
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. 
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