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Abstrakt 

Táto práca sa venuje patofyziologickým zmenám v organizme beţcov ultramaratónu a 

analýze biologických parametrov krvi ktoré tieto patologické stavy indikujú. Popisuje 

diagnostické princípy analýzy biologického materiálu v laboratóriu aj v teréne a porovnáva 

jednotlivé prístroje, ktoré sa k analýze vyuţívajú. Pomocou štatistických testov vyhodnocuje 

vzťahy medzi jednotlivými parametrami indikujúcimi patologické procesy. Spearmanovým 

korelačným koeficientom sú určované a hľadané významné závislosti, ktoré by umoţnili 

predikciu určitého parametra na základe vzťahu s inými parametrami. Tieto závislosti sú ďalej 

popisované regresnou analýzou. V závere tejto časti je vytvorený regresný model schopný 

predikcie kreatinkinázy na základe iných parametroc krvi. 
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Abstract 

This thesis is focused on patophysiology changes in organism of ultramaraton runners. 

It analyze the blood parameters idnicating patological changes. It describes the principles of 

analysis and laboratory testing not only in laboratories, but also in terrain conditions. The 

thesis includes statistical testing and evaluation of hematological and biochemical parameters 

indicating severe patologies. With the use of Spearman correlation coefficient are determined 

the relations between the parameters. The relation between the found parameters are then 

further analyzed by regression.  The goal of the thesis is finding a way to predict biological 

parameters by using a group of other parameters. In the practical part of the work is described 

the algorithm for prediction, the network testing results and other ways to improve the 

prediction algorithm. 
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1  ÚVOD 

 Pri súčasnom trende vývoja prístrojovej techniky je viac neţ potrebné vytvárať nové, 

zjednodušené postupy a metódy analýzy. Vytvárať programy a algoritmy schopné 

rýchlejšieho a lepšieho hodnotenia výsledkov. V posledných rokoch narastá tento trend aj 

v diagnostike biochemických a hematologických parametrov. 

 V prvej časti sa táto práca zaoberá patofyziologickými procesmi v organizme beţcov 

ultramaratónu. Výčetom parametrov, ktoré tieto patológie indikujú. Následne boli predstavené 

metódy a prístroje s ktorými je moţné tieto parametre merať, a to nie len v centrálnych 

laboratóriách. V tejto práci som sa snaţila priblíţiť jednotlivé metódy laboratórnej 

diagnostiky a upútať pozornosť na analyzátory, ktoré uţ nevyţadujú umiestnenie iba 

v priestoroch laboratórií. V závere kapitoly 3 sú tieto prístroje porovnané aj s typickými 

laboratórnými prístrojmi. 

 Ďalšia časť práce sa venuje štatistickej analýze laboratórnych výsledkov beţcov 

ultramaratónu a jednotlivých vzťahov medzi parametrami indikujúcimi patológie. Na základe 

rešerše boli stanovené vedecké okruhy a hypotézy, ktoré sa práca snaţí vyskúmať.  

Bakalárská práca ďalej rozoberá myšlienku predikcie určitej patológie na základe iných, 

jednoduchšie stanoviteľných, korelovaných parametroch. Táto myšlienka je ďalej rozvinutá 

a popísaná regresnou analýzou, na základe ktorej je následne pokus o predikciu parametra 

indikujúceho patológiu, na základe ďalšieho parametru indikujúceho patológiu.   
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2. PATOFYZIOLÓGIA BEŽCOV 

ULTRAMARATÓNU  

2.1. Rhabdomyolýza 

Pri poškodení svalu dochádza k prieniku intracelulárneho obsahu svalových vlákien 

do extracelulárnej tekutiny. Syndróm rozpadu priečne pruhovaného svalstva sa nazýva 

rhabdomyolýza.[1] Rhabdomyolýzu rozdeľujeme na genetickú, idopatickú a získanú. Častou 

príčinou získanej rhabdomyolýzy je predĺţená svalová námaha. 

Štúdie utramaratóncou preukázali spojitosť niekoľkých krvných markerov s poškodením 

kostrovej svaloviny. Poškodenie kostrovej svaloviny je dobre pozorovateľné na špecifických 

metabolitoch svalových buniek ktorých hladina pri poškodení myocytov stúpa, partí sem 

myoglobin, lahtát dehydrogenáza a kreatinkináza.  [3] 

Na predikciu rhabdomyolýzy je nutná diagnostika hladiny kreatinkinázy, ako najcitlivenšieho 

indikátora poškodenia svalového tkaniva.  Referenčné hodnoty kreatinkinázy sú 0,50-3,33 

μkat / l pre muţov, u ţien je to 0,48-2,80 μkat / l. Je to intracelulárný enzým, čo znamená, ţe 

pri poškodení svalovej bunky dochádza k vyplaveniu enzýmu do krvi a tým k zvýšeniu 

koncetrácie kreatinkinázy v krvi.  Zvýšená koncentrácia kretinkinázy môţe poskytnúť 

informáciu o poškodení svalových buniek a patrí k najcitlivejším parametrom svalových 

ochorení . Veľmi vysoká koncentrácia CK môţe predikovať zlyhávanie obličiek. [6] 

Namáhanie svalov spôsobené excentrickým cvičením zdravých jedincov u ultramaratónu,  

môţe spôsobiť zvýšenie kreatínkinázy bez poškodenia obličiek a rhabdomyolýzy. Najvyššie 

hodnoty kreatinkinázy sú merateľné jednu hodinu po závode.  

Spolu s kreatinkinázou sa vyplavuje do krvi aj laktátdehydrogenáza (LDH) a draslík.  Beţná 

komplikácia rhabdomyolýzy zahrňuje vysoké hladiny draslíka v krvi, čo môţe viesť 

k nepravideľnosti srdečného rytmu a poškodeniu obličiek. U jednej štvrtiny pacientov tieţ 

dochádza k poškodeniu pečene.  Referenčné hodnoty draslíka v krvi sú 3,60 -5,40 mmol/l. 

Laktátdehydrogenáza je intracelulárny enzým prítomný v mnohých tkanivách. Jej referenčné 

hodnoty sú v rozmedzí 2,08 – 3,67 μkat  /  l. Rovnako ako kreatinkináza a draslíkové ióny sa 

laktátdehydrogenáza vyplavuje pri poškodení svalových buniek a preto je vhodným 

markerom na predikciu rhabdomyolýzy. [4] 

Medzi ďalšie faktory patrí neadekvátny príjem tekutín, ktoré môţe viesť k cvičením   

spôsobenej hyponatriémii a zatiaľ neznámym mechanizmom indukovať poškodenie svalovej 

bunky. [6] Nadmerná hydratácia vedie k zhoršovaniu funkcie svalových buniek a k ich 

poškodeniu.  Podľa štúdií majú hyponatremický atléti po ultaramaratóne vyššie sklony na 

rozvoj cvičením spôsobenej rhabdomyolýzy ako normonatrémický atléti.  

Rhabdomyolýza je v realite vzácna a k zvýšeniu kreatinkinázy dochádza u všetkých  

špotrovcov, hlavne u vytvalostných behoch ako ultramaratón. Príčinou zvýšenia je ale svalová 

námaha a myopatie. Fyziologické hodnoty koncentrácie kreatinkinázy sú preto pre športovcov 
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mierne posunuté.U rhabdomyolýzy je hladina koncentrácie kratinkinázy zvýšená aţ niekoľko 

sto  násobne, pre správnu diagnostiku je ale potreba brať ohľad na ďalšie parametre krvi a 

celkovú anamnézu športovca. 

2.2. Infekcia horných dýchacích ciest 

Ultramaratón vedie k akútnej zápalovej reakcii s beţnými laboratórne sledovateľnými 

chemickými zmenami. Zápaly zo stresovej reakcie ovplyvňujú kostnú dreň a vedú k zmenám 

počtu leukocytov.  Sledované markery zápalového procesu zahrňujú leukocyty, interleukíny a 

imunoglobulíny IgA a IgM. Zo všetkých sledovaných imunitných ukazovateľov počas 

tréningového procesu patrí medzi najvýznamnejšie hladina sekrečného IgA. Referenčná 

hodnoty imunoglobulínu IgA v sére je 0,61 – 3,48 g/l. Štúdiami bolo zistené, ţe riziko 

infekcie horných dýchacích ciest je priamo úmerné hladine SIgA v slinách. Tí jedinci, ktorí 

mali nízku koncentráciu SIgA pred tréningovým obdobím, ju mali nízku aj na konci 

tréningového obdobia a infekcie horných dýchacích ciest sa u nich vyskytli oveľa častejšie 

neţ u tých, ktorí mali v slinách normálne hodnoty SIgA. Okrem zníţených hodnôt IgA  boli 

zistené aj zníţené hladiny sérového IgG pod referenčnú hodnotu 2,8 g/l. Dôleţitým 

ukazovateľom negatívnych zmien v imunitnom systéme počas fyzického zaťaţenia sú počty 

cirkulujúcich lymfocytov. Tieto zmeny sú dvojfázové. Na vrchole fyzického výkonu sa ich 

hodnoty zvyšujú, ale v nasledujúcej fáze regenerácie nastáva ich zníţenie hlboko pod 

východiskové hodnoty namerané pred zaťaţením. Rovnaké zmeny sa pozorujú aj v 

proliferácii lymfocytov, napríklad v ich odpovedi na mitogény. Súčaťou kompletného 

imunologického vyšetřenia je aj kompletný krvný obraz spolu s diferenciálným rozpočtom 

leukocytov. 

 

Pracovná leukocytóza je závislá na intenzite konanej práce. Dochádza k zvýšeniu na hodnoty 

12-20. 10
9 

/l, pri veľmi intenzívnej a vyčerpávajúcej záťaţi môţe dôjsť aţ k zvýšeniu cez 30. 

10
9  

krviniek v litri krvi.[2] Ďalším podnetom na vyplavenie leukocytov sú chemické látky 

vzniknuté priamo pri činnosti svalov. Metabolity kyslej povahy pôsobia vo vyšších 

koncentráciách toxicky a vyvolávajú rovnakú odpoveď imunitného systému ako intoxikácie a 

infekcie. Preto zmena počtu leukocytov pretrváva po dobu vyplavovania a oxidácie 

metabolitov. Počas leukocytózy dochádza aj k zmenám v počtu jednotlivých druhov 

leukocytov. U psychického vzrušenia pri štartovnom stave dochádza k dráţdeniu 

sympatoadrenálnej sústavy, čo podmieňuje vyplavenie lymfocytov a tým stúpa ich absolútny 

počet. V priebehu záťaţe zvoľna stúpa počet neutrofilných leukocytov spolu s mladými 

granulocytmi, pretoţe dochádza k ich vyplaveniu z krvotvorných orgánov. Stúpa absolútny aj 

relatívny počet, a tak ich podiel môţe dosiahnuť 80-95% z celkového počtu bielych krviniek 

[8]. U vytrvalostných výkonoch strednej intenzity dochádza k poklesu počtu eozinofilných 

leukocytov v krvnom obehu v súvislosti s vzostupom kortikoidov v krvi činnosťou 

nadobličiek. Pri krajne vyčerpávajúcich výkonoch je zisťovaná absolútna a relatívna 

neutrofília a lymfopénia.  
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Ultramaratón vediek k depresii funkcie imunitného system so zvýšenou prevahou infekcií 

horných dýchacích ciest. Štúdie dokázali zvýšené riziko zápalu horného respiračného traktu u 

ultramaratóncov . Podľa niektorých štúdii je preukázateľný vzťah medzi markermi záťaţe 

imunitného systému a markermi poškodenia kostrovej svaloviny.   Táto závislosť  je skúmaná 

v ďalšej časti práce.  

2.3. Hyponatrémia a akútne zlyhanie obličiek  

Vzhľadom na elektrolytovú rovnováhu a metabolizmus tekutín vedie ultramaratón k 

charakteristickým zmenám biochemických parametrov. Ultramaroton vedie dočasnému 

zníţeniu funkcie obličiek a tým k zvýšeniu hladiny kreatinínu, močoviny, sodíka, draslíka  a 

ďalších metabolitov.   

U beţcov ultramaratónu je nutné neustálé dopĺňanie tekutín aby sa predišlo dehydratácii. 

Vysoký príjem tekutín  však môţe viesť k dilučnej hyponatrémii alebo k hyponatrémii 

spojenou zo záťaţou. Záťaţou spôsobená hyponetrémia je definovaná ako hladina sodíku v 

plazme niţšia neţ 135 mmol/l. Nadmerný príjem tekutín je moţné vidieť v zmenách 

elektrolytov a objemu plazmy. [9] 

Organizmus beţcov ultramaratónu je schopný autoregulácie plazmového sodíka počas 

ultramaratónu a preto sa stavy hyponatrémii objavujú len zriedkavo.  Hyponartémia môţe 

vyústiť v závaţné neurologické a kardiovaskulárne poškodenie. Zátaţou spôsobená 

hyponatrémia je relatívne častá porucha elektrolytov u beţcov ultramaratónu.  Záťaţou 

spôsobená hyponatrémia je často klinicky nepostrehnuteľná, ale v niektorých prípadoch môţe 

viesť k závaţným poruchám. [6]  Dôsledkom hyponatrémie dochádza k zmenám v koncetrácii 

intracelulárnych iónov. Pri zníţení extracelulárneho sodíka počas záťaţe, dochádza k 

zvýšenému vyplavovaniu vápnikových iónov rovnako ako aj draselných iónov, čím dochádza 

k narušeniu rovnováhy a na základe osmotického tlaku k poškodeniu buniek  a 

rhabdomyolýze. Reálna závislosť rhabdomyolýzy od hyponatrémie je v ďalšej časti práce 

skúmaná. 

Nadmerný príjem tekutín môţe viesť k záťaţou spôsobenej hyponatrémii, ktorá vo vzťahu s 

rhabdomyolýzou môţe spôsobiť akútne zlyhanie obličiek. Biochemické kritérium akútneho 

poškodenia obličiek sa vyjadruje ako koncentrácia kratinínu v krvi vyššej neţ 2 mg/dl. [9] 

Po závode sa koncentrácia kreatinínu v močia a plazme výrazne zvyšuje a zniţuje sa 

kreatininová clearance.  Normálne hodnoty kreatinínu v krvi sú 0,84-1,21 mg/dl pričom jeho 

hodnota je závislá na pohlavý a objeme svalov.     
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3. DIAGNOSTIKA MARKEROV PATOLÓGIÍ BEŽCOV 

ULTRAMARATÓNU 

3.1. Diagnostika biochemických parametrov 

3.1.1. Vyšetrenie enzýmov CK a LDH  

Absorpčná spektrofotometria 

Spektrofotometria je základom pre väčšinu prístrojov pouţívaných v klinickej biochémii. 

Spektrofotometry sú prístroje pouţívané predovšetkým na stanovenie prítomnosti a 

koncentrácie látok absorbujúcich infračervené, viditeľné alebo ultrafialové svetlo.  Spektrálna 

závislosť absorpcie svetla v látkach, ktorá odráţa ich elektrónovú štruktúru je meraná 

pomocou absorpčných spektofotometrov. Hlavnými komponentmi absorpčného 

spektofotometra je zdroj svetla, monochromátor a miesto pre vkladanie kyvety a z detektoru 

svetla.[11] 

 Zdroj ţiarenia vysiela zväzok polychromatického svetla. Ten vstupuje do vstupnej štrbiny 

monochromátora, kde sa po prechode kondenzorom odráţa od zrkadla a dopadá na odrazovú 

mrieţku. Mrieţku je moţné otáčať a sústrediť tak na výstupnú štrbinu monochromátora svetlo 

potrebnej vlnovej dĺţky. Do cesty takto upraveného zväzku ţiarenia sa vloţí kyveta naplnená 

skúmanou látkou. Fotoelektrický detektor umiestnený za kyvetou vyhodnocuje  veľkosť časti 

ţiarenia, po prechode kyvetou. Na výstupe detektoru je elektrický signál, ktorý je úmerný 

energii, ktorá dopadla na detektor. [10] 

Vlnová dĺţka je nastavovaná ručne alebo automaticky, čo umoţňuje získanie absorpčnej 

krivky, čiţe závislosť absorpcie svetla vo vzorku na vlnovej dĺţke svetla. Absorpčná 

spektofotometria vychádza z Lambert- Beerovho zákona: 

       
     

kde I je  intenzita ţiarenia vystupujúceho z kyvety a I0 je intenzita vstupného ţiarenia. Po 

dosadení Lambet-Beerovho zákona do vzorca absorbancie získame vzťah: 

      

Ktorý hovorí, ţe absorbancia je priamo úmerná koncentrácii roztoku c a hrúbke absorpčnej 

vrstvy x. [10] 

3.1.2. Meranie elektrolytov Na
+
 a K

+ 

Meranie elektrolytov je vykonávane princípom potenciometrie ión-selektívnými elktródami. 

Tieto elektródy sú väčšinou súčasťou biochemických analyzátorov alebo analyzátorov 

krvných plnynov.  

ISE biosenzor 

Meranie iontovo selektívnými elektródami je zaloţené na potenciometrickom príncipe. 

Príncipom priamej potenciometrie je meranie rozdielu elektrického napätia medzi dvoma 

elektródami bez dodania elektrického prúdu.  
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Merací systéme je tvorený: - ISE elektródou - pracovná elektróda 

-zrovnávacou  elektródou- referenčná elektróda 

Iontovo selektívna elektróda  predstavje poločlánok ponorený do skúmaného roztoku. Iontovo 

selektívna membrána dokonale oddeluje roztok od vnútorného elektrolytu čidla. [13] 

Elektróda sa porovnáva s vonkajšou zrovnávaciou elektródou, ktorá predstavuje druhý 

poločlánok. Meria sa potenciál pracovnej elektródy oproti referenčnej elektróde, na základe  

hodnoty napätia elektrochemického článku sa následne určuje  koncentrácia iónu v analyte. 

Poţiadavkom referenčnej elektródy je časová stálosť.   

Citlivú časť ISE jednotky tvorí semipermeabilná  iontovo selektívna  membrána. Membrány 

pouţívané na meranie sú selektívne priepustné pre určité ióny.[12] Potenciál ISE elektródy je 

tak priamo závislí na koncentrácii sledovaného iónu v roztoku. Membrány však v reálnom 

stave nie sú plne selektívne a potenciál je ovplyvňovaný aj prítomnosťou ďalších iónov.  

 

Na základe materiálu membrány sa ISE elektródy klasifikujú na  pevné elektródy tvorené 

ťaţko rozpustnou soľou (solid state), matričné elektródy tvorené modifikovanou PVC 

membránou, kvapalné ISE z iontomeničov a ionoforov alebo sklenené elektródy. Najviac 

pouţívanou ISE jedotkou je sklenená pH elektróda naplnená roztokom HCl, do ktorého je 

ponorená argentchloridová referenčná elektróda. Pri difundácii iónov z jednej strany 

membrány dochádza k vzniku elektrochemického potenciálu. V ideálnom stave by 

dochádzalo k difundácii iba jedného iónu ktorého aktivita by ovplyvnila výsledný potenciál. 

V realite sú aktívne aj ióny na opačnej strane membrány a preto bol zavedený pojem miera 

selektivity. Selektivita iontovo selektívnej elektródy je daná závislosťou membránového 

potenciálu na aktivite jednej elektricky nabitej častice a mierou priepustnosti rušivého iónu. 

[13] 

 

Imobilizáciou enzýmu na membránu ISE dochádza k vzniku enzýmových biosenzorov 

schopných potenciometrickej a amperometrickej detekcie substrátov a metabolitov.  

3.1.3. Vyšetrenie podtried imunoglobulínov 

Hladina imunoglobulíny sa stanovuje v biochemických laboratória zväčša 

imunoturbidimetricky. Príncipom imunoturbidimetrickej analýzy je meranie mnoţstva 

vytvorených imunitných komplexov. Komplexy vznikajú interakciou analytu zo špecifickými 

protilátkami alebo antigénom, výsledkom reakcie je vznik precipitátu. [16] Kvantitatívne je 

tento vzťah popísaný precipitačnou krivkou podľa Heidelbergera a Kendalla na obrázku č. 1  

Meranie vzniknutých imunokompexov  následne prebieha pomocou turbidimetrie.  
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Obrázok 1 Heidelberger- Kendallova imunoprecipitačná krivka [15] 

Turbidimetria 

Turbidimetria je metóda zaloţená na meraní stupňov zákalu, teda turbidity. Pri prechode 

svetelného lúča vrstvou suspenzie imunokomplexov, ktorá spôsobuje absorpciu, rozptyl  

a odraz. Pri prechode vrstvou suspenzie dochádza k poklesu intenzity vstupujúceho svetla. 

Pokles je úmerný mnoţstvu imunokomplexov v roztoku. [14] Meranie prebieha rovnako ako 

u fotometrie v smere priamom ose svetelného lúča.  Fotometrická citlivost je nepriamo 

úmerná vlnovej dĺţke, merania preto prebiehajú v UV oblasti alebo pri vlnových dĺţkách 

blízkych UV oblasti. Matematicky je moţné turbiditu vyjadriť rovnicou  

                                                             T=   (1/b).ln(Io/I), 

kde b je hrúbka meracej kyvety, I0 je intenzita svetelného lúča vstupujúceho do kyvety a I je 

intenzita svetelného lúča po prechode suspenziou.   

Meranie je vykonávané na beţných absorpční spektofotometroch, alebo biochemických 

analyzátoroch pracujúcich na príncipe absorpčnej spektrofotometrie, kde absorbancii 

A odpovedá turbidancia Tb.  Turbidanciu je moţné tieţ popísať rovnicou 

Tb =(e+T)c.L 

kde e predstavuje absorpčný koeficient, T turbidný koeficien, c označuje koncentráciu a L je 

hrúbka kyvety.  Okrem turbidimetrie je moţné mnoţstvo imunokomplexov merať aj 

nefelometricky. [14] 

3.2. Diagnostika hematologických parametrov 

3.2.1. Mikroskopické vyšetrenie diferenciálu leukocytov  

Krv alebo iný cytologický materiál sa pred morfologickým stanovením  riedi v určitom 

pomere s riediacim, farbiacim či fixačným roztokom, ktorý zvýrazní počítanú krvnú bunku 

a ostatné elementy potlačí alebo rozruší. Stanovený počet krvných buniek sa prepočíta na 1 



18 
 

liter krvi. U leukocytov je vyuţívaný Thürkov roztok, zloţený z ľadovej kyseliny octovej 

a genciánovej violete, kde kyselina octová rozruší erytrocyty a trombocyty, neporuší však 

leukocyty a genciánová violeť ofarbí na modro jadrá leukocytov. Ďalej sa v preparáte sleduje 

zastúpenie jednotlivých typov leukocytov, ako aj ich stav, aktivita, diferenciácia  a celkové 

zastúpenie v krvi. [17] 

 

Na počítanie krvných elementov mikroskopicky sa vyuţívajú špeciálne komôrky 

s definovaným kalibrovaným vnútorným objemom. V hematológii sa najčastejšie vyuţíva 

Bürkerova komôrka, ale môţu sa vyuţiť aj iné podľa typu počítaných buniek príkladom 

ďalších vyuţívaných komôrok sú Fuchsova-Rosentalova komôrka, Neubaerova alebo 

komôrka Nageotte.  Bürkerova komôrka je 5mm hrubé zabrúsené sklo dlhé 70mm a široké 

30mm. Jeho horná plocha je uprostred rozdelená na dve proti sebe leţiace plochy, na týchto 

plochách sa nachádza mrieţka uloţená 0,1mm niţšie ako okolie, tým po prekrytí polí krycím 

sklíčkom vzniká 0,1 mm vysoký priestor, v ktorom sa po naplnení počítajú krvinky. Krycie 

sklíčko musí byť rovné a obrúsené a musí pevne sedieť, preto je ku komôrke prichytené 

dvoma úchytkami. Samotné počítanie prebieha na počítacej ploche tvorenej sieťou jemných 

vrypov o známych rozmeroch. Počítacia plocha je trojitými čiarami rozdelená na deväť 

veľkých štvorcov s objemov 1mm
2
,  dvojitými čiarami na 144 stredných štvorcov o objeme 

1/25 mm
2
 a ďalej na 169 malých štvorcov ktoré majú objem 1/400 mm

2
. Medzi dvojitými 

stranami tak vznikajú obdĺţniky, ktorých plocha je rovná ploche štyroch malých štvorcov  

 

 
Rozmer [mm] Plocha [mm

2
] Objem [mm

3
] 

Veľký 

štvorec 
1 x 1 1 0,1 

Stredný 

štvorec 
0,2 x 0,2 0,04 0,004 

Malý štvorec 0,05 x 0,05 0,0025 0,00025 

Tabuľka 1 Veľkosť útvarov v počítacej mrieţke Bürkerovej komôrky [3] 

 

Pri počítaní rôznych krvných elementov  sa vyuţíva rôzny počet a tvar plošných obrazcov. 

Výsledný počet buniek sa vypočíta podľa vzorca[3,4]:  

 

             
                    

(                       )
 

 

Optický mikroskop 

Mikroskop je centrovaná sústava dvoch zloţených spojných šošoviek. Obe šošovky sú zloţité 

korigované sústavy skladajúce sa z viacerých šošovkových elementov, pričom sa kladú 

vysoké poţiadavky na vykorigovanie rôznych aberácii jednotlivých šošovkových členov. 

Základná optická časť mikroskopu je objektív. Objektívy sa dokonale korigujú na určitú 

pevne zadanú optickú dĺţku konštrukcie tubusu a na zadanú hrúbku krycieho sklíčka pri 

pozorovaní preparátov na prechod svetla. [19] 
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Objektívy sú namontované na revolverovej hlavici. Optické systémy okulárov slúţia ako lupy 

k zväčšeniu obrazu premietnutého objektívom tak, aby sa vyuţila maximálna rozlišovacia 

schopnosť objektívu pri pozorovaní malých detailov predmetu. Výsledkom je zväčšený, 

prevrátený a neskutočný obraz. 

Zväčšenie je obmedzené rozlišovacou medzou mikroskopu, tzv. difrakčná bariéra. K ohybu 

vlnenia dochádza keď sa veľkosť objektu blíţi vlnovej dĺţke pouţitého vlnenia, alebo je 

menšie. Z tohto dôvodu nie je moţné optickým mikroskopom zobraziť detaily menšie neţ 500 

nm. Vzdialenosť dvoch ešte rozlíšiteľných bodov  , je daná vzťahom: 

  
 

      
 

Kde                           n je index lomu prostredia medzi objektívom a krycím 

sklíčkom preparátu a   je uhol, ktorý zviera optická os mikroskopu s plášťom kuţeľa cez 

ktorý vstupujú paprsky do objektívu. Pre získanie detailnejšieho zobrazenia optickým 

mikroskopom sa vyuţívajú imerzné objektívy. Pri pouţití imerzného oleja sa medzi čelom 

objektívu a krycím sklíčkom vytvára prostredie o rovnakom indexe lomu ako má krycie 

sklíčko. Tým sa zvyšuje uhol   a obmedzuje sa moţnosť úplného odrazu svetla na hornej 

strane krycieho sklíčka.[10] 

Bádateľské mikroskopy sú vybavené digitálnymi kamerami, ktoré umoţňujú pozorovať 

zväčšený obraz na monitore a uloţiť ho do pamäte počítača. Záznam je potom moţné 

hodnotiť s pouţitím špecializovaných počítačových programov. Digitalizácia obrazu 

umoţňuje úpravu kontrastu a jasu a numericky analyzovať zobrazené štruktúry, čoho sa 

vyuţíva pri automatickej digitálnej morfológii.[5,6] 

3.2.2. Stanovenie diferenciálu leukocytov hematologickým analyzátorom 

Aspirácia je vykonávaná pomocou aspiračnej striekačky s dvoma senzormi, ktoré sledujú 

mnoţství a integritu biologického materiálu počas aspirácie. Niektoré analyzátory sú 

vybavené zariadením na prepichnutie uzáveru skúmavky, a tak sú schopné pracovať 

v uzavretom systéme. Krv sa po vstupe do analyzátora rozdelí do dvoch ciest. Erytrocyty a 

trombocyty sú izovolumicky sférované výrazným riedením. V ceste leukocytov dochádza 

k lýze erytrocytov.  Nariedená suspenzia krvných elementov je vákuom nasávaná do otvoru, 

kde dochádza k fokusácii krvných buniek do radu za sebou, aby nedošlo ku koincidencii. [17] 

Fokusácia môţe prebiehať na magnetickom alebo hydrodynamickom princípe. V nových 

analyzátoroch je vyuţívaná hydrodynamická fokusácia laminárním tokom tekutiny.  

Hematologické analyzátory sa delia podľa základného princípu stanovenia na optické 

a impedančné, prípadne kombinované.  

Impedančná metóda 

Počty a veľkosť  krvných elementov sú dané meraním zmeny elektrického odporu pri 

prechode jednotlivých buniek v prietokovej meracej kyvete medzi dvoma elektródami.Na 

elektródach je polarizované jednosmerné elektrické pole, a pri kaţdom meraní dochádza 

k prepólovaniu nábojov na elektródach. Vzniká impedančný impulz, po jeho analýze prístroj 
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vydáva kvantitatívne (počet impulzov )a kvalitatívne (veľkosť impulzov) informácie 

o jednotlivých bunkách. Meranie môţe byt ešte  doplnené vysokofrekvenčnou analýzou, pri 

ktorej je jednosmerné elektrické pole superpolované vysokofrekvenčným elektrickým poľom, 

ktoré prenikne cytoplazmou a  zmeria vysokofrekvenčnú vodivosť bunky. Častica, ktorá 

prejde štrbinou spôsobí zmenu vodivosti úmernú objemu častice. Táto zmena je meraná ako 

napäťový pulz Hp: 

   
       

     
 

kde V je objem častice,  p je vodivosť,  i prúd, f kalibračný faktor a R je priemer štrbiny. 

Nevýhodou impedančného systému je moţná interferencia s čiastočkami prachu, bublinkami 

a ďalšími čiastočkami prostredia. [17] 

Prietoková cytometria 

Pri prietokovej cytometrii sa po interakcii bunky s laserovým lúčom deteguje rozptýlené 

svetlo alebo fluorescencia. Prietoková cytometria slúţi ako metóda pre analýzu jednotlivých 

buniek v bunečnej suspenzii. Pri prechode buniek kyvetou pomocou hydrodynamickej 

fokusácie, prechádza jednotlivými bunkami laserový lúč, ktorý je po prechode podrobený 

analýze. Deteguje sa svetelný lúč v smere 0 ´, ktorý udáva počtet buniek analýzou 

rozptýleného svetla. 

 

Obrázok 2 Kompozícia prietokovej cytometrie [20] 

Diferenciálny obraz krvných buniek 

Diferenciálne stanovenie  krvného obrazu je moţné mikroskopicky alebo na špeciálnych 

analyzátoroch. Ide hlavne o stanovenie diferenciálního rozpočtu bielych krviniek, ale sleduje 

sa  aj zafarbenie  a tvar erytrocytov. Ide o elektronické hodnotenie celej krvi alebo krvného 

náteru, ktoré sú opracované stabilizačními roztokmi. Vo väčšine prípadov sú krvné nátery 

před analýzou ofarbené Pappenheimovou panoptickou metódou na zvýraznenie krvných 

elementov. Na tieto úkony sa môţu pouţiť špeciálné náterové a farbiace automaty, ktoré sú 

často súčasťou analyzátorov alebo linky. 
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K stanoveniu počtu a jednotlivých typov leukocytov sa vyuţívajú rôzne detekčné systémy. 

Najčastejšie sa pouţívajú metódy na princípe rozpltylu laserového lúča alebo polarizovaného 

laserového lúča. Analyzátory určujúce päťpopulačný diferenciál bielych krviniek majú 

špeciálne softwarové programy, ktoré teoreticky triedia krvné bunky . Vačšinou vytvárajú 

plošné bodové grafy tzv. scattegramy pre jednotlivé morfologické charakteristiky a typy 

leukocytov. Morfologické analyzátory rozlišujú lymfocyty, monocyty, eozinofily, bazofily, 

neutrofilné tyčky a segmenty, erytrocyty a trombocyty. [17] Morfologické analyzátory sú 

väčšinou vybavené optickým systémom kamier, ktoré umoţňujú vizuálnu kontrolu a opravu 

roztriedenia krvných buniek.  

 

3.3. Point of Care diagnostika 

Nevýhodou laboratórnej diagnostiky je potreba transportu vzoriek, čo spomaľuje proces 

spracovania a vyhodnotenia. POCT systémy sú definované ako klinické diagnostické 

testovanie pri posteli pacienta alebo v jeho priamej blízkosti. POC analýzy umoţňujú rýchlu 

analýzu vzoriek, čo zniţuje predanalytické chyby vznikajúce pri prevoze vzoriek. Tento 

systém má veľmi rozsiahle vyuţitie, a k jeho rozvoju sa zaslúţila miniaturizácia meracej a 

diagnostickej techniky. Výsledky laboratórnych testov z centrálnych laboratórií sú dostupné 

do 30 minút aţ 2 hodín, čo je pri  ţivot ohrozujúcich situáciách nedostatočné. Metódy Point of 

Care sú navrhnuté tak, aby poskytovali okamţité, vhodné a jednoduché diagnostické 

testovanie. 

Vyuţitie týchto systémov sa stále rozširuje počnúc oddelením urgentného príjmu aţ po 

ambulanciu lekára. POCT systémy sa tieţ vyuţívajú na vlastný monitoring pacienta, hlavne u 

diabetikov alebo pri domácej liečbe. Najčastejšie meranými parametrami sú krvná glukóza a 

krvné plyny avšak stále sa rozširujú aj biochemické, hematologické a hemostatické testy.    

Technológie vyuţívané v POCT vychádzajú zo systémov vyuţívaných v centrálnych 

laboratóriách, avšak sú optimalizované a miniaturizované, s ohľadom na rýchlosť a 

jednoduchosť pouţitia. Významnou komponentov týchto systémov je kontrolný subsystém, 

ktorý kontroluje priebeh všetkých analytických procesov vrátane nasávania reagencií, 

kontroly teploty a inkubácie. Je tieţ vybavený systémom na detekciu zrazenín a hemolýzy. 

Kalibrácia a kontrola kvality prebiehajú automaticky.[23] Prístroje sú vybavené dotykovou 

obrazovkou a zjednodušeným uţívateľským prostredím, niektoré prístroje sú vybavené 

skenerom čiarového kódu pre identifikáciu pacienta. Namerané dáta sú ukladané do pamäti, 

alebo sú prepojené s lekárskym a nemocničným systémom. Významnú rolu v POC systémoch 

zohrávajú technológie senzorov plnej krvi, ktoré umoţňujú výkon prietokových testov s 

veľmi krátkym trvaním a z malej vzorky krvi. Počas procesu je prietok moţné regulovať 

pomocou kapilárnych síl alebo elektroosmotických efektov.  

Point of Care testovanie je potrebné rozdeliť na dve rozličné časti a to domáce testovanie 

pacienta a POCT diagnostiku vykonávanú v nemocnici- ktorú vykonávajú medicínsky 

pracovníci. V prvej kategória je obmedzená zväčša na vyhodnotenie glukózy v krvi a 

koagulácie na monitorovanie diabetických pacientov alebo pacientov s predpísanou 

antikoagulačnou liečbou . Druhá kategória je limitovaná len minimálne  a väčšinu testov 
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vykonávaných v laboratóriách je moţné vykonať aj na týchto prístrojoch. Na intenzívnych 

jednotkách sú POCT prístroje integrované k veľkým monitorovacím systémom, aby mohli 

byť parameter ako krvné plyny, koncentrácia elektrolytov a vitálne parameter ako EKG a 

krvný tlak neustále dostupné.   [22] 

Parametre a klinické aplikácie Parametry 

Krvné plyny a homeostáza pH, pCO2 , pO2 

Elektrolyty Na
+
 ,K

+
, Cl

-
, Ca

2+
, Mg

2+ 

Metabolity 
Cholesterol, HDL, triglyceridy, kreatinin, 

močovina, kyselina močová, bilirubín, laktát 

Enzýmy 
Amyláza, CK, ALT, AST, -

glutamyltransferáza 

Koagulácia  

Hematológia 
Hemoglibín, hematokrit, ERY, LEU, 

diferenčný krvný obraz 

Kardiálne markery Troponin T, myoglobín, CK, interleukíny 

Diabetes mellitus Glukóza, hemoglobín,  -hydroxybutyrát 

Alergické a zápalové markery IgE, C-reaktívny proteín 

Screening liekov a drog 
Lieky, alkohol, canabinoidy, opiáty, 

barbituráty, kokaín, benzodiazepín 

Infekčné choroby 
HIV, infekčná mononukleóza, chrípka, 

streptokoky skupiny A a B 

Analýza moču a stolice 
Vyhodnotenie testovacích 

prúţkov,mikroalbumín, okultné krvácanie 
Tabuľka 2 Klinická aplikácia Poin of Care systémov [22] 

3.4. Komparácia diagnostických prístrojov a ich využitie v 

terénnych podmienkach 

Pri terénnom výskume sa často vyuţívajú prístroje primárne konštruované na pouţitie Point 

of Care. Základným predpokladom terénnych analyzátorov je prenosnosť a jednoduchosť 

pouţívania , roztoky a reagencie ktoré sú potrebné na vyšetrenie by mali byt jednoduché na 

pouţitie a dobre uskladniteľné. Kvalita výsledkov a rýchlosť vyšetrenia by sa nemala meniť 

v závislosti od okolitých podmienok. Medzi ďalšie dôleţité parametre prenosných 

analyzátorov je ich veľkosť a jednoduchosť manipulácie a premiestňovania. Taktieţ finančná 

náročnosť ako prístroja, tak aj reagencií a pomôcok potrebných k prevedeniu analýzy vzorku.  

Pri vyšetrení v teréne je potrebné brať ohľad na druh a mnoţstvo materiálu potrebného na 

získanie plnohodnotných výsledkov. A tieţ potrebný personál na odber materiálu a obsluhu 

analyzátora. Odber venóznej krvi na hematologickú a biochemickú analýzu, môţe vykonávať 

len zdravotnícky pracovník plne vyškolený na túto činnosť. Nesprávne prevedený odber krvi 

môţe výrazne skresliť výsledok vyšetrenia, poprípade znemoţniť vyšetrenie niektorých 

parametrov.[23] 

Na diagnostiku parametrov krvi je v súčasnosti na trhu veľké mnoţstvo analyzátorov od 

rôznych výrobcov a dodávateľov, pričom samotné analyzátory sa technicky líšia iba 



23 
 

minimálne. Na kompraráciu boli preto vybrané analyzátory repezentujúce určitý typ alebo  

skupinu analyzátorov.  

Biochemické analyzátory 

Takmer všetky biochemické analyzátory pracujú na fotometrickom príncipe, ktorým je moţné 

vyšetriť takmer všetky parametre krvnej plazmy vrátane enzýmov, substrátov, liečiv, či 

turbidimetrické stanovenie špecifických imunoglobulínov. Na zisťovanie koncentrácie 

elektrolytov je vo vačšine analyzátorov dostupná ión-selektívna elektróda pracujúca na 

príncipe potenciometrie, ktorá umoţňuje presnú a rýchlu analýzu iónov. Biochemické 

analyzátory určené do velkých centrálných laboratórii, kde je potreba vyšetrit denne tisíce 

vzoriek dosahujú váhu aţ 600 kg a sú súčasťou automatizovaných pracovných liniek. Do tejto 

skupiny analyzátorov patrí analyzátor ADVIA 1800 od Siemensu.  Tento analyzátor je 

prispôsobený na prácu bez prerušovania, je schopný diagnostiky aţ 55 parametrov pri 

rýchlosti 1800 vzoriek za hodinu.  Práca analyzátora je plne automatizovaná, a je schopný 

spracovania vzorky bez zásahu personálu, vďaka čomu má pri správnom nastavení a 

kalibrácii veľmi vysokú presnosť. Obsahuje internú kontrolu vzoriek a hladiny reagencií. 

Tento typ analyzátora nie je vhodný do podmienok mimo laboratória. Premiestňovanie je 

veľmi zloţité vzhľadom na rozmery a váhu analyzátora, pre správnu funkciu analyzátora je 

potrebný neustály prívod vody a chladenie. [25]  

Analyzátor Cobas c 311 s váhou 270 kg je pomerne menší neţ ADVIA 1800 čo sa prejavuje 

na jeho rýchlosti. Je určený do stredne veľkých laboratórii, kde nie sú denné poţiadavky na 

diagnostiku tak vysoké. Za jednu hodinu je schopný vyšetriť 300 vzoriek biologického 

materiálu na 49 parametrov vrátane elektrolytov.  Analyzátor Cobas c 311 je tieţ plne 

automatický s potrebou neustáleho prívodu vody. Rovnako ako väčšina analyzátorov 

podobných alebo väčších rozmerov neobsahuje externý zdroj energie a preto je moţné jeho 

vyuţitie iba vo vnútorných priestoroch laboratórií. 

V stredne veľkých aţ meších laboratóriách sú väčšinou dostačujúce stolové analyzátory ako 

Indiko od firmy Thermo Fisher Scientific QY. Analyzátor je schopný vyšetriť 53 parametrov, 

pričom ISE jednotka je volitelná. [27] Analyzátor pracuje plne automaticky  a na pracovnej 

stanica je pripojený k počítaču. Spotreba vody je 1,5 litra za hodinu. Do skupiny stoových 

analyzátorov patrí aj analyzátor Cobas c 111 ako kompaktná verzia stolového biochemického 

analyzátoru, vhodný na zefektívnenie a automatizáciu  klinických prostredí do 80 vzoriek/deň.  

Rovnako ako analyzátor Indiko má okrem fotometrie aj voliteľnú ISE jednotku a je schopný 

diagnostikovať dostatočný počet parametrov ajkeď za niţšej rýchlosti.  Obsahuje väčšinu 

funkcií veľkých analyzátorov ako detektory hladiny alebo dekektory zrazenín. Výsledky 

diagnostiky sú identické s väčšími systémami.[26] Po nastavení a kalibrácii je jednoduchý na 

pouţívanie a nevyţaduje zloţité zaškolenie personálu. Obsahuje termotlačiareň, ktorý je 

výhodou pri práci offline.  Nemá vlastný zdroj energie, avšak premiestňovanie je vzhľadom 

na jeho rozmery pomerne jednoduché. 

Analyzárot StarDust MC16 od firmy DiaSys Diagnostic Systems je fotometrický analyzátor 

s 15 pozíciami reakčných kyviet, čo umoţňuje vyšetrenie 15 vzoriek za minútu. Zdrojom 

svetla je halogénová lampa.  Analyzátor vyţaduje manuálnu prípravu a pipetovanie reakčnej 
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zmesy, čo dáva priestor pre chybu spôsobenú ľudským zásahom. Na základe pouţitého 

reagenčného kitu je schopný fotometrickej diagnostiky väčšiny parametrov krvnej plazmy. 

Fotometrické stanovenie je moţné v spektrálnej šírke 320-670 nm.  Analyzátor obsahuje 

vlastný zdroj napájania a je preto vhodný aj k práci imo vnútorných priestorov. Nevýhodou je 

potreba odborného personálu na prípravu reagenčnej zmesy a odčítanie výsledkov analýzy.  

Jednoduché fotometrické analyzátory podobné analyzátoru  StarDust MC16 sú široko 

dostupné od rôznych výrobcov.  

Analyzátory elektrolytov sú dostupné aj samostatne. Analyzátor EasyLyte umoţňuje 

umoţňuje rýchlu analýzu koncetrácie Na
+
, K

+
 iónov v terénnych podmienkach z plnej krvi 

[27].  Je schopný analýzy aj z kapilárnej krvi a výsledky sú dostupné do jednej minúty 

v tlačenej forme. Pre rýchlu analýzu elektrolytov v terénnych podmienkach sú tieţ dostupné 

tvz. vreckové analyzátory krvých plynov. Ktoré sú schopné vo väčšine prídadov aj merianiu 

koncentrácie iónov.    

Súhrnné porovnanie špecifikácií vybraných biochemických analyzátorov je dostupných 

v tabuľke č. 3 

Názov Metodika Prídavná metodika Parametre 
Rýchlosť 

[vzoriek/h] 

Minimálny 

objem  

[yl] 

Váha 

[kg] 

ADVIA1800 fotometria -zabudovaná ISE 55 1800 1-30  600,0 

Cobas c 311 fotometria -zabudovaná ISE 49 300 1-35  270,0 

 Thermo Scientific 

Indiko 
fotometria 

voliteľná ISE 

jednotka 
35 200 2-120 85,0 

Cobas c 111 fotometria 
voliteľná ISE 

jednotka 
35 100 1-35  38,6 

StarDust MC15 -

DiaSys 
fotometria - -  50 60  20,0 

EasyLyte Biovendor potenciometria - Na+ K+ 40  60  5,8 

Tabuľka 3 Technická špecifikácia vybraných biochemických analyzátrorov 

Hematologické analyzátory 

Hlavným príncipom merania laboratórnych hematologických analyzátorov je prietoková 

cytometria. Táto metodika je za pouţitia značenia veľmi presná a citlivá, vyţaduje si ale 

zloţitú prístrojovú aparatúru čo pridáva na veľkosti a hmotnosti analyzátora. Menšie stolové 

analyzátory preto vyuţívajú impedančný príncip stanovenia.   

Hematologické analyzátory ADVIA 120 Hematology system vyuţívajú mimo prietokovej 

cytometrie navyše značenie peroxidázou na diferenciáciu myeloidu a lymfoidných buniek a 

intracelulárne meranie hemoglobínu. To prispieva k presnosti diferenciácie leukocytov a 

špecifikácii morfológie erytrocytov [25].Tieto analyzátory majú vysokú presnosť, poskytujú 

tieţ sekundárny celkový počet leukocytov, čo má účinok ďalšej internej kontroly na 

monitorovanie  integrity vzorku. Minimálny objem krvi potrebný k vyšetreniu je 175  l.  

Menšie hematologické systémy ako ADVIA 560 od Siemensu vyuţívajú impedančnú metódu 

na diferenciáciu krvného obrazu. Napäťový impulz nesie dostatočnú informáciu na presnú 
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detekciu krvných buniek, pričom nie sú potrebné rozmerné apartúry na meranie. Sú schopné 

merať 26 parametrov a päťpopulačnú diferenciáciu. [25] Výsledky a priebeţná kontrola 

kvality sú graficky a farebne vykresľované pomocou histogramov a scattegramov. 

U stolových analyzátorov sa zvyšujú nároky na zníţenie objemu vzorky potrebného na 

vyšetrenie. Minimálny objem krvi na správnu aspiráciu je 100  l. Tieto prístroje majú v 

porovnaní s plne automatizovanými analyzátormi mierne niţšiu precizitu.   

Takmer ţiadny hematologický analyzátor nie je dostatočne prispôsobený na prácu mimo 

vnútorných priestorov. Hematologické analyzátory si vyţadujú neustále prijojenie k zdroju 

napájania  a menšie analyzátory nie sú schopné dostatočne presnému direnciálnemu rozpočtu 

bielych krviniek. V terénnych podmienkach je preto za prítomnosti odborného personálu 

najjednoduchšie mikroskopické stanovenie diferenciálu bielych krviniek.  

Súhrnné porovnanie špecifikácií vybraných hematologických analyzátorov je dostupných 

v tabuľke č. 4 

Názov Metodika 
Prídavná 

metodika 
Parametre 

Rýchlosť 

[vzoriek/h] 

Minimálny 

objem 

[yl] 

Váha 

[kg] 

ADVIA 120 

Hematology System 

Prietoková 

cytometria 

značenie 

peroxidázou 

26 + 6 populačný 

diferenciál 
120 175 163 

ADVIA 560 

Hematology System 

Impedančná 

metóda 

Laserová 

diferenciácia 

26 + 5 populačný 

diferenciál 
60 110 35 

ADVIA 360 

Hematology sysytem 

Impedančná 

metóda 
- 

22+ 3 populačný 

diferenciál 
60 100 17,85 

Tabuľka 4 Technická špecifikácia vybraných hematologických analyzátrorov 
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4. MATERIÁLY A METÓDY 

4.1. Výskumný súbor 

Dáta pouţité v tejto práci sa skladajú z reálnych laboratórnych výsledkov  21 športovcov zo 

závodu Moravského ultramaratónu z roku 2016. Moravský ultramaratón sa skladá zo 

siedmych etáp závodu, ktorý prebieha počas siedmych dní. Vzorky boli odobraté športovcom 

priebeţne počas závodu po prvej, štvrtej a siedmej etape. Následne boli vzorky spracované 

v laboratóriu. Parametre merané vo vzorkách krvi športovcov sú uvedené aj s referenčnými 

hodnotami v prílohe A.  Rozloţenie dát je sedemnásť muţou (vek 43,94   6,89) a štyry ţeny 

(vek 44,25   8,14). Z dôvodu dostatočného mnoţstva dát pre potreby korelačnej analýzy a 

predikcie, boli dáta z troch etáp merané po závode  rozdelené, pričom kaţdá etapa je 

povaţovaná za jednotlivý závod. Týmto spôsobom bolo získaných 63 samostatných 

výsledkov, celkovo  51 muţov a 12 ţien.   

Na základe poznatkov z literatúry popísaných v kapitole 2 stanovujem tieto výskumné okruhy 

z ktorých boli vyčlenené hypotézy:  

1. Závislosť rhabdomyolýzy na stave imunitného systému 

H0:  Koncentrácia kreatinkinázy nie je závislá na  počte neutrofilných granulocytov. 

HA: Existuje aspoň nejaký štatisticky signifikantný vzťah medzi koncentráciou        

kreatinkinázy a počtom neutrofilních granulocytov. 

 

2. Závislosť rhabdomyolýzy na hyponatrémii 

H0: Koncentrácia kreatinkinázy nie je závislá na koncentrácii sódnych katiónov v krvi. 

HA: Existuje aspoň nejaký štatisticky signifikantný vzťah medzi koncentráciou        

kreatinkinázy a sódnych katiónov v krvi. 

 

V ďalšej časti práce sa venujem analýze dát beţcov ultramaratónu na potvrdenie alebo 

vyvrátenie týchto hypotéz.   

4.2. Metódy spracovania 

4.2.1. Testovanie normality dát 
Všetky dáta boli otestované na normalitu pomocou Shapirow-Wilkovho testu, aby sa zaručil 

správný výber a interpretácia štatistických testov.  

Normálne rozdelenie je najznámejší model rozdelenia spojitej náhodnej veličiny pouţívaný 

v technickej praxi. Má podstatný význam v teórii pravdepodobnosti a štatistiky, známa tieţ 

ako Gaussova krivka. Normálne rozdelená náhodná veličina vzniká zloţením väčšieho počtu 

náhodných zloţiek, vplyvov a veličín, ktoré sú navzájom nezávislé. 

Náhodná premenná X má normálne rozdelenie s parametrami strednej hodnoty   a rozptylu 

   práve vtedy, ak jej funkcia hustoty má tvar: 
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Parametrické testy je moţné vo väčšine prípadov pouţiť len vtedy, ak je splnený predpoklad 

o normálnom rozdelení základného súboru. Pre overenie normality existuje rad testov 

a grafických metód.[28] 

 

Shapiro-Wilkov test  

Shapiro- WIlkov test sa pouţíva na testovanie normality. Testovaná hypotéza H0 hovorí, ţe 

náhodný výber pochádza z normálneho rozdelenia dát. Testuje sa teda nulová hypotéza  H0 

značiaca, ţe empirické a normálne pravdepodobnostné rozdelenie sa štatisticky preukázateľne 

nelíšia oproti alternatívnej hypotéze, ţe sa líšia. Nulovú hypotézu H0 o normálnom rozdelení 

základného súboru zamietame alebo prijímame na hladine významnosti  , spôsobom 

porovnania p-hodnoty s  . Ak je p-hodnota    , tak H0 zamietame na hladine významnosti 

 a prijímame alternatívnu hypotézu.[29] 

4.2.2. Analýza rozptylu 

Ako súčasť popisnej štatistiky boli vykonané testy na analýzu rozptylu a boli zisťované 

rozdiely medzi rozloţením dát v jednotlivých etapách. Na základe vyššie zistenej normality 

alebo nenormality rozloţenia dát bol vybraný test na analýzu rozptylu. Na analýzu 

jednotlivých etáp závodu bol potrebný vyšší počet výberov a preto boli zvolené testy Anovy 

a  Kruskalov-Wallisov test. 

ANOVA 

ANOVA (angl. Analysis of Variance) je parametrická štatistická metódapouţivana k 

vzájomné porovnávaniu skupín, ktorých počet je viac neţ dve.  Predpokladom pouţitia Anovy 

je nezávislosť a normálne rozloţenie dát s rovnakým rozptylom. Štatistický súbo je tak plne 

popísaný strednou hodnotou a rozptylom.[30]  

 N(µi ,σ 2 ) 

Najjednoduchšou formou testu ANOVA  je jednostranný test. Jednostranná ANOVA testuje 

nulovú hypotézu o zhode stredných hodnôt, pri predpoklade rovnakého rozptylu. Výsledky 

testu sa zaznamenávajú do tabuľky, ktorá v prvých stĺpcoch uvádza kombinácie znakov, 

medzi ktorými dochádza k porovnávaniu. 

Určuje sa celková variabilita celkovým súčtom štvorcov, ktorý určuje pokles modelu o súčet 

druhých mocnín. Stupne volnosti určujúce počet pouţívaných parametrov v zloţitejšom 

modele. F hodnota ako hodnota testovacieho kritéria a p-hodnota popisujúca hladinu 

významnosti potrebnú na zamietnutie alebo prijatie nulovej hypotézy.  

Kruskalov-Wallisov test 

Kruskal-Wallisov test je neparametrický test, ktorý sa pouţíva v rovnakých úlohách ako test 

ANOVA, avšak nemá predpoklady na normálne rozloţenie dát, pracuje iba s poradím dát. Ide 

vlastne o rozšírenie Mann-Whitneyho testu na tri alebo viac vzoriek. Cieľom testu je 
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odhalenie, či sa vo vzorke dát nachádzajú rozdielne mediány u jednotlivých skupín. Nulová 

hypotéza je zaloţená na rovnosti všetkých mediánov.[31] 

 

4.2.3. Korelačná analýza 

Korelačná analýza bola pouţitá na všetky dostupné parametre určujúce patologické stavy 

časté pri športovom výkone. Záujmom práce bol popis vzťahu medzi markermi 

rhabdomyolýzy a patológiami imunitného systéu a iontovej rovnováhy. 

Korelácia je miera závislosti medzi dvoma alebo viacerými premennými. Štatistická závislosť 

dvoch náhodných premenných vyjadruje vzťah medzi zloţkami m-rozmerného náhodného 

vektoru. Intenzita týchto vzťahov sa určuje korelačným koeficientom. Korelačný koeficient 

meria silu štatistickej závislosti medzi dvoma intervalovými premennými.  

 

Pearsonov korelačný koeficient 

Predpokladom na pouţitie metódy Pearsonovho korelačného koeficientu je normalita dát. 

Premenné musia byť spojité. Korelačný koeficient nezávisí od mierky, v ktorej boli premenné 

merané. Korelácia je vysoká, ak sa dá meranými bodmi v rovine metódou najmenších 

štvorcov  preloţiť regresnou priamkou. Korelačný koeficient r reprezentuje lineárnu závislosť 

medzi dvomi premennými.[28] Ak r umocníme, získame koeficient determinácie, krorý 

reprezentuje proporciu spoločného rozptylu, teda na koľko percent zmena jednej premennej 

ovplyvní druhú. Je to informácia o sile relácie medzi premennými a má prinajmenšom taký 

význam ako informácia o významnosti korelácie.[29] Pearsonov korelačný koeficient je 

značne ovplyvnený extrémnymi hodnotami. Extrémne hodnoty majú za následok nárast 

korelačného koeficientu, ale aj pokles akceptovateľnej korelácie. [30] 

 

   
   ̅̅ ̅̅̅     ̅̅ ̅̅̅

√  ̅̅ ̅  ( ̅)  √  ̅̅ ̅  ( ̅) 
 

 

Pearsonov výberový korelačný koeficient rx,y  meria tesnosť lineárnej závislosti medzi 

premennými X a Y, pričom   ̅    ̅ sú ich výberové priemery. [29] 

 

Spearmanov korelačný koeficient 

Pre hodnotenie štatistickej závislosti náhodných premenných, ktoré nemajú normálné 

rozdelenie, Pearsonov korelačný koeficient nie je moţné pouţiť. V týchto prípadoch sa 

pouţíva Spearmanov korelačný koeficient alebo Kendallov korelačný koeficient. Tieto 

koeficienty umoţňujú korelačnú analýzu dát ktoré nemajú nutne lineárny charakter. 

Spearmanov korelačný koeficient je zaloţený na podobnosti poradia medzi znakmi. Test je 

vhodný pri veľkom mnoţstve dát.[28] Koeficien môţe dosahovať hodnoty od -1 do 1. 

Speramanov korelačný koeficient je definovaný vzťahom: 

    
 ∑  

 

 (    )
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kde di sú rozdiely poradia a n je rozsah výberu. [29] 

 

4.2.4. Regresná analýza 

Cieľom regresnej analýzy je bliţšie popísať a kvantifikovať zistený vzťah medzi parametrami 

kreatinkiinázou,  laktátdehydrogenázou, sodíka a neutrofilných granulocytov pomocou 

regresného modelu.  

Predpokladom regresnej analýzy je výber závislej premennej (angl. dependent variable), ktorá 

sa mení vplyvom nezávislej premennej (angl. independent variable), alebo viacerých 

nezávislých premenných, ktoré ju ovplyvňujú. Ak je medzi premennými lineárny vzťah, 

regresnou analýzou je moţné tento vzťah presne vyjadriť matematicky. 

Pomocou jednoduchej lineárnej regresie je v práci skúmaný a hodnotený vzťah medzi 

vybranými markermi patológií jednotlivo. Následne je pomocou viacnásobnej lineárnej 

regresie hľadaný najvhodnejší regresný model, ktorý bude vyuţitý na predikciu závislej 

premennej.     

Jednoduchá lineárna regresia 

Jednoduchá lineárna regresia charakterizuje závislosť  dvoch premenných pomocou 

štatistického modelu. Závislá premenná sa označuje Y a nezávislá premenná X.  

Závislé a nezávislé premenné sú vo vzťahu príčina, účinok. Túto závislosť je moţné popísať 

deterministicky ako pevnú závislosť práve jednej premennej Y na jednej premennej X, alebo 

ako stochastickú, voľnú závislosť, kde je uváţený aj vplyv nepredvýdateľných a náhodných 

skutočností. Regresný model pozostáva z deterministickej a náhodnej zloţky. Ako 

deterministická zloţka sa uvádza funkcia premennej X a náhodná zloţka má za úlohu odráţať 

pôsobenie nezaradených faktorov na premennú Y.  

Rovnica regresnej priamky má tvar:  

yi= b0 + b1 xi + i 

kde b0 a b1 sú regresné koeficienty a  i  je náhodná chyba merania.  

Regresný koeficient b0 určuje priesečník regresnej priamky s osou y a koeficient b1 určuje 

sklon regresnej priamky, čiţe jej smernicu. Hodnoty regresných koeficientov sú neznámimy 

parametrami, ktorý odhad je zisťovaný i nezávislými pozorovaniami.  

U náhodných chybách  i  je predpokladaná štatistická nezávislosť, konečný rozptyl a nulové 

stredné hodnoty.   

Viacnásobná lineárná regresia 

Vznik patológie u beţcov ultramaratónu je podmienený väčším počtom nezávislých 

premenných a preto je na odhad hodnôt vhodnejšie vyuţiť model viacnásobnej regresie.  
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Na vstup do regresného modelu sú vyuţité iba tie prediktory u ktorých bol zistený štatisticky 

významný vzťah so závislou premennou. Tieto premenné sú laktátdehydrogenáza, neutrofilné 

granulocyty a koncentrácia sodíkových iónov.  

Rovnica regresnej priamky pre viacnásobnú regresiu má tvar:  

                             

   -je závislá premenná 

 xij - i-tá hodnota j-tej nezávislej premennej 

b0 - koeficient udávajúci  smernicu priamky 

   - neznáme koeficienty priemernej zmeny závislej premennej pri zmene nezávislej 

premennej 

   -náhodná chyba  

Predikcia 

Regresnú analýzu je moţné ďalej vyuţiť na vytvorenie predikčného modelu. Cieľom 

predikčného modelu je predpovedať neznáme hodnoty veličín kvantitatívneho charakteru, 

v prípade tejto práce ide o predikciu koncentrácie kreatinkinázi.   

Na základe získanej  regresnej priamky je moţná priama predikcia neznámych hodnôt podla 

hodnôt prediktorov a regresných koeficientov bj .  Pred vytvorením predikčného modelu boli 

v práci zisťavaný  najvhodnejší prediktory pomocou jednoduchej lineárnej regresie.   

Na správne zhodnotenie úspešnosti predikcie je potrebné pred vytvorením modelu dátový 

súbor rozdeliť na trénovacie a testovacie dáta.   

Pri hodnotení predikčného modelu sa vypočítava hodnota strednej kvadratickej chyby (MSE; 

angl. Means squared error) . Stredná kvadratická chyba je popísaná rovnicou 

     
 

 
∑(    ̂ )

 
 

   

 

kde n je počet meraní,       ̂  sú i-té hodnoty očakávaného a vypočítaného parametru. 
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5. VÝSLEDKY 

5.1. Obecná štatistika  

Vybrané parametre krvi boli získané od 21 beţcov ultramaratónu. Na základe 

Shapiro_Wilkovho testu normality bolo zistené normálne rozloţenie u  4 z 12 parametrov. 

Celkové porovnanie vývoju markerov počas jednotlivých etáp je uvedené v tabuľke č. 5 a 

graficky znázornené na obrázku č. 3 a 4. V tabuľke 6 je uvedené percentuálné zastúpenie 

patologicky zvýšených alebo zníţených hodnôt jednotlivých markerov s priradením k 

moţných patologickým procesom v organizme počas ultramaratónu.  

Parameter Ref. hodnota 

PRE 
POST 1. 

ETAPA 

POST 4. 

ETAPA 

POST 7. 

ETAPA 

priemer  SD priemer  SD priemer  SD priemer  SD 

LDH 
[ μkat  /  l ] 

<4,13 1,6   0,86 2,3   1,1 3,4   1,8 3,4   1,6 

CK 
[ μkat  /  l ] 

<3,33 4,05   2,76 8,28   6,2 41,83   39,7 35,84   29,2 

Natrium 
[ mmol/l ] 

135-145 139,7   2,6 144,05   2 141,14   1,8 141,38   2,2 

Kalium 
[ mmol/l ] 

3,5-5,1 4,12   0,29 4,37   0,4 4,4   0,5 4,31   0,5 

Kreatinín 
[ μmol/l ] 

55-100 81,05   14,91 115,29   28,9 99,48   15,8 101,81   18,2 

Leukocyty 
[ 10^9/l ] 

4-10 5,92   1,29 13,95   1,8 10,19   1,6 9,69   2 

Neutrofylné gr. 

[ % ] 
45-70 58,53   6,64 80,04   4,6 74,08   5,5 75,79   6,3 

Lymfocyty 

[ % ] 
18-44 28,33   6,2 11,89   3,7 16,84   4,1 15,46   5 

Monocyty 

[ % ] 
2-12 9,22   1,74 7,37   1,5 7,77   1,6 7,4   1,5 

IgA 
[ g/l

 
] 

0,7-4 1,6  0,78 2   1 1,6   0,8 1,4   0,4 

IgG 
[ g/l

 
] 

v 7-16 11,2   4,72 13,18   5,68 12,26   4,9 16,37   4,1 

IgM 
[ g/l

 
] 

0,4-2,3 1,41   0,53 1,46   0,8 1,06   0,5 0,96   0,4 

Tabuľka 5 Porovnanie pre- a po- závodných hladín vybraných parametrov krvi po prvej, štvrtej 

a siedmej etape závodu MUM 2016; porovnanie pred-závodných a po-závodných priemerných hodnôt 

parametrov so smerodatnou odchýľkou  
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Hlavný marker zvýšený pri rhabdomyolýze, kreatinkináza, bola viac neţ v 40% zvýšená aj 

pred  maratónom a jej hladina po jednotlivých etepách ďalej rástla.  Najvýraznejšie na 

začiatku ultramaratónu po 1. etape. Hladina kreatinkinázy po závode sa pohybovala medzi 

4,24-172,1 μkat / l, u troch beţcoch (4,8%) bola zistená koncentrácia kreatinkinázy nad 100 

μkat / l, z čoho dve boli ţenského pohlavia. U väčšiny beţcov s koncentráciou kreatinkinázy 

nad 20 μkat / l  bola zistená výrazná leukocytóza s neutrofíliou a lymfocytopéniou. 

Najvýraznejšie je tento vzťah viditeľný u športovcov ţenského pohlavia. U trinástich beţcov 

(20,6%) bolo pozorované popri zvýšenej koncentrácie kreatinkinázy aj zvýšenie 

laktátdehydrogenázy. Zvýšenie hladiny kreatinkinázy malo počas závodu veľmi rôznorodý 

charakter, čo sa vo výskume prejavilo extrémne vysokou smerodatnou odchýľkou. 

 Ďalšie markery dokazujúce rhabdomyolýzu ako laktátdehydrogenáza a  koncetrácia 

extracelulárneho draslíka sa však výrazne nemenili. U oboch parametrov došlo počas martónu 

k miernemu zvýšeniu, po ďalších etapách ale nedošlo k ďalšiemu zvyšovaniu koncentrácie 

v krvi.  Analýzou rozptylu bol u laktátdehydrogenázy dokázaný štatisticky signifikantný 

rozdiel medzi koncentráciou pred maratónom a v 4. etape maratónu.  U kreatinkinázy sa 

vývoj koncentrácie počas závodu pomerne líši. Kým u laktátdehydorgenázy má koncentrácia 

stúpajúcu tendenciu, koncentrácia kreatinkinázy po prudkom náraste po štvrtej etape pomaly 

klesá. Rovnakú tendenciu ako kreatinkináza mali aj leukocyty, z ktorých najvýraznejší vplyv 

na zmenu mali neutrofilné granulocyty. U neutrofilných granulocytov bol štatistickým testom 

ANOVA  dokázaný signifikantný rozdiel medzi počiatočným počtom a počtom neutorfilov 

v prvej a štvrtej etape. Na obrázku č. 4 je viditeľný prudký nárast na začiatku beţeckého 

výkonu. U lymfocytov a imunoglobulínov, okrem IgG, nebol analýzou rozptylu dokázaný 

ţiaden štatisticky významný rozdiel v hodnotách v jednotlivých etapách, čo znamá, ţe ich 

koncentrácia významne nekolísala počas závodu.  

Hyponatrémia spojená zo záťaţou nebola dokázaná ani u jedného beţca, dokonca u pribliţne 

10% beţcov bola pozorovaná hypernatrémia a hyperkalémia. Kratinín popisovaný jako 

marker akútneho zlyhania obličiek bol po závode zvýšený u pribliţne 40% beţcov. Toto 

zvýšenie nad referenčné hodnoty ale nevyjadruje poškodenie obličiek, zvýšenie je spôsobené 

svalovou prácou. Iba u jedného beţca boli dokázané súčastne zvýšené hodnoty sodíka, 

draslíka aj kreatinínu. Postup maratónu nemal vplyv na zmenu koncentrácie iónov. 

K vychýleniu koncentrácie sodíka v krvi došlo iba u šiestich beţcoch (9,5%), kde hodnoty 

kreatinkinázy boli zvýšené u všetkých 63 beţcoch ultramaratónu (100%) na základe týchto 

hodnôt je nepravdepodobný vzťah medzi kreatinkinázou a sódnými katiónmi v krvi.   
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    Pred Po 

Vybrané 
patologické 

stavy 
Parametre V norme 

[%] 
Zvýšená 

[%] 
Znížená 

[%] 
V  norme 

[%] 
Zvýšená 

[%] 
Znížená 

[%] 

Hyponatrémia 

Sodík 100.00 0.00 0.00 90.50 9.50 0.00 

Draslík 95.24 0.00 4.76 92.06 7.94 0.00 

Kreatín 90.50 9.50 0.00 60.32 39.68 0.00 

Rhabdomyolýza 

CK 57.14 42.86 0.00 0.00 100.00 0.00 

LDH 100.00 0.00 0.00 79.37 20.63 0.00 

Draslík 95.24 0.00 4.76 92.06 7.94 0.00 

Infekcia 
horných 

dýchacích ciest 

Leukocyty 100.00 0.00 0.00 36.51 63.50 0.00 

Neutrofyly 90.50 9.5 0.00 15.87 84.13 0.00 

Lymfocyty 95.24 0.00 4.76 22.22 0.00 88.88 

  Monocyty 85.70 14.3 0.00 100 0.00 0.00 

  IgA 100.00 0.00 0.00 96.80 1.60 1.60 

  IgG 71.40 14.3 14.30 55.55 38.10 6.35 

  IgM 95.24 4.76 0.00 87.31 3.17 9.52 

Tabuľka 6 Porovnanie pred-závodných a po-závodných zmien hladiny parametrov vo vzťahu k 

patologickému procesu; percentuálny popis počtu beţcov s vychýlením od fyziologických hodnôt  

 

U parametrov popisujúcich stav imunitního systému organizmu došlo po ultramaratóne 

k výrazným zmenám. Po prvej etape došlo u beţcov k výraznej leukocytóze, táto leukocytóza 

úzko súvisí s nárastom počtu neutrofilních granulocytov do patologických hodnôt u kaţdého 

beţca. Akútna zápalová reakcia organizmu počas ultramaratónu sa prejavila celkovým 

zvýšením počtu leukocytom, pričom k najvýraznejšiemu zvýšeniu došlo po 1. etape. Po 

jednotlivých etapách maratónu bola preukázaná leukocytóza u viac neţ 60% beţcov, pričom 

v úvode pred závodom boli u kaţdého beţca hodnoty leukocytov v norme.  Na leukocytóze sa 

najvýraznejšie podpísala hladina neutrofilných granulocytov, ktorých hodnota bola v 84% 

zvýšená nad referenčné hodnoty. Zmeny v počte neutrofilních granulocytov mali vplyv na 

zmenu počtu lymfocytov, ktorých počet sa výrazne zníţil. U 88% beţcov bola po 

ultramaratóne preukázaná lymfocytopénia. Obe tieto parametre sa v ďalších etapách pomaly 

upravovali do referenčního intervalu.   Koncentrácia imunoglobulínov v krvi sa pred a po 

ultramaratóne výrazne nemenila. Zvýšená hladina po maratóne bola zistená u 

imunoglobulínov typu IgG, pričom sa dá hovoriť o stúpajúcej tendencii po etapách.   
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Obrázok 4 Celkové porovnanie vybraných parametrov imunitného systému a ich koncentrácii pred, po 

prvej, po štvrte a siedmej etape;  * označuje štatisticky významný rozdiel medzi hodnotami pred a po 

závodných v označených etapách; výsledok testu ANOVA/ Kruskal-Wallis, pre p<0,05;  ** označuje 

štatisticky významný rozdiel medzi hodnotami jednotlivých etapách maratónu; výsledok testu 

ANOVA/ Kruskal-Wallis, pre p<0,05  
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Obrázok 3 Celkové porovnanie vybraných biochemických parametrov a ich koncentrácii pred, po prvej, 

po štvrte a siedmej etape;   * označuje štatisticky významný rozdiel medzi hodnotami pred a po 

závodných v označených etapách; výsledok testu ANOVA/ Kruskal-Wallis, pre p<0,05 ; ** označuje 

štatisticky významný rozdiel medzi hodnotami jednotlivých etapách maratónu; výsledok testu ANOVA/ 

Kruskal-Wallis, pre p<0,05  
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5.2. Korelačná analýza 
Na súbore dát, ktorý je tvorený 63 laboratórnymi výsledkami po závode, bol vykonaný Shapiro-

Wilkov test normality a následne boli dáta analyzované pomocou korelačných koeficientov. Celkovo 

bol skúmaných vzťah medzi 12 parametrami krvi, u ktorých bola očakávaná zmena hladiny po 

športovom výkone.   

  

Tabuľka 7 Výsledky Shapiro- Wilkovho testu normality;  p <0,05 

Normálne rozloţenie bolo zistené u väčšiny leukocytárnej rady. Výskum závislostí medzi 

leukocytárnymi parametrami nie je oblasťou záujmu tejto práce a preto parametrický test 

Pearsonovho korelačného koeficientu nebol pouţitý. U signifikantních markerov  nebol 

zistený čisto lineárny charakter a preto bol pouţitý test Speramanovho korelačného 

koeficientu. Celková tabuľka výsledkov testu Spearmanovho korelačného koeficientu je 

uvedený v prílohe  B.  

Analýza Spearmanovho korelačného koeficientu bola prevedená na hladine štatistickej 

významnosti       . Výsledky korelačnej analýzy sú signifikantné pri p<0.05. Celková 

korelačná závislosť parametrov je pomerne slabá, najvyššia významná korelácia pre túto 

prácu je -0,54. Záporný charakter je spôsobený nepriamou úmerou závislosti. 

Štatistickou analýzou pouţitím Spearmanovho korelačného koeficientu boli zistené závislosti 

medzi hlavným markerom rhabdomyolýzy a a bunkami bielej krvnej rady.  Najvyšiu mieru 

korelácie významnú pre testovanie hypotéz preukázala kreatinkináza s absolútnym počtom 

neutrofilných granulocov.  Korelácia medzi kreatinkinázou a neutrofylmi je dostatočne 

vysoká na zamietnutie nulovej hypotézy H0 z prvého výzkumného okruhu hovoriaci o 

Tabuľka 8 Výsledok analýzy Spearmanovho korelačného koeficientu pre vybrané parametre; 

p<0,05 
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nezávislosti kreatinkinázy a neutrofilných granulocytov. Tento vztah je ďalej podrobnejšie 

skúmaný regresným modelom.  

Ďalšia štatisticky významná závislosť bola zistená medzi laktátdehydrogenázou a 

kreatinkinázou ako markermi poškodenia svalových buniek. 

5.3. Regresný model 

Ako závislá premenná bola na základe korelačnej analýzy vybraná kreatinkináza. Ako 

nezávislé premenné boli vybrané neutrofilné granulocyty, koncentrácia sodíka v sére 

a laktátdehydrogenáza.  

Jednoduchá lineárna regresia 

Korelačnou analýzou bol preukázaný vzťah medzi kreatinkinázou a neutrofilnými 

granulocytmi. Tento vzťah bol regresnou analýzou potvrdený, bol preukázaný slabý, ale 

štatisticky významný vzťah medzi týmito markermi. Zistená p-hodnota je p= 0.0034082, čo je 

hodnota niţšia neţ hladina štatistickej významnosti  =0,05 a tak hypotézu H0 u prvého 

vedeckého okruhu zamietame a prijímame alternatívnu hypotézu HA. Celkový výsledok 

regresnej analýzy je popísaný na obrázku č.5. Rastom koncentrácie neutrofilov dochádza 

k miernemu poklesu koncentrácie kreatinkinázy v krvi v 13% prípadov. Priemerný pokles 

hladiny kreatinkinázy pri zmene neutrofilných granulocytov je 4,907. Závislosť týchto 

parametrov je vykreslená na obrázku č. 6.  

 

Obrázok 5 Výsledok lineárnej regresie kreatinkinázy a neutrofilných granulocytov 



37 
 

 

Obrázok 6 Graf závislosti kreatinkinázy a neutrofilných granulocytov s vykreslenou regresnou 

priamkou 

Medzi kreatinkinázou a koncentráciou sodíka v sére bola na základe korelačnej analýzy 

zistená štatisticky významná záporná závislosť. Pri skúmaní tejto závislosti regresnou 

analýzou nebol dokázaný ţiadny signifikantný vzťah medzi týmito premennými. Na obrázku 

č. 7 je zobrazená p hodnota p=0,43265 čo je oveľa vyššia neţ hladina významnosti  =0,05.  

Hodnota R-squared= 0,0101 vyjadruje, ţe iba 1 % hodnôt koncetrácie kreatinkinázy bolo 

ovplyvnené koncentráciou sodíka a 99% bolo ovplyvnených inými faktormi. Na obrázku č. 8 

je voľným okom viditelná neprítomnosť  závislosti medzi premennými. Vzhľadom na tieto 

faktory je hypotéza H0 v druhom výskumnom okruhu (Koncentrácia kreatinkinázy nie je 

závislá na koncentrácii sódnych katiónov v krvi.)  prijatá. Nebola dokázaná ţiadna štatisticky 

signifikantná závislosť medzi parametrami koncentrácie sodíka v krvi a kreatinkinázou.  
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Obrázok 7 Výsledok lineárnej regresie kreatinkinázy a sódnych katiónov v krvi podloţený lineárnou 

regresnou priamkou 

 

Obrázok 8 Graf závislosti kreatinkinázy a koncentrácie sódnych katiónov v krvi podloţený lineárnou 

regresnou priamkou 

Najvplyvňejším faktorom ovplyvňujúcim koncentráciu kreatinkinázy bola regresnou analýzou 

zistená laktátdehydrogenáza. Tento vzťah má základy vo fyziológii svalových buniek,  ktorá 

je opísaná v podkapitole 2.1.  U tohto modelu bola zistená najniţšia p-hodnota zo všetkých 

skúmaných modelov a hodnota R
2
 preukázala aţ 37% ovplyvnenie koncentrácie kreatinkinázy 

hladinou laktátdehydrogenázy.  Vzťah je podrobne popísaný na obrázkoch č. 9 a 10.  
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Obrázok 9 Výsledok lineárnej regresie kreatinkinázy a laktátdehydrogenázy 

 

Obrázok 10 Graf závislosti koncentrácie kreatinkinázy a laktátdehydrogenázy podloţený lineárnou 

regresnou priamkou 

 

Viacnásobná lineárna regresia 

Na viacnásobnú lineárnu regresiu boli zvolené ako prediktory laktátdehydrogenáza 

a neutrofilné granulocyty. U oboch bola analýzou popísanou na predchádzajúcich stranách 

dokázaná štatistická významnosť vo vzťahu ku koncentrácii kreatinkinázy a súčasne 

nezávislosť medzi sebou. Vytvorením regresného modelu vyuţitím dvoch prediktorov došlo  

k zvýšeniu štatistickej významnosti modelu. Celková p-hodnota modelu klesla na hodnotu 

9,3*10
-8

 , čo je značne menšia hodnota neţ hladina významnosti  =0,05, čo znamená ţe 

model bol zvolený správne.  Celkový popis a grafické vyjadrenie modelu viacnásobnej 

lineárnej regresie je popísaný na obrázku č. 11 a 12.  
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Obrázok 11 Výsledok viacnásobnej lineárnej regresie; prediktor: laktátdehydrogenáza, neutrofilné 

granulocyty 

 

Obrázok 12 Grafické znázornenie viacnásobnej regresnej analýzy, prediktor: laktátdehydrogenáza, 

neutrofilné granulocyty 
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Predikcia 

Na predikciu bol pouţitý regresný model viacnásobnej regresnej analýzy s dvoma 

prediktormi, laktátdehydrogenázou a neutrofilnými granulocytmi. U tohto modelu bola pri 

jednoduchej aj viacnásobnej regresii zistená najvyššia miera závislosti k hodnotám 

kreatinkinázy. Pred vytvorením modelu bol vyčlenený dátový súbor pozostávajúci 

z dvanástich laboratórnych výsledkov, ktoré boli po vytvorení modelu pouţité na nezávislé 

testovanie úspešnosti predikcie. Vysledky nezávislého testovania sú zobrazené na obrázku 

č.14. Grafické vyjadrenie výsledku predikcie pre trénovaciu mnoţinu dát je spolu s 

koeficientom regresie zobrazené na obrázku č. 13  

 

Konečná hodnota korelačného koeficientu R  pre predikčný model dosiahol hodnotu R  

 0,65.    

Pri testovaní modelu na nezávislých dátach bola vypočítaná stredná kvadratická chyba MSE= 

223,6. Korelačný koeficient R je v prípade nezávislých dát vyšší neţ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 14 Výsledok predikcie kreatinkinázy regresným modelom 

 

Obrázok 13 Graf závislosti očakaváných a vypočítaných hodnôt kreatinkinázy 
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6. DISKUSIA 

Závislosť kreatinkinázy na počte neutrofilních granulocytov 

Ako horná hranica fyziologickej hodnoty koncentrácie kreatinkinázy u beţcov sa udáva >5 , 

>10 alebo niekedy aţ >50 násobok fyziologických hodnôt [7]. Horné hranice sa líšia 

pohlavím, etnicitou a stupňom trénovanosti. Podľa niektorých vedeckých článkov sa ako 

fyziologické hladiny kreatinkinázy uvádzajú do 34.0 µkat/L [33], vyšie hodnoty sa uţ 

povaţujú za indikáciu myopatií. Riadiac sa touto hodnotou by vo výskumnom súbore bolo 

patologicky zvýšených 13 meraní (20,63 %), pričom všetky pochádzajú z pokročilejších etáp 

( 4. etapa, 7. etapa). 

Neexistuje presná hranica koncentrácie kreatinkinázy, ktorá by indikovala rhabdomyolýzu. 

Pri koncentrácii kreatinkinázy vyššej neţ 170 µkat/L  sa podla literatúry zvyčajne 

diagnostikuje rhabdomyolýza [32]. V mojom súbore dát sa nachádza iba u jedného beţca 

hladina vyšia neţ 170 µkat/L , pričom hodnoty elektrolytov a kreatinínu sú v norme. Takţe by 

sa to dalo povaţovať za rhabdomyolýza bez poškodenia obličiek.  

Testovaním Spearmanovým korelačným koeficientom bol dokázaný odbornou literaturou [9] 

popisovaný vzťah medzi markermi akútneho zápalového procesu organizmu a markermi 

poškodenia svalových buniek.  

V odbornej literatúre [9] je často pripisovaný vzťah stresovej reakcie organizmu pri 

ultramaratóne na imunitný systém k poškodeniu svalových vlákien. Ajkeď je známe ţe 

ultramaratón spôsobuje depresiu imunitního systému [8], čoho následkom je zníţenie 

koncentrácie imunoglobulínov v tele, dlhotrvajúca mierna fyzická záťaţ u trénovaných 

beţcov vedie k vyplaveniu imunoglobulínov, čo sa prejavilo aj na laboratórnych výsledkoch, 

kde bol pozorovaný velmi mierny pokles hladiny imunoglobulínov.  

Niektoré štúdiá popisujú aţ 50-60% incidenciu poškodenia svalových vlákien počas 

ultramaratónu [9]. Hodnoty kreatinkinázy boli u takmer 43% beţcov mierne zvýšené uţ 

v pred-závodnom meraní. Poškodenie svalstva môţe byť rôznorodého charakteru, od zápalov 

extenzorových šliach aţ po dislokalizáciu členka. Podľa výsledkov práce je zrejmé, ţe uţ pri 

samotnom tréningu športovcov pred závodom dochádza k zvýšeniu hladiny kreatinkinázy 

v krvi, tento proces však nemusí signalizovať poškodeniu svalových vlákien.  

Závislosť kreatinkinázy na koncentrácii sódnych katiónov v krvi 

Prítomnosť akútneho poškodenia obličiek u ultramaratóncov je podľa odborných článkov 

takmer 50% a je to unikátnym ploblémom u beţcov ultramaratónu. [6] V našich meraniach 

stúpla koncentrácia kreatinínu v pozávodných merania nad referenčné hodnoty u 40% beţcov.  

Hodnoty elektrolytov sa ale výrazne nezmenili. Hyponatrémia je v odbornej literatúre často 

pripisovaná váţnym poškodeniam organizmu.[9] U beţcov ultramaratónu MUM 2016 nebola 

dokázaná dilučná hyponatrémii, naopak u 9,5% beţcov došlo k zvýšeniu hladiny sodíka 

v krvi. Čo znamená ţe u beţcov nedošlo k nadmernému príjmu tekutín počas závodu, 

prípadne ich telo bolo schopné dostatočnej autoregulácie elektrolytov.  Miera cvičením 
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spojenej hyponatrémie je v literatúre často pripisovaná vysokým či prinízkym teplotám. [9]. 

Moravský ultramaraton sa konal v júli na území Českej republiky, čoho následkom sme mohli 

predpokladať hyponatrémiu spôsobenú extrémnými teplotami, k výraznému zvýšeniu však 

nedošlo.  

Limitácie a praktická aplikácia  

Aplikácia predikcie špecifických parametrov reálnom výskume je výhodnou v mnohých 

oblastiach. Predikcia kreatinkinázy by bola vhodná z časovej aj finančnej stránky a to hlavne 

pri terénnom výskume v exteriéri. Limitácia praktického vyuţitia je zakorenená 

v prediktoroch. Laktátdehydrogenáza sa meria za pouţitia rovnakého prístroja ako pre 

kreatinkinázu, čím výrazne zniţuje význam praktickej aplikácie predikcie kreatinkinázy na 

základe vytvoreného modelu. Naopak vyuţitie neutrofilných granulocytov na predikciu sa 

javí ako vysoko vyuţiteľná moţnosť, problémom však je  presnosť predikcie pri vyuţití iba 

neutrofilných granulocytov ako prediktorov. Na základe parametrov lineárnej regresnej 

krivky pre kreatinkinázu a neutrofily v kapitole 5.3, je viedieť momentálna nedostatočnosť 

modelu na predikciu. Chyba predikcie by bola natoľko veľká, ţe by predikcia stratila  

medicínsku vyuţitelnosť.  

Táto skutočnosť môţe byť upravená niekoľký mi spôsobmi. Dátový súbor je pomerne malý 

a jeho rozšírením o viac meraní by mohli byť zistené vyššie závislosti alebo iné významné 

korelácie.  

Parameter kreatinkinázy obsahuje zjavné odlahlé hodnoty u troch meraní, transformácioudát  

by sa mohla zvýšiť presnosť a predikčná schopnosť regresného modelu. Odľahlé hodnoty 

v práci neboli odstránené, pretoţe nepredstavujú chybu merania. Hodnoty laboratórnych 

výsledkov nameraných pred ultramaratónom neobsahujú ţiadne vychýlenia od fyziologických 

hodnôt, a preto boli patologické hodnoty parametrov nameraných v nasledujúcich etapách 

povaţované za indikátory procesu v organizme beţcov.   
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7. ZÁVER 
 

Práca bola zameraná na štatistické vyhodnotenie vzájomných závislostí medzi 

patologickými procesmi počas ultramaratónu. Zameraním na prístrojovú technológiu 

pouţiteľnú na diagnostiku parametrov indikujúcich patologické stavy aj v terénnych 

podmienkach.  

O prítomnosti rhabdomyolýzy je moţné hovoriť iba u jedného beţca, čo je málo na 

vyhodnotenie jeho vzťahu k mímunitným procesom.  U beţcou s neutrofíliou bola zistená 

tendencia koncentrácie kreatinkinázy klesať. Ostatné imunitné parametre nemali obzvášťný  

význam  na zmenu koncentrácie kreatinkinázy. Práca nemá dostatok pozorovaní aby popísala 

mechanizmus vzťahu medzi kreatinkinázou  a neutofilnými granulocytmi. 

Vyzerá to tak, ţe skúsený beţci  ultramaratónu sú si vedomí rizikám a chybám. Nebola 

u nich zistenáu hyperhydratácii ani iné zvlášť závaţné stavy.  

Hlavným prínosom tejto práce je vytvorenie algoritmu schopného urýchliť štatistickú 

analýzu biologických dát. Môţe byť tieţ prínosom pre ďalšie skúmania a porovnania 

patofyziologických procesov u beţcov ultramaratónu.  

Vyuţitie predikčného modelu v praxi je zatial vhodné na pribliţné stanovenie hodnoty 

kreatinkinázy,  kedy nie sú potrebné presné výsledky. Chyba predikcie je momentálne 

dostatočne veľká aby mohla spôsobiť zlú interpretáciu, preto by bolo potrebné v ďalšom 

postupe doplniť merania a zopakovať analýzu.  
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ZOZNAM PRÍLOH 

PRÍLOHA A  

Tabulka A – Referenčné hodnoty skúmaných parametrov 

Názov Referenčná hodnota** Jednotka 

Leukocyty 4-10 10
9
/l 

Absolútny počet neutrofilov 1,8-7,7 10
9
/l 

Absolútny počet lymfocytov 0,8-4 10
9
/l 

Absolútnu počet monocytov 0,08-1,2 10
9
/l 

IgG 7-16 g/l 

IgA 1,5-4,0 g/l 

IgM 0,6-1,7 g/l 

Laktátdehydrogenáza (LDH) 140-280 U/l 

Kretinkináza (CK) 26-308* U/l 

Kreatinin v krvi 0,84-1,21* mg/dl 

Na v krvi 136-145 mmol/l 

K v krvi 3,60-5,40 mmol/l 

 

* Referenčne hodnoty sú závislé na pohlaví  

** Referenčné hodnoty môžu byť mierne rozdielne pre jednotlivé laboratóriá  

  



 
 

PRÍLOHA B 

Tabulka B – Výsledok analýzy Spearmanovho korelačného koeficientu 

  



 
 

ZOZNAM SKRATIEK 
 

POCT   Point of Care systémy 

ISE   Ión-selektívna elektroda 

    CK  Kreatikináza 

LDH  Laktáthedydrogenáza 

LEU  Počet leucytov  

NEU  Absolútny počet neutrofylných granulocytov 

LYM  Absolútny počet lymfocytov 

MON  Absolútny počet monocytov 

Na_b  Koncentrácia sódnych katiónov v krvi 

K_b  Koncentrácia draselných katiónov  v krvi 

CR_b  Koncentrácia kreatinínu v krvi 

 


