 

• stav po akútnom krvácaní alebo hemolýze 

 

Frekvencia výskytu ET je asi 2,5/100 000 obyvateľov ročne. Vekový medián v čase 

diagnózy sa pohybuje okolo 60 rokov. Častejšie vyšetrenia (napr. preventívne) ako aj častejšie 

vyšetrenia krvného obrazu zvyšujú záchyt ET a to aj u mladších jedincov. Môže sa vyskytovať 

v každom veku. Postihuje 1,5-2 krát častejšie ženy ako mužov, najmä vo vekovej kategórii 30 – 

50 rokov. 

Najmenej polovica chorých s ET je v dobe diagnózy bez príznakov, ochorenie sa často 

zistí náhodne. V priebehu ochorenia sa u väčšiny jedincov objavia vazomotorické, trombotické 

alebo hemoragické prejavy. K vazomotorickým príznakom patria bolesti hlavy, migréna, poruchy 

zraku, závraty, pálivý pocit dlaní a plosiek (erytromelalgia), akrocyanóza, parestézie, kožné 

vredy, kognitívne alebo psychické deficity, alebo kŕče (následok mikrotrombov v drobných 

kapilárach a z toho vyplývajúcej ischémie). Trombotické komplikácie postihujú 3 krát častejšie 

artérie (mozgové, koronárne, očné, končatín) ako žily (hlboké žily končatín, panvy, 

mezenterické, hepatálne alebo portálne). Krvácanie sa vyskytuje asi u 6% chorých pri diagnóze, 

býva gastrointestinálne a zo sliznice dutiny ústnej. Je častejšie u starších chorých alebo pri Tr > 

1000 x 10
9
/l. Spôsobené je poruchou agregácie trombocytov ako aj sekundárnym von 

Willebrandovým syndrómom – vWf sa vychytá na trombocytoch, ktorých je enormne veľa. 

Fyzikálne vyšetrenie je zvyčajne negatívne okrem miernej splenomegálie, ktorá sa však 

podľa najnovších poznatkov nepokladá za typický prejav ET, ale skôr PV resp. CIMF. Prítomné 

sú abnormality funkcie Tr ako predĺženie času krvácania a zhoršená agregácia Tr. Avšak žiaden 

špecifický funkčný test Tr nepredpovedá prítomnosť klinicky významného krvácania alebo 

trombózy. Diagnostické kritériá ET sú uvedené v tab. 5.29. 

Prognosticky je ET „najbenígnejšou” MPN. Pokiaľ sú pacienti pravidelne sledovaní a 

dodržiavajú preventívne antitrombotické opatrenia, ich prežívanie by nemalo byť výrazne 

skrátené v porovnaní so zdravou populáciou.  

 

Tabuľka 5.29. Diagnostické kritériá ET 

1. Počet Tr > 450x10
9
/l (teda nad normu) 

2. V bioptickej vzorke z KD – proliferácia megakaryocytových línií so zvýšeným počtom veľkých, zrelých Meg; 

bez výraznej proliferácie v granulopoéze  alebo erytropoéze.  

3. Neprítomnosť WHO kritérií iných  MPN:  CIMF; chronická myelocytová leukémia (CML); myelodysplastický 

syndróm (MDS) alebo ďalších myeloidných neoplázií. Histologické vyšetrenie KD je významné aj pre odlíšenie 

ET od celulárnej fázy/prefibrotickej CIMF. 

4. Dôkaz JAK2 V617 F mutácie alebo ďalších markerov klonality; ak nie je prítomný tento alebo iný klonálny 

marker, musí byť vylúčená sekundárna trombocytóza. 

Pre potvrdenie diagnózy ET je potrebné splnenie všetkých 4 kritérií (WHO). 

 
Niekedy sa medzi ET omylom zaraďujú pacienti s PV (v štádiu, keď ešte nie je zvýšená masa erytrocytov, 

ale už sú zvýšené trombocyty), alebo pacienti s CIMF, ak nebola robená histológia KD. U týchto chorých sa 

„vyvinie“ PV alebo CIMF, v skutočnosti mali príslušné ochorenie od začiatku. Pacienti s pravou ET neprechádzajú 

do iných ochorení a s najväčšou pravdepodobnosťou ani do AML. Pokiaľ sa v minulosti prechod do AML 

pozoroval, išlo zjavne o iatrogénne príčiny – mutagénny účinok dlhodobo podávaných cytostatík. V súčasnej 
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generácii pacientov s ET by sme už malignizáciu nemali pozorovať, keďže cytostatiká sa v liečbe ET používajú len 

výnimočne (krátkodobo, alebo u veľmi starých, polymorbídnych chorých).  

 

 

5.2.2.3.4  C h r o n i c k á    i d i o p a t i c k á    m y e l o f i b r ó z a  (CIMF) 

 

Chronická idiopatická myelofibróza (CIMF) (v staršej literatúre označovaná aj ako 

agnogénna myeloidná metaplázia alebo myelofibróza s myeloidnou metapláziou, prípadne 

osteomyelofibróza – OMF) je klonálne ochorenie multipotentnej krvotvornej progenitorovej 

bunky charakterizované dreňovou fibrózou, myeloidnou metapláziou s extramedulárnou 

krvotvorbou a splenomegáliou v dôsledku útlaku krvotvorby v kostnej dreni. Ide o zriedkavú 

MPN s incidenciou 0,2 – 1,5 prípadov na 100 000 obyvateľov s prevahou mužov. Primárne 

postihuje vekovú skupinu nad 60 rokov. 

Príznaky má zhruba 
2
/3 chorých, zvyšok sa zachytí v rámci vyšetrenia pre splenomegáliu 

a/ alebo abnormálny krvný obraz. Z príznakov prevažujú celkové prejavy hyperkatabolického 

stavu. Sú to horúčka, nočné potenie, strata hmotnosti a výrazná slabosť. Splenomegáliu má 80-

100% pacientov a je masívna asi u 10%. Extramedulárna krvotvorba spôsobuje miernu 

hepatomegáliu u 60% a lymfadenopatiu u 10% chorých. Anémia, spočiatku zvyčajne mierna, je 

pravidlom, zatiaľ čo počet leukocytov a trombocytov je buď normálny alebo zvýšený či znížený.   

Všeobecne prijaté diagnostické kritéria CIMF nie sú. Základom je teda histologické 

vyšetrenie kostnej drene, ktoré stanoví stupeň fibrózy a odlíši CIMF od iných MPN. Panel 

vyšetrení ďalej zahŕňa imunofenotypické vyšetrenie, ktoré odlíši leukoerytroblastové zmeny pri 

extramedulárnej krvotvorbe (polyklonálna krvotvorba) od AML (leukemický klónus) a 

cytogenetické vyšetrenie. 

Medián prežívania je oveľa kratší ako pri PV alebo ET – len 5 rokov (rozsah 1-15 rokov). 

Prirodzený priebeh idopatickej myelofibrózy progreduje ku neúprosnému zlyhaniu krvotvorby 

s anémiou závislou na transfúziách a zväčšovaniu organomegálie. CIMF môže prejsť 

z chronickej do akcelerovanej fázy s celkovými príznakmi a progredujúcim zlyhaním drene. 

Približne 10% pacientov rozvíja agresívnu formu akútnej leukémie, ktorá zvyčajne neodpovedá 

na liečbu. Dôležitými prognostickými faktormi akcelerácie ochorenia sú: anémia; 

trombocytopénia; vek; prítomnosť komplexných cytogenetických abnormalít a celkové príznaky 

ako nevysvetliteľná horúčka, nočné potenie a strata hmotnosti.  

 

 

5.2.2.4. Lymfoproliferatívne ochorenia (LPO) 

 

 Malígnou transformáciou môže byť postihnutá ktorákoľvek bunka lymfocytového 

vývojového radu. Vzhľadom na to, že vývojový rad tvoria bunky od prekurzorových až po zrelé 

špecializované bunky (napr. na tvorbu protilátok), je aj spektrum LPO nesmierne široké – od 

neoplázie z najnezrelších buniek, ktorou je ALL, až po plazmocytóm (mnohopočetný myelóm) – 

nádor z buniek špecializovaných na tvorbu protilátok. Keďže lymfatické tkanivo je prítomné 

v celom tele (uzliny, orgány), sú aj prejavy a rozsah postihnutia veľmi rôzne. Prejavom môže byť 

akútna leukémia (ALL), ale i lymfóm – nádor uzliny. Hranica nie je ostrá, prakticky každý 

lymfóm môže leukemizovať, pri niektorých je leukemický charakter typický (chronická 

lymfatická leukémia – lenže i tá má prejavy uzlinové a orgánové). Leukémiou nazývame 
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i vlasatobunkovú leukémiu (HCL – pre ktorú je zasa typická splenomegália) i plazmocytovú 

leukémiu – generalizáciu mnohopočetného myelómu, čo je nádor s početnými solídnymi 

ložiskami, najmä v kostiach. Preto dnes nerozdeľujeme hematologické neoplázie na leukémie 

a lymfómy, lebo takéto rozdelenie by bolo naprosto umelé, nevystihujúce podstatu 

chorobného procesu. Moderné rozdelenie LPO podľa WHO je uvedené v tabuľke 5.30. 

Vychádza z bunkového pôvodu tej ktorej malignity, z rozdelenia lymfocytov (Ly) na B-Ly a T-

Ly a z topografie lymfatickej uzliny – odkiaľ nádor vychádza. Ani staré rozdelenie lymfómov na 

Hodgkinov lymfóm a non-Hodgkinove lymfómy (NHL) dnes nemá opodstatnenie, Hodgkinov 

lymfóm je jednoducho jedným z mnohých typov lymfómov. Chorobné jednotky, ktoré sa 

zahŕňali medzi NHL (a dodnes sa s týmto označením môžeme stretnúť) sú v tabuľke označené *. 

  

Z najrozmanitejšieho postihnutia (periférna krv, lymfatické uzliny, organomegália) 

vyplýva, že príznaky LPO môžu byť veľmi pestré. ALL má veľmi podobné príznaky ako AML, 

preto bola uvedená pri akútnych leukémiách. Spoločnými znakmi pre všetky LPO sú porucha 

imunity, tvorby protilátok a z toho vyplývajúce infekčné komplikácie, opakované napriek 

antibiotickej liečbe. Ďalšie príznaky vyplývajú zo zväčšenia uzlín, z organomegálie, ale 

i z infiltrácie orgánov – napr. steny čreva pri MALTÓM-e. Tam, kde nedochádza k infiltrácii 

kostnej drene, je krvný obraz dlho normálny, leukémie ako CLL a HCL sa naopak zachytia 

väčšinou práve vďaka patologickému krvnému obrazu. Všetky LPO postihujúce bunky 

produkujúce protilátky sa môžu prejavovať poruchou spektra bielkovín – hyperproteinémiou, 

patologickým paraproteínom a naopak poklesom fyziologických imunoglobulínov, 

hyperviskóznym syndrómom.  

 Diagnostika je podobná ako pri leukémiách a MPN. Vyšetríme krvný obraz, manuálny 

„diferenciál“ leukocytov, kostnú dreň – i histologické vyšetrenie, imunofenotyp a samozrejme 

genetickú charakteristiku chorých buniek. Dôležité je biochemické vyšetenie nielen z krvi ale 

i z moča (proteinúria!), sedimentácia (typické zvýšenie pri myelóme) a sonografické, RTG, 

prípadne i CT vyšetrenie kvôli zisteniu rozsahu postihnutia uzlín, resp. orgánov. Postihnuté 

uzliny musia byť vyšetrené histologicky! 

 

 

 

Tabuľka 5.30. Rozdelenie lymfoproliferatívnych ochorení podľa WHO (zjednodušené) 
 

Nádory z prekurzorových B- a T-buniek 

- B-lymfoblastová leukémia/lymfoblastový lymfóm (B-ALL/LBL)* 

- T-lymfoblastová leukémia/lymfoblastový lymfóm (T-ALL/LBL)* 

 

Nádory zo zrelých B-buniek 

- Chronická lymfatická leukémia/lymfóm z malých buniek (CLL/SLL)* 

- B-prolymfocytová leukémia (B-PLL) 

- Lymfoplazmocytový lymfóm/Waldenströmova makroglobulinémia (LPL)* 

- Splenický lymfóm z marginálnej zóny (splenický MZL)* 

- Vlasatobunková leukémia – hairy cell leukemia (HCL) 

- Mnohopočetný myelóm (MM) 

- Monoklonálna gamapatia nejasného významu (MGUS) 

- Primárna amyloidóza 
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- Extranodálny lymfóm z marginálnej zóny z B-buniek alebo tkaniva MALT („mucosa associated  lymphoma 

tissue“) (MALT – lymfóm alebo „MALT-óm“)* 

- Uzlinový B-bunkový lymfóm z marginálnej zóny (uzlinový/nodálny – MZL)* 

- Folikulový lymfóm (FCL)* 

- Lymfóm z plášťových buniek („mantle cell lymphoma“ – MCL)* 

- Difúzny veľkobunkový lymfóm z B-buniek („diffuse large B-cell lymphoma“ – DLBCL)* 

- Burkittov lymfóm/leukémia* 

 

Nádory zo zrelých T- a NK-buniek  

- Leukemizované/disseminované 

- T-bunková prolymfocytová leukémia (T-PLL) 

- T-leukémia z veľkých granulovaných lymfocytov (T-LGL) 

- Agresívna leukémia z NK buniek* 

- T-bunková leukémia/lymfóm dospelých („adult T-cell lymphoma“ – ATCL)* 

- Kožné T-neoplázie 

- Mycosis fungoides (MF)* 

- Sézaryho syndróm (SS)* 

- Primárny kožný anaplastický velkobunkový lymfóm („anaplastic large cell cutaneous lymphoma“ – 

ALCL)* 

- Extranodálne T-neoplázie 

- Uzlinové T-neoplázie 

- Angioimunoblastický T-bunkový lymfóm (AITL)* 

- Periférny T-lymfóm, bližšie nešpecifikovaný (PTL)* 

- Anaplastický veľkobunkový lymfóm (ALCL)* 

- Nádory vznikajúce z neistej línie /neistej fázy diferenciácie 

- Blastický lymfóm z NK-buniek* 

 

Hodgkinov lymfóm (HL) 

- Nodulárny s lymfocytovou predominanciou (NLPHL) 

- Klasický Hodgkinov lymfóm (CHL) 

- Nodulárne sklerotický klasický HL (NSHL) 

- Klasický HL zo zmiešaných buniek (MCHL) 

- Klasický HL bohatý na lymfocyty (LRCHL) 

- Klasický HL s depléciou lymfocytov (LDHL) 

 

*  Uvedené chorobné jednotky sa niekedy, viac-menej z historických dôvodov, zaraďujú súhrnne do skupiny non-

Hodgkinových lymfómov 

 Rozoberať všetky jednotky by bolo nad rámec tohto textu, preto preberieme len 

najtypickejšie ochorenia. 

 

5.2.2.4.1  C h r o n i c k á   l y m f a t i c k á   l e u k é m i a  (CLL) 

 

B-CLL je chronickým ochorením vznikajúcim malígnou transformáciou B-lymfocytu. 

Podľa toho, či ide o postihnutie naivných B-Ly, alebo pamäťových post-germinálnych B-

lymfocytov s mutovanými génmi vo variabilnej časti ťažkých reťazcov imunoglobulínov (IgVH), 

rozlišujeme 2 základné formy – malígnejšiu s nemutovaným IgVH a benígnejšiu s mutovaným 

IgVH génom. K rôznosti prognózy prispievajú aj rôzne mutácie na úrovni chromozómov resp. 

DNA. K priaznivým mutáciám patria delécia (13q14); trizómia (12); delécia (6q); 

k nepriaznivým delécia (11q23) a delécia (17p13), pri ktorej je postihnutý tumor supresorový gén 

a má teda najhoršiu prognózu zo všetkých. Prežívanie závisí aj od štádia ochorenia (tabuľka 



 146 

5.31). Medián prežívania sa pohybuje od > 15 rokov pri najpriaznivejších prognostických 

charakteristikách po len 3-4 roky pri najhoršom podtype.  

CLL je najčastejšou leukémiou bielej rasy, tvorí až 25% všetkých leukémií. Incidencia sa 

uvádza podľa rôznych zdrojov s veľkým rozptylom (2-6/100 000 obyvateľov/rok), obvykle 3-

4/100 000 obyvateľov. Vo vekovej kategórii > 70 rokov je však incidencia výrazne vyššia – až 

50/100 000 obyvateľov na rok. Medián výskytu CLL sa pohybuje medzi 35 a 70 rokmi, muži sú 

postihnutí častejšie ako ženy (pomer 1,9:1) a ochorenie má u nich horšiu prognózu. 

 

Tabuľka 5.31. Klasifikácia CLL 
 

Klasifikácia podľa Raia                Medián prežitia (roky) 

   0 – len lymfocytóza v periférnej krvi a v kostnej dreni   10 

   I  – lymfocytóza + postihnutie uzlín        7 

  II – lymfocytóza + splenomegália a (alebo) hepatomegália       7 

 III – lymfocytóza + anémia < 110 g/l Hb     1,5-4 

 IV – lymfocytóza + trombocytopénia < 100 G/l Tr    1,5-4 

 

Klasifikácia podľa Bineta                Medián prežitia (roky) 

A – lymfocytóza + postihnutie ≤ 2 oblasti uzlín* (Hb, Tr ≥ 100)  12 

B – lymfocytóza + postihnutie ≥ 3 oblastí uzlín* (Hb, Tr ≥ 100)  5-7 

C – lymfocytóza + anémia** (Hb < 100 g/l) a/alebo trombocytopénia   

       (Tr < 100x10
9
/l)       2-4 

  * Za jednotlivé oblasti sa pokladajú: hlava a krk, axily, inguiny, slezina, pečeň 

** Do úvahy sa berie anémia z útlaku krvotvorby, nie imúnne podmienená anémia 

 

 

 Ochorenie sa často zachytí náhodne pri vyšetrení krvného obrazu. Typické je postihnutie 

uzlín, v pokročilejšom štádiu aj hepatosplenomegália. Pre diagnózu je dôležitý typický 

imunfenotyp: pozitivita CD5, CD19 a CD23. Ochorenie väčšinou dlhodobo nie je potrebné 

liečiť, začíname až pri progresii, alebo objavení sa tzv. „B príznakov“ (ide o sprievodné 

paraneoplastické prejavy): strata na váhe, nočné potenie, celková slabosť napriek normálnej 

hodnote hemoglobínu, subfebrílie (u menšej časti chorých).  

 

 

 

 

5.2.2.4.2 „H a i r y   c e l l“  l e u k é m i a  (vlasatobunková leukémia) 

  

 Vlasatobunková leukémia (HCL) sa prejavuje infiltráciou kostnej drene a sleziny 

malígnymi bunkami, ktoré pri svetelnej a elektrónovej mikroskopii majú výbežky, takže vyzerajú 

„vlasaté“. Majú charakteristický typ farbenia s tartarát – rezistentnou kyslou fosfatázou. Nástup 

ochorenia je postupný a chorí sú dlhodobo asymptomatickí. Infiltrácia kostnej drene vedie 

postupne k pancytopénii, z čoho vyplývajú typické príznaky – pacienti sú náchylní na infekcie. 

V minulosti, keď nebola známa špecifická liečba (vykonávala sa len splenektómia pre redukciu 

nádorovej masy), bol medián prežitia do 5 rokov. V súčasnosti vďaka moderným cytostatikám 

ide o leukémiu s najlepšou prognózou – >> 10 rokov. Časť pacientov je pravdepodobne trvalo 

vyliečených. 
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5.2.2.4.3  M n o h o p o č e t n ý  m y e l ó m  –   p l a z m o c y t ó m   

 

 je nádorom posledného štádia B-lymfocytov – plazmocytov a ich prekurzorov 

(plazmoblast, imunoblast, B–lymfocyty, pre-B lymfocyty). Správny názov by mal byť 

plazmocytóm, v anglosaskej literatúre sa však výraz plazmocytóm zaužíval pre solitárny – 

ložiskový – nádor z plazmatických buniek a generalizované ochorenie s postihnutím viacerých 

kostí i iných orgánov sa označuje ako mnohopočetný myelóm (MM).  

 Je druhým najčastejším hematologickým zhubným procesom bielej rasy (po NHL), ale 

prvým v čiernej rase. Tvorí 1% zo všetkých nádorových ochorení a 10% hematologických 

malignít. Jeho výskyt u belochov sa pohybuje medzi 4-6/100000 obyvateľov v Európe a u 

Afroameričanov medzi 6-12/100 000. Postihuje častejšie mužov, medián jeho výskytu je 55 – 65 

rokov 

 Myelómové bunky ako nádorový klon sú charakteristické  nadmernou produkciou jednej 

imunoglobulínovej triedy ťažkého a ľahkého reťazca – najčastejšie IgG-. Tvorba 

monoklonového imunoglobulínu (označuje sa aj ako paraproteín) sa pozoruje aj pri iných 

lymfoproliferatívnych nádorových procesoch (Waldenströmova makroglobulinémia). 

Charakteristickou vlastnosťou MM je jeho šírenie do kostí, kde vytvára osteolytické ložiská, 

ktoré zvyšujú riziko patologických fraktúr. Asi u 10% pacientov sa zistí len osteoporóza. Tieto 

závažné komplikácie súvisia s vysokou cytokínovou aktivitou a tvorbou osteoklasty aktivujúcich 

faktorov (OAF).  

Mnohopočetný myelóm môže dlho prebiehať latentne, ide o tzv. asymptomatický, 

smoldering MM s dĺžkou trvania 1-2 roky. Symptomatický MM (s prítomnými klinickými a 

laboratórnymi príznakmi) je veľmi variabilným ochorením s rozdielnym prežívaním od 3 rokov 

do viac ako 10-15 rokov. Najvýznamnejšie príznaky súvisia s pokročilosťou procesu (anémia. 

pancytopénia, paraproteinémia, obličkové postihnutie, kostné zmeny) s ktorými súvisia 

subjektívne ťažkosti (slabosť, strata na váhe, bledosť, bolesti v kostiach). Nie zriedka je prvým 

prejavom ochorenia patologická fraktúra kosti. Často zanedbá diagnózu MM aj lekár, ktorý lieči 

bolesti kostí, kĺbov a pripisuje ťažkosti veku, starnutiu a neurobí potrebné vyšetrenia či už 

laboratórne (základná biochémia séra, moča, sedimentácia) alebo zobrazovacie (RTG, CT 

chrbtice, kostí). Klasicky sa rozoznávajú 3 štádia MM (tabuľka 5.32).  

Rozdielne prežívanie pacientov s MM závisí aj od včasnosti diagnózy. Z hľadiska včasnej 

diagnózy je dostačujúci histologický dôkaz myelómu z bioptického materiálu alebo 

plazmocytóza v kostnej dreni > 10 % alebo dokázaná koncentrácia paraproteínu IgG > 30 g/l, 

IgA > 20 g/l alebo zvýšený odpad ľahkých reťazcov > 1g/24 hod. Pri takýchto nálezoch sa 

diagnóza doplňuje  prognostickými kritériami – hodnoty Hb, hodnoty sérového vápnika, 2-

mikroglobulínu, zvyškového dusíka, cytologické a histologické vlastnosti myelómových buniek, 

imunofenotypizácia (pozitívne markery zrelých plazmocytov sú CD 38, CD 138, CIg, CD 54, 

CD 56), skríning kostných zmien (CT, NMR). Prítomnosť nepriaznivých prognostických 

faktorov sa označuje ako „CRAB“ z anglického  Ca, Renálne postihnutie, Anémia, Bone 

disease. Cytogenetické a molekulovo genetické vyšetrenie výrazne prispieva k určeniu prognózy 

MM. Z početných dokázaných abnormalít sú významné translokácie chromozómu 14 [t(14q32)] 

a delécie chromozómu 13 [del(13q-)].  

 

Tabuľka 5.32. Štádia mnohopočetného myelómu podľa Durieho a Salmona 
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I.štádium –  Hb v norme, normálna hladina sérového Ca, na rtg kostí chýbajú osteolytické zmeny, paraproteín 

IgG < 50 g/l, IgA < 30 g/l , v moči odpad jedného z ľahkých reťazcov < 4g/24 hod.   

II. štádium –  medzi štádiom I a III. 

III. štádium –  Hb < 85 g/l,  Ca v sére, dokázané početné osteolytické zmeny, prípadne aj patologické fraktúry, 

hodnota paraproteínu IgG > 70 g/l, IgA > 50 g/l.  

 

 

5.2.2.4.4   E x t r a n o d á l n y   B – b u n k o v ý   l y m f ó m m a r g i n á l n e j   z ó n y   

 

„MALT-óm” (MALT = mucosa associated lymphoma tissue) je lymfóm, ktorý sa 

nachádza v extranodálnych miestach. Tvorí asi 8% NHL. Gastrická lokalizácia sa dáva do 

súvislosti s chronickou infekciou Helicobacter pylori (chronické dráždenie je prekanceróza!). 

MALT-óm sa môže vyskytovať nielen v žalúdku, ale aj v orbite, čreve, pľúcach, štítnej žľaze, 

koži, mäkkých tkanivách, močovom mechúri, obličke a CNS. Môžu sa vyskytovať aj vzdialené 

metastázy – najmä pri transformácii do difúzneho veľkobunkového B lymfómu. Pokiaľ je tento 

lymfóm zachytený veľmi včasne, dá sa vyliečiť kombinovanou antibiotickou liečbou, ktorá 

eradikuje H. pylori a tým odstráni aj príčinu malígnej transformácie. Potvrdzuje to dôležitosť 

včasnej diagnostiky v onkológii.  

 

 

5.2.2.4.5  L y m f ó m   z   p l á š ť o v ý c h   b u n i e k   

 

„Mantle cell“ lymfóm (MCL) predstavuje približne 6% všetkých NHL. Je preň 

charakteristická chromozómová translokácia t(11;14) medzi génmi pre ťažké reťazce 

imunoglobulínov na chromozóme 14 a bcl-1 génom na chromozóme 11 a zvýšenie expresie 

BCL-1 proteínu. Najčastejšou prezentáciou lymfómu z plášťových buniek je palpovateľná 

lymfadenopatia, často sprevádzaná systémovými príznakmi. Približne 70% pacientov má štádium 

IV v čase diagnózy, s častým postihnutím kostnej drene a periférnej krvi. Z extranodálnych 

orgánov, ktoré môžu byť postihnuté je obzvlášť dôležité rozpoznať gastrointestinálne 

postihnutie. Diagnóza je histologická a patrí do rúk skúsenému hematopatológovi. 

 

 

5.2.2.4.6  F o l i k u l o v ý   l y m f ó m  (FL) 

 
Folikulový lymfóm tvorí 22% NHL vo svete. Tumor je tvorený malými rozštiepenými 

a veľkými bunkami v rôznych proporciách organizovaných vo folikulovom charaktere rastu. 

Charakteristický je B bunkový imunofenotyp a prítomnosť t(14;18) s abnormálnou expresiou 

BCL-2 proteínu. Pacienti sa najčastejšie prezentujú nebolestivou lymfadenopatiou. Môže byť 

však postihnutý prakticky každý orgán keďže sa vyskytujú i extranodálne prezentácie. Väčšina 

chorých nemá horúčky, potenie, alebo úbytok na hmotnosti. 
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5.2.2.4.7  D i f ú z n y   v e ľ k o b u n k o v ý   B – l y m f ó m   (DLBCL) 

 

„Diffuse large B-cell lymphoma“ (DLBCL) je najčastejším typom NHL, reprezentuje 

približne tretinu všetkých prípadov. Ide o lymfóm agresívneho alebo stredne malígneho typu. 

DLBCL sa môže  prezentovať ako primárne uzlinové ochorenie alebo v extranodálnych 

miestach. Viac ako 50% pacientov má nejaké miesto extranodálneho postihnutia pri diagnóze, 

najčastejšie GIT-u a kostnej drene. V podstate akýkoľvek orgán môže byť postihnutý, čo len 

zdôrazňuje nutnosť diagnostickej biopsie. Biopsia kostnej drene ukazuje postihnutie lymfómom 

u približne 15% prípadov, s častejšou infiltráciou drene malými bunkami ako s veľkými 

bunkami. Typická je expresia BCL-2 proteínu. 

 

5.2.2.4.8  B u r k i t t o v   l y m  f ó m / l e u k é m i a  

 
 Ide o vzácne ochorenie u dospelých, predstavuje menej ako 1% NHL, ale tvorí až 30% 

detských NHL. Burkittova leukémia, (ALL, L3) tvorí malú časť detských a dospelých AL. 

Bunky sú homogénne vo veľkosti a tvare. Charakteristická je prítomnosť t(8;14), t(2;8) alebo 

t(8;22). Burkittova leukémia má typické stredne veľké bunky s okrúhlymi jadrami, početnými 

jadierkami, bazofilnou cytoplazmou s cytoplazmatickými vakuolami. Rozlišujeme tri klinické 

formy Burkittovho lymfómu: endemický, sporadický a spojený s imunodeficitom. Endemický 

a sporadický Burkittov lymfóm sú časté u detí v Afrike, sporadická forma v západných krajinách. 

S imunodeficitom spojený Burkittov lymfóm sa pozoruje u pacientov s HIV infekciou. 

Ochorenie je typicky rýchlo progredujúce a má tendenciu metastázovať do CNS. Vstupné 

vyšetrenie musí vždy zahrňovať vyšetrenie likvoru na vylúčenie metastázy. Toto je najrýchlejšie 

progredujúci ľudský nádor, a každé oneskorenie pri začatí liečby môže nepriaznivo ovplyvniť 

pacientovu prognózu. Je to o to dôležitejšie, že v súčasnosti sa môže vyliečiť až 70% pacientov. 

 

5.2.2.4.9   N á d o r y   z r e l ý c h   T – l y m f o c y t o v  

 
Ide o rôznorodú skupinu ochorení. Patrí sem mycosis fungoides, známa aj ako kožný T 

bunkový lymfóm. Chorí majú často niekoľko rokov ekcematóznu dermatitídu a častejšie sa 

objavia na dermatológii ako na onkológii. Medián výskytu je cca 50 rokov a ochorenie je 

častejšie u mužov a černochov. V pokročilých štádiách lymfóm môže metastazovať do 

lymfatických uzlín a viscerálnych orgánov. Pokiaľ sa ochorenie prezentuje spolu s erytrodermiou 

a cirkulujúcimi nádorovými bunkami, hovoríme o Sézaryho syndróme. 

T leukémia/lymfóm dospelých je jedna z manifestácií infekcie HTLV-I retrovírusom. 

Pacienti môžu byť infikovaní transplacentárnym prenosom, transfúziou krvi a pohlavným 

prenosom vírusu. Pacienti, ktorí získajú vírus od svojej matky materským mliekom, môžu 

rozvinúť lymfóm, ale riziko je stále iba 2,5% a doba latencie priemerne 55 rokov. Ide 

o ochorenie vyskytujúce sa hlavne v ázijských krajinách vrátane Japonska.  

Anaplastický veľkobunkový T/ null lymfóm je charakterizovaný prítomnosťou CD30, 

alebo Ki-1 antigénu s translokáciou t(2;5). Predstavuje približne 2% všetkých NHL.  
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Periférny T bunkový lymfóm reprezentuje 7% NHL. Väčšina periférnych T bunkových 

lymfómov je CD4 pozitívna, ale málo CD8 pozitívna, alebo má NK bunkový imunofenotyp.  

 

5.2.2.4.10   H o d g k i n o v a   c h o r o b a   –   H o d g k i n o v   l y m f ó m   

 
 Hodgkinov lymfóm (HL) je choroba, kde histopatológovia už na začiatku rozpoznali 

charakteristické bunky, neskôr pomenované podľa objaviteľov ako Sternberg-Reedovej bunky. 

V dobách, keď neexistovalo rozlíšenie B a T lymfocytov, vzniklo oddelenie HL 

s charakteristickým histologickým nálezom a ostatných lymfómov, pre ktoré sa zaužívalo 

pomenovanie NHL. Dnes, na základe imunofenotypu, vieme, že HL patrí k malignitám 

odvodeným od lymfocytov a je teda jedným z lymfómov. Jeho do určitej miery výnimočné 

postavenie je dané veľmi dobrou prognózou a odlišnou liečbou oproti ostatným lymfómom. 

Podľa WHO klasifikácie sa používa nasledovné histologické delenie: 

a/ typ nodulárno-sklerotický (cca 70% prípadov), ktorý sa často manifestuje veľkou tumorovou 

masou, 

b/ typ zmiešanej bunkovosti (cca 20-25%), 

c/ typ bohatý na lymfocyty ( cca  5%), 

d/ typ chudobný na lymfocyty  (menej ako 5%).  

Z klinického hľadiska sa delí HL na dve skupiny: 

- nodulárny HL s predominanciou lymfocytov (NLPHL) 

- klasický HL (cHL) 

Väčšina chorých sa prezentuje palpovateľnou nebolestivou lymfadenopatiou, najčastejšie 

na krku, v supraklavikulárnej oblasti a axile. Viac ako polovica chorých má mediastinálnu 

lymfadenopatiu pri diagnóze, čo býva niekedy iniciálnou manifestáciou. Subdiafragmatická 

prezentácia Hodgkinovej choroby je zriedkavá a častejšia u starších mužov. Približne jedna 

tretina chorých sa prezentuje horúčkou, nočným potením, a/ alebo stratou hmotnosti – tzv. B 

symptómami. Horúčky môžu vzácne perzistovať dni až týždne nasledované afebrilnými 

intervalmi a opätovnou rekurenciou horúčky. Bývajú i nezvyčajné manifestácie, ako je ťažký 

a nevysvetliteľný pruritus, kožné choroby ako erytema nodosum, paraneoplastická cerebelárna 

degenerácia a iné vzdialené účinky na CNS, nefrotický syndróm, imunitná hemolytická anémia 

a trombocytopénia, hyperkalcémia a bolesť v lymfatických uzlinách po požití alkoholu. 

Diagnóza je histologická. Základnými vyšetreniami, potrebnými aj pre presný staging, sú: krvný 

obraz, sedimentácia, biochemické vyšetrenie vrátane LDH, Rtg hrudníka, CT skan hrudníka, 

abdomenu a panvy a biopsia kostnej drene.  

 Prognóza včasne diagnostikovaného ochorenia je dobrá a väčšina chorých sa 

rádioterapiou alebo chemoterapiou dá dnes vyliečiť.  

 

L I T E R A T Ú R A 
 
 Bátorová, A.: Fyziológia hemostázy. In: A.Sakalová, A.Bátorová, M.Mistrík, M.Hrubiško, E.Bojtárová, 

T.Lipšic: Hematológia. Osveta, Martin, 2010, 340 strán.  
 Bátorová, A.: Patológia hemostázy. In: A.Sakalová, A.Bátorová, M.Mistrík, M.Hrubiško, E.Bojtárová, 

T.Lipšic: Hematológia. Osveta, Martin, 2010, 340 strán.  

 Bojtárová, E.: Aplastická anémia. In: A.Sakalová, A.Bátorová, M.Mistrík, M.Hrubiško, E.Bojtárová, 

T.Lipšic: Hematológia. Osveta, Martin, 2010, 340 strán.  



 151 

 Bojtárová, E.: Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria. In: A.Sakalová, A.Bátorová, M.Mistrík, M.Hrubiško, 

E.Bojtárová, T.Lipšic: Hematológia. Osveta, Martin, 2010, 340 strán.  

 Bulíková, A.: Anémie, s.13-81. In: M.Penka, A.Bulíková, M.Matýsková, J.Zavřelová: Hematologie I, 

neonkologická hematologie. Vyd.: Grada Publishing, Praha, 2001, 201 strán.  

 Dieška, D.: Chorobné zmeny červenej krvnej zložky. In: Dionýz Dieška a kolektív: Vnútorné lekárstvo I. 

Vydala Osveta, Bratislava, 1986, s.43-92. 

 Friedman, B.: Hematologie v praxi, 363 strán, ss.17-125. Vyd.: Galén, Praha, 1994.  

 M.Mistrík: Myeloproliferatívne ochorenia. In: A.Sakalová, A.Bátorová, M.Mistrík, M.Hrubiško, 

E.Bojtárová, T.Lipšic: Hematológia. Osveta, Martin, 2010, 340 strán. 

 M.Mistrík: Lymfoproliferatívne ochorenia. In: A.Sakalová, A.Bátorová, M.Mistrík, M.Hrubiško, 

E.Bojtárová, T.Lipšic: Hematológia. Osveta, Martin, 2010, 340 strán.  

 Munker, R.: Anemias, s.83-99. In: Reinhold Munker et al.: Modern Hematology. Biology and Clinical 

Management., second edition. Humana Press, Totowa, New Jersey, 2007, 498 strán.  

 Munker, R.: Hemolytic anemias, s.101-126. In: Reinhold Munker et al.: Modern Hematology. Biology and 

Clinical Management., second edition. Humana Press, Totowa, New Jersey, 2007, 498 strán.  

 Nissen-Druey, C., Tichelli, A., Meyer-Monard, S.: Human Hematopoietic Colonies in Health and Disease. 

Vyd. Karger AG, Basel, 2005, 96 strán.  

 Penka,M., Bulíková,A., Matýšková, M., Zavřelová, J.: Hematologie I. Neonkologická hematologie. 

GRADA Publishing, Praha, 2002, 201 s.  

 Sakalová. A., Lipšic T, : Hematológia a trasfúziológia, Teória a cvičenia.Osveta, Martin, 1995, 527 s.  

 Sakalová, A.: Červené krvinky, s.29-66. In: Mikuláš Hrubiško sen. a kol.: Hematológia a transfúziológia. 

Vyd.: Osveta, Bratislava, 1981, 494 strán.  

 Sakalová, A.: Patológia erytrocytov, s.57-69. In: Adriena Sakalová, Tomáš Lipšic a kol.: Hematológia 

a transfúziológia, teória a cvičenia. Vyd.: Osveta, Bratislava, 1995, 527 strán.  

 Sakalová, A.: Mnohopočetný myelóm. In: A.Sakalová, A.Bátorová, M.Mistrík, M.Hrubiško, E.Bojtárová, 

T.Lipšic: Hematológia. Osveta, Martin, 2010, 340 strán.  

 Schechter, A.N.: Hemoglobin research and the origins of molecular medicine. Blood 112, 2008 (10), ss. 

3927-3938. 

 Sittman, D.: Protein structure – function relationships, s.55-64. In: Victor L. Davidson & Donald B. 

Sittman: Biochemistry, the 3rd edition. Vyd. Harwal Publishing, USA, 1994, 584 strán.  

 Theurl, I., Aigner, E., Theurl, M., Nairz, M., Seifert, M., Schroll, A., Sonnweber, T., Eberwein, L., Witcher, 

D.R., Murphy, A.T., Wroblewski, V.J., Wurz, E., Datz, Ch., Weiss, G.: Regulation of iron homeostasis in anemia of 

chronic disease and iron deficiency anemia: diagnostic and therapeutic implications. Blood 2009 113: 5277-5286.  

 Trněný, M.: Současný stav diagnostiky a léčby nemocných s nehodgkinskými maligními lymfomy. 

Postgraduální medicína 9, 2007, č.3, s.311-322.  

 Vardiman JW, Harris NL, Burnning RD: The World Health Organization (WHO) classification of the 

myeloid neoplasms. Blood 2002; 100: 2292-2302.  

 William´s  et al :   Clinical hematology 2007  

 World Health Organisation Classificatoin of Tumours. Pathology and Genetics of Tumours of 

Haematopoietic and Lymphoid Tissue. Lyon, IARC Press, 2001.  



 152 

6. ÚČASŤ IMUNITNÉHO SYSTÉMU V PATOFYZIOLÓGII OCHORENÍ  

Richard Imrich a Miroslav Vlček 

 

6.1.Imunitný systém  
možno chápať ako súčasť neuroendokrinno-imunitného supersystému, ktorý sa v spolupráci 

s nervovým a endokrinným systémom podieľa na udržiavaní integrity jedinca a zabezpečuje 

prispôsobivosť meniacemu sa vnútornému aj vonkajšiemu prostrediu. Jeho hlavnou funkciou 

v tomto systéme je eliminácia jednak vonkajších škodlivých činiteľov ako sú 

mikroorganizmy, toxíny, chemické látky, ale aj vnútorných faktorov, akými sú nádorové 

bunky, poškodené, odumreté či vírusom napadnuté bunky jedinca. Za normálnych 

podmienok je funkcia imunity nevyhnutná a prospešná pre organizmus. Avšak za stavov jeho 

nedostatočnej alebo nadmernej reaktivity sa imunitný systém podieľa na patogenéze širokého 

spektra ochorení. 

Medzi hlavné vlastnosti imunitného systému patrí: 

1) schopnosť rozpoznať vlastné štruktúry od nevlastných alebo zmenených vlastných 

štruktúr 

2) pamäť, ktorá umožňuje pohotovú reakciu pri opakovanom strete s cudzorodým agens 

3) schopnosť špecificky reagovať na istú štruktúru 

4) schopnosť reagovať nešpecificky na  rozmanité spektrum cudzorodých štruktúr 

Vrodená imunita zabezpečuje ochranu proti rôznym patogénom, je nešpecifická a má 

rýchly nástup. Získaná imunita je naopak špecifiká pre daný patogén, jej aktivácia vyžaduje 

určitý čas a vedie k vzniku pamäťovej informácie. Na oboch typoch sa podieľajú rôzne bunkové 

ako aj humorálne komponenty imunitného systému a deje nešpecifickej imunity vedú k aktivácii 

špecifickej imunity a naopak. 

 

6.1.1 Imunitné orgány a imunitné bunky 
Imunitný systém anatomicky pozostáva zo vzájomne prepojenej siete lymfatických 

orgánov, tkanív a buniek. Podporným tkanivom buniek imunitného systému je 

retikuloendotelový systém, ktorý nie je len pasívnym nosičom, ale aktívne sa zapája do funkcie 

imunitných buniek. Imunitné bunky – leukocyty sa nachádzajú v cirkulácii, usídlené sú v 

lymfatyckých orgánoch ako aj v extravaskulárnom priestore.  

Leukocyty sa tradične delia na niekoľko hlavných typov: neutrofily, eozinofily, bazofily,  

lymfocyty, monocyty a dendritické bunky. Prvé tri menované sa súhrnne označujú ako 

granulocyty na základe prítomnosti špecifických cytoplazmatických granúl. Neutrofily, ktoré 

tvoria 50-70% všetkých leukocytov, sú z cirkulácie schopné migrovať a infiltrovať periférne 

tkanivá. Tento proces je riadený prostredníctvom chemotaktických signálnych molekúl 

uvoľňovaných poškodeným tkanivom. Neutrofily sú fagocytujúce bunky, ktoré zabezpečujú 

hlavne pohltenie baktérií či iných cudzorodých antigénov. Eozinofilné granulocyty sa podieľajú 

na alergických reakciách a majú cytotoxickú schopnosť. Bazofily sú schopné vylučovať zo 

svojich granúl viacero zápalových mediátorov ako sú vazodilatátor histamín alebo niektoré 

cytokíny akútnej fázy zápalu podieľajúce sa na alergických reakciách a ďalších imunitných 

procesoch. Cirkulujúce monocyty sú prekurzormi makrofágov, ktoré sú hlavnými fagocytujúcimi 

bunkami v periférnych tkanivách. Na rozdiel od neutrofilov, makrofágy fagocytujú aj iné bunky 

napríklad odumreté erytrocyty či neutrofily. Lymfocyty sa nachádzajú hlavne v lymfatyckých 

orgánoch, pričom v cirkulácii je iba asi 5% z celkového počtu lymfocytov. Makrofágy ako 
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aj dendritické bunky úzko spolupracujú pri riadení špecifickej imunitnej odpovede prezentáciou 

antigénov lymfocytom.  

Vzájomné prepojenie lymfatických orgánov s periférnymi tkanivami je zabezpečené 

lymfatickými cievami odvádzajúcimi prebytočnú intersticiálnu tekutinu tkanív, ktorá sa 

nedostala späť do krvných kapilár. Opuch tkaniva, ktorý jedným z charakteristických príznakov 

zápalu, vzniká zvýšeným prísunom tekutiny do interstícia alebo blokovaním odtoku lymfy 

lymfatickými cestami. Tekutina v lymfatických cievach, označovaná ako lymfa, je 

transportovaná z tkanív do regionálnych lymfatických uzlín. Touto cestou sa dostávajú 

cudzorodé patogény napr. baktérie, ktoré vnikli do tkaniva cez porušené prirodzené bariéry do 

regionálnych lymfatických uzlín. Patogény, ktoré unikli tkanivovým makrofágom sú 

fagocytované v lymfatických uzlinách, kde sú ďalej spracované a prezentované lymfocytom 

zabezpečujúcim špecifickú imunitnú odpoveď.  

Kostná dreň je miestom tvorby časti imunitných buniek hlavne granulocytov, monocytov 

a lymfocytov. Priamo v kostnej dreni dozrievajú B lymfocyty, z ktorých sa po aktivácii 

a diferenciácii stávajú plazmatické bunky schopné tvorby protilátok. Naopak T lymfocyty 

dozrievajú v týmuse, kde dochádza k procesu pozitívnej selekcie autoreaktívnych T lymfocytov. 

Autoreaktívne T lymfocyty sú schopné reagovať s vlastnými antigénmi a ich likvidácia 

apoptózou je fundamentálnym procesom zabezpečujúcim rozpoznávanie vlastných 

a cudzorodých antigénov. Zo všetkých T lymfocytov prežíva proces negatívnej selekcie iba asi 

5% a tie neskôr migrujú do sekundárnych lymfatyckých orgánov ako slezina, lymfatické uzliny, 

tonzily, alebo Payerove plaky v čreve.  

 

6.1.2 Mechanizmy prirodzenej / vrodenej imunity 
6.1.2.1 Bariéry 

Mechanické bariéry, akými sú neporušená koža a sliznice tvoria prvú prekážku pre 

mikroorganizmy zabraňujúcu ich preniknutiu. V prípade kože ide o pomerne spoľahlivú 

mechanickú obranu, sliznice majú obvykle menšiu hrúbku, veľkú plochu a sú mechanicky menej 

odolné, čo uľahčuje prienik a súčasne prostredie (vlhkosť, teplota) je vhodnejšie pre rast 

mikroorganizmov. Uplatňuje sa tu sekrécia hlienu v dýchacích cestách, tráviacom 

a urogenitálnom trakte, ktorý viaže a odnáša patogény z povrchu slizníc alebo produkcia tekutín 

(moču, sĺz), ktoré obmývajú sliznice. Na povrch membrán sú tiež vylučované látky, ktoré 

pôsobia antimikrobiálne (beta-defenzíny, lyzozým či kyseliny). Po prekonaní tejto prvej bariéry 

sa patogény najskôr stretávajú so zložkami vrodenej, nešpecifickej imunity. 

 

6.1.2.2 Zápal 

Zápal je komplexná reakcia organizmu na poškodenie, ktorá za normálnych podmienok 

vedie k likvidácii poškodenia a reparácii pôvodného tkaniva. Exogénne faktory vyvolávajúce 

zápal môžu byť infekcia, mechanická trauma, fyzikálne poškodenie (popálenie, radiácia), 

chemické poškodenie (poleptanie, toxíny) a zápal môže mať aj endogénny pôvod. Následná 

reakcia na takéto poškodenie vedie k dejom slúžiacim na odstránenie vyvolávajúceho agens, 

obmedzeniu rozsahu poškodenia, aktivácii následných imunitných reakcií a k reparácii tkaniva. 

Na lokálnej úrovni sa klinicky prejavuje zápal piatimi klasickými príznakmi: 1) rubor – 

začervenanie 2) calor – teplo 3) tumor – opuch 4) dolor – bolesť 5) functio laesa – porucha 

funkcie. Za tieto príznaky sú zodpovedné deje počas zápalovej odpovede. Vazodilatácia, ktorá 

vedie k zvýšenému prekrveniu tkaniva, zvýšenie permeability kapilár, čo vedie k zvýšenému 
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prestupu tekutiny a humorálnych faktorov do tkaniva a infiltrácia tkaniva imunitnými bunkami 

a ich aktivácia. 

Na zápalovej reakcii sa podieľajú rôzne bunky a humorálne faktory imunitného systému. 

Chemickou signalizáciou mediátormi zápalu akými sú histamín a chemokíny z miesta 

poškodenia sa menia vlastnosti ciev v postihnutej oblasti vedúce k zvýšenému prietoku, expresii 

adhezívnych molekúl na endotelových bunkách (selektíny, integríny), čo umožňuje leukocytom 

adherovať na povrch endotelu s následnou extravazáciu do interstícia. Na začiatku zápalu 

prevládajú v bunkovom exudáte najmä neutrofily, neskôr sú to hlavne monocyty a lymfocyty. 

Zvýšenou permeabilitou ciev sa do interstícia dostávajú zložky krvnej plazmy, ktoré majú tiež 

úlohu pri obrane proti infekcii a regulačnú funkciu. Ide hlavne o zložky komplementu, kiníny, 

koagulačné faktory a tiež imunoglobulíny. 

 

6.1.2.3 Komplement 

Komplement je komplex proteínov nachádzajúcich sa v krvi, ktoré sú kaskádovito 

aktivované  a slúži na nešpecifickú obranu organizmu, ale tiež aj na amplifikáciu špecifickej 

imunitnej odpovede. Zložky komplementu sa po aktivácii štiepia a vedú k vytvoreniu membrány 

atakujúceho komplexu, ktorý lyzuje napadnuté bunky. Komplement je považovaný za súčasť 

nešpecifickej imunitnej odpovede, avšak k jeho aktivácii môže dochádzať aj špecifickou 

protilátkou. Existujú viaceré cesty aktivácie komplementu. Klasická cesta aktivácie je iniciovaná 

IgM alebo IgG protilátkami. Alternatívna cesta nevyžaduje prítomnosť protilátok a vedie priamo 

k nešpecifickej a okamžitej väzbe komplementu s následnými reakciami na povrch patogénov. 

Lektínová cesta je aktivovaná manózou na povrchu patogénov a tiež nevyžaduje špecifické 

protilátky. Okrem vzniku membrány atakujúceho komplexu, vzniká pri štiepení zložiek 

komplementu množstvo fragmentov s významými úlohami pri regulácii imunitnej reakcie. Ide 

hlavne o chemotaktickú funkciu a aktiváciu ostatných buniek imunitného systému. 

 

6.1.2.4 Fagocytóza 

Fagocytóza je proces, pri ktorom bunka pohltí iný patogén, zvyčajne baktériu, inú 

odumretú bunku alebo jej zvyšky nachádzajúcu sa v blízkosti fagocytujúcej bunky. Fagocytóza 

jedným zo základných procesov nešpecifickej obrany. Medzi bunky imunitného systému, ktoré 

sú schopné fagocytózy patria neutrofily, monocyty, makrofágy, dendritické bunky a mastocyty. 

Tieto bunky sa nazývajú profesionálne fagocyty. Fagocytujúce bunky migrujú do miesta infekcie 

alebo poškodenia prostredníctvom chemotaxie. Kontakt medzi pohlcovanou časticou alebo 

bunkou môže byť sprostredkovaný špecifickými receptormi na povrchu fagocytujúcej bunky. 

Medzi najdôležitejšie receptory sprostredkujúce fagocytózu patria opsonínové receptory, toll-like 

receptory, receptory pre komplement a receptory pre IgG protilátky.  Po naviazaní patogénu na 

fagocytujúcu bunku prostredníctvom týchto receptorov dochádza k jeho pohlteniu a uzavretiu 

v tzv. fagozóme.  

Vo vnútri fagocytujúcej bunky sa fagozóm spojí s granulami, ktoré obsahujú degradačné 

a toxické enzýmy a vzniká fagolyzozóm. Vo fagolyzozóme prebieha usmrtenie baktérie 

a degradácia fagocytovaného materiálu. Tvorba toxických molekúl a látok v týchto granuliach 

môže byť závislá od kyslíka. Najdôležitejšími enzýmami závislými od kyslíka sú 

superoxiddizmutáza a myeloperoxidáza. Superoxiddizmutáza tvorí zo superoxidu vysoko 

reaktívne molekuly ako hydrogénperoxid, singletový kyslík alebo hydroxylové radikály. Skupinu 

látok, ktoré  nie sú priamo závislé od tvroby kyslíkových radikálov tvoria enzýmy patriace do 

skupiny proteáz alebo hydrolytických enzýmov. Laktoferín je baktericídny proteín, ktorý sa 

okrem toxických granúl fagocytov nachádza aj v materskom mlieku, slzách, slinách a v iných 
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slizničnných hlienoch. Špeciálnym prípadom fagocytózy je sekrécia mikrobicídneho oxidu 

dusnatého (NO) extracelulárne do okolia bunky.  Fagocytujúce bunky tvoria aj ďaľšie 

cytotoxické cytokíny napr. TNF-alfa, ktoré spúšťajú apoptózu cieľových buniek ako aj iné 

signálne molekuly, ktoré atrahujú do miesta zápalu ďalšie imunitné bunky.  

 

6.1.3 Mechanizmy špecifickej / získanej imunity 
6.1.3.1. Antigén 

Antigén je látka, ktorá má schopnosť navodiť špecifickú imunitnú odpoveď. Chemicky sú 

antigény zvyčajne proteíny alebo polysacharidy. Naopak lipidy a nukleové kyseliny sa stávajú 

antigénnymi zvyčajne až keď sú spojené s proteínom alebo polysacharidom. Miesto, ktoré je na 

molekule antigénu špecificky rozpoznávané nazývame determinant, alebo epitop. Ide o fragment, 

ktorý je viazaný na molekulu hlavného histokompatibilného komplexu (MHC) a prezentovaný T 

lymfocytu, alebo je schopný špecifickej väzby na väzbovom mieste protilátky. Pre normálnu 

funkciu imunitného systému je dôležité, aby imunitné bunky vedeli rozpoznať vlastné 

a cudzorodé antigény. Autoimunitné ochorenia vznikajú, ak organizmus reaguje na vlastné 

antigény. Z hľadiska pôvodu možno antigény rozdeliť na exogénne, endogénne a autoantigény. 

Exogénne substancie sú pohlcované fagocytózou alebo endocytózou antigén prezentujúcimi 

bunkami. Po ich natrávení vo vnútri antigén prezentujúcich buniek sú antigény viazané na  

molekulu MHC triedy II a prezentované pomocným T lymfocytom. Endogénne antigény, ktoré 

pochádzaju predovšetkým z vlastných buniek poškodených, odumretých, napadnutých vírusmi 

alebo baktériami sú prezentované po väzbe na MHC triedy I cytotoxickým T lymfocytom. 

Autoantigény vznikajú, ak je porušená schopnosť tolerovať vlastné antigény, čím dochádza 

k rozvoju autoimunitného ochorenia. 

 

6.1.3.2 MHC systém 

Hlavný histokompatibilný komplex – major histocompatibility complex (MHC) je veľká 

oblasť genómu lokalizovaná na chromozóme 6, ktorá kóduje množstvo proteínov nevyhnutných 

pre imunitné funkcie. Oblasť MHC je rozsiahla a delí sa na tri regióny, označované ako trieda I, 

II a III. Molekuly pochádzajúce z oblasti I kódujú jednak väzbové proteíny pre peptidové 

fragmenty, ktoré sú prezentované cytotoxickým T lymfocytom, ako aj ďalšie proteíny 

zúčastňujúce sa na spracovaní antigénov. Väzbové proteíny MHC triedy I sú prítomné na 

povrchu všetkých jadrových buniek organizmu. Proteíny triedy II sú naopak prítomné iba na 

antigén prezentujúcich bunkách a ich hlavnou úlohou je viazať peptidové fragmenty 

prezentované pomocným T lymfocytom. Proteíny MHC triedy III sú ďalšie dôležité komponenty 

imunitného systému ako napr. cytokíny alebo súčasti komplementu. Molekuly MHC sú preto 

kľúčové pri rozpoznávaní vlastných a cudzorodých antigénov ako aj funkcii imunitného systému.  

U človeka tieto proteíny označujeme aj ako antigény ľudských leukocytov – human 

leukocyte antigen (HLA). Medzi MHC triedy I: HLA-A, HLA-B, HLA-C a medzi MHC triedy II 

patria: HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR. Pre každý zo spomenutých antigénov existuje väčšie 

množstvo aliel (desiatky až stovky) a u každého jedinca dochádza k jedinečnej kombinácii týchto 

génov, ktorá vedie k vysokej rozmanitosti. Táto rozmanitosť je základom rozpoznávania 

vlastných a nevlastných štruktúr, keďže imunitný systém je naučený počas vývinu rozpoznávať 

kombináciu vlastných HLA a tiež rozmanitosti imunitnej odpovede na rovnaký podnet u rôznych 

jedincov. 
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6.1.3.3 Prezentácia antigénu 

Aktivácia T lymfocytov prebieha prostredníctvom kontaktu s antigén prezentujúcimi 

bunkami ako sú dendritické bunky a makrofágy. Dendritické bunky prichádzajú v periférnych 

tkanivách do kontaktu s antigénmi, ktoré potom v lymfatických orgánoch prezentujú T 

lymfocytom. V antigén prezentujúcich bunkách je antigén upravený a následne prezentovaný na 

ich povrchu naviazaný na molekulu hlavného histokompatibilného komplexu (MHC). Antigén 

prezentujúce bunky sa tak pri súčasnej expresii rôznych kostimulačných molekúl stávajú silnými 

stimulátormi naivných T buniek. Pri interakcii T bunka/antigén prezentujúca bunka dochádza ku 

kontaktu antigénu naviazaného na molekulách MHC II triedy s T bunkovým receptorom 

a aktivačný signál je uvoľnený dovnútra T lymfocytu. Lymfocyt vstúpi do G1 fázy bunkového 

cyklu (aktivačná fáza) a exprimuje na svojom povrchu ďalšie molekuly, čo vedie k zvýšeniu 

expresie kostimulačných molekúl na povrchu antigén prezentujúcej bunky. Kostimulačné 

molekuly sa viažu na CD28 na T lymfocyte  a táto väzba vyvoláva uvoľnenie druhého signálu do 

T lymfocytu, ktorý spúšťa kaskádu aktivačných dejov ako napríklad proliferáciu T lymfocytov 

a expresiu antiapoptotického proteínu Bc12. V prípade absencie druhého signálu sa T lymfocyty 

stávajú anergické a následne podliehajú apoptóze. 

 

6.1.3.4 Imunitná odpoveď sprostredkovaná T lymfocytmi 

Aktiváciou T lymocytov antigén prezentujúcou bunkou dochádza k ich proliferácii a 

tvorbe klonu tzv. cytotoxických T lymfocytov, ktoré zabezpečujú ochranu proti danému 

intracelulárnemu patogénu. Cytotoxické T lymfocyty migrujú do miesta zápalu, kde produkujú 

cytotoxické perforíny. Po kontakte so špecifickým antigénom ostáva časť klonu T lymocytov 

v podobe pamäťových T lymfocytov k dispozícii pre rýchlu aktiváciu imunitnej odpovede 

v budúcnosti. Po aktivácii T lymfocytov vznikájú aj ich ďalšie typy buniek hlavne pomocné T 

lymfocyty, ktorých špecifické podtypy stimulujú tvorbu cytotoxických lymfocytov (typ 1) alebo 

aktiváciu B lymfocytov (typ 2) s následnou tvorbou protilátok alebo supresorové T lymfocyty, 

ktoré naopak potláčajú kaskádu aktivácie T lymfocytov. 

Imunitná odpoveď sprostredkovaná T lymfocytmi je dôležitá pri likvidácii buniek 

napadnutých vírusmi alebo intracelulárnymi baktériami ako aj nádorových buniek. 

 

6.1.3.5 B lymfocyty a tvorba protilátok 

B lymfocyty majú významnú úlohu v tzv. humorálnom type imunity charakterizovanej 

tvorbou protilátok, ktoré plazmatické B lymfocyty tvoria po aktivácii. B lymfocyty sa vyvýjajú 

v kostnej dreni a neskôr dozrievajú v slezine. Jedným z najdôležitejších procesov počas vývoja B 

lymfocytov je preskupovanie úsekov génov kódujúcich variabilné úseky protilátok, ktoré sú 

základom unikátnosti protilátky tvorenej každým z B lymocytov. Zrelé ale neaktívne B 

lymfocyty sa nachádzajú v cirkulácii a v lymfatyckých orgánoch až do momentu aktivácie. 

Existuje viacero spôsobov aktivácie B lymfocytov. Najčastejšie je aktivátorom B lymocytov 

pomocný T lymfocyt typu 2, ktorý bol pred tým v kontakte s antigén prezentujúcou bunkou. 

Vzájomný kontakt je zabezpečený prostredníctvom antigénu, ktorý je  prezentovaný na MHC 

molekule triedy II T lymfocytu a ktorý je rozpoznaný B lymfocytom. Druhý kontakt je 

zabezpečený koreceptorom CD40 s jeho ligandom CD40L na T lymfocyte. Okrem priameho 

kontaktu prostredníctvom MHC a CD40L receptorov je dôležitá aj produkcia interleukínov 2, 4 

a 5 pomocným T lymfocytom, ktoré zabezpečujú aktiváciu B lymfocytu. Druhým spôsobom 

aktivácie B lymfocytu je priamy kontakt s antigénom alebo antigén prezentujúcou bunkou, ktorý 

vedie k premosteniu B bunkových receptorov na povrchu B lymfocytu. Aktiváciou B lymfocytu 

dochádza k jeho proliferácii a diferenciácii homogénneho klonu tzv. plazmatických B 
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lymfocytov, ktorý je charakteristický tvorbou protilátky špecifickej proti rozpoznanému 

antigénu.  

Špecifické protilátky, ktoré sa dostávajú do cirkulácie významne zosilňujú imunitnú 

odpoveď a zároveň poskytujú ochranu pri opakovanom kontakte organizmu s patogénom. 

Samotné plazmatické bunky majú relatívne krátku životnosť, avšak malá časť klonu buniek 

pretrváva v lymfatyckých orgánoch ako pamäťové B lymfocyty pripravené obnoviť tvorbu 

protilátky rýchlejšie ako pri prvom kontakte s patogénom.  

Protilátky sú komplexné proteíny schopné špecifickej väzby na iné proteíny zložené 

z dvoch identických ľahkých a dvoch identických ťažkých proteínových reťazcov. Špecificita 

každej protilátky k určitej proteínovej štruktúre je daná sekvenciou aminokyselín vo variabilných 

oblastiach ťažkých reťazcov. Variabilné oblasti sú zložené z troch hlavných segmentov 

označovaných ako V, D a J, ktoré sú počas dozrievania B lymfocytov náhodne rekombinované. 

Väzbou protilátky na stenu baktérie alebo vírusu, alebo cudzorodého proteínu v tele dochádza 

k ich opsonizácii čiže k označeniu, ktoré uľahčí rozpoznanie týchto patogénov fagocytmi. 

Protilátky patria do veľkej rodiny imunoglobulínov (Ig), teda obranných glykoproteínov 

s protilátkovou aktivitou. Na základe štruktúry a funkcie sa protilátky delia do tried IgG, IgM, 

IgA, IgD a IgE. Najčastejším typom v cirkulácii sú protilátky typu IgG, ktoré vznikajú pri 

odpovedi na proteínové antigény. Ich polčas rozpadu v krvi je niekoľko mesiacov až rokov, preto 

zabezpečujú dlhodobú ochranu po prebehnutej imunitnej odpovedi. Protilátky IgM vznikajú pri 

odpovedi na polysacharidové antigény, vznikajú rýchlejšie avšak majú kratší polčas rozpadu. 

Význam protilátok IgA a IgD nie je úplne jasný, IgA sa zúčastňujú pri slizničnej obrane. 

Protilátky IgE sú najmenej zastúpené v cirkulácii a majú význam pri reakciách proti parazitom 

a pri alergických reakciách. 

 

6.2 OCHORENIA S ÚČASŤOU IMUNITNÉHO SYSTÉMU 
6.2.1 Imunodeficiencie 
Imunodeficiencie sú stavy, pri ktorých je porušená funkcia imunitného systému 

a dochádza k zníženej alebo chýbajúcej odpovedi na podnety. Podľa toho, ktorá zložka imunity 

je porušená, dochádza k rôznym prejavom týchto ochorení. Pri poruche tvorby protilátok 

prevažuje zvýšená vnímavosť na bakteriálne infekcie. Ide hlavne o časté infekcie dýchacích ciest 

a GIT. Pri defekte bunkovej imunity sú okrem bakteriálnych infekcii časté vírusové a mykotycké 

infekcie. Postihnuté bývajú respiračný trakt, GIT a koža. Pri defekte fagocytózy je častý výskyt 

hnisavých infekcií a abscesov spôsobených hlavne baktériami. 

Podľa pôvodu delíme imunodeficiencie na primárne (dedičné) spôsobené genetickým 

defektom a sekundárne (získané) vznikajúce počas života pôsobením rozličných faktorov. 

Primárne imunodeficiencie sa delia na niekoľko skupín: 

1) Kombinované T a B bunkové imunodeficiencie 

Sú spôsobené poruchou T aj B lymfocytov, objavujú sa v skorom veku a vedú k častým 

a ťažko terapeuticky zvládnuteľným infekciám. T
 – 

B
 + 

SCID (severe combined 

immunodeficiency) – ťažká kombinovaná imunodeficiencia je charakteristická najmä 

znížením počtu T lymfocytov a imunoglobulínov a normálnym počtom B lymfocytov, ktoré 

však nie sú aktivované. Spôsobujú ju defekty -reťazca receptora pre IL-2 (a iné cytokíny), 

Janusovej kinázy 3 a niektoré ďalšie genetické poruchy. T
 – 

B
 – 

SCID je charakterizovaná 

znížením počtu T aj B lymfocytov a imunoglobulínov a spôsobuje ju hlavne deficit 

adenozíndeaminázy (ADA). Dochádza k poruche metabolizmu purínov a toxické metabolity 

inhibujú proliferáciu lymfocytov. Pacienti so SCID sa bez liečby nedožívajú viac ako 1 rok 
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života. Terapeuticky je možné zreštaurovať funkciu imunitného systému transplantáciou 

kostnej drene od vhodného darcu. U niektorých porúch boli čiastočne úspešné pokusy 

o génovú terapiu, avšak došlo tu k vyššiemu výskytu leukémii po terapii. Deficiencia 

purínnukleozidfosforylázy (PNP) spôsobuje tiež poruchu metabolizmu purínov a vedie 

k poklesu počtu T lymfocytov, zníženiu imunoglobulínov, ale aj anémii a neurologickým 

defektom. Medzi ďalšie imunodeficiencie tejto skupiny patria deficity v rôznych enzýmoch 

a molekulách regulujúcich špecifickú imunitnú odpoveď: DNA ligáza IV, CD40 ligand, 

CD40, CD3, CD8, ZAP-70, HLA I, HLA II 

2) Predominantne protilátkové deficiencie 

Patria sem poruchy s výrazným znížením všetkých izotypov protilátok a B lymfocytov, ako 

je napríklad deficit Brutonovej kinázy (Btk). Ďalej poruchy so znížením aspoň 2 izotypov 

protilátok, ale s normálnym/mierne zníženým počtom B buniek, ako je CVID (common 

variable immunodeficiency) – bežná variabilná imunodeficiencia spojená s vyšším výskytom 

infektov, ale s relatívne dobrou prognózou. U porúch s výraznou redukciou IgG a IgA, ale 

normálnymi/vyššími IgM dochádza k poruche prepnutia produkcie protilátok z IgM typu na 

iné typy. Poruchy s deficitom jedného izotypu alebo reťazca Ig sú pomerne bežné 

a spôsobujú vyššiu náchylnosť na infekcie, ale často bývajú aj asymptomatické. 

Najbežnejšou je selektívna deficiencia IgA, ktorá môže spôsobovať častejšie infekcie GIT 

a spája sa s vyšším výskytom autoimunitných a alergických ochorení. Opatrnosť treba dávať 

pri terapii imunoglobulínmi a transfúziach, kde podanie prípravku s obsahom IgA môže viesť 

k anafylaktickému šoku.  

3) Iné dobre definované syndrómy 

Wiskott-Aldrichov syndróm je dedičné ochorenie, pri ktorom nachádzame progresívny 

úbytok T lymfocytov a trombocytov, defekt IgM, prejavuje sa okrem poruchy imunity aj 

krvácaním, často vaskulitídou a glomerulonefritídou. Ataxia telangiektázia patrí medzi 

syndrómy s poruchou reparácie DNA, porušená je funkcia T buniek a produkcia protilátok, 

časté sú lymforetikulárne malignity, okrem toho sa objavuje ataxia (porucha koordinácie 

pohybu) a teleangiektázie (rozšírenie malých ciev) na slizniciach a koži. DiGeorgeov 

syndróm patrí medzi defekty týmusu. Spolu s hypopláziou až apláziou týmusu sa vyskytujú 

anatomické abnormality tváre, srdca a hypoparatyreoidizmus.  

4) Choroby imunitnej dysregulácie 

U tejto skupiny býva porušená regulácia funkcií imunitného systému. Patrí sem napríklad 

Chédiak-Higashiho syndróm, kde popri albinizme a neuropatii je porušená funkcia 

lyzozómov, prejavujúca sa náchylnosťou na infekcie. 

5) Vrodené defekty fagocytózy 

Postihujú procesy fagocytózy hlavne v neutrofiloch. Môže byť postihnutý vývoj neutrofilov, 

chemotaxia, adhézia, usmrcovanie alebo signalizácia. Chronická granulomatózna choroba – 

CGD (chronic granulomatosus disease) sa prejavuje náchylnosťou k bakteriálnym infekciám 

vedúcim k pneumóniam, abscesom, osteomyelitíde, bakteriémii. Je spôsobená poruchou 

usmrcovania pohltených mikroorganizmov, keď nedochádza k tvorbe reaktívnych foriem 

kyslíka. LAD (leukocyte adhesion deficiency) – syndróm deficiencie leukocytovej adhézie, 

zapríčiňuje poškodenie funkcie adhezívnych molekúl, čo vedie k poruche chemotaxie 

leukocytov do miesta zápalu.  

6) Deficiencie komplementu 

Môžu postihovať ktorúkoľvek zložku komplementového systému, Deficit C1, C2, C4 býva 

okrem zníženia lytickej aktivity spojený s poruchou odstraňovania imunokomplexov 

a príznaky môžu byť podobné SLE. Deficit C3 sa prejavuje pyogénnymi infekciami. Deficit 
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C5-9 spôsobuje defekt membrány atakujúceho komplexu a zníženie lytickej aktivity a vedie 

k častejším infekciám baktériami (Neisseria sp.). Deficit C1 inhibítora vedie k spontánnej 

aktivácii komplementu a tvorbe anafylatoxínov (C3a, C4a, C5a), čo sa klinicky prejavuje ako 

hereditárny angioedém, pri ktorom vznikajú spontánne opuchy tváre, hrdla, GIT, kože. 

Opuch hrtanu môže byť až život ohrozujúci stav. 

Primárne imunodeficiencie sa väčšinou prejavujú už od narodenia a spôsobujú zvýšenú 

náchylnosť jedinca na bežné ochorenia, alebo infekcie oportúnnymi mikroorganizmami. 

Niektoré spôsobujú iba ľahký defekt imunity a neovplyvňujú výrazne život jedinca, avšak 

závažné poruchy vedú často k smrti následkom infekčných ochorení už v prvých rokoch 

života. Terapia sa zameriava na zvládnutie infekcie antimikrobiálnymi preparátmi a 

suplementáciu chýbajúcich zložiek imunitného systému. V závažných prípadoch sa vykonáva 

transplantácia kostnej drene s náhradou defektných buniek imunitného systému bunkami 

vhodného darcu. U niektorých ochorení sa robia pokusy s génovou terapiou s cieľom nahradiť 

poškodený gén jeho funkčnou kópiou. 

 

Sekundárne imunodeficiencie 

Sú vyvolané faktormi prostredia, akými sú: malnutrícia, trauma, stres, terapia, chronické 

a malígne ochorenia. Pri týchto stavoch je porušená tvorba imunitných buniek alebo ich funkcia. 

Po odstránení vyvolávajúcej príčiny (ak je to možné) sa funkcia imunitného systému obvykle 

vráti k norme. 

 

6.2.2 Hypersenzitivita 
Normálna imunitná reakcia vedie k eliminácii škodlivých činiteľov. Ak je však táto 

reakcia voči exogénnym činiteľom neprimerane zvýšená a vedie až k poškodzovaniu jedinca, 

hovoríme o hypersenzitivite. U takéhoto jedinca dochádza k rôznym typom reakcií na bežne sa 

vyskytujúce antigény z prostredia. Podľa mechanizmu (a teda aj príznakov a priebehu) sa tieto 

reakcie rozdeľujú do niekoľkých skupín (delenie podľa Coombsa a Gella). 

 

Typ I – včasná precitlivenosť (alergia) 

Je charakteristická okamžitou alergickou reakciou na antigén označovaný ako alergén. Pri 

prvom kontakte s alergénom u predisponovaných jedincov dochádza k senzitizácii. Vznikajú IgE 

protilátky proti alergénu, ktoré sa viažu na povrch žírnych buniek a mastocytov. Po opakovanom 

kontakte s alergénom dochádza k uvoľneniu mediátorov z týchto buniek (histamín, leukotriény), 

ktoré sú zodpovedné za vznik príznakov. Vedú k zvýšeniu permeability kapilár, spazmu hladkej 

svaloviny bronchov. Najčastejšie sa prejavujú klinicky na koži (urtika) a dýchacích cestách 

(senná nádcha, astma), pri systémovych prejavoch po vniknutí alergénov do obehu (uštipnutie 

hmyzom, parenterálne podanie liečiva) hovoríme o anafylaktických reakciách. Môžu to byť 

generalizovaná urtika, opuch jazyka a laryngu, bronchospazmus, dušnosť, bolesti brucha, 

vracanie, hnačka, tachykardia, výrazný pokles krvného tlaku až do šokového stavu 

(anafylaktycký šok), ktorý môže mať až fatálne následky. Medzi najčastejšie alergény patria: 

pele rastlín, jedy hmyzu, potraviny (orechy, vajcia), antibiotiká (penicilín), lokálne anestetiká. 

V príčinách vzniku sa predpokladá genetická predispozícia (často rodinný výskyt), ale dôležitá je 

tiež úloha prostredia. V rozvinutých krajinách je výskyt alergií vyšší ako v menej rozvinutých 

a tiež sa udáva vyšší výskyt v mestskom ako vo vidieckom prostredí. 

 

Typ II – cytotoxická precitlivenosť 
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Tento typ je závislý od protilátok, ktoré sú namierené proti antigénom na povrchu 

vlastných buniek. Môže sa jednať o autoantigény alebo cudzie antigény naviazané na povrch 

buniek. Po naviazaní protilátok na povrch buniek sú tieto bunky terčom pre kompement 

a výkonné bunky imunitného systému, čo vedie k ich deštrukcii. Patria sem reakcie následkom 

izoimunizácie (medzi jedincami jedného druhu), ako sú potransfúzne reakcie, Rh inkompatibilita 

plodu, potransplantačné reakcie spôsobené protilátkami. Z autoimunitných ochorení sem patria 

ochorenia spôsobené autoprotilátkami ako autoimunitná hemolytická anémia, autoimunitna 

tyroitída, idopatická trombocytopenická purpura. Tieto reakcie môžu vzniknúť po podaní liekov, 

keď sa molekuly liečiva (ktoré samotné je iba haptén – nemá imunogénny efekt) viažu na povrch 

buniek a vedú k vzniku nových antigénov. Novovzniknuté cytotoxické protilátky potom vedú 

k deštrukcii takýchto buniek. Príkladom je hemolytycká anémia po liečbe metyldopou. 

 

Typ III – imunokomplexová precitlivenosť 

Je podmienený tvorbou imunokomplexov, ktoré buď v cirkulácii alebo po ich depozícii 

v tkanivách vyvolávajú následné imunitné reakcie. Imunokomplexy aktivujú komplement, čo 

vedie k produkcii anafylatoxínov, chemotaxínov a opsonínov. Najmä aktivované neutrofily 

potom fagocytujú a deštruujú tieto imunokomplexy, ale popri tom poškodzujú aj okolité tkanivá. 

Pri podaní heterológneho séra (liečba otráv toxínmi, infekčných ochorení) môže dôjsť k vzniku 

veľkého množstva imunokomplexov v cirkulácii a tieto sa potom ukladajú do ciev, glomerulov, 

kĺbov a iných membrán, kde vyvolávajú zápal, hovoríme potom o sérovej chorobe. 

Imunokomplexy sa často uplatňujú v patogenéze autoimunitných ochorení, príkladom je SLE, pri 

ktorom sa imunokomplexy ukladajú do rôznych tkanív a vedú k poškodeniu ciev, kĺbov, 

seróznych membrán, glomerulonefritíde. 

 

Typ IV – precitlivenosť oneskoreného typu 

Je sprostredkovaná bunkovou imunitou, zodpovedné sú hlavne T lymfocyty. Objavuje sa 

najskôr za 12 hodín, ale bežne aj 2-3 dni po kontakte s vyvolávajúcim činiteľom. Táto reakcia je 

zodpovedná za vznik príznakov pri kontaktnej precitlivenosti napríklad na chemické látky, 

liečivá, kovy (nikel). Pri kontakte s týmito faktormi dochádza k aktivácii T lymfocytov, ktoré 

následne uvoľňujú rôzne cytokíny a aktivujú ďalšie bunky. Iným príkladom je tuberkulínový test 

(Mantoux), pri ktorom sa intradermálne podá tuberkulín a u jedinca, ktorý má imunitu 

po mykobaktériovej infekcii alebo očkovaní dochádza do 3 dní k reakcii s induráciou v mieste 

vpichu. Pri pretrvávajúcej stimulácii môže viesť tento typ reakcie ku vzniku granulómov 

(infekcie m. tuberculosis, m. leprae). 

 

Typ V 

Vyčleňuje sa z II typu reakcii, keďže je tiež spôsobený protilátkami, ale tieto nespôsobujú 

deštrukciu cieľových buniek, ale sú namierené proti receptorom. Tieto receptory môžu byť 

potom stimulované alebo inhibované protilátkami. Príkladom je Gravesova choroba 

s protilátkami aktivujúcimi TSH receptor na bunkách štítnej žľazy, čo vedie k nadmernému 

vyplavovaniu hormónov štítnej žľazy. 

 

6.2.3 Autoimunita 
Imunitný systém za fyziologických okolností reaguje na cudzie antigény a súčasne 

nereaguje na vlastné antigény, na tieto antigény vzniká tolerancia. Za patologických podmienok 

môže dôjsť k prelomeniu tejto tolerancie a imunitný systém začne reagovať na vlastné štruktúry, 
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dochádza ku vzniku autoimunity. Pri rozpoznávaní štruktúr majú významnú úlohu HLA 

antigény, pričom HLA triedy I slúžia hlavne na rozpoznávanie endogénnych antigénov, obranu 

proti intracelulárnym mikroorganizmom a spúšťajú reakcie bunkovej imunity. HLA triedy II 

slúžia hlavne na prezentáciu exogénnych antigénov na antigén prezentujúcich bunkách, podieľajú 

sa na reakciách protilátkovej imunity. 

Na vzniku tolerancie sa podieľa niekoľko mechanizmov. Centrálna tolerancia vzniká pri 

maturácii lymfocytov. U T lymfocytov sa deje v týmuse najprv pozitívnou selekciou buniek, 

ktoré sú schopné rozoznávať vlastné HLA molekuly jedinca, majú teda schopnosť reagovať na 

antigén prezentovaný na týchto HLA (lymfocyty neschopné reagovať s vlastnými HLA 

podstupujú apoptózu). Nasleduje klonová delécia autoreaktívnych lymfocytov, ktoré sa aktivujú 

na prezentované antigény (telu vlastné). Zostávajúce lymfocyty (reagujúce s HLA, ale súčasne 

neaktivované prezentovaným antigénom) dozrievajú a prechádzajú do cirkulácie. Ak sa potom 

stretnú s cudzorodým antigénom prezentovaným na HLA dochádza k ich aktivácii a spusteniu 

reakcie. B lymfocyty podobne dozrievajú v kostnej dreni, kde nastáva klonová delécia 

autoreaktívnych buniek. Napriek tomuto procesu uniká malý podiel autoreaktívnych klonov do 

cirkulácie. Tieto sú potom kontrolované mechanizmami periférnej tolerancie. Niektoré antigény 

sú nedostupné pre imunitné bunky, reakcia preto nemôže vzniknúť (šošovka). Pre vznik reakcie 

je tiež dôležitá spolupráca viacerých imunitných buniek, napríklad B lymfocyty potrebujú signál 

od T lymfocytov na aktiváciu, alebo T lymfocyty popri signáli cez T bunkový receptor potrebujú 

kostimulačný signál cez ďalšie receptory od APC. Okrem toho sa v organizme vyskytujú 

špecializované regulačné (v minulosti supresorové) T lymfocyty, ktoré tiež regulujú aktiváciu 

ostatných imunitných buniek (hlavne T lymfocytov). 

Autoimunitné ochorenia vznikajú pri poruche rozpoznávania cudzích a vlastných 

antigénov a vzniku reakcie na vlastné štruktúry. Pri autoimunitných ochoreniach má imunitný 

systém kľúčovú úlohu v patogenéze, je zodpovedný za poškodzovanie tkanív a s tým súvisiace 

príznaky, bez účasti imunity by takéto ochorenie nevzniklo a pri liečbe obvykle imunosupresia 

vedie k potlačeniu príznakov. V patogenéze niektorých ochorení majú primárnu úlohu 

autoprotilátky (autoimunitná anémia, trombocytopénia, myasthenia gravis, Gravesova choroba) 

pri iných prevažuje úloha bunkovej imunity (diabetes mellitus, autoimunitná tyroiditída). 

Niektoré ochorenia sú orgánovo špecifické, iné postihujú viacero orgánov a tkanív (reumatoidná 

artritída, SLE). 

V príčinách autoimunitných ochorení sa uvažuje o úlohe genetických faktorov, 

modifikácii vlastných antigénov, poruche prezentácie antigénov, alebo poruche 

imunoregulačných mechanizmov. Pre genetické faktory svedčí častý familiárny výskyt týchto 

ochorení, pri analýze sa nachádza najmä asociácia s niektorými HLA molekulami. Napríklad 

s výskytom HLA-B27 je spojený výskyt Bechterevovej choroby, Diabetes mellitus sa spája 

s prítomnosťou HLA-DR3 a DR4, celiakia s HLA-DR3 a DR7. Prítomnosť týchto aliel u jedinca 

niekoľkonásobne zvyšuje riziko vzniku týchto ochorení u daného jedinca. Asociácia 

pravdepodobne súvisí s prezentáciou antigénov na týchto molekulách alebo so samotnou 

štruktúrou HLA molekuly. Pri vzniku niektorých ochorení sa uplatňuje fenomén molekulového 

mimikry – podobnosť až identita medzi vlastnými a cudzími antigénmi. Primárne vzniká 

odpoveď na cudzorodý antigén (napr. pri infekcii) a následne vďaka podobnosti s vlastným 

antigénom reakcia pokračuje aj proti týmto tkanivám. Tento mechanizmus sa napríklad uplatňuje 

pri reumatickej horúčke, keď protilátky proti streptokokovým antigénom reagujú aj s myozínom 

v myokarde a vedú k poškodeniu srdca. Iným mechanizmom vzniká autoimunita pri tzv. 

sekvestrovaných antigénoch. Ide o antigény ktoré sú izolované anatomicky (šošovka, rohovka) 

od kontaktu s vyvíjajúcimi sa imunitnými bunkami, alebo sa vyvíjajú neskôr (spermie) 
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a nedochádza ku vzniku tolerancie. Pri porušení bariér (napríklad traumou) dôjde ku kontaktu 

imunitných buniek s takýmto antigénmi a tieto sú rozpoznané ako cudzie. Po podaní niektorých 

liečiv sa tieto môžu naviazať na povrch buniek a vznikajú nové antigény, ktoré sú potom 

rozpoznávané ako cudzie. Takáto modifikácia antigénov sa napríklad vyskytuje u hemolytyckých 

anémii, ktoré vznikli po podaní liekov. 

V poškodzovaní tkanív pri autoimunitných ochoreniach majú úlohu rôzne mechanizmy. 

Pri niektorých ochoreniach ide o deštrukciu buniek spôsobenú autoreaktívnymi cytotoxickými T 

lymfocytmi, prípadne aktiváciu helperových T buniek, ktroré potom usmerňujú reakciu smerom 

k bunkovej imunite. Naproti tomu pri aktivácii B lymfocytov, v spolupráci s helperovými T 

lymfocytmi dochádza k tvorbe autoprotilátok. Autoprotilátky možno dokázať v sére, často majú 

kľúčovú úlohu v patogenéze, ale niekedy sú iba diagnostickým znakom bez účasti pri rozvoji 

ochorenia. Tieto protilátky sa viažu na cieľové štruktúry a vedú potom k aktivácii komplementu 

s následnými reakciami, alebo priamo k deštrukcii buniek prostredníctvom ADCC reakcie 

(Antibody-dependent cellular cytotoxicity) monocytmi a NK bunkami. Protilátky majú tiež úlohu 

pri poškodzovaní tkanív prostredníctvom imunokomplexov. Tieto sa tvoria v cirkulácii 

a nasleduje ich ukladanie, z najzávažnejších prejavov je vznik glomerulonefritídy, ktorá môže 

viesť až k obličkovému zlyhaniu. 

Fenomén autoimunity hrá rozhodujúcu úlohu pri vzniku velkého počtu ochorení. 

Poznanie mechanizmov pri vzniku a rozvoji týchto ochorení umožňuje zlepšenie terapie týchto 

ochorení. Často je terapia iba symptomatická na potlačenie príznakov. Ak poznáme vyvolávajúcu 

príčinu, môžeme niekedy včasným zásahom zabrániť vzniku ochorenia (napr. terapia 

streptokokovej angíny zabráni vzniku reumatickej horúčky). Skôr je však bežné, že príčinu 

nepoznáme, potom sa terapia často zameriava na potlačenie imunitnej reakcie. Najčastejšie býva 

použitie kortikoidov, ktoré majú okrem iných účinkov aj imunosupresívny efekt, avšak ostatné 

účinky spôsobujú závažné nežiaduce efekty. Používajú sa aj iné imunosupresíva (cyklofosfamid, 

metotrexát, cyklosporín A), tieto však majú tiež závažné vedľajšie účinky. Medzi bežné 

komplikácie imunosupresívnej terapie patrí vyššia citlivosť na infekcie. Medzi novšie 

terapeutické postupy patrí použitie monoklonálnych protilátok na blokovanie efektu cytokínov 

TNF, IL-6, IL-1 alebo kostimulačných signálov. 

 

6.2.4 Transplantačné reakcie 
Imunitný systém má kľúčovú úlohu aj pri reakciách vznikajúcich po transplantácii 

orgánov, alebo po transplantácii kostnej drene. Tento fakt je pochopiteľný, keďže imunitné 

bunky sú predurčené na rozpoznanie cudzorodých štruktúr. 

Odvrhnutie transplantátu (alebo tiež reakcia hostiteľa proti štepu – host versus graft) 

vzniká, keď imunitný systém jedinca neakceptuje prijatý orgán a poškodzuje ho. Vhodným 

výberom darcu sa dá táto reakcia minimalizovať a umožňuje dlhodobú funkčnosť 

transplantovaných orgánov. Hyperakútna rejekcia vzniká ak jedinec už vopred má protilátky 

reagujúce s darovaným tkanivom (napr. AB0 inkompatibilita) a dochádza k rýchlej a prudkej 

reakcii vedúcej k poškodeniu tkaniva až k systémovej reakcii organizmu s vážnymi následkami. 

Akútna rejekcia vzniká neskôr (týždne až mesiace) a je spôsobená nekompatibilitou v HLA 

systéme. Úplná zhoda medzi darcom a príjemcom je výnimočná (monozygotné dvojičky) preto 

vzniká takmer pri každej transplantácii. Za reakciu sú zodpovedné T lymfocyty, ktoré rozpoznajú 

cudzie HLA molekuly na povrchu buniek darovaných orgánov a po aktivácii vedú k deštrukcii 

týchto buniek. Chronická rejekcia je spôsobená slabými histokompatibilnými antigénmi a vzniká 

až po niekoľkých mesiacoch. Tieto reakcie pri dlhodobom pôsobení vedú k znefunkčneniu 
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darovaného orgánu. Pre minimalizovanie vzniku reakcie sa uskutočňuje výber vhodného darcu 

pre transplantáciu u konkrétneho jedinca. Čím väčšia je zhoda v HLA systéme tým je vyššia 

šanca pre dlhodobú funkciu darovaných orgánov. Pri objavení sa reakcie sa v liečbe používajú 

liečivá tlmiace funkciu imunitného systému, pričom táto liečba býva často doživotná, pri úplnom 

zlyhaní funkcie je jedinou možnosťou opakovaná transplantácia. 

Opačný prípad nastáva pri alogénnej transplantácii kostnej drene, keď vzniká reakcia 

štepu proti hostiteľovi – graft versus host disease (GvHD). V tomto prípade je pôvodný imunitný 

systém jedinca nahradený imunitnými bunkami darcu. Tieto nové imunitné bunky potom 

rozpoznávajú tkanivá príjemcu ako cudzie a vzniká poškodzujúca reakcie voči širokému spektru 

orgánov príjemcu. Najčastejšie bývajú prejavy poškodenia kože, slizníc, GIT, pečene, pľúc 

a spojivové tkanivá. Pre minimalizovanie reakcie sa vykonáva prísny výber darcu podľa HLA 

systému a podobne ako pri iných transplantáciach sa používajú imunosupresívne liečivá. Táto 

reakcia okrem negatív má v niektorých prípadoch aj pozitívny efekt, hlavne pri použití 

transplantácie kostnej drene pri terapii nádorov a leukémii, dochádza k pozitívnej reakcii 

imunitných buniek voči nádorovým a leukemickým bunkám. 
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