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Abstrakt 

Úvod: Axiálna spondyloartritída (axSpA), patrí medzi zápalové reumatické ochorenia. Je 

jedinečným modelom porúch remodelácie kostnej hmoty, pretože i keď jedným z hlavných 

diagnostických parametrov je miera kostnej novotvorby, zápal prítomný v tele pacientov 

zvyšuje riziko patologickej kostnej resorpcie, čo môže viesť k osteoporóze. Procesy 

patologickej resorpcie  pri ax-SpA doposiaľ neboli úplne preskúmané, a to ako pri 

ochorení ako takom, tak ani pri jednotlivých formách ochorenia, teda pri nerádiografickej 

(nr-axSpA), rádiografickej axiálnej spondyloartritíde (r-axSpA) a ankylozujúcej 

spondylitíde (AS). Táto práca sa zaoberá vplyvom zápalového séra pacientov na proces 

diferenciácie osteoklastov z periférnych prekurzorov monocytov pacientov a zdravých 

darcov. 

Materiál a metódy: Monocyty separované z periférnej krvi buď pacientov axSpA , alebo 

zdravých darcov boli 14 dní in vitro stimulované sérom pacientov a paralelne sérom 

vekom a pohlavím zodpovedajúcich zdravých darcov. Osteoklasty boli vyhodnotené ako 

mnohojadrové, TRAP pozitívne bunky. Ich počty boli štatisticky spracované. 

Výsledky: Prostredie zápalového séra pacientov s axSpA stimulovalo osteoklastogenézu 

monocytov axSpA významne viac (P < 0,05) ako prostredie fyziologického séra v prípade, 

ak boli pridané exogénne cytokíny. Vo výsledkoch kultivácii, kde bola rozlíšená forma 

ochorenia sme pozorovali štatisticky nevýznamné odlišnosti v diferenciácii monocytov 

pacientov s rôznou formou ochorenia, kde ako pri nr-axSpA, tak pri r-axSpA v prostredí 

patologickom, ktoré reprezentovalo sérum danej skupiny v kombinácii osteoklastogénnymi 

cytokínmi, bola diferenciácia  osteoklastov mierne stimulovaná oproti diferenciácii 

v rovnakom sére, bez cytokínov a oproti diferenciácii vo fyziologickom prostredí 

s osteoklastogénnymi cytokínmi, či bez nich. Diferenciácia monocytov zdravých darcov 

v rôznych patologických prostrediach pacientov je mierne stimulovaná v  sére pacientov, 

všetkých foriem ochorenia za použitia osteoklastogénnych cytokínov oproti séru zdravých 

darcov. Naopak počas spontánnej diferenciácie monocytov na osteoklasty je oproti 

fyziologickému séru mierne  stimulačné iba sérum nr-axSpA, sérum rádiografických 

foriem stimulovalo osteoklastogenézu o niečo menej ako zdravé.  

 

 



 

Záver: Sérum pacientov s axSpA má stimulačný vplyv na ich vlastné monocyty 

v porovnaní so sérom zdravých jedincov.  Diferenciácia monocytov zdravých darcov na 

osteoklasty sa líši v závislosti  na forme a dĺžke trvania ochorenia, ako aj v závislosti na 

prítomnosti osteoklastogénnych cytokínov. 

Kľúčové slová: zápal, monocyt, axiálna spondyloartritída, osteoklastogenéza, osteoporóza 



 

Abstract 

Introduction: Axial spondyloarthritis (ax-SpA) is an inflammatory rheumatic disease. It is 

a unique model of bone remodeling disorders because, although one of the main diagnostic 

parameters is the rate of bone formation, inflammation present in patients' bodies increases 

the risk of pathological bone resorption, which can lead to osteoporosis. The processes of 

pathological resorption in ax-SpA have not been fully investigated, both in the disease as 

such and in the individual forms of the disease, i.e. non-radiographic (nr-axSpA), 

radiographic axial spondyloarthritis (r-axSpA) and ankylosing spondylitis (AS). This work 

deals with the influence of inflammatory serum of patients on the process of osteoclast 

differentiation from peripheral precursors of patients and healthy donors. 

Material and methods: Monocytes separated from the peripheral blood of either axSpA 

patients or healthy donors were stimulated for 14 days in vitro with serum from patients 

and in parallel with serum of age and sex of the corresponding healthy donors. Osteoclasts 

were evaluated as multinucleated, TRAP positive cells. Their numbers were statistically 

processed. 

Results: The inflammatory serum environment of patients with axSpA stimulated the 

osteoclastogenesis of axSpA monocytes significantly more (P <0,05) than the environment 

of physiological serum when exogenous cytokines were added. In the results of culture, 

where the disease form was distinguished, we observed statistically insignificant 

differences in monocyte differentiation of patients with different disease forms, where both 

nr-axSpA and r-axSpA in the pathological environment, which represented serum of the 

group in combination with osteoclastogenic cytokines, osteoclast differentiation is slightly 

stimulated compared to differentiation in the same serum, without cytokines and compared 

to differentiation in physiological environment with or without osteoclastogenic cytokines. 

The differentiation of monocytes from healthy donors in different pathological 

environments of patients is slightly stimulated in the serum of patients, all forms of the 

disease using osteoclastogenic cytokines compared to the serum of healthy donors. In 

contrast, during the spontaneous differentiation of monocytes into osteoclasts, only serum 

nr-axSpA is slightly more stimulating compared to physiological serum, serum of 

radiographic forms stimulated osteoclastogenesis slightly less than healthy. 



 

Conclusion: The serum of patients with axSpA has a stimulatory effect on their own 

monocytes compared to the serum of healthy individuals. The differentiation of monocytes 

from healthy donors into osteoclasts varies depending on the form and duration of the 

disease, as well as the presence of osteoclastogenic cytokines. 

Key words: inflammation, monocyte, axial spondyloarthritis, osteoclastogenesis, 

osteoporosis 
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1. Úvod 

 

1.1. Systémový zápal a reumatické ochorenia 

Reumatické ochorenia zahŕňajú široké spektrum ochorení postihujúcich 

muskuloskeletálny a imunitný systém. Poruchy a mechanické poškodenia chrbtice, 

spôsobené zápalom, sa tak stávajú hlavnými prejavmi reumatických ochorení a do ich 

liečenia sa zapájajú všeobecní lekári, neurológovia, ortopédi a predovšetkým 

reumatológovia (Wei et al., 2015). Sú najčastejším zdrojom chronických bolestí, ťažkostí s 

pohybom a telesných postihnutí ľudí, avšak tieto problémy nachádzame u všetkých 

vekových kategórii, čo znamená, že až 30-40 % globálnej populácie postihujú 

muskuloskeletálne príznaky a symptómy ako je bolesť, opuch a zníženie mobility, ktoré sú 

reumatického pôvodu. Poznáme viac ako 150 stavov klasifikovaných ako reumatické 

ochorenia, každé s vlastnou patogenézou, klinickým obrazom, liečbou a prognózou (Silva 

et al., 2010).  

Imunitný systém  hrá zásadnú úlohu v patogenéze reumatických ochorení, ale 

neexistuje žiadna teória, ktorá by zjednocovala patofyziológiu týchto imunitou 

sprostredkovaných ochorení. (Massaroti, 2008). Avšak v súčasnosti existuje paradigma 

etiológie autoimunitných reumatických ochorení, ktorá hovorí o tom, že manifestácii 

konkrétneho ochorenia predchádza niekoľko predklinických štádií. Znamená to, že ak sú 

jedinci so zvýšeným genetickým rizikom exponovaný environmentálnym faktorom, môže 

dôjsť k zmenám v imunitnom systéme čo vedie k strate tolerancie voči sebe samému 

a v závere k zreteľnému prejavu ochorenia. Bolo identifikovaných mnoho genetických 

a environmentálnych faktorov, ktoré sú silne asociované s reumatickými ochoreniami. 

Napriek tomu, patológia ani biologické mechanizmy zodpovedné za rozvoj reumatických 

chorôb stále nie sú dostatočne objasnené (Sparks et al., 2014). Reakcia imunitného 

systému na vlastné, alebo cudzie antigény vedie k patologickým efektom na jednej, alebo 

viacerých orgánových sústavách, výsledkom čoho je autoimunitné ochorenie (Reeves et 

al., 2000).  
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Tieto procesy vedú u autoimunitných reumatických ochorení k vzniku systémového 

zápalu, ktorý dlhodobo perzistuje v tele pacientov a je charakteristický nadprodukciou 

prozápalových cytokínov. Zápalové prostredie je závažným faktorom v procese 

osteoklastogenézy, preto sa s osteoporózou stretávame ako s jednou s najčastejších 

komorbidít pri chronických zápalových autoimunitných ochoreniach. 

 

1.2. Spondyloartritída  

Spondyloartritída (SpA) je termín, ktorý zahŕňa množstvo zápalových ochorení 

postihujúcich chrbticu, súhrnne označovaných aj ako séronegatívne spondyloartropatie, 

kvôli absencii reumatoidného faktoru (Moll et al., 1974). Patria sem reumatické zápalové 

ochorenia, ktoré zdieľajú podobné klinické príznaky a genetickú asociáciu s ľudským 

leukocytárnym antigénom B27 (HLA-B*27) (Rudwaleit et al., 2011). Najbežnejšie 

symptómy chorôb spojených so SpA zahŕňajú zápalové bolesti chrbta ale aj periférne 

znaky, ako je artritída, entezitída alebo daktylitída. Ďalej môžu byť príznaky aj 

extraartikulárne, ako napríklad psoriáza, enteritída, či uveitída (Braun et al, 2007).  

Pod pojem spondyloartrtída spadajú nediferencovaná, juvenilná a s IBD (zápalová 

choroba čriev) súvisiaca SpA, ďalej reaktívna artritída, akútna predná uveitída, AS 

(ankylozujúca spondylitída) a PsA (psoriatická artritída) (Obr.1).  Na základe toho, či je 

viac postihnutá axiálna časť skeletu, môže byť SpA klasifikovaná ako axiálna (axSpA) 

a periférna SpA (Sieper et al., 2017). AxSpA, ktorej je venovaná táto práca, sa ďalej 

rozlišuje na nerádiografickú a rádiografickú formu, tá je, v prípade ak trvá dlhodobo, 

známa ako aj AS a je prototypickým príkladom SpA (Duba et al., 2018). Tomu, v čom sa 

formy axSpA medzi sebou líšia a čo majú spoločné, sa hlbšie venuje kapitola 1.3. 
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Obr. 1 Spektrum SpA ochorení . Upravené podľa Sieper et al. (2017) 

SpA- spondyloartritída, axSpA- axiálna spondyloartritída, nr-axSpA- nerádiografická axiálna 

spondyloartritída, r-axSpA- rádiografická axiálna spondyloartritída, IBD – zápalová choroba čreva 

  

SpA 

 

       axSpA periférna SpA 

     nr-axSpA            r-axSpA 
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1.3. Axiálna spondyloartritída 

1.3.1. Prevalencia ochorenia 

Pacienti s diagnózou axSpA sú jedinci mladého a stredného veku, ktorí sú 

zasiahnutí chronickými bolesťami dolnej časti chrbtice, sakroiliakálneho kĺbu, avšak 

zasiahnutá môže byť ktorákoľvek chrbtová oblasť. Zápal, zapríčiňujúci bolesť chrbta, 

a jeho dôsledky, ktoré sa prejavia na axiálnom skelete, môžu spôsobiť štrukturálne 

poškodenie chrbtice, čo vedie až k reštrikcií mobility. Postihnutie pohyblivosti chrbtice má 

výrazný vplyv na kvalitu života (Sieper et al., 2017).  

Priemerný vek manifestácie axSpA je približne 26 rokov. Asi u 80% pacientov sa 

prvé symptómy rozvinú vo veku nižšom ako 30 rokov a menej ako 5% pacientov rozvinie 

ochorenie po 45. roku života (Feldtkeller et al., 2003).Pomer mužov a žien s AS je 3:1 a to 

s vysokým percentom pozitivity alely HLA-B*27, zatiaľ čo pri nerádiografickej forme 

axSpA sú odhady o pomere pohlaví vyrovnané s prezenciou tejto alely u približne 50 % 

jedincov (Sieper et al., 2017).  

Predpokladá sa, že celosvetová prevalencia tohto ochorenia je 0,1 až 1,4 %, i keď je 

ťažké určiť prevalenciu s presnosťou, pretože v porovnaní s inými reumatickými 

ochoreniami, ako je napríklad reumatoidná artritída, bolo vykonaných len málo analýz, 

ktoré by sa zaoberali rozšírením tohto ochorenia (Akkoc, 2008). Novšie publikácie 

odhadujú prevalenciu SpA v rozmedzí od 0,2 % v juhovýchodnej Ázii, až po 1,61%  

v severných Arktických lokalitách (Stolwijk et al., 2016). V štúdiách z južnej 

a juhovýchodnej Ázii bola v priemere nižšia prevalencia ochorenia oproti štúdiám 

z Európy a Severnej Ameriky. K heterogenite teda prispela demografická príslušnosť 

populácií a štatisticky významne aj priemerný vek študovaných skupín (Stolwijk et al., 

2016). V Európe sa na základe prierezových štúdií odhaduje počet pacientov na 10 000 

ľudí v intervale od 9,4 až po 49 (Dean et al., 2014). Výsledky štúdií založených na 

klinickej diagnostike odhadujú v priemere nižšiu prevalenciu, a to 17,2 z 10 000 (Dean et 

al., 2014).  
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1.3.2. Genetické pozadie ochorenia 

Molekuly hlavného histokompatibilného komplexu (MHC) autoimunitné ochorenia 

sú asociované práve s týmito alelami. Jednou zo súčasných teórii o rozvoji autoimunitných 

ochorení vo všeobecnosti je, že expozícia nešpecifikovaného antigénu vedie u geneticky 

predisponovaného jedinca k chorobe. Niektoré alely MHC môžu zvyšovať náchylnosť 

jedinca na špecifické choroby, či skupiny chorôb, alebo definovať špecifický profil 

autoprotilátok (Massaroti, 2008). Čo sa týka spondyloartropatii vo všeobecnosti, je pre túto 

skupinu typická asociácia s prítomnosťou MHC molekuly I. triedy, HLA-B*27. 

Ankylozujúca spondylitída ako prototypická spondyloartropatia je jedným z najlepších 

príkladov asociácie genetického markera a ochorenia, pretože pozitivita HLA-B*27 je až 

u 95 % postihnutých pacientov (Reveille, 2001). Inovácie v oblasti imunológie 

a dokončenie mapovania ľudského genómu pomohli prehĺbiť poznatky o etiológii 

a patogenéze tohto ochorenia. Genetický základ choroby je evidentný v rodinnej anamnéze 

a v silnej asociácii s alelou HLA-B*27 (Arnett, 1992). Je identifikovaných najmenej 25 

podtypov tejto alely, hoci nie sú rovnako distribuované po celom svete (Ball et al., 2001). 

Nie všetky podtypy musia byť so SpA asociované, pretože  závislosť podtypu alely HLA-

B*27 a SpA je daná dvomi aminokyselinovými zvyškami v dolnej časti drážky pre väzbu 

peptidu na HLA-B*27. Práve štruktúra týchto miest a kapacita väzby peptidov sa môžu 

preukázať veľmi dôležitými v charakteristike patogenézy SpA (Feltkamp et al, 2001). 

I keď je HLA-B*27 najvýznamnejším génom v predispozícií rozvoja tohto ochorenia, 

avšak významnú úlohu hrá aj rodinná anamnéza. HLA-B*27 pozitívni jedinci, ktorí majú 

prvostupňových príbuzných s rozvinutou ankylozujúcou spondylitídou, majú 6 až 16-

násobne vyššie riziko rozvoja choroby ako *B27 pozitívni, bez rodinnej anamnézy. 

História ochorenia v rodine teda môže mať silný efekt na rozvoj axSpA u jedinca aj 

v prípade, že nie je *B27 pozitívny (Braun et al., 2007). 

Popri HLA-B*27, môžu byť s ankylózou spojené aj ďalšie gény. V rámci 

MHC triedy I je to napríklad HLA-B*60, ktorý zvyšuje náchylnosť k AS pri HLA-B*27 

pozitívnych jedincoch (Robinson et al., 1989). HLA-B*60 sa v kaukazskej populácii síce 

samostatne nevyskytuje tak často ako HLA-B*27, ale kombinácia zvyšuje riziko rozvoja 

AS mnohonásobne (van Gallen et al., 2012). Podľa výsledkov genotypovania pre MHC 

markery pacientov AS a zdravých jedincov, riziko rozvoja ochorenia zvyšujú aj gény HLA-

B*40:01 a -B*40:02, -B*47:01 a -B*13:02 (Cortes et al., 2015). Potvrdená bola aj 
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súvislosť s HLA-B*51:01, ktorý je známym rizikovým faktorom pri Behcetovej chorobe, 

kde je sprievodným znakom sakroilitída podobná AS až v 10% prípadov (Ait Badi et al., 

2008). V rámci tohto genotypovania, boli objavené aj súvislosti s rozvojom AS a HLA-

A*02:01, genetickým faktorom v roztrúsenej skleróze, kde má protektívnu úlohu, narozdiel 

od AS, kde zvyšuje náchylnosť voči tomuto ochoreniu (Sawcer et al., 2011). Čo sa týka 

MHC triedy II, riziko náchylnosti k AS zvyšujú HLA-DPB1 a HLA-DRB1 (Cortez et al., 

2015).  Mimo génov MHC sú tu aj ďalšie rizikové gény ako ERAP1, ktorý zvyšuje riziko 

AS v iba v prípade, že je jedinec HLA-B*27 pozitívny. Niektoré jeho polymorfizmy môžu 

byť zapojené v imunomodulácii dráhy IL-17/IL-23 v tejto chorobe (Babaie et al., 2020). 

ERAP1 kóduje aminopeptidázu endoplazmatického retikula, zapojenú v úprave peptidov 

pred ich prezentáciou HLA triedy I., čo značí, že mechanizmus pôsobenia HLA-B*27 v AS 

zahŕňa defektné spracovanie antigénov (Evans et al., 2011). IL23R, gén kódujúci receptor 

pre interleukín 23, má polymorfizmy, ktoré sú zapojené nie len v patológii AS, ale aj PsA 

a IBD, čo naznačuje potenciálny spoločný imunopatologický mechanizmus medzi týmito 

chorobami (Bridgewood et al., 2020). S rozvojom AS boli identifikované aj mnohé ďalšie 

gény, napríklad ITLN1, NFKB1, ERN1 alebo CDKAL1 avšak ich súvislosť s rozvojom, 

alebo náchylnosťou na ochorenie nie sú tak evidentné ako pri HLA-B*27, alebo ERAP1 

(Ellinghaus et al, 2010). 

 Genetické pozadie – HLA-B*27, HLA-B*60, ERAP-1 a IL23R – hrá dôležitú úlohu 

v iniciácií a patogenéze tohto ochorenia, napriek tomu, rozvoj axSpA nemôže byť 

vysvetlený iba genetickou predispozíciou. Environment má tak isto svoje postavenie 

v patogenéze SpA a jeho interakcie s genetickým pozadím vedú k variabilným klinickým 

fenotypom tohto komplexného spektra ochorení (Obr. 2.) (Wei et al., 2015). Veľa 

environmentálnych faktorov, napríklad fajčenie, infekcie, traumy, stres, či mikrobióta, je 

schopných indukovať ochorenie u geneticky predisponovaných jedincov. Riziko rozvoja 

niektorých SpA zvyšujú infekcie tráviaceho a močopohlavného systému. Napríklad, 

reaktívna artritída je vyvolaná močopohlavnými infekciami Chlamydia trachomatis, 

Ureaplasma urealyticum alebo enteritídou, ktorá je spôsobená gramnegatívnymi 

enterobaktériami, ako sú  Shigella, Salmonella, Yersinia a Campylobacter spp (Sieper et 

al., 2000). Riziko rozvoja PsA zas zvyšujú fyzické traumy a to najmä úrazy kostí a kĺbov 

(Thorarensen et al., 2017). Avšak zatiaľ nebol identifikovaný konkrétny patogénny spúšťač 

pre SpA. V súvislosti s rozvojom AS sa uvažuje nad vplyvom mikroorganizmov na rozvoj 

ochorenia. Črevný mikrobióm jedincov, ktorí boli kojení matkou môže byť protektívny 
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v prípade genetickej predispozície. Tento predpoklad podporujú výsledky štúdie na 

súrodencoch, kde bolo kojených 52 % pacientov s AS v porovnaní s ich zdravými 

súrodencami, ktorých bolo kojených 72 % (Montoya et al., 2016). Niektorí autori 

naznačujú, že infekcie v detstve môžu byť asociované s rozvojom AS v dospelosti 

(Lindström et al., 2016). Evidencia o spôsobe pôrodu nesignalizuje rozdiel v rozvoji 

ochorenia medzi prirodzenou cestou a cisárskym rezom, avšak riziko rozvoja AS sa mierne 

zvyšuje s prítomnosťou staršieho súrodenca, ktorý zvyšuje pravdepodobnosť infekcie 

(Lindström et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Genetické pozadie 
HLA-B27, ERAP-1, IL23R

Environmentálne faktory
infekcie, mechanické 

poškodenie 

Dysregulácia imunity
Th17, Th1

Spondyloartritída

Predominantne 
axiálne prejavy

AS
nr-

axSpA

Predominantne 
periferiálne 

prejavy

PsA ReA

Obr. 2 Rozvoj a patogenéza spondyloartritídy. Upravené podľa Wei et al. (2015) 

Pacienti so SpA majú genetické pozadie ako sú HLA-B27, ERAP-1 a IL23R. Po vystavení 

environmentálnym faktorom, ako sú infekcie a mechanické poškodenie, dochádza k imunitnej 

dysregulácii a zápalu v entézach, prostredníctvom imunitnej reakcie napríklad Th17 a Th1. Vďaka 

rôznemu genetickému pozadiu a pôsobiacim faktorom prostredia môžu mať pacienti odlišné 

fenotypy, čo v praxi ústi k ochoreniam ako sú ankylozujúca spondylitída, psoriatická artritída, 

alebo zápalové ochorenie čriev. 
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1.3.3. Diagnostika ochorenia 

Axiálna spondyloartritída je ochorenie s predominantne vyskytujúcimi sa axiálnymi 

symptómami, najmä bolesťou chrbta, ktoré sa vyskytujú ako dôsledok sakroilitídy, 

spondylitídy, spondylodiscitídy alebo entezitídy (Braun et al., 2007). Rádiografická 

sakroilitída, teda zápal v krížovo bedrovej oblasti detekovateľný na rádiografických 

snímkach,  je klasickým diagnostickým znakom AS, preto je neoddeliteľnou súčasťou 

všeobecne akceptovaných modifikovaných New Yorských kritérií, ktoré sú používané pre 

diagnostiku a klasifikáciu tohto ochorenia (van der Linden et al., 1984). 

AS často začína ako nediferencované ochorenie s klinickými príznakmi 

spondyloartritídy, no bez suficientného postihnutia kostry a rádiografického poškodenia 

sakroiliakálneho kĺbu nie sú naplnené modifikované New Yorské kritériá (Rudwaleit et al., 

2005). Avšak pacienti, u ktorých rádiografická sakroilitída absentuje počas raných štádií 

ochorenia, nemôžu byť klasifikovaní a diagnostikovaní na základe týchto kritérií ako AS 

(Rudwaleit at al., 2009). Preto bolo navrhnuté označovať diagnózu všetkých pacientov so 

spondyloartritídou s predominantne axiálnymi príznakmi ochorenia ako axiálnu 

spondyloartritídu (axSpA) bez ohľadu na to, či jednoznačne majú, alebo nemajú 

radiografickú sakroilitídu. Pre pacientov s diagnostikou bez rádiografických nálezov bol 

navrhnutý termín ‚prerádiografická axSpA‘ alebo ‚nerádiografická axSpA‘ pre 

podčiarknutie faktu, že sa nálezy práve teraz nevyskytujú, ale môžu sa objaviť po čase 

(Rudwaleit, et al., 2009). 

Nové kritériá pre diagnostiku axiálnej spondyloartritídy boli generované 

Medzinárodnou spondyloartritickou spoločnosťou (ASAS) v roku 2009. V týchto 

kritériách sú zahrnuté aj podmienky pre klasifikáciu pacientov bez rádiografickej 

sakroilitídy. Zápalová bolesť chrbta je dôležitým klinickým symptómom pre diagnostiku 

spondyloartritídy a ankylozujúcej spondylitídy pre rané aj neskoršie štádiá a tak isto aj pre 

klasifikáciu (Rudwaleit at al., 2009). Avšak toto jediné kritérium nie je postačujúce na 

diagnostiku, je potrebné kombinovať ho s inými indikáciami (Rudwaleit et al., 2006). 

Diagnostike axSpA pomáhajú aj niektoré biologické faktory. Jedným z nich je aj  pozitivita 

HLA-B*27 u 75-90 % a abnormálne hladiny CRP u 30-50 % pacientov s týmto ochorením.  

Napriek tomu existujú prípady, kedy je diagnostikovaná axSpA, no zvýšené hladiny CRP 

sa nevyskytujú a HLA-B*27 nie je prítomná (Forien et al., 2015). 
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1.4. Nerádiografická a rádiografická forma axSpA 

Najčastejšia a najviac poznaná forma axSpA, ankylozujúca spondylitída, je 

charakteristická štruktúrnym poškodením na sakroiliakálnom kĺbe. S vývojom 

klasifikačných kritérií vyvinutých ASAS v roku 2009 sa umožnilo identifikovať pacientov  

s klinickou prezentáciou axSpA bez rádiografických nálezov vyžadovaných New 

Yorkskými kritériami. Možnosť identifikácie takýchto pacientov viedla k rozlíšeniu 

ochorenia na rádiografickú formu (r-axSpA, AS) a nerádiografickú formu axiálnej 

spondyloartritídy (nr-axSpA) (Rudwaleit, 2009). Medzi pacientov nr-axSpA patria 

pacienti, ktorí spĺňajú ASAS kritériá pre axSpA, teda HLA-B*27 pozitivitu a dva ďalšie 

znaky, bez prítomnosti zápalu na sakroiliakálnom kĺbe. Okrem toho, sú to aj osoby 

s jedným, alebo viacerými znakmi SpA, ktoré vykazujú aktívny zápal v sakroiliakálnom 

kĺbe na zobrazení pomocou magnetickej rezonancie (MRI), ale žiadne poškodenie na 

konvenčných röntgenových snímkach (Obr. 3) (Sieper et al., 2016).  

Podmienky pre aplikáciu diagnostiky pacientov s chronickou bolesťou chrbta, 

trvajúcou dlhšie ako 3 mesiace, so začiatkom pred 45. rokom života 

Zobrazovacia vetva 

Sakroilitída  

plus ≥ 2 znaky 

Klinická vetva 

HLA-B*27 pozitivita 

plus ≥2 znaky 

Znaky: 

• zápalová bolesť chrbta 

• artritída   

• entezitída 

• daktylitída 

• uveitída 

• psoriáza 

• Crohnova choroba/ kolitída 

• dobrá odpoveď na NSAID 

• rodinná história SpA 

• HLA-B*27 pozitivita 

• zvýšené hladiny CRP 

 

Obr. 3 ASAS kritériá pre axiálnu spondyloartritídu (upravené podľa Dubreuil et al., 2017) NSAID- 

nesteroidné protizápalové liečivá, CRP- C-reaktívny proteín 
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Pomer mužov a žien medzi pacientmi s nr-axSpA a s AS sa zdá byť celosvetovo 

konštantný. Približne 50% pacientov s nr-axSpA sú ženy, zatiaľ čo pri AS je prevaha 

mužov (Sieper et al., 2017). Trvanie symptómov, vek manifestácie ochorenia a prevalencia 

HLA-B*27 je u oboch foriem podobná. Zdá sa, že progresia od nr-axSpA k AS je 

rýchlejšia a častejšia u mužov, pravdepodobne kvôli vyššej mechanickej záťaži, alebo 

iným doposiaľ nepoznaným dôvodom (Chen et al., 2011). Jedným z nich môže byť, že 

mužské pohlavie riadi progres od zápalu k štrukturálnemu poškodeniu, namiesto 

pretrvávania zápalu v axiálnom skelete (Ermann, 2020). Na druhú stranu, ženy s axSpA 

majú zvyčajne vyššiu aktivitu ochorenia a slabšiu odpoveď na liečbu blokátormi TNF 

(tumor nekrotizujúci faktor) (Rusman et al., 2018). 

Pacienti s AS majú v porovnaní s nr-axSpA vyšší zápal (ako je preukázané 

zvýšenými hladinami C-reaktívneho proteínu a na MRI) a štrukturálne zmeny 

(syndesmofyty − kostné výrastky na stavcoch; ankylóza − väzivové, resp. kostné 

znehybnenie kĺbu). Diagnostika axSpA je často oneskorená, pretože symptómy môžu byť 

zamieňané s častejšími, ale menej závažnými ochoreniami. Najčastejšou sťažnosťou 

pacientov pri návšteve praktických lekárov, ortopédov či fyzioterapeutov je nešpecifická 

chronická bolesť dolnej časti chrbtice. Navyše, typické rádiologické zmeny 

sakroiliakálneho kĺbu sú viditeľné až po nejakom čase, často po rokoch stále prítomného 

zápalu (Sieper et al., 2015). Kým AS má preukázané indikácie a záťaž, ktorú spôsobuje je 

dobre známa, charakteristiky nr-axSpA boli uznané len nedávno. Evidencia, ktorá by 

dodala dôkazy o zaťažení pacienta a systému zdravotnej starostlivosti nr-axSpA, je riedka. 

Z výsledkov štúdií je zrejmé, že aktivita ochorenia, funkčné poškodenie, efekty spôsobené 

kvalitou života a zdravotný stav, ktoré boli merané pomocou dotazníkov BASDAI, 

BASFI, ASQoL a SF-36, sú podobné v nr-axSpA a v AS. Dotazníky BASDAI a BASFI 

boli vyvinuté v anglickom meste Bath a vyjadrujú indexy aktivity choroby a funkcionality. 

ASQoL je dotazník na hodnotenie kvality života pacientov s ankylozujúcou spondylitídou 

a SF-36 je krátky 36 bodový prieskum, ktorého výsledky odrážajú zdravotný stav pacienta 

(Rudwaleit et al., 2009). 

Zatiaľ čo klinický vývoj a progres oboch chorobných stavov boli všeobecne 

porovnávané, dôkazy o akýchkoľvek rozdieloch, či naopak podobnostiach vo výsledkoch 

dotazníku o kvalite života pacienta (ASQoL) počas vývoja choroby či reakcie na liečbu sú 

neadekvátne a nedostatočné. Podobne, aj dáta o celkových nákladoch na zdravotnú 
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starostlivosť (cena liekov, cena za služby, liečba komorbidít) a o zníženej produktivite 

pacientov či už na pracovisku, alebo doma, sú limitované (Kiltz et al., 2012; Boonen et al., 

2015). 

Diskusia o tom, či je nr-axSpA samostatnou klinickou jednotkou, alebo skorou 

formou AS, stále prebieha. U približne 10-20% pacientov s nr-axSpA sa vyvinie štruktúrne 

poškodenie počas 2 rokov, zatiaľ čo asi 30% pacientov s touto diagnózou vôbec 

neprograduje do AS, napriek pretrvávajúcim zápalovým bolestiam chrbta (Sieper et al., 

2013). Okrem toho sa zdá, že počet zápalových lézií v chrbtici a sakroiliakálnom kĺbe sa 

medzi AS a aktívnou nr-axSpA nelíši. V každom prípade, prognózy a závery pre pacientov 

s nr-axSpA sú heterogénnejšie, kvôli absencii rádiografického poškodenia, ako pre 

pacientov s AS (Althoff et al., 2013). 

 

1.5.  Symptómy  

Hlavnými klinickými príznakmi pacientov s axSpA sú stuhnutosť a bolesť chrbta. 

Týka sa to predovšetkým panvy a dolnej časti chrbtice, no zasiahnutá môže byť 

ktorákoľvek časť chrbta. Najcharakteristickejším symptómom axSpA je zápalová bolesť 

chrbta, ktorú nie je možné identifikovať pomocou laboratórnych testov ako je CRP alebo 

testom sedimentácie erytrocytov a je ju možné definovať iba klinicky (Hermann et al., 

2009). Pacienti s axSpA sa sťažujú na rannú stuhnutosť chrbta, ktorá sa zlepšuje cvičením, 

ale nie odpočinkom. Navyše uvádzajú nočnú bdelosť, hlavne v druhej polovici noci, ktorá 

je vyvolaná bolesťami a ustupuje ak vstanú a poprechádzajú sa. Pre hlavné príznaky bol 

spoločnosťou ASAS vyvinutý pre pacientov trpiacich axSpA index zdravia (HI) (Kiltz et 

al., 2018). Index zdravia dobre koreluje s parametrami ochorenia, zahŕňajúcimi aktivitu, 

funkcionalitu a kvalitu života, čiže v budúcnosti môže byť využitý na reprezentáciu 

zdravotného stavu SpA systematickejšie (Min et al., 2019). 
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1.6.  Osteoimunologické a molekulárne mechanizmy v súvislosti 

s rozvojom ochorenia 

1.6.1.  Bunky zapojené v kostnej resorpcii  

Kostné bunky pochádzajú buď z hematopoetických kmeňových buniek (HSCs), 

alebo z mezenchymálnych kmeňových buniek (MSCs). HSCs a MSCs dávajú za vznik 

základným bunkám zodpovedným za kostnú resorpciu (osteoklastom) a novotvorbu 

(osteoprogenitorovým bunkám, z ktorých sa diferencujú osteoblasty, a osteocyty). 

 

1.6.1.1. Osteoklasty 

Osteoklasty sú veľké, mnohojadrové bunky, diferencované z mononukleárnych 

prekurzorov buniek línie monocytov/makrofágov (Teitelbaum, 2003). Sú to jediné známe 

bunky, ktoré sprostredkovávajú proces kostnej resorpcie. M-CSF, faktor stimulujúci 

kolónie makrofágov 1, a RANKL, ligand receptoru aktivátoru NF-κB, sú cytokíny, ktoré 

majú zásadnú úlohu v prežívaní, raste a diferenciácií prekurzorov osteoklastov ako v in 

vitro, tak v in vivo podmienkach (Yoshida, 1990). Osteoprotegerín (OPG) je receptorom 

pre RANKL, ktorý sa naň viaže s vysokou afinitou, čo inhibuje jeho pôsobenie na receptor 

RANK. Pomer expresie RANKL a OPG determinuje stupeň diferenciácie a funkcie 

osteoklastov (Hofbauer, 2000). 

Diferenciácia osteoklastov závisí od signalizácie sprostredkovanej c-fms (receptor 

pre M-CSF) v mononukleárnych prekurzoroch buniek, v ktorých zvyšujú expresiu RANK 

a regulujú základné gény osteoklastov. Tieto gény sú nevyhnutné pre dozrievanie 

prekurzorov osteoklastov, ako aj pre zabezpečenie bezchybného fungovania zrelých 

mnohojadrových osteoklastov. Tvorba osteoklastov je zvýšená počas zápalových stavov, 

ako je reumatoidná artritída, a to prostredníctvom pôsobenia prozápalových cytokínov a 

RANKL na proces diferenciácie dendritických buniek na osteoklasty (Weitzmann, 2007). 

Okrem toho sú osteoklasty tiež riadené reguláciou ich bunkového cyklu. Táto regulácia sa 

prejavuje v patologických stavoch, ako je napríklad Pagetova choroba, kde osteoklasty 

prežívajú dlhšie ako za fyziologických podmienok, čím sa zvyšuje aj množstvo dostupných 

osteoklastov (Chamoux, 2009). 
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Osteoklastogenéza začína v momente, keď sú HSCs stimulované, aby generovali 

mononukleárne bunky, ktoré sa stanú preosteoklastmi a sú zavedené do krvného obehu. 

Tieto cirkulujúce prekurzory opúšťajú periférnu cirkuláciu v mieste, ktoré má byť 

resorbované, alebo jeho blízkosti, následne fúzujú a vytvárajú nezrelé mnohojadrové 

osteoklasty. Zrelé osteoklasty vytvárajú mikroenvironment medzi sebou a podkladovou 

kosťou periférnym pripojením ku kostnej matrix pomocou integrínov. Toto spojenie 

vytvára kompartment medzi rozrušeným bazálnym okrajom osteoklastov, teda časťou 

buniek spojenými s kosťou, a povrchom kosti, ktorý je izolovaný od celkového 

extracelulárneho priestoru. Následne sú transportované vodíkové katióny pomocou 

protónovej pumpy pre okyslenie kompartmentu. V nadväznosti na tento proces je odhalená 

organická hmota kosti a táto je degradovaná pomocou proteáz, produkovanými 

osteoklastmi. Výsledkom je úbytok kostnej hmoty a formovanie charakteristických 

plytkých priehlbín, známych ako Howshipove lakúny (Weatherholt, 2012).  

1.6.1.2. Osteoblasty 

Osteoblasty, bunky špecializované na tvorbu kosti, sa diferencujú z pluripotentných 

mezenchymálnych kmeňových buniek. Tieto bunky môžu diferencovať v rôzne typy 

buniek (adipocyty, monocyty, chondrocyty a osteoblasty), v závislosti od regulačných 

transkripčných faktorov, ktoré na ne pôsobia. Osteoblasty produkujú kosť syntézou a 

sekréciou kolagénu typu I. Kolagén typu I tvorí hlavný proteín kostnej hmoty. Okrem toho, 

osteoblasty tiež participujú pri mineralizácií novo vytvoreného osteoidu, čo je zatiaľ 

nezvápenatené kostné tkanivo. Mineralizácia prebieha na základe uvoľňovania fosforu z 

vezikúl osteoblastov do vnútra osteoidu. Spolu s vápnikom z extracelulárnej tekutiny 

vznikajú kryštály hydroxyapatitu. Správny pomer organickej a anorganickej hmoty kosti je 

rozhodujúci pre zabezpečenie rovnováhy medzi pevnosťou a flexibilitou kosti. Dospelá 

kortikálna kosť obsahuje 60% minerálnych, 20% organických látok a 20% vody 

(Katsimbri, 2017). 

1.6.2.  Proces remodelácie 

V kostnom tkanive prebieha aktívna obnova a remodelácia po celý život jedinca. 

Premena kosti zahŕňa procesy resorpcie a novotvorby, počas ktorých je stará alebo 

poškodená kosť erodovaná a nahradzovaná novou kosťou, aby bolo udržané zdravé a 

odolné kostné tkanivo. Detstvo a dospievanie sú obdobím, kedy množstvo kostnej hmoty 

narastá a premena kosti je priaznivo naklonená k formovaniu novej hmoty, až do obdobia 
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mladej dospelosti, kedy je dosiahnuté maximálne množstvo kostnej hmoty, potom 

množstvo kostnej hmoty zostáva pomerne konštantné. Tento stav sa mení s vekom, kedy 

okolo 40.-50. roku života začne dominovať resorpcia nad novotvorbou a množstvo kostnej 

hmoty začne klesať (Mäkitie, 2019). U žien prichádza zvýšené riziko osteoporózy 

v menopauzálnom období, v súvislosti s nízkym množstvom estrogénov, ale vo 

všeobecnosti sú informácie o strate kostnej hmoty v súvislosti s vekom nedostatočné 

a doposiaľ zostávajú neobjasnené (Demontiero et al., 2012). 

Procesy remodelácie kosti, vrátane rastu, premeny štruktúry, degradácie, začínajú 

pred narodením a pokračujú celý život až do smrti. Tieto procesy prebiehajú, aby sa 

v prípade potreby zmenila architektúra kosti, ako odpoveď na mechanické zaťaženie, 

pomáhajú reparovať mikropoškodenia v kostnej matrix a sú prevenciou pred 

nahromadením už starej opotrebovanej kosti (Hadjidakis et al., 2006). Remodelácia 

prebieha na miestach, ktoré vyžadujú reparáciu, no napriek tomu je väčšina remodelačných 

miest náhodná. Resorpcia a novotvorba kosti sú vysoko súvisiace procesy a nerovnováha 

medzi nimi vedie k patologickým stavom, ako je osteoporóza, kde dochádza k úbytku 

kostnej hmoty, alebo naopak, ako pri osteopetróze, kde prebieha nadmerná tvorba kosti 

(Katsimbri, 2017). Počas remodelácie kosti osteoklasty a osteoblasty spolu interagujú 

expresiou autokrinných a parakrinných faktorov, ktoré regulujú populáciu buniek (Hambli, 

2014). Funkcia týchto buniek je úzko prepojená, realizovaná je resorpcia starej poškodenej 

kosti a postupné formovanie kosti novej. Ďalšie bunky zapojené v procese remodelácie sú 

osteocyty, ktoré majú rolu mechanosenzorov a endokrinných buniek a majú pôvod v 

osteoblastoch (Bonewald et al., 2008). 

 

1.6.2.1. Mechanizmus remodelácie 

Cyklus remodelácie kosti, znázornený na Obrázku 4, pozostáva z pokojového štádia 

a z piatich remodelačných štádií: aktivácie, resorpcie, obratu, novotvorby a terminácie a 

prebieha po dobu niekoľkých týždňov. Zhluky osteocytov a osteoblastov, ktoré sú 

zapojené v procese resorpcie a novotvorby kosti, sú v každej oblasti, ktorá podlieha 

prestavbe, usporiadané v dočasných anatomických štruktúrach, známych ako ‚základné 

mnohobunkové jednotky‘ (BMU). Každá BMU je obklopená BLC, ktoré vytvárajú 

unikátne mikroprostredie pre súvislú resorpciu a novotvorbu. Počas fyziologického 

priebehu tohto procesu sa celkový objem kosti nemení (Andersen, 2009).  
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Aktívna BMU sa skladá z resorbujúcich osteoklastov, ktoré pokrývajú novo 

obnažený povrch kosti a pripravujú ho na ukladanie novej kostnej hmoty. Osteoblasty 

nasledujú osteoklasty a ukladajú nemineralizovaný osteoid. Systematické usporiadanie 

buniek v BMU je rozhodujúce pre zaistenie správneho poradia fáz procesu remodelácie 

kostí (Katsimbri, 2017). 

 

Obr. 4 Znázornenie štádií remodelácie kosti, pravené podľa Kohli et al. (2018) 

Po správnej stimulácii osteoblasty, ktoré boli v pokojovej fáze, v prvej časti tohto cyklu produkujú 

cytokíny, ktoré stimulujú prekurzory osteoklastov k diferenciácii na osteoklasty (fialové bunky). 

Osteoklasty resorbujú kosť, potom opúšťajú resorpčnú plochu a nasleduje fáza obratu, kde 

makrofágy (zelené bunky) odstraňujú nepotrebné zvyšky. Po vyčistení oblasti makrofágmi 

diferencujú prekurzory osteoblastov (oranžové bunky) na osteoblasty (červené bunky) a formujú 

osteoid. Počas fázy novotvorby sa osteoid mineralizuje. Proces je ukončený termináciou 

v momente, keď je vytvorené rovnaké množstvo kosti, aké jej bolo resorbované a nasleduje opäť 

pokojová fáza. 
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1.6.3.  Patologické procesy v remodelácii 

Medzi faktory, ktoré bránia rastu kostry v detstve alebo urýchľujú ubúdanie kostnej 

hmoty neskôr v dospelosti, patria napríklad dlhodobé chronické ochorenia, liečba 

glukokortikoidmi a inými liekmi, hypogonadizmus, menopauza, endokrinné poruchy, či 

rakovina. Práve tieto faktory predstavujú veľké riziko úbytku kostnej hmoty a rozvoja 

osteoporózy (Mäkitie, 2019). Spondyloartritída a konkrétne ankylozujúca spondylitída, je 

jedným z majoritných reumatických ochorení chrbtice. Patogenéza tohto ochorenia zahŕňa 

mnoho interakcií, ako sú gény, imunita, mechanický stres, infekcie a iné enviromentálne 

faktory (Smith et al., 2014). 

 

1.6.3.1.  Patologická kostná novotvorba u pacientov s axSpA 

Najcharakteristickejšou črtou AS je kostná novotvorba, ktorá vedie k ankylóze 

sakroiliakálnych kĺbov a syndesmofytov v chrbtici. Syndesmofyty sú kostné výrastky vo 

väzoch medzistavcových kĺbov a spôsobujú ireverzibilné zhoršenie pohyblivosti celej 

chrbtice. Novotvorba kosti prispieva k záťaži chorobou, nezávisle od bolesti a stuhnutosti 

spôsobenej zápalom (Landewé et al., 2009). Pri patologickom formovaní novej kostnej 

hmoty je prvým krokom v remodelácii kĺbov strata dostatočného priestoru pre kĺb 

samotný, kvôli degradácii chrupavky. Po nej nasleduje fúzia chrupaviek a následne fúzia 

kostí, čo vedie k ankylóze a tvorbe syndesmofytov na jej konci (Bleil et al., 2014). Je 

možné, že proces remodelácie kĺbov a nadmernej tvorby kosti je priamym mechanizmom 

opravy kĺbov po zápale. Ak tomu tak je, tvorbe kosti možno zabrániť včasným začatím 

účinnej protizápalovej liečby. Zdá sa však, že pacienti liečení TNF blokátormi sa 

v porovnaní s pacientmi, ktorí túto liečbu nepodstúpili, nelíšili v rádiografickej progresii 

ochorenia v priebehu 2 rokov sledovania, čo je s touto hypotézou v rozpore (Sieper et al., 

2009). 
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1.6.3.2.  AxSpA a patologická kostná resorpcia  

Diagnostika axSpA môže byť výzvou najmä v neprítomnosti rádiografických 

abnormalít. Pacienti s axSpA majú kvôli prebiehajúcemu zápalu zvýšené riziko 

osteoporózy. Toto riziko je možné pozorovať aj v skorých štádiách ochorenia (El 

Maghraoui et al., 1999). Prevalencia osteoporózy u pacientov axSpA na základe výsledkov 

z merania denzity kostných minerálov (BMD) je v miere 14-27 % v lumbálnej oblasti, 

respektíve 4-14 %  v bedrovej, čo je prekvapivo vysoké percento u pacientov vo veku 30-

40 rokov (Klingberg et al., 2012). Výskumy ukázali, že pacienti, pomerne krátko trpiaci 

zápalovou bolesťou chrbta značiacou axSpA (približne 19 mesiacov), majú vysokú 

prevalenciu nízkej BMD, asi 13%. Tiež bolo preukázané, že prítomnosť zápalu chrbtice 

diagnostikovaného pomocou detekcie edému kostnej drene na MRI, je významne 

prepojená s nízkou BMD v lumbálnej oblasti a v bedrách (Briot , 2013).  

Ako je vyššie spomenuté, hlavnú úlohu v procese kostnej resorpcie hrajú 

osteoklasty (1.5.1.1), ktoré môžu byť v patologických stavoch ovplyvnené prítomnosťou 

špecifických faktorov.  Pri ochorení, ako je axSpA je týmto faktorom zápalové prostredie. 

V takomto patologickom prostredí sa nachádzajú prozápalové cytokíny, ktoré môžu mať 

vplyv na proces diferenciácie osteoklastov. S vysokým rizikom rozvoja osteoporózy sa 

stretávame u rôznych autoimunitných chronických zápalových ochorení, zahŕňajúc 

reumatické ochorenia (Amarasekara et al., 2015, 2018.) 

Proces osteoklastogenézy a kostnej resorpcie je však u axiálnej spondyloartritídy, 

v porovnaní s inými reumatickými ochoreniami so zvýšeným rizikom osteoporózy, málo 

preskúmaný. Toto ochorenie je jedinečným modelom porúch remodelácie kostí, kde na 

pozadí kostnej novotvorby prebieha kostná resorpcia. Táto práca prispeje k objasneniu role 

patologického zápalového prostredia v procese osteoklastogenézy a potenciálu monocytov 

pacientov diferencovať na osteoklasty, čo sú faktory, ktoré môžu byť zodpovedné za 

zvýšené riziko osteoporózy u pacientov s axSpA.  
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2. Ciele práce 

Táto diplomová práca sa zaoberá úlohou zápalu v diferenciácii osteoklastov 

u pacientov s axiálnou spondyloartritídou. Pri iných autoimunitných reumatických 

ochoreniach je dokázané, že zápalové prostredie charakteristické pre tieto ochorenia a jeho 

dôsledky môžu mať na proces osteoklastogenézy z periférnych prekurzorov stimulačný 

vplyv. Stimuláciou jednojadrových buniek, ktoré sú schopné diferencovať na osteoklasty, 

sa zvyšuje počet osteoklastov a to vedie k patologickej kostnej resorpcii. Napriek tomu, že 

axiálna spondyloartritída, ako jedinečný model porúch remodelácie kostnej hmoty, je 

zápalovým ochorením so zvýšeným rizikom osteoporózy, procesy patologickej resorpcie 

doposiaľ neboli úplne preskúmané. Výsledky tejto práce môžu priniesť nové poznatky 

v oblasti bunkových procesov a mechanizmov, akými vznikajú osteoklasty v špecifickom 

zápalovom prostredí, a tým prispieť k prevencii, monitorovaniu progresie a liečbe 

najčastejšej komorbidity axSpA (Motló, et al., 2016).   

 

Charakteristické zápalové prostredie axSpA je v tejto práci reprezentované sérom 

pacientov axSpA s rozlíšením jednotlivých foriem ochorení. Formulovali sme hypotézu, že 

toto prostredie pôsobí na osteoklastogénny potenciál ako monocytov pôvodom od 

pacientov axSpA, tak monocytov získaných od zdravých darcov.  

1. Očakávame, že diferenciácia monocytov pacientov axSpA v patologickom zápalovom 

prostredí modelovanom sérom axSpA sa bude líšiť od diferenciácie týchto 

pacientskych monocytov vo fyziologickom prostredí modelovanom sérom zdravých 

darcov. Predpokladáme tiež, že tento rozdielny osteoklastogénny potenciál monocytov 

pacientov budeme pozorovať aj pri zohľadnení formy axSpA, teda ako u monocytov 

pacientov nr-axSpA, tak r-axSpA aj AS. 

2. Domnievame sa, že zápalové prostredie v závislosti na forme ochorenia bude 

stimulovať proces osteoklastogenézy rôznym spôsobom. Predpokladáme preto, že 

patologické prostredie v tele pacientov nr-axSpA, r-axSpA alebo AS, modelované pre 

účely tejto štúdie sérom týchto pacientov, bude stimulovať monocyty pochádzajúce 

z fyziologického prostredia, teda od zdravých darcov, v rôznej miere. 
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Na základe týchto hypotéz sme vytýčili ciele: 

• Potvrdiť stimulačný efekt zápalového prostredia séra pacientov  

na diferenciáciu monocytov pacientov v porovnaní s prostredím séra zdravých 

darcov. 

• Zistiť, či sa bude proces diferenciácie monocytov pacientov líšiť medzi formami 

ochorenia nr-axSpA, r-axSpA a AS. 

• Preukázať stimulačný efekt séra pacientov na proces osteoklastogenézy monocytov 

pochádzajúcich z fyziologického prostredia od zdravých darcov. 
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3. Materiál a metódy 

3.1.  Výber darcov biologického materiálu  

V rámci tejto experimentálnej štúdie bola od pacientov a zdravých darcov 

získavaná krv, z ktorej sa separovalo sérum pre vytvorenie sérovej databanky, a 

mononukleárne bunky. Bunky boli ďalej kultivované in vitro v prítomnosti séra. Všetci 

účastníci boli pred odberom krvi oboznámení so štúdiou, informovaní o priebehu odberu a 

boli požiadaní o podpísanie informovaného súhlasu so zaradením do štúdie, ktorý bol 

schválený pre zdravých darcov etickou komisiou Prírodovedeckej fakulty UK a pre 

pacientov etickou komisiou Reumatologického ústavu v Prahe, kde bol Vedeckou radou 

schválený aj experimentálny dizajn štúdie. 

3.1.1. Pacienti 

Biologický materiál od pacientov bol získavaný v spolupráci s Reumatologickým 

ústavom v Prahe, kde už niekoľko rokov funguje pravidelná ambulancia pre axiálnu 

spondyloartritídu. Všetci pacienti s axSpA boli diagnostikovaní podľa kritérií používaných 

v bežnej praxi, vyvinutých ASAS v roku 2009 (pozri 1.2.3.). Okrem kompletnej 

diagnostiky tu prebehla aj klasifikácia ich choroby s dôrazom na to, či má jedinec formu 

nerádiografickú, alebo rádiografickú formu ochorenia ďalej rozlíšenú na krátkodobú alebo 

dlhodobú – AS.  Nerádiografická a rádiografická forma ochorenia bola rozlíšená na 

základe kritérií ASAS, AS spĺňala kritériá pre r-axSpA, s diagnózou trvajúcou dlhšie ako 2 

roky. 

Klinické, zobrazovacie a laboratórne parametre ochorenia ako sú príznaky 

spondyloartritídy, napríklad artritída a entezitída, hodnotenie zobrazovacími metódami - 

röntgen a MRI sakroiliakálnych kĺbov a chrbtice, hodnotenie aktivity ochorenia pomocou 

indexov ASDAS-CRP (AS-disease activity score-CRP), BASDAI (Bath AS-disease 

activity score) a porúch funkčných schopností pomocou BASFI (Bath AS functional 

index), boli hodnotené v súlade s doporučením ASAS (Sieper et al., 2009). 

Z laboratórnych parametrov boli dôležité hladiny CRP, ktoré sú zvyčajne zvýšené u AS. 

Pacienti boli do štúdie vyberaní na základe protokolu vypracovanom Reumatologickým 

ústavom (Príloha 1). Protokol obsahuje kompletný zoznam špecifických kritérií pre 

zaradenie a vylúčenie pacienta zo štúdie.  
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3.1.2. Zdraví darcovia  

Kontrolný súbor zdravých jedincov bol vyberaný tak, aby vek a pohlavie jedincov 

v poole zodpovedali veku a pohlaviu jedincov v pooloch tvorených sérami pacientov, a 

zároveň na základe nasledovných kritérií: 

• bez suspektného či diagnostikovaného autoimunitného ochorenia, 

• bez zápalového či infekčného ochorenia minimálne 2 týždne pred odberom krvi,  

• bez diagnózy osteoporózy, osteopénie, alebo inej poruchy remodelácie kostí, 

s negatívnou rodinnou anamnézou sledovaných porúch, 

• s ohľadom na možný subklinický zápal, bez obezity (aj abdominálneho typu), či 

nadváhy 

Zo štúdie boli vyradené osoby so zvýšenými hodnotami C-reaktívneho proteínu, 

ktoré im boli merané pomocou CRP-readeru, avšak boli k dispozícii iba u darcov 

monocytov. Meranie hodnôt CRP, ako aj bioimpedančná analýza boli vykonané pred 

samotným odberom krvi, pre vylúčenie jedincov s obezitou či nadváhou. Jedinci v rámci 

kontrolnej skupiny boli požiadaní o vyplnenie dotazníku (Príloha 2), ktorého znenie 

schválila Etická komisia Prírodovedeckej fakulty UK. V tomto dotazníku sú otázky 

formulované tak, aby boli vylúčené faktory, ktoré môžu ovplyvniť imunitné nastavenie 

monocytov a tým vplývať aj na ich diferenciáciu na osteoklasty (napríklad nezdravý 

životný štýl, stresové faktory, medikácia, rodinná genetická záťaž, či očkovania).  

Odbery venóznej krvi zdravých darcov boli zaistené kvalifikovanými osobami 

s príslušným zdravotníckym či medicínskym vzdelaním.  

 

3.2.  Separácia a spracovanie séra z plnej krvi 

1. Krv bola odoberaná do 4 skúmaviek VACUETTE® Z Serum Sep Clot Activator 

Tubes s objemom 9 ml. 

2. Krv v skúmavkách bola pred samotnou centrifugáciou ponechaná na 30 minút 

sedimentovať. 

3. Centrifugácia prebehla pri 4°C na 1800 rpm po dobu 10 minút. 
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4. Sérum bolo z odberových skúmaviek prenesené do 1,5 ml mikroskúmaviek a opäť 

centrifugované, tentokrát pri izbovej teplote 20 °C (RT) na 14000 rpm počas 5 

minút. Týmto krokom boli odstránené všetky zvyšky buniek. 

5. Následne bolo sérum alikvótované do 200 µl mikroskúmaviek v objeme 100 µl 

a skladované pre ďalšie použitie pri teplote -80°C. 

6. Pred použitím boli z alikvot vytvorené pooly, ktoré sa pridávali do média 

v koncentrácií 10 %. 

 

3.2.1. Poolovanie sér 

Poolovanie sér namiesto používania jedného séra v kultivácii umožnilo postihnúť 

prípadnú inter-individuálnu variabilitu v každej zo skupín. Celkový počet jedincov, od 

ktorých boli odobraté séra, je uvedený v Tabuľke 1. 

Tabuľka 1  
Celkové počty jedincov jednotlivých kategórií, ktorých séra tvorili sérovú databanku 

Kategória Počet jedincov 

nr-axSpA 32 

r-axSpA 13 

AS 15 

zdraví darcovia 13 

 

Aby sme naplnili cieľ, kde sme študovali efekt zápalového prostredia séra 

pacientov a fyziologického prostredia séra zdravých darcov, vytvorili sme pool 

pozostávajúci zo sér piatich pacientov s axSpA bez ohľadu na formu ochorenia a pool 

pozostávajúci zo sér piatich zdravých jedincov, zodpovedajúcich pacientom vekom 

a pohlavím.  

Pre ciele, kde bol kladený dôraz na formu ochorenia, boli vytvorené nasledovné 

pooly (Tabuľka 2), ktoré sa vždy skladali zo sér jedincov, ktorí si medzi sebou zodpovedali 

vekom a pohlavím. Nižší počet jedincov v poole pre diagnózu r-axSpA je kvôli nízkej 

dostupnosti pacientov s touto formou ochorenia na RÚ. 
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Tabuľka 2   
Počty jedincov v každej diagnostické kategórii, ktorých séra boli použité na vytvorenie poolov  

Kategória Počet jedincov vo vytvorenom poole 

nr-axSpA 10 

r-axSpA 7 

AS 10 

zdraví darcovia 10 

3.3.  Separácia monocytov z plnej krvi a in vitro osteoklastogenéza 

1. Krv pre separáciu mononukleárnych buniek bola odoberaná do 3 × 9 ml VACUETTE® 

CTAD Tubes s 3,2 % protizrážanlivého citrátu sodného. 

2. Krv z odberových skúmaviek bola preliata do 50 ml Falcon skúmaviek. 

Odberové skúmavky boli ešte dvakrát prepláchnuté 4 ml HBSS (EuroClone), 

temperovanom na RT, a tento objem bol priliaty do skúmavky s krvou, výsledný objem 

bol krv 1:1 HBSS. 

3. Zmes krvi a HBSS bola vrstvená do vopred pripravených 15 ml Falcon skúmaviek s 3 

ml FicollPaque™ PLUS (GE Healthcare) o RT. 

4. Skúmavky s FicollPaque™ PLUS a navrstvenou krvou boli centrifugované pri 360 rcf, 

RT po dobu 30 minút. 

5. V tomto procese sa vytvorili vrstvy na základe hustotného gradientu. Vytvorený 

prstenec mononukleárnych buniek sme pipetou odobrali do pripravenej 50 ml 

skúmavky s malým množstvom (cca 5 ml) HBSS, ktoré bolo doplnené do výsledného 

objemu 25 ml. 

Skúmavka s bunkami bola centrifugovaná na 1500 rpm pri RT po dobu 10 minút. 

6. Na dne skúmavky sa vytvoril pelet buniek, ktoré boli po odliatí média resuspendované 

vortexovaním. Potom boli bunky premyté v 25 ml HBSS a centrifugované 10 min pri 

1250 rpm a RT. 

7. Opäť bol supernatant odstránený a usadený pelet vortexovaný. Bolo pridané PBS 

HyClone™ (GE Healthcare) v objeme 700 µl (RT), a 10 µl z tohto objemu bolo 

použité na stanovenie počtu buniek v Bürkerovej komôrke. Zvyšok bol opať doplnený 

HBSS do objemu 25 ml.  

8. Po poslednom centrifugovaní na 800 rpm, RT, 10 min bolo posledný krát odliate HBSS 

a pelet buniek resuspendovaný. 
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9. K suspenzii buniek bolo pridané kompletné kultivačné médium DMEM (EuroClone) 

a mononukleárne bunky boli nasadzované na 96-jamkové kultivačné doštičky 

Microwell™ 96-Well Microplates (Nunc™) v počte 8 × 105 na 100 µl média (jedna 

jamka). 

10. Po 2 až 3 hodinách v inkubátore pri 37 °C a 5 % CO2 boli získané adherentné 

monocyty. 

11. Po ich oplachu bolo k bunkám pridané médium DMEM s M-CSF (Peprotech) 

v koncentrácii 25 ng/ml, alebo pool sér študovanej skupiny v koncentrácií 10 %.  

Bunky boli kultivované po dobu 24 hodín. 

12. Nasledujúci deň bolo médium nahradené novým, ktoré okrem M-CSF v koncentrácii 

25 ng/ml obsahovalo aj RANKL (Peprotech) v koncentrácii 30, alebo 0,5 ng/ml, 

a/alebo študovaný pool sér v koncentrácii 10 %. Ako kontrola slúžila kultivácia s FBS 

(ultra low endotoxin; Biosera) v koncentrácii 10% s 25 ng/ml M-CSF a 30 alebo 0,5 

ng/ml RANKL. 

13. Rovnaké médium bolo vymieňané každé 3 dni.  

14. Celková dĺžka kultivácie činila 14 dní. V závere boli získané mnohojadrové 

osteoklasty, ktoré boli vizualizované TRAP farbením a mikroskopicky analyzované. 

V experimentoch boli použité monocyty pacientov bez ohľadu na ich diagnózu, 

alebo monocyty pacientov s konkrétnou formou ochorenia, kde bol v kultivácií použitý 

pool sér reprezentujúci danú diagnózu, a monocyty zdravých darcov. Konkrétne počty 

jedincov, ktorých bunky boli kultivované, sú  uvedené v Tabuľke 3. V každej kultivácií sa 

robil triplet s rovnakým médiom, príklad je zobrazený na Obrázku 3, kde je schéma 

doštičky. 

Tabuľka 3   
 Počty jedincov, ktorých monocyty boli kultivované na 96-jamkových doštičkách 

Kategória Počet kultivácií monocytov 

axSpA 9 

nr-axSpA 5 

r-axSpA 1 

AS 2 

zdraví darcovia 12 
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3.4. Fixácia a farbenie TRAP 

1. Po 14-dňovej kultivácii bolo z jamiek s bunkami odstránené médium a bunky boli 

opláchnuté PBS (RT). 

2. Fixácia osteoklastov trvala 10 minút, pridaním 4 % roztoku paraformaldehydu 

v PBS (RT). 

3. Nasledoval oplach PBS.  

4. Farbenie prebehlo za využitia Leukocyte Acid Phosphatase (TRAP) kitu 

(SigmaAldrich).  

5. Boli potrebné 2 skúmavky s nasledovným obsahom (s narastajúcim počtom jamiek, 

ktoré bolo treba zafarbiť, sa zvyšoval objem chemikálií so zachovanými pomermi):  

• 40 µl Fast Garnet GBC Base Solution + 40 µl Sodium Nitrite Solution  

• 40 µl Naphtol AS-BI Phosphoric Acid Solution + 160 µl Acetate Solution  

+ 160 µl Tartrate Solution + 3560 µl Millipore vody (Millipore Milli-Q 

Gradient Water Purification System; Millipore) 

6. Tesne pred samotným farbením sa roztoky zmiešali a okamžite pridávali do jamiek 

so zafixovanými bunkami. 

7. Nasledovala hodinová inkubácia pri 37 °C a 5 % CO2 a po jej skončení oplach 

Milipore H2O. 

 

Obr. 5 Schéma nasadenia doštičky upravené podľa URL 1 

LEGENDA 

v médiu je vždy 10 % séra: 

axSpA 

zdravých darcov 

FBS 
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3.5. Mikroskopická analýza a štatistické vyhodnotenie experimentu 

Počas celej kultivácie, v čase pred výmenami médií, boli bunky v procese 

osteoklastogenézy kontrolované pomocou svetelného mikroskopu Zeiss Primovert (Zeiss). 

Záverečné vyhodnotenie prebehlo pri 320-násobnom zväčšení pomocou invertovaného 

fluorescenčného mikroskopu IX71 (Olympus). V jamkách boli spočítané osteoklasty, 

identifikované ako 3 a viac jadrové TRAP pozitívne bunky. Pre štandardizáciu výsledkov 

sa počítali bunky ležiace v zornom poli pri posuve cez strednú, najširšiu časť jamky. Pred 

samotnou štatistickou analýzou prebiehalo spracovanie surových dát, kde sa samostatne 

posudzovali všetky triplety. Prečistenie dát spočívalo v odstránení tej hodnoty z tripletu, 

ktorá zvyšovala hodnotu variačného koeficientu nad 40 %. Túto hodnotu sme určili po 

vytvorení histogramu zo všetkých variačných koeficientov, kde bola vybraná táto hranica 

na základe najväčšej početnosti tripletov s variačným koeficientom v intervale od 0 do 40 

%.    

Do software GraphPad Prism 8.0 boli zadané počty osteoklastov zo všetkých 

jamiek, ktoré neboli vyradené v predošlom kroku. Štatistické vyhodnotenie bolo urobené 

aplikáciou testov Tukey’s multiple comparisons test a one way ANOVA (kde boli použité 

testy Brown-Forsythe a Bartlett’s test). Ako výsledky sú uvádzané priemerné počty 

diferencovaných osteoklastov a v zátvorkách smerodajné odchýlky. Hladiny štatistickej 

významnosti boli stanovené nasledovne: 

P=NS – štatisticky nevýznamný výsledok 

 * = P < 0,05 – signifikantný výsledok, 

** = P < 0,01 – vysoko signifikantný výsledok,  

*** = P < 0,001 a **** = P < 0,0001 – veľmi vysoko signifikantný výsledok. 
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4. Výsledky 

Experimenty spočívali v 14 dňovej in vitro kultivácii monocytov pacientov axSpA 

(bez rozlíšenia formy a dĺžky trvania ochorenia), pacientov nr-axSpA, r-axSpA, AS a 

monocytov zdravých darcov.  Monocyty boli kultivované v pooloch (pozri kap. 2.3.1) sér 

axSpA, nr-axSpA, r-axSpA, AS a zdravých darcov. Pooly boli vytvorené aby bola 

zohľadnená interindividuálna variabilita, takže vek a pohlavie jedincov v jednom poole 

zodpovedal veku a pohlaviu jedincov v ďalších pooloch použitých v kultivácii. Termín 

„vlastné sérum“ bude označovať pool sér jedincov so zhodnou formou ochorenia (axSpA, 

nr-axSpA, AS) ako pôvodca monocytov. Sérum, vždy v koncentrácii 10 %, bolo 

aplikované  buď samotné a sledovaný bol proces takzvanej spontánnej osteoklastogenézy, 

alebo bola osteoklastogenéza indukovaná pre-osteoklastogénnymi  cytokínmi. Indukovaná 

osteoklastogenéza, teda proces diferenciácie monocytov za použitia stimulačných 

cytokínov, prebehla s predstimuláciou cytokínom M-CSF v konštantnej koncentrácii 25 

ng/ml v každej kultivácii, ktorý sa v kombinácii s RANKL v koncentrácii 0,5 alebo 30 

ng/ml pridával do média pri výmene média v trojdňových intervaloch. Proces takzvanej 

spontánnej osteoklastogenézy sme sledovali v kultiváciách, kde do média neboli pridané 

osteoklastogénne cytokíny M-CSF a RANKL. Bez prídavku cytokínov prebehla aj 24 

hodinová predkultivácia, kde boli monocyty stimulované samotným študovaným poolom 

sér. Kontrolné kultivácie s FBS v 10 % koncentrácii v médiu prebehli v každej z kultivácii 

(každá doštička obsahovala triplet s FBS) za použitia stimulačných cytokínov, počas 

predstimulácie 25 ng/ml M-CSF a pri každej ďalšej výmene média s M-CSF v kombinácii 

s RANKL v koncentrácii 30 ng/ml (alebo 0,5 ng/ml média v jednom experimente). Počty 

osteoklastov v jednotlivých tripletoch boli najskôr analyzované a prečistené na základe 

variačného koeficientu (pozri kap. 3.5). Tieto dáta boli ďalej štatisticky vyhodnotené 

pomocou testu ANOVA (kde boli použité testy Brown-Forsythe a Bartlett’s test) 

a pomocou Tukeyovho testu viacnásobného porovnávania. Výsledky sú uvádzané ako 

priemerné počty diferencovaných osteoklastov so smerodajnou odchýlkou v zátvorke. 
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4.1. Vplyv séra zdravých darcov a pacientov s axSpA, bez rozlíšenia formy 

a štádia ochorenia, na diferenciáciu monocytov  axSpA v osteoklasty 

Tento experiment bol určený na preukázanie efektu zápalového séra pacientov na 

osteoklastogenézu. Monocyty pacientov, bez rozlíšenia formy a dĺžky trvania ochorenia 

(axSpA), boli kultivované v prítomnosti séra axSpA, séra zdravých darcov a FBS. 

Aplikovaný pool sér, či už pacientov alebo zdravých darcov bol vždy tvorený piatimi 

jedincami. 

4.1.1. Indukovaná osteoklastogenéza monocytov axSpA s RANKL 30 ng/ml 

média 

V tomto experimente prebehli kultivácie monocytov 9 pacientoch s diagnózou 

axSpA. Odobraté monocyty boli vždy kultivované s poolom sér pacientov, s poolom sér 

zdravých darcov a s FBS v koncentrácii 10 % v médiu. Osteoklastogenéza bola 

indukovaná M-CSF (25 ng/ml) a RANKL v koncentrácii 30 ng/ml. Výsledný počet 

osteoklastov bol pri použití séra pacientov v priemere 58,28 (38,16) na jamku, čo bolo 

1,68-krát viac (P<0,05), ako pri použití séra zdravých darcov, kde sa diferencovalo 

v priemere 34,67 (24,30). Ľudské sérum v kultivácii  stimulovalo proces osteoklastogenézy 

v porovnaní s prídavkom FBS, pričom štatisticky významne (P<0,0001) viac osteoklastov 

sa diferencovalo so sérom pacientov (Graf 1).  
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Graf 1 Vertikálna os grafu udáva počet diferencovaných osteoklastov. Na horizontálnej osi sú 

zobrazené pooly sér použité v kultiváciách. Boxy uvádzajú priemerný počet osteoklastov 

v jamkách a chybové úsečky znázorňujú smerodajné odchýlky. Štatistická významnosť je 

premietnutá do hviezdičiek nad líniou spájajúcou grafy. Skratky: axSpA – pool sér pacientov bez 

ohľadu na formu a dĺžku trvania ochorenia, axC – kontrolná skupina zdravých darcov, FBS – 

fetálne bovinné sérum.  

Hodnoty boxov: axSpA – 58,25 (28,16), axC – 34,67 (24,3), FBS – 20,16 (21,47) 

 

4.1.2. Indukovaná osteoklastogenéza monocytov axSpA s RANKL 0,5 ng/ml 

média 

Výsledky tohto experimentu sú znázornené na Grafe 2. S rovnakým dizajnom ako 

pri experimente, teda s indukciou osteoklastogenézy, tentokrát s RANKL v koncentrácii 

0,5 ng/ml prebehli kultivácie monocytov 6 pacientov axSpA, s vlastným sérom, sérom 

zdravých darcov a FBS, kde bola tentokrát koncentrácia RANKL takisto 0,5 ng/ml. 

Priemerné počty osteoklastov po 14-dňovej kultivácií sú nasledovné: s poolom sér axSpA 

sa diferencovalo v priemere 61,31 (32,97) osteoklastov, s poolom sér zdravých darcov 

36,22 (25,69) a v kultivácií s FBS priemerne 20,06 (23,28) osteoklastov na jamku. 

V kultivácií v prostredí charakteristickom pre pacientov bolo diferencovaných v priemere 

1,69-krát viac osteoklastov (P<0,05) ako v zdravom ľudskom sére a priemerne 3,06-krát 

viac osteoklastov ako v kultivácií s FBS (P<0,001).  
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Graf 2 Vertikálna os grafu udáva počet diferencovaných osteoklastov. Na horizontálnej osi sú 

zobrazené pooly sér použité v kultiváciách. Boxy uvádzajú priemerný počet osteoklastov 

v jamkách a chybové úsečky znázorňujú smerodajné odchýlky. Štatistická významnosť je 

premietnutá do hviezdičiek nad líniou spájajúcou grafy. Skratky: axSpA – pool sér pacientov bez 

ohľadu na formu a dĺžku trvania ochorenia, axC – pool sér kontrolnej skupiny zdravých darcov, 

FBS – fetálne bovinné sérum. 

Hodnoty boxov: axSpA – 61,31 (32,97), axC – 36,22 (25,7), FBS – 20,06 (23,27) 

 

4.1.3. Spontánna osteoklastogenéza axSpA 

V tomto prípade sa monocyty 3 axSpA pacientov v kultivácii diferencovali 

spontánne – bez použitia osteoklastogénnych cytokínov, okrem FBS, kde bola indukovaná 

M-CSF (25 ng/ml) a RANKL (30 ng/ml). Spontánna osteoklastogenéza prebiehala 

v prostredí so sérom axSpA a zdravých darcov. Výsledky tohto experimentu sú znázornené 

na Grafe 3. Počet osteoklastov, so stimuláciou osteoklastogenézy sérom pacientov axSpA 

bol 60 (21,88), pri kultivácii so zdravým ľudským sérom 48,38 (14,72) a s FBS 25,88 

(15,80). Štatisticky významný rozdiel (P<0,01)  je medzi kultiváciou s poolom sér axSpA 

a kultiváciou s FBS a cytokínmi, kde sa s použitím zápalového séra pacientov 

diferencovalo v priemere 2,32-krát viac osteoklastov.  
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Graf 3 Vertikálna os grafu udáva počet diferencovaných osteoklastov. Na horizontálnej osi sú 

zobrazené pooly sér použité v kultiváciách. Boxy uvádzajú priemerný počet osteoklastov 

v jamkách a chybové úsečky znázorňujú smerodajné odchýlky. Štatistická významnosť je 

premietnutá do hviezdičiek nad líniou spájajúcou grafy. Skratky: axSpA – pool sér pacientov bez 

ohľadu na formu a dĺžku trvania ochorenia, axC – pool sér kontrolnej skupiny zdravých darcov, 

FBS – fetálne bovinné sérum.  

Hodnoty boxov: axSpA – 60 (21,88), axC – 48,38 (14,72), FBS – 25,88 (15,8) 

 

 

4.2.  Diferenciácia monocytov pacientov v rôznych prostrediach 

v závislosti na forme ochorenia 

V rámci nasledovných experimentov bolo zisťované, či sa bude potenciál 

monocytov pacientov s rôznou formou axSpA diferencovať v osteoklasty líšiť, v závislosti 

od prostredia. Proces osteoklastogenézy bol sledovaný na monocytoch pacientov 

s definovanou formou ochorenia – nr-axSpA, r-axSpA a AS. Kultivácie monocytov oboch 

rádiografických foriem, ktoré majú rovnaké diagnostické rysy a líšia sa v dĺžke trvania (AS 

– príznaky r-axSpA pretrvávajúce dlhšie ako 2 roky) a v niektorých prípadoch v hladinách 

CRP boli hodnotené spolu, kvôli obmedzenému počtu pacientov. Jedným z kritérií pre 

ktoré boli pacienti vyradení zo štúdie, bola biologická liečba, ktorá je nasadená takmer 

okamžite po diagnostikovaní rádiografickej formy axSpA a teda bolo mnoho pacientov 

vylúčených.  Ďalším problémom bolo obmedzenie ambulantnej prevádzky RÚ, čo 

znemožnilo realizovať naplánované počty kultivácii monocytov týchto pacientov. 

Kultivácie prebiehali s použitím ich vlastného séra, ktoré bolo reprezentované poolom, 

a tak isto s poolom sér zdravých kontrol, ktorý reprezentoval fyziologické prostredie. 

Sledovaná bola ako spontánna osteoklastogenéza monocytov pacientov, tak indukovaná 

s M-CSF (25 ng/ml) a RANKL (30 ng/ml). 
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4.2.1. Osteoklastogenéza u pacientov nr-axSpA 

Na Grafe 4 sú zobrazené výsledky kultivácií monocytov 5 pacientov 

s nerádiografickou axiálnou spondyloartritídou. Aplikovaný pool sér tvorili séra 10 

jedincov s diagnózou nr-axSpA a pool sér, ktorý modeloval fyziologické prostredie, 

obsahoval séra 10 zdravých jedincov. Priemerný počet osteoklastov diferencovaných 

v zdravom ľudskom sére bez prídavku (35,8 (21,61)) a s prídavkom osteoklastogénnych 

cytokínov (35,71 (12,84)) bol takmer totožný. Zdravé ľudské sérum stimulovalo 

osteoklastogenézu spontánne/indukovane 1,95-krát viac (P<0,05), v porovnaní 

s kultiváciou s FBS, kde sa diferencovalo v priemere 18,36 (10,37) osteoklastov. Rovnako 

významný nárast počtu diferencovaných buniek (P<0,05) sledujeme aj v kultivácii so 

sérom pacientov s nr-axSpA v kombinácii s cytokínmi, kde bolo osteoklastov v priemere 

2,04-krát viac ako v kultivácii s FBS. Počet diferencovaných osteoklastov v sére nr-axSpA 

bol vyšší (P = NS) v porovnaní s kultiváciou s FBS. Avšak môžeme pozorovať trend, ktorý 

značí, že sérum nr-axSpA bez osteoklastogénnych cytokínov má menší stimulačný vplyv 

na osteoklastogenézu monocytov nr-axSpA, ako sérum nr-axSpA + C, axC a axC + C. 
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Graf 4  Vertikálna os grafu udáva počet diferencovaných osteoklastov. Na horizontálnej osi sú 

zobrazené pooly sér použité v kultiváciách. Boxy uvádzajú priemerný počet osteoklastov 

v jamkách a chybové úsečky znázorňujú smerodajné odchýlky. Štatistická významnosť je 

premietnutá do hviezdičiek nad líniou spájajúcou grafy. Skratky: nr-axSpA – pool sér jedincov 

s diagnózou nerádiografickej formy ochorenia, nr-axSpA +C – pool sér jedincov s diagnózou 

nerádiografickej formy ochorenia s prídavkom osteoklastogénnych cytokínov; axC – pool sér 

kontrolnej skupiny zdravých darcov, axC +C – pool sér kontrolnej skupiny zdravých darcov 

s prídavkom osteoklastogénnych cytokínov,  FBS – fetálne bovinné sérum. 

Hodnoty boxov: nr-axSpA – 31,85 (8,92); nr-axSpA +C –  37,53 (12,05); axC – 35,71 (12,84);  

axC +C – 35,8 (12,84); FBS – 18,36 (10,37) 

 

4.2.2. Osteoklastogenéza u pacientov s rádiografickou formou ochorenia  

Kultivované boli monocyty 3 pacientov, konkrétne 1 pacienta s r-axSpA a 2 s AS. 

Monocyty pacientov r-axSpA boli kultivované v médiu s reprezentatívnym poolom sér od 

7 jedincov s rovnakou diagnózou, pri AS bolo v poole sér jedincov 10, ako aj pri poole sér 

reprezentujúcom fyziologické prostredie. Graf 5 teda zobrazuje výsledky kultivácií, ktoré 

sa v počte osteoklastov, diferencovaných v jednotlivých definovaných prostrediach, 

štatisticky významne nelíšia, avšak môžeme pozorovať mierny pre-osteoklastogénny vplyv 

ľudského séra, či už fyziologického, alebo patologického séra pacientov s r-axSpA na 

monocyty pacientov s rádiografickou formou ochorenia.   
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Graf 5  Vertikálna os grafu udáva počet diferencovaných osteoklastov. Na horizontálnej osi sú 

zobrazené pooly sér použité v kultiváciách. Boxy uvádzajú priemerný počet osteoklastov 

v jamkách a chybové úsečky znázorňujú smerodajné odchýlky. Štatistická významnosť je 

premietnutá do hviezdičiek nad líniou spájajúcou grafy. Skratky: r-axSpA/AS – pool sér jedincov 

s diagnózou rádiografickej formy ochorenia, r-axSpA/AS +C – pool sér jedincov s diagnózou 

rádiografickej formy ochorenia s prídavkom cytokínov; axC – pool sér kontrolnej skupiny 

zdravých darcov, axC +C – pool sér kontrolnej skupiny zdravých darcov s prídavkom cytokínov,  

FBS – fetálne bovinné sérum. 

Hodnoty boxov: r-axSpA/AS –  51 (24,56); r-axSpA/AS +C –  63 (45,19); axC – 54,44 (24,61);  

axC +C –  53,56 (44,49); FBS –  30 (27,04) 

 

4.3.  Diferenciácia monocytov zdravých darcov  

V rámci experimentov na monocytoch zdravých darcov bolo overované pôsobenie 

fyziologického séra zdravých darcov a patologického séra pacientov so špecifickou formou 

ochorenia. Sérum pacientov bolo reprezentované tromi rôznymi poolmi sér a to pool sér 

pacientov s nr-axSpA, s r-axSpA a s AS. Sérum bolo do média pridávané vždy 

v koncentrácii 10 %.  

 

4.3.1. Vplyv rôznych koncentrácií RANKL na diferenciáciu monocytov zdravých 

darcov vo fyziologickom prostredí  

Monocyty od 7 zdravých darcov boli kultivované v médiu s prídavkom s 10 % 

zdravého ľudského séra. Sérum od 10 jedincov bolo poolované pre pokrytie variability. 

Koncentrácia RANKL počas indukovanej osteoklastogenézy bola 0,5, respektíve 30 ng/ml 

média. Kultivácie monocytov s poolom sér zdravých jedincov s RANKL v koncentrácii 0,5 

ng/ml priniesli v priemere 67,43 (28,63) a v koncentrácii 30 ng/ml takmer zhodný 

priemerný počet osteoklastov na jamku a to 68 (31,60). Obe tieto hodnoty sú významne 

vyššie (P<0,0001) a osteoklastov sa diferencovalo 2,22-krát (axC 0,5), resp. 2,24-krát (axC 

30) viac oproti kontrolnej kultivácii s FBS, M-CSF a RANKL (30 ng/ml), kde sa 

osteoklastov diferencovalo priemerne 30,33 (11,58), čo je znázornené na Grafe 6. 
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Graf 6  Vertikálna os grafu udáva počet diferencovaných osteoklastov. Na horizontálnej osi sú 

zobrazené typy sér a koncentrácia RANKL použité v kultiváciách. Boxy uvádzajú priemerný počet 

osteoklastov v jamkách a chybové úsečky znázorňujú smerodajné odchýlky. Štatistická 

významnosť je premietnutá do hviezdičiek nad líniou spájajúcou grafy. Skratky: axC 0,5 – pool sér 

kontrolnej skupiny zdravých darcov s prídavkom RANKL v koncentrácii 0,5 ng/ml, axC 30 – pool 

sér kontrolnej skupiny zdravých darcov s prídavkom RANKL v koncentrácii 30 ng/ml,  FBS – 

fetálne bovinné sérum s prídavkom RANKL 30 ng/ml. Hodnoty boxov: axC 0,5 – 67,43 (28,63); 

axC 30 –  68 (31,6); FBS –  30,33 (11,58) 

 

4.3.2. Vplyv séra pacientov na proces indukovanej osteoklastogenézy zdravých 

monocytov  

V tomto experimente sme zisťovali, či sa líši efekt zápalového prostredia 

modelovaného sérami pacientov s rôznou formou a dĺžkou trvania ochorenia axSpA 

na proces osteoklastogenézy monocytov 7 zdravých darcov. Skupinu nr-axSpA 

reprezentoval pool sér získaných od 10 pacientov so zodpovedajúcou diagnózou, skupinu 

r-axSpA pool sér získaných od 7 pacientov so zodpovedajúcou diagnózou a skupinu AS 

pool zložený zo sér 10 jedincov s dlhotrvajúcou rádiografickou axSpA. V rámci kultivácii 

sme sledovali aj rozdiel v procese diferenciácie monocytov v patologickom prostredí séra 
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pacientov a vo fyziologickom prostredí, ktoré reprezentoval pool sér 10 zdravých jedincov. 

Osteoklastogenéza bola indukovaná M-CSF a RANKL v koncentrácii 0,5 ng/ml média.  

Priemerný počet osteoklastov sa medzi formami ochorenia nelíšil; mierne pre-

osteoklastogénne, aj keď štatisticky nevýznamne, sa javí efekt jednotlivých patologických 

sér v porovnaní so sérom fyziologickým. Počet osteoklastov voči kultivácii s FBS je 

významne vyšší (P<0,01) aj s použitím fyziologického séra, kde sa diferencovalo 

v priemere 2,22-krát osteoklastov viac, ale porovnanie FBS a séra pacientov prinieslo 

veľmi vysoko signifikantne vyššie počty osteoklastov (P<0,0001). V priemere bolo buniek 

oproti kultivácii s FBS v kultivácii s poolom sér nr-axSpA 2,94-krát, s r-axSpA 2,82-krát 

a AS o 3,18-krát viac. Výsledky sú graficky znázornené na Grafe 7.  
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Graf 7 Vertikálna os grafu udáva počet diferencovaných osteoklastov. Na horizontálnej osi 

sú zobrazené pooly sér použité v kultiváciách. Boxy uvádzajú priemerný počet 

osteoklastov v jamkách a chybové úsečky znázorňujú smerodajné odchýlky. Štatistická 

významnosť je premietnutá do hviezdičiek nad líniou spájajúcou grafy. Skratky: axC – 

pool sér kontrolnej skupiny zdravých darcov, nr-axSpA – pool sér jedincov s diagnózou 

nerádiografickej formy ochorenia, r-axSpA – pool sér jedincov rádiografickej formy 

ochorenia, AS – pool sér jedincov s dlhotrvajúcou rádiografickou axiálnou 

spondyloartritídou, FBS – fetálne bovinné sérum. 

Hodnoty boxov: axC –  67,43 (28,63); nr-axSpA –  89,11 (42,41); r-axSpA –  85,35 (38,71); AS –  

96,32 (40,02); FBS – 30,33 (11,58) 
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4.3.3. Vplyv patologického séra pacientov na monocyty zdravých darcov 

v procese takzvanej spontánnej osteoklastogenézy 

V tomto experimente prebehli kultivácie monocytov 5 zdravých darcov. Zisťovaný 

bol stimulačný efekt patologického prostredia séra pacientov so špecifickou diagnózou, 

ktoré bolo reprezentované poolmi. Boli použité rovnaké pooly sér ako v experimente 4.3.2, 

tentokrát bez prídavku M-CSF a RANKL. Výsledky nepriniesli štatisticky významné 

rozdiely medzi jednotlivými prostrediami reprezentovanými poolmi ľudských sér. Na 

Grafe 8 je vidieť trend, ktorý je prezentovaný priemerne nesignifikantne vyšším počtom 

diferencovaných osteoklastov v prítomnosti fyziologického séra a v prítomnosti séra 

pacientov s nr-axSpA a AS, oproti rádiografickým formám ochorenia. Tento trend 

podporuje aj výsledok porovnania s FBS, kde sú počty pri zdravom sére a pri sére 

pacientov s nr-axSpA významne vyššie (P<0,01), na rozdiel od rádiografických foriem, 

kde nepozorujeme štatisticky významný rozdiel. V prostredí zdravého ľudského séra bolo 

v priemere diferencovaných 1,69-krát viac buniek  a  v prostredí séra nr-axSpA 1,79-krát 

viac ako v FBS.  
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Graf 8 Vertikálna os grafu udáva počet diferencovaných osteoklastov. Na horizontálnej osi sú 

zobrazené pooly sér použité v kultiváciách. Boxy uvádzajú priemerný počet osteoklastov 

v jamkách a chybové úsečky znázorňujú smerodajné odchýlky. Štatistická významnosť je 

premietnutá do hviezdičiek nad líniou spájajúcou grafy. Skratky: axC – pool sér kontrolnej skupiny 

zdravých darcov, nr-axSpA – pool sér jedincov s diagnózou nerádiografickej formy ochorenia, r-

axSpA – pool sér jedincov rádiografickej formy ochorenia, AS – pool sér jedincov s dlhotrvajúcou 

rádiografickou axiálnou spondyloartritídou, FBS – fetálne bovinné sérum. 

Hodnoty boxov: axC –  45,07 (12,88); nr-axSpA –  47,93 (14,23); r-axSpA – 40,69 (12,55); AS – 

36,53 (15,65); FBS – 26,71 (13,62)  

 

4.4. Porovnanie výsledkov vybraných experimentov  

4.4.1. Diferenciácia monocytov axSpA vo vlastnom a fyziologickom prostredí 

spontánne a indukovane – výsledky kapitoly 4.1 

Na Grafe 9 je znázornené porovnanie výsledkov kultivácii monocytov pacientov 

axSpA (kapitoly 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3), teda pacientov bez rozlíšenia formy ochorenia na nr-

axSpA, r-axSpA a AS, s rôznymi. Tieto experimenty je možné porovnať, pretože v rámci 

výsledkov kultivácii 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3 boli monocyty získané od rovnakých 3 pacientov, 

a výsledky diferenciácie monocytov 6 zhodných pacientov sú 4.1.1 a 4.1.2. Rovnako, 

zhodné boli aj aplikované pooly sér (5 jedincov axSpA a 5 zdravých jedincov). Pri 

porovnaní výsledkov diferenciácie monocytov pacientov axSpA s ich vlastným sérom 

oproti diferenciácii vo fyziologickom sére, vidíme trend, kde je diferencovaných viac 

osteoklastov s použitím séra pacientov. Vyššie priemerné počty osteoklastov boli 

zaznamenané ako v kultiváciách kde bola osteoklastogenéza indukovaná cytokínmi, tak 

v kultiváciách kde prebiehala spontánne. Monocyty pacientov axSpA teda majú vyšší 

potenciál diferenciácie vo vlastnom prostredí, ako v prostredí fyziologickom, počty boli 

pomerne konštantné. Medzi kultiváciami monocytov axSpA v prostredí fyziologického 

séra však môžeme vidieť rozdiel medzi indukovanou a spontánnou osteoklastogenézou. 

Spontánne sa diferencovalo priemerne viac osteoklastov, ako s použitím 

osteoklastogénnych cytokínov, no stále menej ako so sérom axSpA. Všetky výsledky sú 

štatisticky nevýznamné. 
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Graf 9 Vertikálna os grafu udáva počet diferencovaných osteoklastov. Na horizontálnej osi sú 

zobrazené pooly sér použité v kultiváciách. Boxy uvádzajú priemerný počet osteoklastov 

v jamkách a chybové úsečky znázorňujú smerodajné odchýlky. Skratky: axSpA 30 – pool sér 

pacientov bez ohľadu na formu a dĺžku trvania ochorenia, axSpA 0,5 – pool sér pacientov bez 

ohľadu na formu a dĺžku trvania ochorenia, axSpA NO – pool sér pacientov bez ohľadu na formu 

a dĺžku trvania ochorenia axC 30 – pool sér kontrolnej skupiny zdravých darcov, axC 0,5 – pool 

sér kontrolnej skupiny zdravých darcov, axC NO – pool sér kontrolnej skupiny zdravých darcov 

Hodnoty boxov sú uvedené pre axSpA 30 a axC 30  v popise Grafu 1, pre axSpA 0,5 a axC 0,5  

v popise Grafu 2, pre axSpA NO a axC NO  v popise Grafu 3 

 

4.4.2. Spontánna a indukovaná osteoklastogenéza pacientov nr-axSpA a 

 r-axSpA/AS vo vlastnom prostredí – výsledky kapitoly 4.2 

Na Grafe 11 je znázornené porovnanie výsledkov experimentov z nezávislých 

kultivácii monocytov pacientov s diagnózou nr-axSpA v ich vlastnom sére (kapitola 4.2.1) 

a kultivácii monocytov pacientov s diagnózou r-axSpA/AS (4.2.2) v ich vlastnom sére. 

V grafe sú zahrnuté výsledky ako spontánnej, tak indukovanej osteoklastogenézy 
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s koncentráciou RANKL 30 ng/ml. Monocyty pacientov s r-axSpA vo vlastnom prostredí 

v kombinácii s osteoklastogénnymi cytokínmi majú významne vyšší (P<0,05) potenciál 

diferencovať na osteoklasty, oproti monocytom pacientov s nr-axSpA diferencovaným 

spontánne. Môžeme pozorovať trend, že indukcia osteoklastogenézy stimulovala monocyty 

k diferenciácii na osteoklasty mierne viac oproti spontánnej osteoklastogenéze ako 

v prípade nr-axSpA, tak v prípade r-axSpA. 
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Graf 10 Vertikálna os grafu udáva počet diferencovaných osteoklastov. Na horizontálnej osi sú 

zobrazené pooly sér použité v kultiváciách. Boxy uvádzajú priemerný počet osteoklastov v 

jamkách a chybové úsečky znázorňujú smerodajné odchýlky. Skratky: nr-axSpA – monocyty 

pacientov s nr-axSpA kultivované v sére pacientov s rovnakou diagnózou, nr-axSpA +C – 

monocyty pacientov s nr-axSpA kultivované v sére pacientov s rovnakou diagnózou v kombinácii 

so stimulačnými cytokínmi, r-axSpA/AS – monocyty pacientov s r-axSpA kultivované v sére 
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pacientov s rovnakou diagnózou, r-axSpA/AS +C – monocyty pacientov s r-axSpA kultivované 

v sére pacientov s rovnakou diagnózou v kombinácii so stimulačnými cytokínmi 

Hodnoty boxov pre  nr-axSpA a nr-axSpA +C sú uvedené v popise Grafu 4 a pre r-axSpA/AS  

a r-axSpA/AS +C v popise Grafu 5. 

 

4.4.3. Diferenciácia zdravých monocytov v prítomnosti séra fyziologického,  

nr-axSpA, r-axSpA a AS, spontánne a indukovane – výsledky kapitoly 4.3 

Na Grafe 11 je porovnanie nezávislých kultivácii zdravých monocytov v prostredí 

zdravom, ktoré reprezentoval pool sér zdravých darcov a v patologických prostrediach 

pacientov axSpA, s dôrazom na rozlíšenie formy a dĺžky trvania ochorenia, ktoré 

reprezentovali pool sér nr-axSpA, pool sér r-axSpA a pool sér AS. Monocyty jednej 

skupiny zdravých darcov boli kultivované s indukciou osteoklastogenézy cytokínmi M-

CSF a RANKL (0,5 ng/ml) – kapitola 4.3.2, monocyty druhej skupiny spontánne, bez 

indukcie osteoklastogenézy – kapitola 4.3.3. Aplikované pooly sér boli zhodné vo všetkých 

kultiváciách. V grafe je vidieť evidentný nárast počtu osteoklastov v prípade, ak bola 

osteoklastogenéza indukovaná oproti spontánnej osteoklastogenéze vo všetkých prípadoch. 

V prípade fyziologického séra nie je rozdiel signifikantný, ale trend je zreteľný. Významne 

viac (P < 0,01) je diferencovaných buniek v sére nr-axSpA s cytokínmi, oproti nr-axSpA 

bez nich, rovnako je to pri sére r-axSpA, s cytokínmi, kde sa buniek takisto diferencovalo 

významne viac (P < 0,01). Sére AS sa s cytokínmi je počet osteoklastov dokonca veľmi 

vysoko signifikantne vyšší (P < 0,0001) oproti kultivácii monocytov v sére AS bez 

cytokínov. 
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Graf 11 Vertikálna os grafu udáva počet diferencovaných osteoklastov. Na horizontálnej osi sú 

zobrazené pooly sér použité v kultiváciách. Boxy uvádzajú priemerný počet osteoklastov 

v jamkách a chybové úsečky znázorňujú smerodajné odchýlky. Štatistická významnosť je 

premietnutá do hviezdičiek nad boxami, farba udáva s čím je výsledok porovnávaný.  

Legenda: porovnanie s axC *, porovnanie s nr-axSpA +C *, porovnanie s nr-axSpA *, 

porovnanie s r-axSpA +C *, porovnanie s r-axSpA *, porovnanie s AS +C * 

Skratky: axC – pool sér kontrolnej skupiny zdravých darcov, axC +C – pool sér kontrolnej 

skupiny zdravých darcov s cytokínmi, nr-axSpA – pool sér jedincov s diagnózou nerádiografickej 

formy ochorenia, nr-axSpA +C  – pool sér jedincov s diagnózou nerádiografickej formy 

ochorenia, r-axSpA – pool sér jedincov rádiografickej formy ochorenia, r-axSpA +C – pool sér 

jedincov rádiografickej formy ochorenia s cytokínmi, AS – pool sér jedincov s dlhotrvajúcou 

rádiografickou axiálnou spondyloartritídou, AS +C – pool sér jedincov s dlhotrvajúcou 

rádiografickou axiálnou spondyloartritídou s cytokínmi  

Hodnoty boxov sú uvedené pre kultivácie zdravých monocytov v rôznych sérach s cytokínmi 

v popise Grafu 7 a pre spontánnu diferenciáciu týchto monocytov, teda bez cytokínov, 

v prítomnosti rôznych sér v popise Grafu 8 
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5. Diskusia 

Táto štúdia sa v prvej časti zaoberá osteoklastogénnym potenciálom monocytov 

pacientov s axSpA, bez rozlíšenia formy a dĺžky trvania ochorenia, v im prirodzenom 

patologickom prostredí, ktoré bolo modelované sérom axSpA a vo fyziologickom 

prostredí, ktoré reprezentovalo sérum zdravých jedincov. Na základe výsledkov kultivácii 

môžeme konštatovať, že diferenciácia monocytov axSpA na osteoklasty je výrazne 

stimulovaná v patologickom prostredí, oproti prostrediu fyziologickému. To môžeme 

najlepšie pozorovať na Grafe 9, kde síce nie sú štatisticky významné rozdiely medzi 

kultiváciami s axSpA sérom a so zdravým sérom, ale vo všetkých kultiváciách so sérom 

pacientov bol počet osteoklastov vyšší oproti kultiváciám s fyziologickým sérom. To 

podporilo náš predpoklad, že osteoklastogenéza bude vplyvom séra zvýšená. Reumatické 

ochorenia zdieľajú prítomnosť zápalových procesov, ktoré zasahujú najmä kĺbové spoje 

a zápal vedie k rôznym efektom na funkciu a štruktúru týchto spojení (Briot et al., 2015). 

Autoimunitné ochorenia sú charakteristické dysreguláciou produkcie, alebo aktivity 

cytokínov, ktoré majú zásadnú úlohu v imunitnej, či už zápalovej alebo imunosupresívnej, 

odpovedi (O’Shea et al., 2002). Dysregulácia aktivity zápalových, alebo protizápalových 

cytokínov je jedným z hlavných mechanizmov v patogenéze autoimunitných ochorení ako 

je RA, AS, IBD, alebo systémový lupus erythematodes (Aringer et al., 2008; Boissier, 

2011; Ciucci et al., 2015; Eilersten et al., 2011; Mei et al., 2011). Prozápalové cytokíny 

TNF-α (tumor nekrotizujúci faktor α), IL-1 (interleukín 1), IL-6, IL-7, IL-8, IL-11, IL-15, 

IL-17, IL-23, a IL-34 sa javia ako osteoklastogénne, čo znamená, že 

stimulujú diferenciáciu osteoklastov, hlavne reguláciou M-CSF a RANKL (Amarasekara et 

al., 2018). Pri AS sú vyššie hladiny najmä cytokínov IL-1, IL-6, TNF-α, a IL-17, ktoré 

stimulujú expresiu RANKL (Hardy et al., 2009). Jeho stimulácia môže viesť k zvýšenej 

osteoklastogenéze čo vedie až k patologickej resorpcii a deštrukcii kosti.  Detekované boli 

zvýšené hladiny IL-1 a IL-6, ako v sére AS, tak aj v sakroiliakálnom kĺbe, oproti zdravým 

jedincom (Amarasekara et al., 2015). IL-1β má síce významný podiel na zvýšenej kostnej 

resorpcii, pretože zvyšuje hladinu RANKL, ale jeho zvýšené hladiny neboli detekované 

u AS (Bal et al., 2007; Ruscitti et al., 2015). Il-6 je zapojený v osteoklastogenéze 

indukciou RANKL, a bol testovaný inhibítor receptoru IL-6 na liečbu reumatických 

ochorení, avšak liečba AS pacientov nebola účinná, takže pravdepodobne nie je 

najzásadnejším cytokínom v patogenéze AS (Sieper et al., 2013; 2015).  Okrem IL-6 boli 
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zaznamenané aj zvýšené hladiny TNF-α (Bal et al., 2007). TNF-α hrá dôležitú úlohu 

v metabolizme kostí a ich zápalových ochoreniach a je schopný indukovať diferenciáciu 

osteoklastov z ich periférnych prekurzorov v prítomnosti M-CSF bez RANKL, aktiváciou 

NF-κB signálnej dráhy (Azuma et al., 2000). Avšak indukcia osteoklastogenézy prebieha 

v prozápalových podmienkach kooperáciou RANKL a TNF-α (Zhang et al., 2001). Liečba 

blokátormi TNF-α spomaľuje rozvoj  symptómov spôsobených zápalom, čo vedie 

k zlepšeniu fyzického stavu a kvality života pacientov s týmto ochorením (Schett et al., 

2010). Avšak, nemôžme zabúdať, že novotvorba kosti je jedným z najdôležitejších 

parametrov axSpA a na základe výsledkov skupiny Baraliakosa, ktorá porovnala pacientov 

AS liečených inhibítorom TNF-α so skupinou bez tejto liečby, v intervale 8 rokov. 

Formácia novej kostnej hmoty potvrdená v oboch skupinách, i keď liečba novotvorbu 

mierne znížila (Baraliakos et al, 2013).  Ďalšími cytokínmi, ktoré môžu mať významnú 

úlohu v patogenéze ochorenia sú IL-17 a IL-23 zvýšené v sére AS (Mei et al., 2011). 

Produkcia IL-17 je zvyšovaná pomocou IL-23, ktorého blokovanie je účinnou terapiou pri 

PsA, ale nie pri axSpA, no tieto inhibítory by mohli mať pozitívne účinky na periférne 

príznaky ochorenia, no rola IL-23 v patogenéze stále nie je úplne objasnená (Sieper et al., 

2019). Naopak inhibícia IL-17 signifikantne odďaľuje rozvoj spondylitídy a artritídy 

znížením zápalu v axiálnych aj periférnych kĺboch (van Tok et al., 2019) IL-17 priamo 

ovplyvňuje osteoklastogenézu zvýšením produkcie nie len RANKL, ale aj RANK, čo 

vedie zvýšeniu jeho senzitivity na RANKL, tým k nadmernej osteoklastogenéze a redukcii 

kostnej hmoty (Adamopoulos et al., 2010; Lubberts et al., 2003). Spomínané cytokíny teda 

priamo i nepriamo ovplyvňujú proces osteoklastogenézy a to najmä zvýšením aktivity 

RANKL, ktorého sérové hladiny sú u pacientov AS tak isto vyššie (Chen et al., 2010; Kim 

et al., 2006). To je dôvodom, prečo sme v in vitro kultiváciách použili rôzne koncentrácie 

tohto pre-osteoklastogénneho cytokínu. Na základe výsledkov kultivácii monocytov 

pacientov axSpA, môžeme vidieť, že exogénny RANKL v kultivácii v prostredí séra 

axSpA stimuloval diferenciáciu významne viac (P < 0,05) oproti osteoklastogenéze 

v prostredí zdravého séra a to v oboch koncentráciách (Graf 1 a 2). Ak osteoklastogenéza 

monocytov axSpA prebiehala spontánne, rozdiel v diferenciácii monocytov na osteoklasty 

v patologickom a fyziologickom prostredí už nebol signifikantný (Graf 3). Rozdiel vo 

výsledkoch spontánnej a indukovanej osteoklastogenézy z monocytov axSpA, v závislosti 

na prostredí, je najlepšie vidieť na Grafe 9, kde vidíme, že nedošlo poklesu počtu 

osteoklastov spontánne diferencovaných v patologickom prostredí, ale naopak 
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k miernemu, štatisticky nevýznamnému navýšeniu počtu osteoklastov vo fyziologickom 

prostredí.  Pre monocyty pacientov AS je prirodzené prostredie s vyššími hladinami 

RANKL (Perpétuo et al., 2017; Kim et al., 2006; Chen et al., 2010). V prípade, keď nebol 

pridaný exogénne, respektíve jeho hladiny neboli vyššie v sére, sa mohla prejaviť tzv. pre-

aktivácia monocytov z tela pacientov, ktoré sú schopné produkovať prozápalové cytokíny 

(Conrad et al., 2015). Podľa vyššie uvedených informácii môže tento proces indukovať 

osteoklastogenézu. Tento predpoklad však nemôžme potvrdiť, pretože údaje o hladinách 

prozápalových cytokínov, či o hladinách RANKL v sére pacientov ani zdravých darcov 

nemáme k dispozícii. Podľa výskumnej skupiny z Poľska však boli hodnoty RANKL 

v sére pacientov axSpA signifikantne nižšie oproti ich hladine v sére zdravých jedincov, 

naopak hladiny M-CSF, IL-6, IL-17 a TNF-α boli významne vyššie (Korkozs et al., 2018). 

Ďalšie analýzy na overenie hladín vybraných cytokínov ako v sére pacientov, tak v sére 

zdravých darcov by pomohli rozšíriť informácie o zložení zápalového séra, čo by viedlo 

k lepšiemu pochopeniu mechanizmu, akým prozápalové cytokíny ovplyvňujú 

osteoklastogenézu periférnych prekurzorov. Rovnako tieto analýzy by boli potrebné na 

zistenie hodnôt zápalových faktorov v sére pacientov všetkých foriem ochorenia, pretože 

minimálne hladiny CRP sa medzi formami ochorenia líšia (Rudwaleit et al., 2009). Máme 

k dispozícii údaje o niektorých pacientoch a ich hladinách CRP, ktorého zvýšené hodnoty 

indikujú zápal prítomný v tele a pri axSpA zvyšujú riziko progresie z nerádiografickej 

formy na rádiografickú (Rudwaleit et al., 2009).  Je možné, že je to práve kvôli hladinám 

prozápalových cytokínov, ktoré neovplyvňujú len kostnú resorpciu, ale aj kostnú 

novotvorbu.  

Ďalšie experimenty v tejto práci sú zamerané na osteoklastogenézu monocytov 

pacientov s konkrétnou formou ochorenia, teda nr-axSpA a r-axSpA v patologickom 

a fyziologickom prostredí. Podľa výsledkov kultivácii monocytov nr-axSpA nie je 

prítomný rozdiel v diferenciácii či už spontánne, alebo indukovane a to  ani v prítomnosti 

patologického prostredia séra nr-axSpA, ani v prítomnosti fyziologického séra. Jediným 

rozdielom, ľudské séra porovnáme s FBS, je že potenciál monocytov diferencovať nebol 

tak vysoký v prítomnosti séra pacientov nr-axSpA bez použitia cytokínov (Graf 4). Pri 

rádiografickej forme výsledky značili trend mierne zvýšeného počtu diferencovaných 

osteoklastov v prostredí r-axSpA s cytokínmi, oproti ostatným, teda spontánne 

diferenocovaným v patologickom prostredí a spontánne alebo indukovane vo 

fyziologickom prostredí. Avšak kultivácii doposiaľ prebehlo pomerne málo a vo 
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výsledkoch sú značné odchýlky (Graf 5). Navýšenie počtu pacientov, ktorých monocyty by 

sa kultivovali, ako s r-axSpA, tak s AS, by nám pomohlo posúdiť i rozdiel medzi pacientmi 

s rôzne dlho trvajúcou formou ochorenia. Na Grafe 10 je porovnanie nezávislých kultivácii 

monocytov pacientov nr-axSpA a rádiografických foriem. Môžeme vidieť, že vplyv na 

diferenciáciu monocytov mal ako ich pôvod, tak prostredie, v ktorom boli diferencované, 

pričom dôležitú úlohu hral aj prídavok exogénnych osteoklastogénnych cytokínov M-CSF 

a RANKL. Čo naznačuje, že medzi rôznymi formami ochorenia sú v procese 

osteoklastogenézy rozdiely. Na lepšie posúdenie je však nutné rozšíriť počet pacientov 

a rozlíšiť kultivácie monocytov r-axSpA od AS. Výskum sa orientuje na osteoklastogenézu 

monocytov AS v porovnaní so zdravými (Caparbo et al., 2018; Perpétuo et al., 2017). 

V štúdiách zameraných na diferenciáciu osteoklastov z periférnych prekurzorov AS 

predpokladali, že zvýšená osteoproliferácia pacientov AS bude spôsobená zníženou 

schopnosťou  monocytov diferencovať na osteoklasty. Perpétuo a kolektív nezistili 

štatisticky významný rozdiel, avšak prítomný bol trend, kde v porovnaní so zdravými 

monocytmi, diferencovali monocyty pacientov AS na osteoklasty v menšej miere 

v každom kontrolnom dni ich kultivácie (kontrolné dni – 7., 14., 21.). Nebol zaznamenaný 

ani rozdiel v resorpčnej ploche diferencovaných osteoklastov medzi pacientskymi 

a zdravými monocytmi. Caparbo a kolektív pozorovali štatisticky významne nižší počet 

diferencovaných osteoklastov z monocytov AS v porovnaní s osteoklastogenézou 

u zdravých kontrol. V tejto štúdii sledovali aj apoptózu osteoklastov, kde pozorovali 

významne menej apoptotických osteoklastov diferencovaných z buniek pacientov AS. 

V oboch štúdiách monocyty kultivovali v prítomnosti FBS a cytokínov. Na základe našich 

dát môžeme pozorovať podobné výsledky, kde v tomto konštantnom prostredí s 10% FBS, 

25 ng/ml M-CSF a 30 ng/ml RANKL bolo diferencovaných priemerne menej (P < 0,05; 

testom Mann Withney) osteoklastov z monocytov pacientov (v analýze sú  zahrnuté 

výsledky 4.1 a 4.2), oproti diferenciácii zdravých monocytov na osteoklasty (výsledky 

4.3). Avšak v prípade, ak sme kultivovali s ľudským sérom, boli monocyty vždy oproti 

FBS stimulované viac, čo je v rozpore s predpokladom možnej pre-aktivácie monocytov 

z tela pacientov (Conrad et al., 2015).  

Stimulačný vplyv ľudského séra, patologického i fyziologického, sme pozorovali 

vo všetkých kultiváciách, či už monocytov pacientov, alebo zdravých jedincov. 

Koncentrácia exogénneho RANKL nemala na osteoklastogenézu zdravých monocytov 

vplyv (Graf 6). Monocyty zdravých jedincov však podliehali procesu diferenciácie rôzne, 



57 

 

v závislosti na prostredí. Graf 11 porovnáva výsledky kultivácii so zdravým sérom, sérom 

nr-axSpA, r-axSpA a AS a môžeme vidieť, že monocyty sú stimulované ľudským sérom 

s prídavkom exogénnych cytokínov viac, ako bez ich prídavku. Rozdiel je aj 

v diferenciácii medzi jednotlivými sérami. Predpoklad, že zdravé monocyty budú reagovať 

na patologické a fyziologické prostredie rôzne, potvrdili aj Korkozs a kolektív (Korkozs et 

al., 2018). Ich dáta naznačujú, že sérum pacientov obsahuje aj iné faktory ako RANKL 

a M-CSF, ktoré sú schopné riadiť osteoklastogenézu, hlavne zvýšené hladiny 

prozápalových cytokínov. Kultivácia monocytov bez exogénnych pre-osteoklastogénnych 

cytokínov v patologickom prostredí axSpA a fyziologickom prostredí séra zdravých 

darcov, priniesla diferencované osteoklasty iba sporadicky, na rozdiel od diferenciácie 

s M-CSF a RANKL, kde bol počet osteoklastov vyšší v sére pacientov oproti zdravému 

séru. My sme detekovali aj iný potenciál monocytov diferencovať na osteoklasty, 

v závislosti od formy a dĺžky trvania ochorenia medzi kultiváciami, kde osteoklastogenéza 

prebehla spontánne a kde indukovane. Pri indukcii osteoklastogenézy boli počty 

osteoklastov vyššie (nevýznamne) so sérom akejkoľvek formy ochorenia oproti 

diferenciácii v zdravom sére (Graf 7). Naopak, ak bola diferenciácia zdravých monocytov 

spontánna, môžeme pozorovať veľmi podobný počet osteoklastov diferencovaných v sére 

nr-axSpA a v zdravom sére, ktorý bol vyšší (P = NS) ako počet diferencovaných 

osteoklastov v prostredí séra rádiografických foriem, s klesajúcim trendom od nr-axSpA 

k AS. Toto podporuje predpoklad, že jednotlivé formy ochorenia sa medzi sebou líšia nie 

len z hľadiska patológie v kostnej novotvorbe, ale aj v procese osteoklastogenézy (Sieper 

et al., 2017; Deodhar et al., 2016). Na potvrdenie, alebo vyvrátenie súvislosti medzi 

osteogenézou a resorpciou kosti sú však nutné ďalšie analýzy.  

V našom výskume by priniesli dôležité poznatky napríklad kultivácie na 

materiáloch, ktoré umožnia analyzovať resorpčnú plochu osteoklastov, jej veľkosť a počet 

týchto plôch. Ďalšou dôležitou časťou výskumu je analýza cytokínov, či už M-CSF, 

RANKL, alebo prozápalových cytokínov, ktoré sú schopné ovplyvniť ich funkciu a to nie 

len v jednotlivých sérach, ale aj v médiu s prídavkom séra počas diferenciácie monocytov 

na osteoklasty. Dĺžka in vitro kultivácie by tak isto mohla zohrávať rolu v procese 

diferenciácie rovnako, ako aj vyššie spomínaná apoptotická aktivita buniek (Caparbo et al. 

2018). Pretože je možné, že monocyty pacientov AS síce diferencujú v menšej miere ako 

monocyty zdravých, avšak osteoklasty nepodliehajú apoptóze v takej miere ako 

diferencované zo zdravých monocytov, čo môže znamenať ich dlhšiu perzistenciu v tele 
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pacientov. Samozrejme, jedným z najdôležitejších aspektov, je navýšenie počtu pacientov 

s rádiografickou formou ochorenia.  

Poznatky získané ďalšími analýzami, by mohli pomôcť k pochopeniu mechanizmu 

patológie tohto unikátneho ochorenia a ďalej prispieť k vývinu cielenej liečby jednotlivých 

foriem ochorenia a tým zlepšiť životnú úroveň pacientov trpiacich či už nr-axSpA,  

r-axSpA tak AS.  

Vo všeobecnosti je však problém v reprodukovaní výsledkov štúdii zameraných na 

axSpA, pretože publikované štúdie exaktne neuvádzajú formu ochorenia (Khan et al., 

2019). Niektorí autori používajú termín ankylozujúca spondylitída ako ekvivalent pre  

r-axSpA, čo úplne nekorešponduje s charakteristikou daných foriem ochorenia podľa 

diagnostických kritérií ASAS (van der Linden et al., 2015; Akkoc et al., 2015). Preto je 

charakteristika pacientov, ako v klinickom, tak v základnom výskume, dôležitým aspektom 

pre porovnávanie výsledkov jednotlivých štúdii. 
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6. Záver  

Táto práca bola zameraná na procesy diferenciácie osteoklastov z periférnych 

prekurzorov pacientov s axiálnou spondyloartritídou, v súvislosti so zápalovým 

prostredím, ktoré je rizikovým faktorom pri rozvoji osteoporózy u reumatických ochorení. 

Sledovali sme proces osteoklastogenézy u pacientov s axSpA, bez rozlíšenia formy a dĺžky 

ochorenia, ako aj s dôrazom na formu, teda nerádiografickú a rádiografickú axiálnu 

spondyloartritídu a ankylozujúcu spondylitídu. Sledovali sme vplyv zápalového prostredia, 

ktoré bolo modelované sérom pacientov, ako na monocyty získané od zdravých jedincov, 

tak monocyty pôvodom od pacientov s axSpA. In vitro kultivácie nám umožnili sledovať 

vplyv zápalového prostredia axSpA na potenciál diferenciácie monocytov na osteoklasty. 

Porovnali sme diferenciáciu monocytov axSpA v patologickom sére axSpA 

a fyziologickom sére zdravých darcov. V rámci experimentov bola ďalej porovnaná 

diferenciácia monocytov jednotlivých foriem ochorenia nr-axSpA, r-axSpA a AS 

v patologickom prostredí, reprezentovaným sérom jedincov z danej skupiny a diferenciácia 

týchto monocytov vo fyziologickom prostredí. Očakávaný efekt rôzneho vplyvu 

zápalového prostredia jednotlivých foriem ochorenia sme sledovali na zdravých 

monocytoch. Paralelne sme testovali aj rozdiel medzi spontánnou osteoklastogenézou 

a osteoklastogenézou indukovanou exogénnymi cytokínmi M-CSF a RANKL. 

Spracovaním výsledkov týchto experimentov sme prišli k nasledovným záverom:  

 

• Zápalové sérum pacientov axSpA stimuluje diferenciáciu monocytov 

pacientov na osteoklasty v porovnaní s fyziologickým prostredím približne 

1,6-krát viac, za prítomnosti stimulačných cytokínov. 

• Rozdiel v počte osteoklastov diferencovaných spontánne z monocytov 

axSpA je 1,2-krát vyšší v prostredí séra axSpA ako vo fyziologickom 

prostredí 
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• Nepozorovali sme významné rozdiely v počte osteoklastov diferencovaných 

z monocytov nr-axSpA v patologickom sére nr-axSpA, ani vo 

fyziologickom prostredí, avšak trendy naznačujú že: 

 

o Diferenciácia monocytov nr-axSpA je stimulovaná sérom nr-axSpA 

menej ako fyziologickým v procese spontánnej osteoklastogenézy 

o  Ak bola osteoklastogenéza indukovaná cytokínmi, vyšší počet 

osteoklastov bol diferencovaný v patologickom sére axSpA 

v porovnaní s počtom osteoklastov diferencovaných vo 

fyziologickom sére 

• Diferenciácia monocytov r-axSpA a AS nepriniesla významné rozdiely 

medzi kultiváciami v prostredí fyziologického séra a patologického séra 

pacientov r-axSpA a AS 

o  Môžeme pozorovať trend mierneho nárastu diferencovaných 

osteoklastov r-axSpA/AS v patologickom prostredí r-axSpA/AS 

s indukciou osteoklastogenézy, oproti spontánnej diferenciácii 

v patologickom sére a spontánnej aj indukovanej vo fyziologickom 

sére  

 

• Koncentrácia RANKL neovplyvňuje diferenciáciu zdravých monocytov 

v zdravom ľudskom sére 

• Diferenciácia monocytov zdravých darcov je stimulovaná ako patologickým 

tak fyziologickým sérom, bez štatisticky významných rozdielov medzi nimi 

o  Počet diferencovaných osteoklastov v kultivácii kde bola 

osteoklastogenéza indukovaná sa medzi formami ochorenia líši, 

najviac stimulovalo osteoklastogenézu sérum AS, zatiaľ čo nr-

axSpA a r-axSpA pôsobili stimulačne približne rovnako, všetky 

patologické séra stimulovali viac ako fyziolofické sérum 

o  Spontánna osteoklastogenéza zdravých monocytov v prostredí séra 

AS a r-axSpA priniesla menej osteoklastov, ako v diferenciácia 

v sére fyziologickom,  sérum nr-axSpA však v procese spontánnej 

osteoklastogenézy stimulovalo monocyty viac, ako fyziologické 
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Zoznam skratiek 

 

AS   ankylozujúca spondylitída 

ASAS   Assessment of SpondyloArthritis international Society   

(Medzinárodná spondyloartritická spoločnosť) 

ASDAS-CRP    AS-disease activity score-CRP 

ASQoL   Ankylosing Spondylitis Quality of Life 

AxSpA   axiálna spondyloartritída 

BASDAI   Bath AS-disease activity score 

BASFI    Bath AS functional index 

BLC    Bone lining cell 

BMD    Bone mineral density (hustota kostných minerálov) 

BMU    základné mnohobunkové jednotky 

CDKAL1   gén pre Cdk5 regulatory associated protein 1-like 1 

c-fms    receptor pre M-CSF 

CRP    C-reaktívny proteín 

DMEM   Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium 

ERAP1   gén preaminopeptidázu endoplazmatického retikula 

ERN1    gén pre endoplasmic reticulum to nucleus signaling1 

FBS    fetálne bovinné sérum 

HBSS    Hank's Balanced Salt Solution 

HI    index zdravia  

HLA     Human leukocyte antigen (hlavný ľudský histokompatibilný 

komplex) 

HLA-B (napr. HLA-B*27) Receptory HLA 

HLA-B (napr HLA-B*27) Gény pre receptory HLA 

HSCs    Hematopoietic stem cell (hematopoetické kmeňové bunky) 



62 

 

IBD     Zápalová choroba čreva 

IL      Interleukín  

ITLN1     Gén pre intelectin 1 

M-CSF   Faktor stimulujúci kolónie makrofágov 

MHC    Hlavný histokompatibilný komplex 

MRI    Magnetická rezonancia 

MSCs    Mezenchymálne kmeňové bunky 

NFKB1   Gén pre jadrový faktor kappa B 

NF-κB    Jadrový faktor kappa B 

nr-axSpA      Nerádiografická axiálna spondyloartritída 

NSAID   Nesteroidné protizápalové liečivá 

OPG     Osteoprotegerín  

PsA    Psoriatická artritída 

RANK    Receptor aktivátor NF-κB 

RANKL   Ligand receptoru aktivátoru NF-κB 

r-axSpA   Rádiografická axiálna spondyloartritída 

rcf    Relatívna odstredivá sila 

rpm    Otáčky za minútu 

RT    Izbová teplota 

RÚ    Reumatologický ústav 

SF-36    The Short Form (36) Health Survey 

SpA    spondyloartritída 

TNF-α    tumor nekrotizujúci faktor α   

TRAP    tartrát rezistentná kyslá fosfatáza  
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Príloha 1 – Charakteristika pacientov s axSpA 

Všetci pacienti s axSpA budú klasifikovaní podľa recentných, v bežnej 

klinickej a experimentálnej praxi používaných, kritérií publikovaných  skupinou 

Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS) v roku 2009 (Assessment 

of SpondyloArthritis  international Society classification criteria, Rudwaleit, 2009). Táto 

klasifikácia rozdeľuje pacientov s axSpA na dve formy ochorenia – neidiografickú (nr)-

axSpA a rádiografickú (r)-axSpA. Klinické, zobrazovacie a laboratórne parametre 

ochorenia, ako sú príznaky spondylartritídy (napr. artritída, entezitída a ďalšie), hodnotenie 

zobrazovacích metód [röntgen sakroiliakálnych kĺbov (SIK) a chrbtice a zobrazenie 

magnetickou rezonanciou (MRI) SIK], hodnotenie aktivity ochorenia [AS-disease activity 

score-CRP (ASDAS-CRP), Bath AS disease activity index (BASDAI)],   porúch 

funkčných schopností [index Bath AS functional index (BASFI)],  budú hodnotené v 

súlade doporučeniami ASAS (The Assessment of SpondyloArthritis international Society 

(ASAS) handbook: a guide to assess spondyloarthritis, Sieper, 2009).  

 

Rudwaleit M, van der Heijde D, Landewe´ R, Listing J, Akkoc N, Brandt J, et al. The 

development of Assessment of SpondyloArthritis international Society classification 

criteria for axial spondyloarthritis (part II): validation and final selection. Ann Rheum Dis 

2009; 68:777–83. 

J Sieper, M Rudwaleit, X Baraliakos, J Brandt, J Braun, R Burgos-Vargas, M Dougados, 

K-G Hermann, R Landewé, W Maksymowych and D van der Heijde. The Assessment of 

SpondyloArthritis international Society (ASAS) handbook: a guide to assess 

spondyloarthritis. Ann Rheum Dis 2009; 68;ii1-ii44  doi:10.1136/ard.2008.104018  
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Kritériá pre vstup do štúdie: 

Kritériá začlenenia: 

pacienti s axSpA 

- Pacienti, ktorí spĺňajú klasifikačné kritériá pre axSpA (Rudwaleit M, 2009) 

- Vek 18-50 rokov 

- Trvanie ochorenia (od diagnózy/klasifikácie) maximálne 2 roky – r-axSpA, nad 2 

roky –  AS 

- Známe informácie o prvých muskuloskeletálnych a extramuskuloskeletálnych 

symptómoch 

o Typ príznaku 

• Muskuloskeletálne: zápalová bolesť chrbta, artritída, 

entezitída, daktylitída (podľa ASAS 2009) 

• Extramuskuloskeletálne: uveitída (podľa ASAS 2009) 

o Dátum objavenia sa príznaku – t. j. je možné zistiť dĺžku trvania 

ochorenia od prvého muskuloskeletálneho aj 

extramuskuloskeletálneho príznaku 

- Schopnosť vyplniť dotazníky týkajúce sa aktivity ochorenia a funkčných schopností 

(BASDAI, ASDAS-CRP, BASFI) 

- Laboratórne vyšetrenie: CRP, FW, s-TSH, hodnoty kostného metabolizmu (S-

25(OH)D, S-PTHi, S-betaCTX, S-total PINP, S-osteokalcín) z dňa odberu do štúdie 

- Klinické vyšetrenie od skúseného reumatológa: prítomnosť periférnej artritídy, 

entezitídy, daktylitídy (aktívna/neaktívna) 

- Známe informácie o liečbe a všetkých medikamentoch pacienta/pacientky 

v súčasnosti aj v minulosti (lieková anamnéza) 

- Známe informácie o iných ochoreniach pacienta/pacientky 

- Známe informácie o pohybových aktivitách (menej ako 5 hodín cvičenia/týždenne) 

- Známe informácie o fajčení (cig/deň) a príjme alkoholu 

- Možnosť vykonať venepunkciu a odobrať pacientovi 4x8ml periférnej krvi pre testy 

Štúdie bez významných ťažkostí/diskomfortu pre pacienta 

- Možnosť vykonať denzitometrické vyšetrenie bez významných 

ťažkostí/diskomfortu pre pacienta 

- BMI 18,5 – 30 (kg/m2) 

 

V skupine pacientov s nr-axSpA 

- Pacienti spĺňajú kritériá ASAS 2009 pre zobrazovaciu vetvu klasifikácie 

nerádiografickej spondyloartritídy: 

o Pozitívny nález MRI SI skĺbenia kompatibilný s kritériami pre 

prítomnosť zápalových zmien podľa ASAS 2009 (Sieper et al., 2009) 

o Negatívny RTG SI skĺbenia a chrbtice bez výskytu zmien typických pre 

ankylozujúcu spondylitídu (charakterizovaných modifikovanými 

newyorskými kritériami, van den Linden, 1984). 
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Van der Linden S, Valkenburg HA, Cats A. Evaluation of diagnostic criteria for 

ankylosing spondylitis. A proposal for modification of the New York criteria. Arthritis 

Rheum. 1984;27:361-8. 

 

Kritériá vylúčenia: 

- Vek pod 18 rokov a nad 50 rokov 

- Prítomnosť nasledujúcich extramuskuloskeletálnych príznakov: Crohnova 

choroba alebo ulcerózna kolitída (aktívne ochorenie a ochorenie v remisii), 

psoriáza 

- Prítomnosť coxitídy (zápal bedrového kĺbu) 

- U žien: Tehotenstvo, kojenie, ženy v postmenopauzálnom období 

- Fajčenie viac ako 10 cig/deň 

- Alkohol denne viac ako 0,5 l piva, 2 dcl vína alebo 5cl destilátu 

- Fyzická aktivita – viac ako 5 x týždenne cvičenie dlhšie ako 1 hodina 

- Prítomnosť iných autoimunitných ochorení: 

o Systémová –  napr. reumatoidná artritída, systémový lupus 

erythematodes, vaskulitída (všetky typy), zápalové myopatie 

o Orgánovo-špecifické – autoimunitné tyreopatia (v liečbe alebo bez 

liečby), autoimunitné neurologické ochorenia (napr. myasthenia gravis, 

roztrúsená skleróza, a ďalšie obmedzujúce pohyb pacienta), 

autoimunitné hepatitídy, primárna biliárna cirhóza. Upozornenie – 

autoimunitná anémia, trombocytopénia nepatrí k týmto diagnózam, pre 

ktoré je pacient vylúčený 

- Prítomnosť iných chorôb alebo stavov: 

o  Nádorové ochorenia (malignita v anamnéze, alebo súčasná) 

o Metabolické ochorenia a endokrinopatia (preukázaná osteoporóza, 

diabetes mellitus s preukázanou nefropatiou, idiopatická hyperkalciúria 

s anamnézou urolitiázy, hyperkortizolizmus, primárna hyperparatyreóza, 

hypogonadizmus, tyreopatia inej ako autoimunitnej etiológia) 

o Chronická renálna insuficiencia 

o  Malabsorpčný syndróm  

o Alergia na bielkovinu kravského mlieka, intolerancia laktózy, celiakia 

o Anamnéza porúch príjmu potravy 

o BMI < 18,5 (kg/m2) alebo > 30 (kg/m2) 

o Geneticky podmienené ochorenia spojené s poruchou modelácie kostí 

(napr. osteogenesis imperfecta, Marfanov syndróm a iné) 

o Stav po zlomenine alebo chirurgickom/ortopedickom výkone na skelete 

za posledných 6 mesiacov 

o Stav vyžadujúci prechodnú alebo dlhodobú imobilizáciu celého tela 

alebo dolných končatín (v rovnakom čase alebo počas posledných 6 

mesiacov) 



79 

 

o Floridné infekčné ochorenia 

- Požívanie nasledujúcich liekov v súčasnosti, alebo počas posledných 6 

mesiacov 

o  Glukokortikoidy v perorálnom, parenterálnom, inhalačnom podaní 

i intraartikulárna aplikácia (lokálna aplikácia vo forme mastí a gélov je 

povolená) 

o Antihormonálne lieky (z akejkoľvek indikácie) 

o Hormonálna substitučná terapia 

o Liečba antiresorpčnými liekmi 

o  Liečba chemoterapiou 

o Liečba antikonvulzívami 

o Liečba heparínom 

- Pre skupinu pacientov s nr-axSpA: 

o Pacienti s nr-axSpA, ktorí spĺňajú klinickú vetvu kritérií ASAS (t.j. 

pozitivita HLA-B*27 s klinickými prejavmi spondyloartritídy), ale bez 

pozitívneho nálezu kompatibilného so zápalovými zmenami SIK pri 

zobrazení  MRI u axSpA 

 

 

Appendix: Na hodnotenie ochorenia budú použité nasledovné, v bežnej klinickej a 

experimentálnej praxi, používané, dotazníky: Pre aktivitu ochorenia: AS disease activity 

score (ASDAS)-CRP, Bath AS disease activity index (BASDAI) a pre hodnotenie zmien 

vo funkčných schopnostiach: Bath AS functional index (BASFI). 

Garrett S, Jenkinson T, Kennedy LG, Whitelock H, Gaisford P, Calin A. A new approach 

to defining disease status in ankylosing spondylitis: the Bath Ankylosing Spondylitis 

Disease Activity Index.  J Rheumatol. 1994;21:2286-91.  

Calin A, Garrett S, Whitelock H, Kennedy LG, O´Hea J, Mallorie P, Jenkinson T. A new 

approach to defining functional ability in ankylosing spondylitis: the development of the 

Bath Ankylosing spondylitis Functional Index. J Rheumatol. 1994;21:2281-5. 

Lukas C, Landewé R, Sieper J, Dougados M, Davis J, Braun J, van der Linden S, van der 

Heijde D. Development of an ASAS-endorsed disease activity score (ASDAS) in patients 

with ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis 2009;68:18-24. 

van der Heijde D, Lie E, Kvien TK, Sieper J, van den Bosch F, Listing J, Braun J, 

Landewé R. ASDAS, a highly discriminatory ASAS-endorsed disease activity score in 

patients with ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis 2009;68:1811-8. 
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Príloha 2 – Dotazník pre zdravých darcov 

Názov štúdie 

Úloha zápalu v patologickej kostnej resorpcii u axiálnej 

spondyloartritídy 

 

Cieľová skupina: Zdraví darcovia 

 

Kód (vyplní odborné pracovisko): ....................................................................  

Rok narodenia: ..................................................................................................  

Pohlavie: ...........................................................................................................   

 

Cítite sa zdravý/á? 

ÁNO 

NIE 

Užívate pravidelne nejaké lieky (vrátane hormonálnej antikoncepcie)? 

ÁNO – Aké? ................................................................................................................ 

NIE 

Užili ste za posledné 4 týždne nejaké lieky (pravidelne užívané lieky už neuvádzajte)? 

ÁNO – Aké?................................................................................................................. 

NIE 

Liečite sa, alebo ste monitorovaný/á, kvôli nejakej chorobe (vrátane infekčných)? 

ÁNO – Aké?................................................................................................................. 

NIE 

Máte, alebo ste mali poruchy imunity, alergie, kožné ochorenia? 

ÁNO – Aké?................................................................................................................. 

NIE 
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Trpí niekto vo Vašej rodine osteoporózou, alebo inými ochoreniami kostí? 

ÁNO – Akým?.............................................................................................................. 

NIE 

Trpel/trpí niekto z Vašej blízkej rodiny na časté zlomeniny kostí? 

ÁNO – V akom veku a akých kostí sa týkali? ............................................................ 

NIE 

Prekonali ste za posledné 4 týždne nejaké ochorenie (prechladnutie, hnačkové ochorenia a 

pod.) ? 

ÁNO – Aké?................................................................................................................. 

NIE 

Boli ste za posledných 6 mesiacov očkovaný? 

ÁNO – Proti 

čomu?....................................................................................................... 

NIE 

U žien:  Boli ste v poslednom roku tehotná, alebo ste tehotná? 

ÁNO 

NIE 

3 dni pred odberom, ste fajčili (cigarety, marihuanu, vodná fajki, tabak)? 

ÁNO 

NIE 

3 dni pred odberom, spali ste 6 a viac hodín každú noc? 

ÁNO 

NIE 

3 dni pred odberom, konzumovali ste alkohol (alebo iné návykové látky)? 

ÁNO – Aký a 

koľko?..................................................................................................... 

NIE 

Dodržujete nejaký zvláštny spôsob stravovania (napr. vegetariánstvo, vegánstvo, 

frutarianizmus, a pod.)? 
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ÁNO – Aký a ako dlho?.............................................................................................. 

NIE 

 

 

Deň pred odberom, ste jedli (zamerajte sa hlavne na mastné a sladké potraviny): 

Raňajky:.............................................................................................. 

Obed:................................................................................................... 

Večeru:................................................................................................. 

Občerstvenie:........................................................................................ 

 

Čerstvé ovocie a zeleninu: 

Nejem 

Konzumujem výnimočne 

Konzumujem sezónne (skôr v lete, pri chorobe,...) 

Konzumujem aspoň 1x za mesiac 

Konzumujem aspoň 1x za týždeň 

Konzumujem aspoň 1x za deň 

 

Ryby: 

Nejem 

Konzumujem výnimočne 

Konzumujem aspoň 1x za mesiac 

Konzumujem aspoň 1x za týždeň 


